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B PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

CONSIDERAÇÕES
Diz-se por ahi, com to

das as garantias de au- 
thenticidade, que a propó
sito e a pretexto da inau
guração do ramal do C a
minho de ferro do Pinhal 
Novo a esta Villa, a Cama
ra Municipal, no intuito de 
festejar apparatosamente 
esse facto, pretende reali- 
sar uma festa, em que en
tre, como número de effei- 
to e de appetite, o clássico 
e tradicional banquete, pra
to de resistencia de todas 
as manifestações de cara
cter official e explendido 
ensejo para a livre expan
são da gulodice e voraci
dade indjgenas.

Este caso, sugere-nos al
gumas considerações que 
não nos furtámos a mani
festar, num livre espirito 
de crítica e no intuito ho
nesto de emittir uma opi
nião, que poderá ser er
rónea, mas que é indiscu
tivelmente sincera, e que 
se harmonisa perfeitamen
te com o critério que deve 
presidir aos actos duma 
corporação a quem foi con
fiado o espinhoso e difficil 
encargo de administrar o 
dinheiro do contribuinte, 
que representa, na sua 
quasi totalidade, o produ
eto de muito suor e de 
muito esforço, no trabalho 
extenuante d uma vida in
teira e na agonia indefiní
vel de muitas agruras, de 
muitas privações e de mui
tas misérias.

E' praxe, e o uso tem 
consagrado a realisação 
destas festas, com mais ou 
menos apparato e brilhan
tismo, quando se pretende 
solemnisar um acto, que 
por qualquer circumstan- 
cia, tenha jus a essas mani
festações.

Mas é tambem um facto 
que sugere o mais come- 
sinho e rudimentar raciocí
nio, por isso mesmo que 
representa um principio de 
economia e administração 
ao alcance de toda a gente, 
que as entidades a quem 
compete a promoção d’es- 
sas manifestações festivas, 
0 íaçam em harmonia com 
os recursos das corpora
ções que administram e

|cujos interesses tem por 
e| dever salvaguardar e de- 

' fender.
As Camaras Municipaes, 

são Corporações mera
mente administrativas, com 
uma legislação especial que 
regula todos os seus actos 
e com attribuições definidas 
que têem por dever acatar 
e manter, com o maximo 
rigor e com o maximo es- 
crupulo.

Tem orçamentos que vi
goram com a saneção supe
rior, n‘este regimen de con- 
tralisação que é uma- infa- 
mia, mas que é lei, e que 
só uma convulsão social 
póde derruir, e não nos 
consta que em alguns d es
ses documentos figurem 
verbas 
destinadas

designadamente
sandwiches 

do Ferrari ou a foguetes 
de tres respostas.

Com o se justifica, pois, 
uma despeza que deve 
ser avultada, se attender- 
mos ao acto que se sole- 
mnisa, ao número dos con
vidados e á cathegoria offi
cial da corporação que os 
convida?

Justifica-se apparente- 
mente, é certo, mas no fun
do mantem-se absoluta
mente arbitraria, porque é 
na sua essencia, a mais cen
surável de todas as illegali- 
dades.

Mas admittindo por hy- 
pothese que á Camara as
sistia o direito de livremen
te dispôr do dinheiro dos 
seus munícipes applican- 
do-o contrariamente ás ma
nifestas disposições da lei, 
violando, ainda mesmo que 
escudada em qualquer dis
posição absurda, as atribui
ções que lhe outhorgaram 
quando lhe conferiram o 
seu mandato.

Tinha o direito moral de 
o fazer e ficaria bem com a 
sua consciência se assim o 
fizesse?

Evidentemente, não.
E’ sabido que a situação 

financeira do municipio é 
bem pouco lisonjeira, se at- 
tendermos ás difficuldades 
herdadas das administra
ções transactas, aos encar
gos contrahidos, que são 
excessivamente pesados e 
difficeis e ao muito que ha 
a fazer em matéria de me

lhoramentos locaes e con
celhios, de hygiene, de bene- 
ficencia e de Ínstrucção,

As ruas, numa grande 
parte intransitaveis, sem 
calcetamento nem canali- 
sação, a illuminação públi
ca, primitiva e irrisória, at- 
testando na sua deficien- 
cia uma pobreza transpa
rente e insufismavel, a be- 
neficencia, exiguamente 
mesquinha, deixando para 
ahi a soluçar numa angus
tia dolorosa e acerba, tan
tos infelizes a quem a fome 
e a doença torturam, sem a- 
brigo, sem pão e sem con
forto, a Ínstrucção feroz
mente decapitada, em obe- 
diencia ásexigenciasduma 
restricção de despezas im
periosa e inadiavel, não se
rão outros tantos factores 
rasoavelmente ponderáveis 
a demonstrar a necessida
de de se limitarem os gas
tos ao estrictamente neces
sário e util, pondo de parte 
todas as superfluidades e 
todas as ostentações de lu
xo incompatíveis com uma 
pobreza tão manifesta, que 
não é deshonra, mas que 
não deixa de ser pobreza?

A dois passos da satisfa
ção de compromissos pe
nosos, que o próprio cami
nho de ferro acarreta e 
que tem de ser solvidos 
imperiosamente, sem adia
mentos nem delongas, 
quando talvez já se pense 
na necessidade de sobre
carregar com novos encar
gos, os encargos já de si 
exaggeradamente excessi
vos do mísero contribuin
te que tudo paga e tão 
pouco usufrue, é cruel
mente deshumano e pro
fundamente incoherente, 
gastar um real que seja 
em patenteiar uma opulên
cia postiça, recamada de 
lantejoulas falsas, com pre
tensas scintilações de latão 
ennegrecido e baço.

Ha porém um ponto que 
é necessário accentuar com 
a nudez crua e fria da ver
dade.

O facto que tão faustuo- 
samente se pretende cele
brar é resultante do esfor
ço, do concurso e do sacri
fício de toda a gente, e se 
em alguem se reflecte do
lorosamente,, pelas snas mi

sérrimas condições econó
micas, pelas necessidades 
sempre crescentes da vida 
e pelas exigencias incessan
tes e contínuas do Estado, 
devorador e insaciavel, é 
no trabalhador, é no pro
letário, o eterno perseguido 
e o eterno crucificado.

Pois emquànto esses 
desherdados agonisam tal
vez em torturantes convul
sões de dôr, sem um peda
ço de pão com que miti
guem a fome aos seres que 
os rodeiam, soluçantes e 
ávidos, é affrontoso e in
justo que os felizes e os 
eleitos, se banqueteiem com 
iguarias caras, adquiridas 
com o dinheiro que repre
senta muito trabalho, mui
to soffrimento e muita mi
séria.

Esta festa deve ser uma 
festa para todos, sem dis- 
tineção de cathegorias so- 
ciaes, porque solemnisa 
um facto que se vem refle
ctir sobre a economia e 
vitalidade duma população 
inteira e em que todos de
vem ter idêntica participa
ção, por isso mesmo que 
têem encargos e sacrifícios 
idênticos.

Se porém prevalecer o 
preconcebido intuito de 
vaidosas ostentações, com 
repasto de delicados ace
pipes e libações de vinhos 
capitosos e estonteantes, 
que o façam por subscri- 
pção particular e nunca 
com o dinheiro do munici
pio, que tem, perante a 
Lei, perante as urgentes ne
cessidades de beneficiamen- 
tos públicos e perante a 
consciência de quem tem 
por dever administral-o 
com honestidade e escrú
pulo, muito mais nobres, 
mais justas e mais urgentes 
e imprescindíveis applica- 
ções.

Façam uma manifesta
ção modesta e simples, que 
se aconchegue bem dentro 
da simplicidade e da mo
déstia das suas circumstan- 
cias e dos seus recursos, e 
que não constitua sobretu
do uma extorsão violenta 
e illegal do dinheiro do 
maior número, em provei
to do estômago e da vai
dade dum a parcella dimi
nuta e minima.

Vão á alma popular, ar
ranquem de lá todo o ar
dor da sua sentimentalida
de simples, peçam-Ihe o 

!seu interesse e o seu con
curso, communguem com 
ella fraternalmente sem dis- 
tineções nem sobrancerias, 
e verão que o calor do seu 
enthusiasmo, fervoroso e 
expontâneo, ha de sobrele
var todas as exhibições de 
grandiosidade e magnifi
cência que são sempre irri
sórias e grutescas, quando 
não são honestamente sin
ceras e verdadeiras.

---
Sessão da  cam ara

Em sessão ordinária de
9 do corrente, deliberou- 
se o seguinte:;

Alterar o horário do ma
tadouro municipal que pas
sa a ser o seguinte; Entra
da do gado, das 6 ás 7 da 
manhã; matança e pesa
gem, das 3 ás 6 da tarde.

— X —
Nos termos do § i.° do 

art. 46 do Código Admi
nistrativo deliberou a ca
mara alterar o. dia das suas 
sessões ordinárias para as 
segundas feiras ao meio dia.

- X -
Approvar diversas or

dens de pagamento.

Encerrou-se a sessão 
era i ,3o da tarde.

-----------» -»■ ' ■. ■— —

Queixam-se-nos que o 
empregado da limpeza pú
blica desta villa José João, 

-braço direito, do. lacob 
Castiço na bisbulh.et.ice—• 
costuma andar de corrida 
com a carroça ios dejectos, 
chegando até a enxovalhar 
as paredes e pessoas com 
as immundicies que saltam 
devido aos balanços da car
roça. Esta fórma de fazer 
serviço, além de prejudicial, 
dá logar a que muitas pes
soas se sirvam das valletaa 
das ruas por. não lhes dar 
o tal figurão tempo de fa~ 
zerem os despejos na car
roça. Dizem-nos mais: que 
este empregado tem offici- 
na de carpinteiro na co
cheira do gado, — que lhe 
dá mais a conta — motivo 
vo por que faz este serviço 
depressa.

Limpezas,. .  basta fingir 
que se fazem.



O D O M IN G O

Uuntores
Que a Academia de Estu

dos Encyclopédicos, actual
mente em digressão pelos 
principaes monumentos Ar- 
cheológicos do Paiz, vem 
dentro em breve visitar o 
Club d'esta terra, como 
uma das antiguidades mais 
dignas de investigação e 
observação scientificas;

Que por essa occasião, 
um dos directores do mes
mo Club, realiâará uma 
conferencia na solemnissi- 
ma sala dos Ruídos, enal
tecendo as bellezas decora
tivas e architectónicas do 
monumento e referindo-se 
conjunctamente aos mo
dernos princípios de socio
logia, no que diz respeito a 
processo de administração, 
hygiene de associações, 
etc.;

Que ahi se demonstrará 
praticamente e com argu 
mentos irrespondiveis, co
mo é possivel. a contento 
de todos e sem protestos 
de nenhuma espécie, ad
ministrar durante quinze 
annos uma sociedade, sem 
dar satisfações a ninguém, 
conduzindo-a, por um qua
si incomprehensivel esforço, 
ao estado de prosperidade 
em que se encontra;

Que, como recordação, 
a cada um dos excursionis
tas será oíferecido um fra
gmento daquellas precio
sas stalactites de caca de 
mosca, que são o enlevo 
dos forasteiros e o orgulho 
dos socios que as admiram 
e cheiram, pela insignifican
te espórtula de cinco tos
tões por mez;

Que em homenagem aos 
illustres visitantes, realisar- 
se-ha uma sessão de pro- 
creação canina, como in
centivo para a necessaria e 
urgente selecção das ra- 
ças;

Que durante este acto, e 
para o tornar mais atra- 
hente e deleitavel, será 
executada ao piano, que 
para esse fim volta ao lar 
paterno, são e escorreito, 
como o filho pródigo da 
lenda, uma symphonia inti
tulada Denuicíos os olhos 
que te vêem, expressamente

FOLHETIM

Traducçáo de .1. DOS AN JO S

DUAS MASCARAS
--*---
I I I

E ajoelhou deante da Rosinha. que 
inclinou para elle a encantadora cabe
ça.

—Que remorso o agita, para trazer 
essa cara lugubre e lastimosa? Que 
conquista lhe fiilhou? A que innocen- 
cia, a que marido perdoou n'um mo 
mento de virtude ridicula? Isso são 
culpas de que n;nguem se consola 

—Náo tenho nada d’esse genro a 
censurar-me. Innocencia. ainda não 
a encor.tret em parte nenhuma. 
Quanto ;íos esposos, são  muito Vulca-

escripta para tão cotnmo- 
vente solemnidade;

Que para dar maior lus
tre e brilhantismo a esta 
memorável funcção, que fi
cará assignaladacomo uma 
data histórica^ será offere
cido um sumptuoso ban
quete aos nossos hospedes;

Que, finalmente, será a 
Junta de Parochia a corpo
ração encarregada de dar 
essa festa, visto a Camara 
Municipai, a quem esse en
cargo naturalmente per
tencia, achar-se incumbida 
doutra idêntica, e ser-lhe 
impossi vel— porque a gente 
não é de ferro— dar duas 
seguidas.

----------- —- ; —- -*»»-------- *»

P ro fesso ra

A sr.a D. Anna d’OHvei- 
ra, professora com os cur
sos complectos do Lyceu, 
curso Superior de Letras e 
Academia de Bellas-Artes, 
vem fixar residencia n’esta 
villa com collegio seu de 
ensino primário e secundá
rio onde leccionará: portu- 
guez, francez, inglez (práti
co e theorico), desenho, 
pintura a oleo, aguarella e 
pastel, pyrogravura, photo- 
miniatura, piano (rudimen
tos) flores e toda a espécie 
de bordados Depois das ho
ras do collegio ou á noite 
lecciona fóra. A nova pro
fessora dá as melhores re
ferencias.

De ha muito que se faz 
sentir nesta villa a falta 
dum a professora boa, o 
que encontramos em D. 
Anna d Oliveira, que, esta
mos certos, se dará aqui 
muito bem.

-------- ------------- X * ? » - ? - ---•rr. ■

13 m  cxpcrieueiiis...

Durante a semana passa
da a locomotiva do cami
nho de ferro d’esta villa ao 
Pinhal Novo andou em ex- 
periencias. Na quinta feira 
foi para alli mandado um 
casco de vinho para os tra
balhadores que se insubor
dinaram dando vivas á Re
publica. O  foguetorio e o 
sibilar da machina attrahiu 
alli muitos curiosos.

Emquanto a procissão 
fôr na praça . . .  bem vai 
ella.

nos para se ter dó d elles; por esse 
lado a minha consciência está perfei
tamente em regra.

—Visto que náo commetteu ne
nhum d’esses peccados. absolvo o e 
escusa de continuar de joelhos; sen
te-se ao meu lado e beije a minha 
mão por penitencia.

O visconde levantou se e poupou 
galantemente os labios na mão fina e 
roliça da Rosinha.

— Então, explique me essa physio- 
nomia fúnebre. Se náo é o remorso 
que a ensombra, é algum desgosto, e 
que desgosto póde o visconde ter? 
Um amor infeliz? Isso náo é para si.

—Lisonjeia me com isso; mas não 
tenho as condições precisas para es
sa infelicidade, porque náo amo nin
guém.

—Saiba que náo é galanteador o 
que acaba de dizer. Em Paris um

A  p r o p o s it o ...

Por ser altamente signf- 
ficativo e de flagrante 
actualidade, recortámos 
d’um primoroso artigo do 
brilhante escriptor Mayer 
Garção, publicado no 
«Mundo» do dia 8, os se
guintes períodos de com- 
mentario ao telegramma 
que passámos a transcre
ver:

Glascow,!6.
0  principe Arthur de 

Connaught, quando regres
sava duma revista aos bata
lhões escolares, fo i alvo 
d'uma manifestação hostil, 
por parte dos operários 
sem trabalho, que o assobia
ram. A  causa da manifes
tação, dizem os operários, 
foi o municipio ter gasto 
uma quantia importante no 
banquete que ojfereceu ao 
principe, sem se importar 
com a miséria dos traba
lhadores.

Commenta o illustre es
criptor:

«O espectáculo das 
grandezas e desperdícios, 
affronta a pobreza e a des
graça. Não ha o direito de 
gastar em festas, em honra 
de principes, quando se re
gateia o pão ao povo que 
tem fome. , Semelhante 
acção é um crime, que su
bleva nos peitos mais pací
ficos, irreprimíveis revoltas.

Commetteu o municipio 
de Glascow um desses cri
mes, e o castigo do seu 
servilismo foi exemplar. O  
principe de Connaught, a 
quem quiz honrar e feste
jar, trocaria mil vezes esse 
escandaloso almoço pelo si
lencio dos desgraçados, 
que elle ultrajava.»

Esta pequena transcri- 
pção, encerra um thesouro 
de ensinamentos concei- 
tuosos e profundos.

Effectivamente não ha di
reito a desperdícios, por
que a lei os não permitte, e 
a lei deve ser inviolável e 
incorruptivel para todos os 
homens de consciência e 
de honra.

Que a nossa municipali-

homem delicado é sempre tido como 
apaixonado pela mulher com quem fa
la.

—A Rosinha náo é uma mulher, 
visto que é meu confessor.

—Agora náo. Já se levantou e esta
mos conversanJo. Oh! senhor viscon
de. Sou mulher, e muito mulher.

—Pois bem. pequena, se eu esti
vesse apaixonado por ti, náo seria is 
so que me poria triste, porque tu 
náo me havias de receber como um 
tigre de Hireania, a dar crédito ao 
qua ha boccado me disseste ao ouvi
do.

—Que disse eu então?
— Que me terias amor ainda mes

mo que eu estivesse arruinado.
—Sim; mas como náo está arruina 

do. não o amo: fazia essa generosida 
de á sua indigência. Nós. que recebe
mos sempre, tambem ás vjezeí Çuere

dade, que tem procurado 
acertar, pondo um cunho 
de moralidade e economia 
em todos os actos da sua 
administração, pondére 
bem que lhe não assiste o 
direito de violar o mandato 
que lhe foi conferido, defi
nido e nítido, praticando 
um erro idêntico ao da sua 
congénere de Glascow.

 ---------—e»»— - .................................   -

Tourada
Em beneficio do nosso 

patricio José Cândido da 
Costa realisa-se na praça 
desta villa, no proximo do
mingo, uma tourada cheia 
de attractivos, que muito 
satisfará os espectadores 
Ha intervallos pelo Rôla da 
Moita, por José Pedro (o 
montador de touros), que, 
pela primeira vez, montará 
um touro exactamente ap- 
parelhado como se fosse 
um cavallo e jogo de pau 
por distinctos mestres.

O gado, que é offereci
do por differentes lavrado
res de Benavente, dizem- 
nos estar muito gordo e 
ser todo puro.

-----   —«»■ - —

Foi para as Caldas da 
Rainha onde tenciona de
morar-se alguns dias o 
nosso amigo e correligio
nário, sr. João Bento Maria

------- --- -----------------
liojii de Novidades 

Tem este estabelecimen
to sempre artigos de novi
dade e por preços excessi
vamente módicos.

Rua Direita, esquina da 
rua do Pôço.

---------- —X 3835X-— ---------—
Na exhibição dum dos 

seus papeis— o da explora
ção—estiveram n’esta villa*
na passada sexta feira duas 
irmãs de caridade que de 
porta em porta pediam di
nheiro — não sabemos se 
para a compra da penna de 
ouro para o padre Mattos.

O  rapazio deu com ellas 
e fez-lhes uma montaria 
como a lobos.

Não costumámos rir-nos 
do mal de ninguém, mas o 
que é certo é que se fosse 
algum desgraçado com 
fome que pedisse pão, a 
auctoridade mandava-o 
metter na cadeia immedia- 
tamente.

mos dar; é uma doçura que não tem 
egual.

E ao dizer isto. a voz alegre e 
zombeteira da Rosinha tomou um 
tom de enternecimento, e os seus 
lindos olhos azues illuminaram-se CDm 
um doce clarão que impressionou o 
visconde.

—Que pena tenho de não ser tão 
pobre como um poeta! Estou com 
vontade de jogar todas as noites, só 
para me pôr no estado que é preciso 
pam ser amado por si.

— P o d ia  g a n h a r .

— De casar as raparigas donzellas, 
de dotar academias, de mandar fazer 
cascatas no jardim do meu palacio; 
isso até arru na os proprios reis.

— Nada d’isso era p recso , conti
nuou a Rosinha, se o visconde tives
se por mim um p ucochinho de 
amor, cu rccign.iva-me a suppoitir a

LÁ POR FÓRA

A opposição da Sérvia 
quer proclamar a Republi
ca.

Aviso aos nossos dissi
dentes, se o que dizem é a 
serio.

gj||Na extranja o cabello 
branco está rendendo mui
to dinheiro.

Nosso Senhor, me faça 
branco que ganho eu e o 
meu cabelleireiro.

|j$Na Sueciajá ha policia 
feminina.

Vejam se introduzem es
se costume cá na terra, que 
eu quero guarda d’honra 
reforçada, embora a pague 
bem.

|gsEm Londres o con
gresso Eucharistico esteve 
á cunha.

E’ para admirar que os 
protestantes não protestas
sem.

Mas na Inglaterra tudo o 
o que dê interesse faz-se e 
faz-se depressa.

Provavelmente foi isso.
H|Em marrocos, duran

te a guerra franco-marro- 
quina, as mulheres foram 
duma abnegação extraor- 
dinaria para os feridos.

Palavra d’honra. que ap- 
petece ir a marrocos bata
lhar e ficar ferido.

Ser tratado por uma 
mulher bonita... eu queria 
estar sempre feridissimo!

Ij^Em Washington o 
voador Wright faz coisas 
como qualquer ave.

O ra  aqui está um obje
cto, uma coisa, que não 
tem azas e avôa.

^ U m  capitalista mori
bundo de Madrid deixou 
toda a sua fortuna a um 
medico que só uma vez o 
tratou.

Aqui fica o aviso para o 
nosso Cunha e Costa: po
de lá ir dar um passeio na 
moto e, se pudér, traga de 
lá uma contrabandosinha, 
na mala de viagem.

^ N a  Hespanha até 
põem bombas nas retretes.

Aquelles diabos nem dei
xam fazer aquillo em paz. 
O ra vão para o raio que 
os parta.

B a t e  C e r t o .

sua riqueza; mas tal não acontece, 
certamente.

— Ha boccadinho era verdade; ago
ra póde ser que o não seja. respon
deu o visconde, approximando se 
mais da Rosinha e pegando-lhe na 
mão que ella abandonou sem resis- 
tencia.

-  Então, já sabe o segredo do 
Candale? gritou o marquez de Val- 
moir avançando a passos pouco fir
mes p>ira o grupo que se tinha isola
do por algum tempo do tumulto ge
ral da orgia.

—Sei. respondeu a Rosinha. levan- 
tandose e sem retirar a mão que o 
visconde lhe segurava; confiou me as 
suas desventuras e aqui lh’o entrego 
consolado de todo.

ÍContujuaJ.



Até que a final fechou o 
parlamento, o chamado 
seio da representação na
cional, seio que tem ama
mentado tantos meninos 
bonitos do nosso paiz. Os 
illustres paes da patria, que 
pouco ou nada querem sa
ber da sua pobre filha, lá 
foram veranear ou assistir 
ás vindimas nas respecti
vas terras, deixando em 
Lisbôa, para os substituir, 
uns poucos de animatogra- 
phos falantes. E nós por cá 
ficamos, supportando este 
calor asphyxiante que nos 
não deixa quasi respirar.

O que nos vale, ainda 
assim, é a Feira de Agosto, 
que já se prolongou até se
tembro, e onde ha varia
das distracções para todos 
os paladares. Tem lá uma 
companhia de zarzuella 
com um tenor muito apre- 
ciavel e que tem sido devé- 
ras applaudido.

★
★ ★

Houve ha dias uma gré- 
ve notável: a dos moços de 
esquina, que se insurgiram 
contra a ordem da policia 
mandando-os usar fato de 
ganga para serem conheci
dos. Essa idéa partiu da so
ciedade Propaganda de 
Portugal.

Ora a verdade é que os 
pobres-homens teem razão. 
Naquelle Juro mistér, al
guns mal ganham para co
mer, quanto mais para 
comprarem uniformes. E o 
uniforme, de mais a mais, 
é sempre uma libré que 
denota que quem o enver
ga perdeu a liberdade in
dividual. Ora todos estão 
no pleno direito de terem 
o seu boccadinho de orgu
lho e não quererem ser 
depreciados.

A idéa foi muito infeliz e 
melhor seria que a Propa
ganda de Portugal tratas
se de outros assumptos 
mais serios e não se preoc- 
cupasse com similhantes 
frioleiras. Estamos certos 
de que os dirigentes da po
licia, pensando melhor, hão 
de renegar essa ordem in
justa que vae ferir os inte
resses de uma classe tão 
digna de respeito como 
outra qualquer. Por serem 
humildes, não deixam es
ses homens de ser traba
lhadores e quem trabalha 
merece sempre a conside
ração e o respeito de to
dos.

J oaquim  dos A n jo s .

   ---- —*-2-=S8S>=í-*—-*»»-------  .

Declaração
Eu, Manuel Luiz Bisca, 

declaro ter liquidado todas 
as contas com Fernando 
Gonçalves Tormenta até 
esta data: 8 de setembro 
de 1908.

(a) Manuel Lui  ̂ Bisca,

N5UM POSTAL,..
,% ti

Escrevo-te um postal p'ra toda a 
gente vêr 

Que. embora o teu olhar co*um certo
desafio

Me fira a cada passo e pense em me
perder

Não logras— pódes crer—o tempo e 
o feitio.

Quando passas á tarde, assim tão 
ufanosa,

Fazendo cortezias e q’rendo ser al
guém.

Pareces-m’a cocotte esteril e oleosa 
Que se perfuma ahi com cheiros de 

vintem.

Náo sei o que te diga a essa preten
são.

Que nunca teve tic.nem é original; 
Apenas julgo eu fará a sensação 
Que faz em tc^dos nós uma mulher

banal.

Fizeste muito mal em pensar que o
ouro.

Que tem por lá teu Pae em montes 
no celleiro. 

Me aturdiria assim com azas de be
souro

E eu venderia o meu ser a trouco de 
dinheiro!

Náo sabes, minha filha: a noiva con 
sagrada

D’um poeta que tem rima e a vida no
sonhar

E ’ como essa flor mimosa e delicada 
Que a gente vae por sempre ao cimo 

do altar.

E tu talvez um dia. depois da moci
dade.

Quando o peito só tem uns restos de
vigor.

Possas vir a sab r com enorme sauda
de

Que a gente perde tudo á lucta do
amor.

Mas pobre, muito pobre, amando 
sem receio. 

Até já ser velhinho e ir depois mor
rer. ..

Ha nada mais bonito! a vida é um en
leio

Que a gente perde sempre e sempre 
tem em q'rer.

★
Andaste muito mal, hetatra peccado-

ra
Em me chamar's p'ra tíirt ass;m tan

to ao nu.
Porque, embora te queira a graça se 

ductora.
Nunca me baixaria em tanto como tu.

E quer s 'inda, mulher.o peito e o co
ração

Do homem que aborrece amor’s es
candalosos?

Ai! não, não póde ser: a minha sensa
çã 1

Já se não gasta assim em labios vapo
rosos.

Lembra-me muito bem o tempo d ou 
tras eras. 

Quando ouvi contar essa tragédia in
teira

Que, embora a gente force enchel-a 
de chimeras, 

Deixa te sempre á vista o corpo de 
rameira.

Pensei ainda vêr n’esses ar's de gazel
la

Que tu tão bem fazias, quando en 
vergonhada, 

Que ainda deixarias a manha da janel-
la

E  á noite de pintar a cara deslavada.
*

Eu sei o que tu és. conheço te já bem: 
Nasceste p'ra mulher e nunca p’ ra ser

mãe.

E ’ que esse estado d’alma. affecto e 
ternura

Nunca o pódes ter. ó reles creatura.

Apenas tu nasceste, alguem logo ou
v iu :

«Maldita seja a hora e a -mãe que a
p a r iu » .

Depois vir;im te assim, sem pejo e 
sem tino.

A ’ mercê d'uma c'ròa e á laia do cre
tino.

A sorte— vejo eu fazer-te umas nega
ças

Como faz quasi sempre á peor das 
devassas.

E  essi imrostura e esse falso brio 
Cahem-te logo, aos pés qumdo te 

lembra o cio

E coças semi-nua em frente do espe
lho

O sangue que te escalda em prurido 
já velho.

O D O M IN G O

A tua alma, mulher, nssim tão deslei
xada

E ' mais que um lupanar de porta es
cancarada

E o teu corpo de femea histérico, vi
ciado.

Já ninguém o deseja ao menos um 
boccado.

J .  A ugu sto  d e  C a m po s.
-----  ■*”»—-*<?»=>■?-—

T h e a tr o

Um grupo de amadores 
dramaticos daqi estáorga- 
nisando um espectáculo 
para o dia da inauguração 
do ramal do caminho de 
ferro, cujo produeto reves- 
terá em favor da Corpora
ção dos Bombeiros Volun
tários d’esta villa.

---------- ............................................. ■■■■

O  célebre Maluquinho 
d’Arroyos, de quem já não 
nos occupavamos ha tem
po, esteve um dia destes 
aconselhando um guarda 
da municipal a espadeirar 
as cannelas dos republica
nos e a dar-lhes a matar 
quando elles refilassem.

Com o tudo isto muda!
Em 1891 era o Maluqui- 

nho republicano como 
bem o prova um docu
mento que- assignou.

C A R T A T A C A N H A
A tyrannia ainda que ten

te subjugar os humildes e 
os plebeus, já não póde 
fazel-o. O s seus apologis
tas— os tyrannos maus e 
perversos — quando não 
pódem apparecer de fronte 
altiva e descoberta, usam 
então da hypocrisia. A hy- 
pocrisia é o ultimo arranco 
dos miseráveis quando são 
apanhados em flagrante 
delicto. Para estas ínfimas 
creaturas não ha nada, 
mesmo, mais leal do que 
a hypocrisia. Faltando-lhe 
a hypocrisia vêem-se de 
perna quebrada e, é claro, 
completamente anniquila- 
dos. Nada salva ao escarro 
geral.

Ha ainda audaciosos e 
esses são os hypócritas em 
extremo.

Está n’este caso Jacintho 
iMendes. Oiçam-lhe a pro
sa:

«Mata do Duque, 20 de 
agosto de 1908.

Ex.mo am.° e sr. José 
Bernardo Alves Ignacio.

Respondendo á sua car
ta de 16 do corrente mez, 
sinto que meu filho Julio o 
fosse incommodar com es
se estapafúrdio e tolo pedi
do que lhe fez, isto é, para 
que o meu amigo não con
sentisse que a phyiarmóni- 
ca concorresse ao festejo 
escolar realisado em C a 
nha, pedido que não au- 
ctorisei, e de que só tive 
conhecimento quando nes
se dia á noite recebi a sua 
dita carta e cópia da acta 
junta. Tristíssima lembran
ça de meu dito filho que 
deu em resultadoessagran
de audaciosidade do Zé po- 
vinho, contra mim e contra

o meu am.° ocasionando- 
lhe ainda esse seu immen- 
so dissabor de se exonerar 
de vice-presidente da com
missão e de socio egual- 
mente, (exoneração que 
tambem pedi nesta data) 
privando-se o meu am.° 
d’um divertimento tão a 
caracter para a sua edade, 
sendo alvo d’essa respon
sabilidade a desiquilibrada 
cabeça de meu filho, des- 
iquilibrio de que não tenho 
culpa, mas que me desgos
tou bastante. O que teve 
meu filho, o que tenho eu, 
ou o meu am °, com as 
idéas de cada um? O modo 
de pensar é livre a todos, 
nada temos com isso. T e 
mes, por esse motivo, res- 
tricta obrigação de respei
tar essas idéas para não 
sermos desrespeitados das 
nossas.

Quem sabe, pois, se os 
dopiniões differentes labo
rarão em maior erro do 
que os promotores do feste
jo escolar? A minha labo- 
ração é indiffjrente a tudo 
que se relacione a partidos 
e a politica, porque, para 
apanhar qualquer dos hon
rosos e decentes cargos de 
engraxador, varredor,
guarda de sentinas, etc., 
cargos muito a proposito 
para a minha nula intelli- 
gencia e negativa impor- 
tancia individual, não pre
ciso seguir politica nem 
acompanhar partidos para 
conseguir essa grande alti
tude di»;na de registar-se 
em pergaminhos d e . , .

Pelo que o leitor vê este 
«cavalheiro» tenta ainda de
fender-se. Mas uma defeza 
nulla como provaremos na 
próxima semana.

A. DE J. Oj.IVEIRA.

V i and im as

Começaram já, nesta re
gião vinhateira, as vindi
mas. A uva está bem cria
da, mas, segundo nos affir- 
mam, a sua producção é 
pequena.

--------- — ------------------------

A o s  contribuintes

Termina no proximo 
sabbado o praso para o 
pagamento das contribui
ções geraes do Estado.

Ahi fica o aviso aos nos
sos leitores.

ANINUNCIOS

____________ 3

A N W T J I S r C I O

(8 .® publicação)

ftjo dia i3 do corrente, 
pelas doze horas da 

manhã, á porta do tribu
nal judicial de esta villa 
de Aldegallega do Riba
tejo, nos autos de arres
to requerido por José Al
ves Rego, de Lisbôa, con
tra Joaquina Maria Carro
meu, viuva, e seus filhos 
menores, de Sarilhos 
Grandes, se hão de ven
der em almoeda a quem 
maior lanço offerecer so
bre o valor da sua ava
liação, as uvas, milho e 
palha arrestadas, a sa
ber:

Uma porção de uvas 
da presente colheita, exis
tentes no goso de arrenda
mento em Sarilhos Gran
des, avaliadas em i :525 
kilos, no valor de réis
2 2 $800.

Doze mólhos de pa
lha de milho, no valor de 
240 réis.

84 litros de milho, no 
valor de 2$520 réis.

56 litros de milho exis
tentes na coureila da 
Hortinha, no valor de réis 
ií$68o.

Oito mólhos de palha 
de milho, no valor de réis 
160.

Uma porção de uvas 
da presente colheita, exis
tente numa fazenda con- 
tigua á Hortinha, avalia
da em 825 kilos, no va
lor de 13$200 réis.

Ficam citados os cré
dores incertos para de
duzirem os seus direi
tos.

Aldegallega do Ribatejo,
3 de Setembro de 1908.

o  ESCRIVÁO

Antonio Augusto da Silva
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

2." substituto 

A. T. da Silva.

Aguas WSineraes Fuente Nueva 
de Verin (Espido)

As melhores até hoje conhecidas para combater as 
doenças de bexiga, figado, estomago, rins, etc.

Resultados garantidos.
Cada garrafa de litro, 200 réis;—caixa com 5o gar

rafas g:ooo réis.
A ’ venda nas pharmacias dosEx.mos Srs. Cunha, Ma

neira e Giraldes, nesta villa.
Deposito geral para Portugal e Colonias— Droga

ria Silverio, 229—Rua da Prata, 231 — Lisbôa 3g4
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Manuel Antonio bo Lar mo 
RUA DA GRAÇA, 18-1.°-D.

Aldegallega 4-3

Confeccionam-se fatos, 
petos últimos figurinos, ou 
como o fregues os desejar 
e com a perfeição cias pri
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregues 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer falo como 0 
exigira é substituído por ou
t r o  sem pagar mais. Soli
des e bons fórros.

Tambem se executam 
sersidos garantindo-se a 
sua'per feição ainda nas fa 
zendas mais dijjiceis.

M U N D O
I N T E R I O R

Sonetos por Santos Lus 
á venda na livraria Ferin, 
Lisbôa.

l»reço. 4 0 ©  réis

Aproveitem!
A todas as pessoas que 

desejarem fazer as suas 
compras de fazendas, lem
brámos a conveniencia de 
irem á conhecida

L O JA  DO POVO

na Praça Agrícola.

F. sabeis porque?
Porque são já bem co

nhecidas as vantagens, sor
timento e boa qualidade 
dos artigos que alli se ven
dem; e para occasiões de 
massa como a actual, de
certo que todos procuram 
juntar o util ao agradavel, 
o que só se poderá obter 
na

L O JA  DO POVO
Em casimiras para fatos, 

nisso então nem se fala! 
sortido mostruoso!!!

Preços inegualaveis! E 
agora, então, que chegou 
uma enorme remessa des
te artigo que encanta to
dos os que têem bom gos
to a vestir bem!

Façam uma visita a títu
lo de curiosidade e verão 
que os não enganámos.

E’ a Loja do Povo, na 
Praça Agrícola. Não se
enganem. 386

CYRILLO
Relojoeiro- M achiaista

Rua Direita
366 — _

Officina especial de con
certos em 

Relogios, Machinas e obje
ctos d'ar te. 

Encadernações, molduras, 
recortes, etc.

RELOJOARIA GARANTIDA
■ HE

Avelino Marques Contramestre

Relogios de bolso america
nos Inquebraveis de nickel ma- 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4,^000 ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2;$800.

Relogios de parede e de meza, accen- 
tamentos de relogios d e (torre, etc. 

Diversos objectos douro e prata. 
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar

car roupa numeradores e datadores, prensas de alavan
ca e de sòco com sellos em branco para repartições 
públicas, companhias, etc., marcas a fogo para caixas, 
sinetes para tinta e para lacre, mono- 
gram m asem  relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

9 , R sia  Mlreiía, í _  ALDEGALLEGA

DIAlilO DE NOTICIAS
A  G U E R R A  A N G L O - B O E R

Interessuniissima narração das lucras entre inglezes e boers, «iJlustrada 
com numerosas zinço-gravuras de «homens celebres» do 1 ransvaal e do 
Orange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruenta? da

G U E R R A  A N G L O -B O E R  
Por um funccionario da Cruz Vermelha ao serviço

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 16  paginas........................ 3o irts
Tomo de 5 fasciculos...........................................  1S0  »
A. GU ERRA  ANGLO  BÓ ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N’e!la sáo descriptas, «por uma testemunha presen. ial», as differenites 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GUERRA ANGLO  ! O KR faz passar ante os olhos do' eitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d’esta prolongada e acerrim í 
lueta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
he-oismo e tenacidade, em que sáo egualmente aomiraveis a coragem e de
dicação patriótica de venc dos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d'estn contenda entre a poderosa íngiater 
ra e as duas pequenas republicas sui-africanas, decorrem atravez de verda 
deiras peripecias, por tai maneira dramaticas e pittorescas, que d:io á G U ER 
RA AN GLO -BO ER. conjunctamente om o irresistível attractivo d’uma nar 
rativa h.-storica dos nossos d as. o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O T IC IA S
apresentando ao publico e.̂ ta obrn em «esmerada edição,» e por um preço di
minuto. julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successos 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

Pedidos d Empresado D IA R IO  D E  N O T IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 10 —  LISBO A

Pequena bibliotheca democratica
/Dirigida por- z/fLnlenio ffer-rãô

innhh por w m m m ê  salgado

P e q u e n o s  tratados de educação cívica e m o r a l .- 

O b ras  <fe prop ag a nd a  dem ocratica. - E s t w d o s  de 

vnlgarisação scieutifica. - E s t u d o s  liistoricos.-TssI- 

garisaçáo d a  sciencia das religiões.- Qeiestões de 

interesse proletário.-Etc.

Cada volume de 32 paginas, avulso, 5o réis 
P o r assignatura, 40 réis

P U Í D O S  D l  A S K I C i X A T U K A  N A  P R O V O C I 1

3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,
(12 números) 56o; 1 anno, (24 números) i$ooo réis 

A  sahir quinsenahnente.

Esta bibliotheca inicia-se no in*uito de aproveitar 
todo o saldo em beneficio da escola do Centro Rodri
gues de Freitas.

Sé de do Centro da «Pequena Bibliotheca Democra- 
lica»:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

- a l B L I S B O A ® -

IOVA lERCEÀRlÂ
Tem sempre bacalhau nas melhores condições pa

ra bem servir o público.
Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 10  réis o kilo, 

manteiga da Ilha da Madeira, uma das melhores mar
cas, chá de differentes qualidades, café, assucares.

Cereaes: milho, fava e sêmea a 220 réis cada 14 li
tros Louça pelo preço das fábricas.

Vidros: uma collecção de copos, candieiros de por
celana nacionaes e extrangeiros que se vendem pelos 
preços de Lisbôa.

Differentes drogas: Oleo de linhaça, agua-raz, sec- 
cantes, vernizes, cloreto, potassa, zarcão para vidrar 
louça que vende a i :85o réis cada 1 5 kilos e muitos 
outros artigos que se torna quasi impossivel mencionar.

Acaba de fazer, em excepcionaes condições, um 
bello fornecimento do seguinte:

Sola, carneira, cordevões, pellicas, vitellas france- 
Sas e americanas, polimentos, elásticos, fio, prego epre- 
Silhas e todos os mais artigos pertencentes d arte de sa
pateiro pelos preços de Lisbôa.

Ha tambem grande sortimento de calçado para ho
mem, senhora e crianças que se vende por preços muito 
limitados.

O proprietário convida o respeitável público a fa
zer uma visita ao seu estabelecimento o que muito
agradece.
383 : ~

R U A  D I R E I T A ,  1 3 0  A  1 3 6
(Defronte da Rua do Pôço)

A L D E G A L L E G A

VIDRARIA III RIBATEJO
IDE

e s t e  importante estabelecimento ha 
grande quantidade de vidros de cris
tal nacionaes e extrangeiros e vidra
ças em todas as dimensões por pre
ços eguaes aos de Lisbôa.

Encarrega-se de collocar vidraças 
cm janellas, vitrines, etc.

Ha tambem molduras em madeira e differentes arti
gos de louça.

0  proprietário d'este estabelecimento pêde ao ex.mo 
público d'es la terra que não vd a outro parte sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

37S

88, RUA DIREITA, 9 0
S<]sqssina da  I&iia do  C o n d e

ALDEGALLEGA

260
COMPANHIA FABRIL SINGER

P o r 500 réis semanaes se adquirem aí cele
bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO À O  D A  CR U Z, cobrador 
da casa abm '0€:sí c . a e concessionário em Por nt- 
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
K H  ALDEGALLEGA |g?


