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PROPRIETÁRIO  - -José Augusto Saloio

Os rotativos
Os governos na sua cri

se moral marcham a pas
sos gigantçscqs para a ruí
na.

A Justiça de ha muito 
que é o capricho egoista e 
insensato de meia duzia de 
imperantes que subordi
nam as tendencias progres
sivas da sociedade collecti- 
va á sua ambição individual, 
em virtude da tolerância 
impensadamente criminosa 
de toda essa massa de jus
tiçados.

As Finanças é o que toda 
a gente sabe: déficit que 
progride monstruosamente 
em relação a todos os 
povos da Europa, emquan
to o prestigio da nossa 
autonomia baixa a olhos 
vistos.

A guerra occupa-se em 
dar mais rancho aos gra
duados, arranjar novos fi
gurinos de farJamento e 
abrilhantar os fastos re-aes 
dos Braganças e dos Loyo- 
las, pondo ás vezes em co!-. 
lisão a coroa e a patria, 
como agora no Vimie-iro.

A Marinha faz o que 
qualquer louriste seria ca
paz de fazer n’um dia de 
bôlha: passeia, ancora aqui 
e alli, e refastela-se.

Agora incumbem-na d’u- 
ma desinfecção dos portos 
sujos das Ilhas, como se o 
problema náutico fosse 
uma questão cirúrgica.

As Obras Públicas, Com- 
mercio e Industria tèem 
arremessado todo o rendi
mento d este Portugal, que 
tanto nos custou, para as 
casas de prego, a fim de 
sustentarem çom gaudio o 
equilibrio nacional.

A’ ultima hora occijpam- 
se de arranjar um ingre
diente que valorisq mais os 
vinhos feitos a martello; e 
para este trabalho, penoso 
ainda querem um ministé
rio á parte.

O Reino reina, mas não 
governa.

Já não está para grandes 
resistências.

Diz-se até que será o dia 
mais feliz do governo actu
al aquelle, em que o der
mos por incapaz.

0  dos Negocios Estran

geiros parece ainda assim 
ter alguma importancia; 
empenhando a autonomia 
nacional, lá vae rece
bendo da Inglaterra mais 
uma escóra para o susten
táculo de Portugal.

E assim anda tudo isto, 
desconchavado e reles, ver
gonhoso e cobarde!

Qualquer iniciativa indi
vidual de revigoramento da 
patria, que porventura sur
ja no seio dos partidos ro
tativos é logo atraiçoada 
por milhares de promessas 
gananciosas e por fim aca
ba em tornar-se um ele
mento reaccionario; e, 
quando tçm a super-fórça 
das grandes resistências, 
nada produz de util. por 
via da deslocação de fu.n- 
cções, chamada a desem
penhar,

Em virtude d’estes des
concertos nos partidos his- 
toricos, que ferem a vida 
social da Nação Portugue
za, o povo levanta-se para 
afíirmar violentamente o? 
seus direitos por meio de 
gréves e a parte pensante 
e livre do paiz evangelisa 
n\ima revolta pacífica e sç- 
rena a proclamação do 
Ideal justo e bom da Repu
blica,.

Eu sei que Portugal não 
póde ser ainda, como par
tido do futuro, uma insti
tuição modelai’, porque a 
maior parte dos nossos re-. 
publicanos das aldeias não 
têem a comprehensão dos 
seus direitos cívicos; mas o 
que é certo é que a perfei
ção relativa pertence á ins
tituição que pretendemos 
vingar, em virtude da ho
nestidade das nossas, aspi
rações,

Posso dizer-me suspeito, 
por que—^comquanto es
creva n’um jornal republi
c a n o — não vou collocar- 
me na fileira dos çonser- 
vantistas da republica; irei 
nesse regimen para a ex
trema esquerda, visto que 
de mais a mais entrei n’es- 
ta terra com o. pé esquer
do — como ha tempo judi
ciosamente me dizia um 
distincto conservador da 
monarchia, que eu sobre
tudo prézo pela sua linha 
de fidalgo.

Portugal com a Republi

ca não tem a pretensão de 
ser já hoje uma federação 
como a Suissa; mas pódee 
deve ser tanto como a 
França, porque, se ella- te
ve os Direitos do Homem 
nós tivemos a Carta Cons
titucional de 1826, superior 
em energia, em disciplina 
e em tino social a todos os 
programmas politicos e 
todas as reformas históri
cas.

A cada momento vemos 
toda a gente a desfalleçer, 
porque a lueta, por mais 
tenaz e rígida que seja, é 
improfícua, se partir dum 
pequeno agrupamento; 
quasi todos nós somos co
bardes, porque a cobardia 
péga-se n’este meio que 
suffoca e opprime; e se al- 
guem se levanta, heroico e 
magestoso, a defender a 
gloria do seu ideal perde a 
vida honrada de tantos e 
tantos annos de trabalho 
com o. peso do opprobrio 
que a canalha dos gover
nantes atira á nobreza do 
seu nome.

Por isso neste momento 
o que eu julgo de primeira 
necessidade é unirmos as 
nossas forças, disciplinar 
as nossas vontades, ensi
narmo-nos uns aos outros, 
a fim de fundirmos todas 
estas energias latentes e 
sãs n’um supremo esforço 
salvador, po que tudo isto 
merece ser arrasado, co
mo outróra dizia o grande 
Rei liberal, ao mirar as 
desgraças sociaes da sua 
épocha.

J .  A ugusto* de  C am po s ,

M a is  3 0 0 ^ 0 0 0  réis

A camara arrematou as 
obras do Quartel por esta 
quantia. Aquillo não é um 
quartel, é um pôço sem 
fundo.

Se com oitocentos mil 
réis só se poude fazer uma 
péssima caiança e umas 
mangedouras, que diabo 
se poderá tazer com a ni
nharia de 3oo$QQO réis!?

El verdade que a man- 
gedoura mais cara não foi 
feita no Quartel,

As sessões da camara 
passaram a ser ás quintas 
feiras e não ás segundas 
corno por lapso dissemos.

B E L L E Z A S

Nós não queremos por 
fórma alguma aguar as fes
tas que se projectam reali- 
sar para solemnisar a inau
guração do comboio, mas 
parece-nos que os forastei
ros que delle se aproveita
rem para visitar esta villa 
levarão para as suas terras 
a impressão de que as dif
ferentes vereações que tè
em gerido os negocios 
municipaes têem sido umas 
cabeças ôccas ou uns mal 
intencionados que, ou não 
souberam nunca promover 
o embellezamento de Al
degallega, ou nas obras
que fizeram simplesmente 
tiveram em vista servir a- 
migos e apaniguados ou a 
si pro.prios.

Já tinhamos a rua das 
Taypas torcida que nem 
um* p a u . . .  do ar, agora 
temos, além de outras alei
jadas, uma rua nova a que
o. povo na sua linguagem 
pittoresca já chama a ruá 
do, Co t o ve 1 o p ar se- pare-, 
cer çom um. braço em 
flexão pouco decente. Isto 
é, os excursionistas ao sa- 
hirem do comboio são logo 
recebidos por uma rua que 
lhes apresenta as armas de 
S. Francisco.

Se ha assumptos sobre 
os quaes as opiniões po
dem divergir sçm que haja 
desprimor para qualquer 
das partes, não ç decerto 
um dell.es,. este do traçado 
de ruas novas seguindo 
trajectórias mirabolantes e 
escandalosas pelo simples 
motivo de se poupar a 
quinta ou a casa d’este ou 
d’aquel!e cidadão. Sobre 
este assumpto não póde 
haver duas opiniões bem 
intencionadas, ha só uma 
jysta e sensata; e é que- a 
camara municipal não ze
lou, como devia, osdinhei- 
ros dos munícipes e con
sentiu que, por çonverjen- 
cias particulares, as ruas 
que çond.uzem á estação 
do caminho de ferro seia.m 
mais uma nódoa que vem 
emporcalhar a povoação, 
em vez de serem ruas mo
dernas, direitas, amplas e 
arejadas.

Nem nos venham argu
mentar que não foi a ca

mara que fez o traçado e 
que por isso a responsabi
lidade pertence ao enge
nheiro. Este argumento é 
contraproducente; em pri
meiro logar por que não 
havia engenheiro que tal 
fizesse sem para isso ser 
solicitado, aliás daria triste 
prova do seu saber profis
sional; em segundo logar 
por que a camara» que é 
quem paga, tinha o direito 
de se oppor.

E’ portanto obvio que os 
interesses da povoação fo
ram sacrificados ás conve- 
niencias. de um ou mais. in
divíduos que naturalmente 
apregoam grande amor á. 
sua terra.

E a incapacidade da ve
reação. revelasse até na es«- 
colha dos nomes que deu 
ás novas ruas,

Rua do Córte do Mouro!
Rua da Aldeia Velha!
Rua da Estação!
Já viram denominações 

mais çhatas?
Parece que na nossa 

Historia não ha nomes d.Q 
cidadãos illustres nos dif
ferentes rarnos da activida- 
de humana para dar áquel- 
las ruas, ou que os senho
res vereadores são tão 
pouco lidos que não co
nhecem os grandes ho
mens do seu, pai?. Pois o 
presidente, pelos annos que 
frequentou o collegio, ti-, 
nha ti4o tempo de apren-. 
der alguns.

Emfim o que póde atte- 
nuar no a pi mo dos foras
teiros a. vista de tantos dis
parates, é elles, logo que 
sájam da rua do Cotovelo, 
encontrarem um largo hy- 
gienico, perfeitamente pla-. 
no, com edificações bem 
alinhadas e ornamentado 
com tapetes, de ftores ra*. 
rissimas que exhalam um 
aroma tão açtivo e pene
trante que não ha pituitá.-? 
ria que lhe resista.

A ie o ç h e t e

Realisaram-se n’est-a be!-. 
la villa as festas á Senhora 
da Vida que foram este a.ns 

no mais concorridas ainda 
que nos annos transactos.

Abrilhantou aquellas fes* 
tas a banda de infanteri^ 
n.° 5, que foi muito aoplai^ 
dida,.
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Tudo iía mesma. Nem a 
mais pequena noticia de 
•sensação para deliciar o pa
ladar já embotado da maior 
partè dosleitores.Continúa 
o periodo de acalmação, 
perfeitamente estacionario-; 
nem melhoras fiem peorâs. 
E’ o caso de se dizer qué o 
doentè espera pela visita da 
saude para se ir d’esta para 
melhor.

De notável esta semana 
houve as exequias por alma 
do rei D. Pedro IV, dador 
<3a Carta Constitucional, à 
célebre Carta que tem 
rfiais rasgões do que um 
'•avental de trapeira. Foi úm 
pretexto para sê exhibirem 
á luz do sol Os costiâmados 
fatdalhões e para o rei dar 
um passeio á egreja da Sé 
e passar mais um boccado 
aborrecido.

Decididamente é muito 
maçador o officio de reinar, 
tanto mais quando se não 
tem vontade própria e se 
ha de õbedêcer aos conse
lhos de qmen lodo lo man
da.

Póde haver hò regio cé
rebro idéas muito louváveis 
e que dêem boni resultado 
parâ o bem estar e a pros
peridade do paiz, mas por 
emquanto nenhuma ainda 
se viu.

★ *

Às eleições camara rias 
parece que ficam addiadas, 
não sabemos bettt porquê. 
Ou por outra, sabemos^ 
mas nâo o queremos dtéer. 
À  bom entendedor.. „

* *
Na passada quarta feira 

reuniu o conselho de minis^ 
tros-; nem todos compare
ceram. Ha rumofes de cri
se ministerial^ parece que 
não andam as Coisas bem 
por causa de uns ares de 
trovoada que vêem do lado 
dos Navegantes. Em todo o 
caso, o sr. Ferreira do 
Amaral, que é um mari- 
iiheiro experimentado, está 
habituado ás grandes tor
mentas e não se deve in
quietar muito com esta,
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A o e c h e à tra  c o m p u n h a -s e  d e  Urna 

r a b e c a . d e  u m  ta m b o r  p e q u e n o  q u e  

m a rc a v a  fo r te m e n te  o  c o m p a s s o , e 
d e  u m a fla u ta .

Esta harmonia, que se ouvia da es
cada, divertia muito a sr.11 de Cham
prosé; costumada a estudar piano, ês 
tava no caso de distinguir as barbari- 
pades qne squella orchesta fazia con
tra as regras da musica.

No trajecto, a marqueza tinha per, 
tnittido e recommendado A Juçtina 
que náo a tratasse com um respeito

Mas o diabo é a nau estar 
já tão escavacada e quasi 
mettefido agua por todos 
os lados.

A final todos essés ru
mores se parecem com o 
célebre caso da montanha 
que, depois de grandes ber
ros, deu à l u z . u m  rati
nho.

J oaquim  dos A N jo s .
---------- — ------------- -----------

Por falta de documentos 
não retirou hontem para o 
extrangeiro, conforme dis
semos, o nosso camarada 
França Nelto, o que fará 
por todo o proximo mez 
de outubro.

A  toiirihla

Conforme noticiámos 
realisou-se na praça d’esta 
Villa a tourada em benefício 
de José Pardal. Foram cor
ridos 8 touros por fugir um 
e inutilisar-se outro no cur
to da embolação. Eram 
mansos e mal intencionados. 
O forcado Gregorio, d es
ta villa, fracturou os dois 
ossos da perna direita,

•— —— «e——  -------   — —

C an iin h o  <lc ferro

Programma dos festejos 
qUe se realisarão no dia 4 
de outubro proximo, pela 
inauguração do ramal do 
caminho de ferro desta vil
la ao Pinhal Novo:

A ’s 9 e meia da manhã 
Chegada da banda de infatt- 
teria 5; á ’s 10 e meia pap- 
tida da P hylarmónica i d e  
Dezembro e Commissão 
dos festejos para o Pinhal 
Novo a fim de aguardar al
li a chegada do comboio 
eni que virão cs directores 
dos caminhos de ferro do 
sul e sUeste, tocando nessa 
occasiào a i.° de Dezem
bro e sendo lançados mui
tos foguetes, vindo no 
Comboio inaugural, a i.° de 
Dezembro e commissão 
dos festejos.

N'este tempo serão dis
tribuídas i 5o senhas a pes
soas necessitadas, que lhes 
dará direito a i pão de kilo, 
2$o grammas de arroz, 125 
grammas de toucinho, 25o 
grammas de carne de vac~ 
Ca, ioo grammas de chou
riço e íoo réis em dinheiro.

Ao meio dia partida da

que níío seria natuaal entre primas. 
Mandou-lhe até que a tratasse por tu, 
e como náo p< dia dar o seu verdadei
ro nome, escolhera o de Joanninha- 
por ser simples, pastoril e o mais in 
genuo possivel.

Quando a Justina appareceu. acom
panhada pela Joanninha. todos corre
ram para ella com alvoroço; a justina 
apresentou a sua falsa prima com o ar 
mais natural do mundo, e todos se 
desfizeram em cumprimentos que, 
por serem desajeitados, nem p o r  isso 
foram acceitos com menos gosto. A 
sM  dê Champrosé. que p oU co  se li
sonjeava por ouvir 3 abbade ou o 
commendador comparal-a com Hebe, 
córou de prazer quando ouviu um ra
pazinho droguista, dizer, ao passar ao 
pé delia;

— Que bochechinhas de pecejo! Dá 
vontade de lhe morder!

O  D O M IN G O

banda de infanteria para aJ 
estação do caminho de fer
ro.

Ao avistar-se o comboio 
inaugural, será dada uma 
salva de 21 tiros-, seguindo 
a queima de girandolas de 
foguetes.

Aguardam a chegada da 
direcção do caminho de 
ferro, a camara municipal, 
administrador do concelho, 
convidados, representantes 
de todas as associações, 
monte-pios, junta de paro- 
chia, etc., etc., fazendo a 
guarda de honra a corpo
ração dos bombeiros vo
luntários desta villa* se
guindo o cortejo para a ca- 
mara municipal onde será 
offerecido um Itinch aos di
rectores dos caminhos de 
ferro e aos representantes 
de todas as associações, 
monte-pios, junta de paro- 
chia. etc., etc durante o 
qual tocará a phylarmônica 
i.° de Dezembro. Durante 
este acto toCará no coreto 
da Praça Serpa Pinto, a 
applaudida banda de infan
teria 5.

A ’s 4 horas da tarde 
grande corrida de touros 
promovida pelo laureado 
artista Jorge Cadete, com 
os melhores elementos de 
toureio.

A’ noite illuminação des
de a estação do caminho 
de ferro até á Praça Serpa 
Pinto* tocando a banda de 
infanteria.

O trajecto da estação até 
á Praça será embandeirado 
e decorado com festões, 
palmas e flores.

O comboio inaugural 
entrará na estação enfeita
do com festoes, bandeiras, 
palmas, etc., etc.

-----------'«*— ---------- -

Tem passado bastante 
mal da sua doença o nosso 
amigo, sr. Antonio Luiz Pe
reira Nepomuceno. Estimâ- 
mos-lhe rápidos allivios.

-----------——-S-<3S2>i- — -----------

A convite, por officio, da 
camara municipal desta 
villa toma parte nos feste
jos da inauguração do ra
mal do caminho de ferro a 
distincta phylarmônica i .D 
de Dezembro.

E ’ verdade que náo podia haver na
da mais bonito, mais fresco e mais fi
no do que a falsa Joanninha. Embora 
vestisse os fatos de fidalga com um ar 
de princeza. o simples de trajo de 
costureira parecia que ainda lhe fica
va melhor.

Ficou logo sendo a rainha do baile; 
mal se sentava no banco encostado á 
parede, ao lado da Justina, era logo 
convidada para dançar; um galantea 
dor foi-lhe buscar um grande ramo 
de rosas, que ella conservou na mão 
emquanto dançava, e de que tinha 
posto um botão no seio; outro, aju- 
dante de escrivão, preseuteou a com 
duas laranjas e um leque de papel 
verde, com versos na parte de traz.

Estas galanterias alegravam m uro 
a Joaninha, que recebia tudo mm  ar 
de riso e se entretinha com o volver 
dos olhos e 05 grandes suspiros do

OS HEROES E A HUMANIDADE

Quem soffre? Quem tra-̂  
balha? Quem sua? Quem se 
sacrifica derramando o seu 
sangue pelo do seu proxi
mo? Os heroes. Mas que 
heroes são esses que assim 
perdem o amor á vida pa
ra salvarem esse núcleo a 
que chamam Humanidade? 
Serão esses heroes que a 
Historia cita, cobertos de 
ferro, de lança em punho 
e guerreando-se á voz de 
S. Thiago? Não. O s heroes 
que para mim são marty- 
res, são os proprios filhos 
do povo. O s seus actos o 
affirmam a sua Historia o 
diz. E que prémios, que 
mercês, que recompensas 
pagam a sua valentia, o 
seu heroismo, a sua fé for
te e ardente pelo resgate e 
pela salvação dos seus pro
prios irmãos? Nada. S o 
mente o soffrimento, a 
doença e a fome. Pois a 
vida d’esses que se sacrifi- 
cam pela Humanidade, é 
quasi sempre uma triste 
odisseia de soffrimento, um 
largo e torturante sudário 
de amarguras.

Desde a antiguidade até 
hoje a historia dolorosa do 
soffrimento humano tem 
confirmado mais uma vez 
essa bem recente e bem 
frisante paixão que com- 
move os mais refractarios 
ao sentimento, que faz 
chorar de dor todos os 
que ainda têem no cora
ção uns restos de piedade 
pelos infelizes.

Vêde o que a Humani
dade tem soffrido por a- 
qUelles que sempre a cal
cam, que sempre a espesi- 
nham e que sempre a es
carnecem. E quantas vezes, 
quando os soffredores se
res humanos, após tantos 
trabalhos se definham, che
gando a um tempo em que 
já nada podem fazer, e que 
minados pela doença per
tinaz, que pouco a pouco, 
cruelmente, implacavel
mente os vae corroendo e 
consumindo, se deixam 
morrer no meio d’um lon
go martyrio, na miséria, 
na indigência, num aban-

moço droguista e do escevente ; 
nunca imaginára que aquella especie 
de gente se parecesse tanto com ho
mens. Estes burguezes, que até então 
só tinha visto do alto da sua carrua
gem, surprehendiam-n’a com as suas 
maneiras quasi humanas.

Não era porque a sr.á de Champro
sé fosse soberba; mas nunca estivera 
em contacto senão com pessoas da 
sua classe, que’ todas se julgavam fei 
tas de um barro escolhido e de um 
sangue especial.

—Estes sujeitos ?ão tão elegantes 
como os fidalgos e não dizem mais 
tolices do que elles. pensou a mar
queza, acceitando um convite para a 
contradança seguinte.

Comtudo, embora se divertisse 
muito, ainda não tinha visto quem 
correspondesse particularmente ao 
seu projícto ; não encontrava ninguém

dono trágico que causa 
arrepios, que apavora ain
da os mais fortes.

Esses heroes que a his
toria cognomina de vence
dores, que são aclamados 
e victoriados pelas turba
multas que tem monumen
tos e tem livros, essa pró
pria historia lhes consagra 
a sua admiração por meio 
dos elogios do proprio his
toriador inconsciente. Mas 
folheae agora a outra His
toria, que se chama a His
toria da Humanidade.

Alli vereis narrados os 
factos mais importantes 
que os soffredores filhos 
da Humanidade praticaram 
no seu longo reinado — a 
vida.

Pois todos estes heroes 
nasceram do povo e pelo 
povo morreram; viveram 
na miséria, morrendo de 
fome mettidos num escuro 
cubiculo onde não chegava 
nem a luz redemptora do
Sol nem os recursos pecu
niários para prolongar a 
vida que lhes ia escassean
do, emquanto que lá fór.i 
os seus irmãos renegados, 
iam vivendo nas baccha- 
naes e nas orgias.

O  que és tu ó soffre do ra 
Humanidade?! Como te 
resgatar?! Pela evolução? 
Não. Pela Razão? Talvãz, 
Pela Revolução? Melhor 
ainda.

FtíANÇÀ N é t t o .

----- --- -te»—  ---- *

B*reso qeic foge  tia cadela

Na madrugada de quin
ta feira passada, Luiz da 
Silva Alfayate evadiu-se da 
cadeia d’esta villa, servin
do-se para esse fim do ara
me dum dos para-raios 
que estão no pateo para 
subirão telhado e descendc 
para a rua por urna corda 
que amarrára a uma man
ta que fizera em tiras.

O  Alfayate fòra ha pou
co julgado no tribunal de 
esta villa pelo crime de as
sassínio, sendo-lhe dada a 
pena de 28 annos de de
gredo e 18 mezes de mul
ta.

Agora, assobiem-lhe ás 
b o ta s . . .

que lhe produzisse o erteito desejado 
N um a figura da contradança a Justi 
na, passando ao pé d’ella. pareceu in 
terrogal-a com os olhos e perguntar 
lhe se a sua phantasia já tinha feiti 
uma escolha; ella. com um imperce 
ptivel movimento de cabeça, fez-lh< 
signal de que não.

Mas se permanecia insensível, en 
compensação tinha feito m u ito s  estra 
gos nos corações dos rapazes, e a' 
bellezas do sitio ficaram quasi mei< 
apagadas pela luz do novo astro.

0  fito da marqueza não era agradai 
aquella gente, apesar de estar envai 
decida com a admiração que inspira 
va.

(ContinuaJ.
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C O F R E  D E  P É R O L A S

A  proposito c> um P I C - M I C

rúça uns versos, Doutor, sobre o nosso pic^nic 
Di^ia-me uma mulher que eu nolo sempre çhic.

—- Mandais, minha Senhora, eu sou Fosso creado 
E  a Vos me prende ainda o fino e saòio agrado

Com que me distinguis, Cortesão e amante 
Do Fosso terno olhar, tão doce e penetrante.

Nao canto a chouriça e o gostoso melão,
Nem a pinga a estalar do largo garrafão.

E  sabe Vosselencia a ra*ão porquê?
Eu sempre gostei mais de peixe e agua-pé.

0  melão era bom, parecia «Cadavah,
Mas rima assim com fructà é coisa que di\ mal.

Não me lembra o passeio, nem conlo as diabruras* 
Que fizeram no campo ds duas creaturas:

Um sempre folgarão e o outro só ás ve%es,
Quando vê o capital afóra de revedes.

Esquece-me o pinheiro, a arvore secular.
Onde a gente é levado e á força ha de levar.

Agora o que me lembra através a Silhonette 
D'uma illusão d'am or. . .  é a mulher coquette

No gesto e no andar, na phrase e na destreza 
Com que nos ensorbece e \omba da avareza.

Farta no devaneio e pródiga em tudo,
Tem a caricia branda e meiga do ve Iludo. . .

Eu gosto muito d ’ella e hei de gostar alfim,
Tal como da frescura alácre d" um jasmim;

E  penso que. se a visse sem viço e sem brilho,
Era ainda o seu olhar que me di\ia o trilho

Da vida. que lhe dou em troca d'um sorriso 
Nos labios sensuaes que guardam o parai~o.

J .  A úgUsTo d e  C a m po s.

C A R T A  D E  C A N H A

A primeira coisa que sal
ta claramente aos olhos de 
toda a gente sensata e in
vestigadora, nesta questão 
que temos vindo discutin
do» serenamente embora, 
mas com imparcialidade,— 
é o Zé  Bernardo em faltar 
á sua palavra com a mes
ma semcerifnonia como se 
bebesse um copo d'agua e 
o deitasse immediatamente 
fóra.

Sim! porque o Z é  Ber
nardo assignando o officio 
que a Sociedade Phylarmó
nica de Santo Estevam en
viou á Commissão Paro
chial, accedendo ao Convi
te que esta lhe fez e depois 
trabalhar acirradamente 
para uma guerra atroz de 
mãos dadas com o para 
sempre celebrado Mesdes, 
f iltou á sua palavra.

E’ preciso notarmos qué 
este Zé  Bernardo levou a 
sua audácia, o seu ignóbil 
descaramento, a ponto de 
mandar na véspera dos fes
tejos um homem a toda a 
pressa n’um cavallo com o 
seguinte mandato impera
tivo e auctoritario ao mes
mo tempo:

«A Phylarmónica não 
vem. Não contem com ella 
porque se esbandalhou. 
Está tudo desorganisado».

E’ claro que isto era o 
mandato do déspota-mór 
de Santo Estevam. O  que 
elle mandava dizer não se 
escrevia e assim pensou a 
Commissão Parochial por
que immediatamente en
viou carros para Santo Es
tevam e a acompanhal-os 
mandou um delegado da 
Commissão Parochial com 
o officio na algibeira,— o 
célebre officio de adhesão á 
festa de Canha e que Zé  
Bernardo assignou para 
depois renegar como o 
mais baixo dos homens— 
promovendo-nos a guerra 
acintosa que os leitores co
nhecem.

Mas isto não vai a matar 
e o espaço que este jornal 
dispõe não é muito e por 
consequencia para a sema
na conversaremos mais de
vagar.

P. S. — O  corresponden
te em Aldegallega do es- 
carrador do Largo do Mu
nicípio, em Lisbôa, tentou 
ultimamente nas columnas 
do immundo pasquim ati
rar-nos com as patas tra- 
zeiras. Não se lembrou o 
homemsinho que estamos 
longe bastante para nos al
cançarem as suas investi
das horripilantes de jesuita.

Ou elle não fosse discí
pulo do Padre M atto s .. .

A - d e  J .  O l i v e i r a .

íícssâo da c»3isara

Em sessão ordinaria de 
24 do corrente, deliberou- 
se o seguinte:

Deferir um requerimento 
de Antonio Dias Capella 
sobre a aequisição de duas 
porções de terreno no ce- 
rniterio d’esta villa para a 
collocação de grades de 
ferro.

-~x-
Resolver sobre os diver

sos convites officiaes a fa
zer para a inauguração do 
ramal do caminho de ferro 
do Pinhal Novo a esta villa.

-x-
Officiar á direcção do 

caminho de ferro, pergun
tando se effectivamente é 
no dia 4 de outubro proxi
mo a inauguração do cami
nho de ferro.

— X —
Approvar diversas or

dens de pagamento.
Encerrou-se a sessão 

era 1 da tarde.
* —p» —  

T h e a tr o

E’ no proximo sabbado 
que no theatro deita villa 
se realisa uma récita cujo 
desempenho será por dis- 
tinctos amadores daqui, 
revertendo todo o produ

eto liquido em favor da 
prestimosa Corporação de 
Bombeiros Voluntários de 
Aldegallega.

Farão parte da orches- 
tra dois distinctos artistas 
de Lisbôa.

Espera-se grande con
corrência por isso que os 
logares de cadeiras estão 
quasi todos passados.

--------------«— ^ S t3 g ts > 3 .  «■»... -----—

Centro  «le P ro p a g a n d a  

Socialista

Acaba de organisar-se 
n’e§ta villa um «Centro de 
Propaganda Socialista» 
tendo no dia 16 do corren
te a sua primeira reunião, 
cujo fim foi apreciar os 
tristes acontecimentos com 
os touros fugidos na villa 
da Moita, protestar contra 
as touradas, publicar um 
manifesto expondo os prin
cípios económicos e políti
cos do Socialismo e enviar 
uma mensagem congratu- 
latoria aos socialistas hes- 
panhoes Quelido e Thomaz 
Nunez.

--- -— -w---

Declaro para os effeitos 
que julgo convenientes, os 
quaes me abstenho de pon
derar, que desde o dia 17 
do corrente deixei de en
saiar o grupo que toma 
parte no espectáculo que

deve realisar-se na noite de
3 de outubro, p o  theatro 
d’esta villa.— Sousa Lima.

Sião c tíc barriga é de 
bolsa

Na passada segunda fei
ra foi entregue na Loja Jel- 
tatoria 0 touro que se inu- 
tilisou no curro da praça 
desta villa quando ia ser 
embolado, para ser alli dis
tribuído pelo asylo de S. 
José e pessoas mais neces
sitadas da terra. Segundo 
queixumes de indivíduos 
que conhecemos serem po
bres e pessoas que nos me
recem todo o crédito essa 
carne a quem menos ser
viu foi aos pobres, visto 
que sem escrupulos os ri
caços se abotoaram com o 
melhor quinhão.

Isto numa terra onde ha
3 talhos e que— digàmol-o 
em abono da verdade— 
servem bem, dá uma nota 
bem triste de quem assim 
procede.

A h !. . .  que se têem pos
to um letreiro por cima da 
porta: «Esta rez é brava»...

Mas não, talvez. Alli tra- 
tratava-se de preço e não 
de qualidade

A questão já não é de 
barriga é de bolsa.

Centro IBr. Celestino 
(TAisncida

E' hoje que no Centro 
Republicano Dr. Celestino 
d'Almeida se commemora 
o segundo anniversario da 
constituição do Partido Re
publicano n’esta villa e pa
ra cujo fim a Commissão 
Municipal Republicana con
vida todos os correligio
nários a comparecerem na 
séde do Centro, pelas 8 
horas da noite.

•----------— ---------------------- -

ILoJa de Movidades 
O  nosso amigo e corre

ligionário Braz dos Santos 
acaba de fornecer o seu

3

estabelecimento de novos 
artigos, taes como: Fazen
das de algodão, pannos 
crus e patentes, flanellas, 
riscados* cotins, mantilhas 
de lã e dasaquinhos de ma
lha pnra crianças, por pre
ços muito convidativos.

A N M C I 0 S

F A Z E N D A
Vende-se barata, no si

tio do Concelho, proximo 
á fonte d’Atalaya, Tem vi
nha, arvores de frueto e 
terras de semeadura. Tra
ta-se no Samouco com Al
fredo Baixinho.

Ê N C Y C L Õ P E D Í T
D AS FAMÍLIAS

P reço dáassignatura, an
no, 800 réis.

Pedidos a Manuel Lucas 
Torres, rua do Diario de 
Noticias, 93— Lisbôa.

OS M Á 1 Ã S  
DA COUTE

(Chronica do reinado de Luiz XV]

Romance historico ror 
E. LA D O U C ETTE

Os amores trágicos de Manon Les- 
caut com o celebre cavalleiro de 
Grieux. formam o entrecho d'este 
romance, rigorosimente historico, a 
que Ladoucette imprim u u;n cunho 
de Originalidade dévéras encantador.

A corte de Luiz xv. coni todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta ma gistralmente pelo auctor d O 
Bastardo da Rainha nas paginas do 
eu novo livro, destinado sem duvi

da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi recebido erti Pa
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
conímòvente romance, será feita em 
fasciculos semanaes de iô pagirias, 
de grande formato, illustrados com 
sobèi-bas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.
<50 reis o fasciculo

4 0 0  réis O tosno

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popular, Em
presa Editora, 162, Rua da Rosa, 162

Lisboa.

COMPANHIA FABRIL
P o r 500 réis semanaes se adquirem a? cele

bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Á O  DA CP.UZ, cobrador 
da casa l u c o c e í  «& c v  e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogvs a quem os desejar.
m m  ALD EG A LLEG A f ®

CALLOS, só os teu
38S

Com a applicaçao do excellente preparado— C A L- 
LICIDA F R Á N C O — extrahem-se sem dôr, em 5 dias.

UNICO PRIVILEGIADO EM PORTUGAL
Cada frasco, 200 rs. A ’ venda na Pharmacia Giral

des, nesta villa.
G r a u d c s  descontos aos rev end ed o res  no  deno- 

sito- D ro garia  Silverio, rua  da Prata . a
- H S H O A .
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M am iel Ãníonio òo Carmo 
RUÀ DA GRAÇA, 18-1.°-D.'
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• Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como ofregue^ os desejar 
e com a perfeição das 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 fato como 0 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli
des e bons fôrros.

Tambem se executam 
servidos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nas fa 
zendas mais difficeis.

RELOJOARIA GARANTIDA.
—J ,E — íSa

Avelino Marques Contramestre

Relogios de bolso america
nos Jnquebraveis de nickel m a - l X ^ - ^ v

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

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

P r e ç o , 4 0 0  réis

Aproveitem!
A todas as pessoas que 

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

L O JA  DO POVO

na Praça Agrícola.
E 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 çasimiras para fatos, 

nisso então nem se fala! 
sortido mostruoso!!!

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

Facam uma visita a tf tu-r , _
lo de curiosidade e verão 
que os não enganámos.

E’ a Loja do Povo, na 
Praça Agrícola. Não se 
enganem. 350

CYRILLO
Relojociro-SSaclíiuísta

Rua Direita
36.6

Officina especial de con
certos em 

Relogios, Machinas e obje
ctos d'ar te. 

Encadernações, molduras 
VQÇor/w, çtç.

H f
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 2S800,

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

Diversos objectos d'ouro e prata. 
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar

car roupa numeradores e datadores, prensas de alavan
ca e de soco 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.

R u a  Direita, % - ALDEGALLEGA

CA 1  DIAliíO BE NOTICIAS
_A* QUEBRA ANGLO-BOER

Interessantíssima narração das luetas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas ziuco-gravuras de «homens celebres» do 1'ránsvaal e do 
Orange, incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas tia

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

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 16  paginas........................ 3o n ‘<s
Tomo de 5 fasciculos............................................ i 5o »
A. GU ERRA ANGLO  B 0 KR é a obra de mais palpitante actualidade-

N’ella sáo descriptas, «por uma testemunha presencial», as ditfèrentes 
pliases e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado 
o mundo :nteiro.

A GU ERRA  AN G1.0 1 OER faz passar ante os olb.os do'çitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d’esta prolongada e acérrima 
lueta entre inglezes. tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
hcoi&mo e tenacidade, em que sáo egualmente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de venc dos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos’ d'esta contenda entre a poderosa Inglater 
ra e as duas pequ :nas republicas sul-africanas, decorrem atravez de verda 
deiras peripecias. portal maneira dramaticas e pittórèscas, que d.ioá GUER 
RA ANG1.O-BOF.R, conjunctamente oní o irresistível attractivo d uma nar 
rativa h.storica dos nossos dias. o enranto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IA S
apresentando ao publico esta obra em «esmerada edição.» e por um preça di 
minuto, julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao rnesm 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito çonhecimento dos successo? 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

Pedidos d Empresado D IA RIO  D E N 0 1 IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1 0 —-LISBO A

Pequena bib l io theca  d e m o c ra t i c a
/Dirigida per- cfLnfaniô fferr-ãô

fmhh por SA M A M

P e q u e n o s  tratados de edmeaçâo cívica e BMoral.- 

O b ras  «ie pro p agand a  dem ocratica. - E s t w d o s  dc 

vulgarisação seieetiOca. - E s tu d o s  liistoricos.-Tul- 

garísaçáo da  seiencia das religiões.-Questões dc 

interesse proletário.- E tc .

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

PREÇOS DA A S S I N A T U R A  KA PRÓriKCIA
3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,

(12 números) 56o; 1 anno, (24 números) i$ooo réis 
A  sahir quinsenalmente.

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

Séde do Centro da a Pequena Bibliotheca Democra
tica»:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

- 1 B 1  L I S B O A .

NOYA MERCEARIA
Tem sempre bacalhau nas melhores condições pa

ra bem servir o público.
Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 1 0  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 i 5 kilos e muitos 
outros artigos que se torna quasi impossível mencionar,

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

Sola, carneira, cordevões, pellicas, vitellas france
sas e ameriéanas, 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 publico a fa

zer uma visita ao seu estabelecimento o que muito
agradece.
383

RUA DIREITA, 130 A 130
(Defronte da Rua do Pôço)

A L D E G A L L E G

F/MAMA IS RIBATEJO
T ra  

ê  V- 5 0 Cl o

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 
em janellas, vitrines, etc.

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

0  proprietário d'este estabelecimento péde ao e x mo 
público d ’esta terra que não vá a outra parte sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.
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88, RUA DIREITA, 9 0
Estmina da SSsaa do Conde

ALDEGALLEGA

Aguas iin e ra e s  Fuente Nueva 
de Verin (Espido)

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

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

rafas g:ooo réis.
A ’ venda nas pharmacias dos Ex.11,05 Srs. Cunha, Ma* 

neira e Giraldes, n’esta villa.
Deposito geral para Portugal e C o lon ias--D roga

ria Silverio, Rua da Prata, s 3i — Lisbôa 334


