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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

PIEDADE, SENHORES!
Qual será a causa do 

rancor sem limites que ins
piram os republicanos de 
Aldegallega aos serven
tuários do sr. José Maria 
dos Santos?

Sim, pois a verdade é 
que em Aldegallega have
rá ao todo dois monar.chi- 
cos, um franquista extran- 
geiro e um que é carlista, 
sebastianista, miguelista, 
jesuita, tudo quanto quize- 
rem com tanto que o chefe 
do Estado tenha corôa.

Portanto a razão do odio 
dementado, revelado em 
todos os logares, constan
temente, e a proposito dos 
mais insignificantes pretex
tos, indo até ao ponto de 
nos chamarem nomesfeios, 
não é claramente resultan
te dum choque de idéasou 
de princípios.

Idéas, encarregam-se el
les de mostrarem em todas 
as occasiões que é planta 
que não póde florescer nos 
seus geniaes cérebros; prin
cípios, só conhecem por 
tradição um, o do mundo, 
pela Bíblia, que estão con
vencidos que é de Xavier 
de Monlepin.

Mas, repetimos, não ha 
odio sem causa, como não 
ha crime sem interesse.

Serão os republicanos 
maus cidadãos, desordei
ros, embriagando-se a todo 
o momento para os pro
vocarem? Não consta.

Serão os republicanos, 
inimigos da sua terra, apro
veitando-se da sua influen
cia politica para terem os 
seus celleiros cheios, as su
as lojas repletas de lenha 
grátis, as suas algibeiras 
bem quentes esquecendo- 
se dos desgraçados que, 
famintos e regelados, vão 
vegetando em miseráveis 
tegurios até que a tuber
culose os livre do pesado 
fardo da vida? Não parece.

Será porque elles te
nham a responsabilidade 
da vinda bimensal de 
imponentes forças, des
tinadas a causarem-lhe o 
intenso júbilo de um dia 
espingardearem a torto e 
a direito os seus patrícios, 
a fim de se vêrem rodea

dos de viuvas e de muitos, 
mas muitos orphãos?

Será porque, com a in
consciência que caracterisa 
sempre os doidos ou os 
idiotas, escalaram traiçoei
ramente posições que leal
mente nem em balão po
deriam attingir, a fim de 
satisfeita a suà estulta vai
dade, vêr se poderiam ao 
menos praticar alguma 
vingançasita sobre os entes 
odiadose presentear algum 
amigo ou parente com al
gum bolo de paschoa?

Ainda menos.
Portanto ou a lógica é 

uma batata, ou suas senho
rias, os serventuários do sr. 
José Maria dos Santos, não 
têem razão alguma para 
terem o mínimo rancor aos 
republicanos.

Não sejam maus, conti
nuem a ser as boas pessoas 
que têem sido toda a sua 
vida. Limitem-se a isso

Não acreditem em intri
gas, convençam-se que nós 
não lhes queremos mal, es
tejam seguros que são de
masiado insignificantes pa
ra serem tomados a sério.

A voz do povo, é a voz 
de Deus.

O ra como é que querem 
que o povo odeie ou pense 
em fazer mal a entes que 
elle facetamente chrisma de 
Maluquinho d  Arroios, Ca
rioca, Tlim , Marreco, Pa
vão, Perú , Gallinhola, etc.?

Só assados, para uma 
ceia acompanhada a agua- 
p é . . .

E ainda assim devem ser 
m a . . . .  duros.

Batatas para semente

Já  chegou o navio com 
carregamento de batatas 
para semente encommen- 
dado pelo nosso amigo e 
correligionário, sr. José 
d’Assis Vasconcellos. São 
magnificas, segundo nos 
affirmam pessoas entendi
das.

Em consequencia, pois, 
do tempo que ultimamente 
tem feito, a demora na 
construcção do navio em 
que vieram as batatas na
da prejudicará os agricul
tores.

O s mexeriqueiros mais 
uma vez fizeram fiasco 
com as suas insidias. . .

MAGISTRADOS

Trouxe-nos um jornal de 
Lisbôa a noticia da trans
ferencia do sr. José Madei
ra Abranches, digno ad
ministrador deste concelho, 
para Almada, e a da no
meação do sr. Alfredo Pi
menta para administrador 
daqui.

Não conhecemos, nem 
de nome, o sr. Pimenta, 
mas se elle corresponder 
ás aspirações d’aquellesque 
não viam com bons olhos 
a imparcialidade e bom 
senso do sr. Abranches, 
mal irá a este concelho ou 
a sua ex.a.

Aldegallega não é já, fe
lizmente, a roça que a mal
ta da miga ainda tem a ve
leidade de imaginar e não 
admittirá, certamente, um 
administrador que não ve
nha resolvido a proceder 
com a maxima isenção.

Aquella malta, perdida 
no conceito público pela 
sua estupidez e vaidade, 
cheia de medo e desejosa 
de esmagar o povo, mas 
sem coragem para o arros
tar, procurando esconder- 
se por detraz da auctorida- 
de administrativa trama
ram a substituição do sr. 
Abranches que, conhecen
do-lhe as manhas, não se 
prestava a servir os seus 
malévolos e interesseiros 
intentos.

E’ esta a razão que levou 
o silvado, já ha bastante 
tempo, a accusar o honrado 
velho de pouco enérgico e 
de incapaz de manter o que 
elles chamam ordem nesta 
villa.

Segundo o critério da 
malta a ordem consiste em 
metter na cadeia os repu
blicanos sem que para isso 
haja motivo e em perse
guir implacavelmente os 
indivíduos que se não pres
tem a servir de degraus 
para a referida malta se 
elevar perante os trumphos 
da finança Lisbonense a fim 
de estes lhe accudirem nos 
descontos das suas lettras, 
ou para se fazerem valer 
perante o sr. José Maria 
dos Santos pelos motivos 
apontados no nosso ultimo 
artigo.

Bem haja pois o antigo

administrador do concelho 
de Aldegallega que soube 
pôr a sua dignidade pessoal 
e profissional acima das 
imposições vergonhosas de 
tão inclitos varões.

E’ com verdadeira admi
ração, pelo seu caracter 
honrado que nós aqui lhe 
dizemos o adeus de despe
dida.

O  novo administrador 
chama-se Pimenta, nome 
sugestivo mas que nos dei
xa em dúvida pela falta de 
conhecimento que temos 
da sua pessoa.

A pimenta arde, mas o 
que arde cura. Virá sua ex.a 
resolvido a curar imparci
almente, ou, virá com in
tenções de curar só deter
minados clientes? No pri
meiro caso bem vindo seja, 
no segundo não lhe augu
rámos bom consulado. Es
peremos porém as obras 
para depois ajuizarmos.

A intriga da decantada 
malta não se limitou ape
nas ao sdministrador, tam
bem procura attingir o di
gníssimo magistrado que 
nesta comarca administra 
a ju'tiça accusando-o de re
publicanismo pelo simples 
motivo de elle não lhe ligar 
importancia e de não se 
prestar a servir de instru
mento ás suas infames vin
ganças, ou a cobrir com a 
capa da justiça os cobardes 
criminosos.

Não se desloca porém 
um juiz como se desloca 
um administrador, por isso 
estamos plenamente con
vencidos de que ainda te
remos por alguns annos 
administrando justiça, para 
garantia do povo d’esta 
comarca, o íntegro juiz que 
se chama Abel Franco.

Caracter austéro e di
gno, alheio a todas as mes
quinhas questiúnculas de 
terras pequenas, não pri
vando com parcialidade al
guma, avesso a pedidos e 
empenhoeas, o illustre ma
gistrado é a mais segura 
personificação da lei, da 
equidade e da justiça, por 
isso a sua substituição no 
actual momento seria a 
anarchia na comarca e o 
ponto de partida para gra

ves acontecimentos, por
que se os oppressores não 
querem desistir das suas 
vinganças tambem os op- 
primidos não querem pres
cindir da sua resistencia.

SCYPIVO' 

-----  —— ......... -

Acha-se nesta villa, de 
visita a sua illustre familia, 
o sr. dr. Christiano Victor 
Leite Cruz.

Receba sua ex.a os nos
sos cumprimentos.

•------------  --~«CT> ....   -
Centros tempos...

Quem nos havia de di
zer que o Armau havia de 
se tornar o homem de 
maior influencia em Alde
gallega!

Que excedia, os reis da 
Bolsa em influencia para 
livrar mancebos da vida 
militar já nós sabiamos, 
mas que chegaria a occu- 
par o logar de conselheiro 
privado, com salamaleques 
e abraço familiar por cima 
do hombro, oh! céos! co
mo acredital-o!

Ha uns tempos para cá 
aquella Estrada Nova, e o 
becco do Club estão tor
nando-se duma immorali- 
dade pasmosa!

Não te fies, Armau, olha 
que a Fortuna é mulher e 
como tal, falsa como Judas.

Contra o frio!!!

Prevenimos os nossos 
leitores e leitoras que já 
chegou nova remessa de 
calçado de feltro e chancas, 
tanto para senhora como 
para homem e creança, e 
_]ue emquanto á qualidade, 
garantimos ser a melhor 
que se tem fabricado até 
hoje e os seus preços muito 
vantajosos, o que só encon
trarão na Loja do Pòvo, 
Praça Agricola— Aldegalle-
ga.

“ S&asaiiãí» de C*oes.,
Entrou no 23.° anno de 

publicação este nosso illus
tre confrade de Alemquer. 
Jornal de ideaes republica
nos, superiorisa-se pela jus
tiça, critério e desassombro 
com que trata os princi- 
paes acontecimentos que 
apparecem á téla da dis
cussão.

Cordialmente felicitamos 
o collega, desejando que 
conte muitos mais dentro 
das maiores prosperidades.



ClIROXiCA DELISBOA
A morte arrebatou mais 

um homem de talento pri
vilegiado e um dos mais 
lidimos caracteres que te
mos conhecido. Chamava- 
se elle D. João da Camara. 
Fidalgo pelo nascimento, 
pois descendia dos condes 
da Ribeira, tinha principal
mente a aristocracia do ta- 

denio, unica a que todos se 
curvam e que não tem 
egual no mundo, porque 
não se conquista por di
nheiro e é só a natureza 
que a concede a certas cre • 
aturas excepcionaes.

D. João da Camara dei
xou obras maravilhosas, no 
theatro principalmente, on
de o seu talento fulgurante 
lhe conquistou um dos pri
meiros logares. Ninguém 
diria que debaixo d’aquelle 
feitio de philosopho existia 
uma das intelligencias mais 
robustas e brilhantes do 
nosso paiz.

Paz á sua alma.
■k

★ ★
Os diversos grupos polí

ticos teem-se reunido para 
deliberarem com respeito 
ás futuras eleições. O que 
farão? Não se sabe, mas é 
provável que, sendo ainda 
o quartel general em A- 
b ram tes .. .  fique tudo co
mo dantes.

Já  de ha muito nos pas
saram as illusões a re peito 
dos dirigentes desta nossa 
pobre' terra.

★
★ ★

As mães e as esposas dos 
marinheiros condemnados 
por occasião da ultima re
volta dirigiram um memo
rial á rainha senhora D 
Amélia pedindo que sua 
magestade fizesse todo o 
possivel para alcançar o in
dulto d’aquelles pobres ho
mens que tão cruelmente 
teem expiado a sua exalta
ção.

E’ um acto de justiça que 
merecerá os nossos enco- 
mios se se realisar; basta o 
tempo de prisão soffrida 
para castigo dos infelizes 
marinheiros. Deve conce

FOLHETIM

Traducçáo de J. I)OS ANJO S

V I  I

—Náo dá um beijo na sua mulher- 
zinha?

V I I I
Os cadernos do pequeno Thiago 

cobriam a mesa com as folhas abertas 
em desalinho. A penna, cahindo das 
mãos cançadas da creança, tinha pos
to uma grande nodoa negra no meio 
de uma pagina branca da sua «Sele
cta». E  dormia na cadeira, com um 
somno pesado.

A  senhora Paulinot tinha se esque
cido de ir deitsr. As inquietações da

der-se-lhe o perdão, e 
quanto mais depressa me
lhor, para acalmar muitos 
soffrimentos e enxugar mui
tas lagrimas.

Jo a q u im  d o s  A n jo s .

--jj-----r™------- ---:----

Mota sesasísaa!
No tribunal:
— Em que se occupa?
— Fazendeiro.
— O seu estado?
— Proprietário.

CHROMCA DOS ALIENADOS

O  Tlim deixou de assi- 
gnar «O Domingo». Ques
tão de economia . . .  cere
bral, a fim de não fatigar a 
mioleira com leituras.

Irra que horror á lettra 
redonda!

Nós porém, attendendo 
ás condições periclitantes 
do seu estado mental, a fim 
de não complicar aquella 
fadiga, com outra mais pe
rigosa, qual é a de mandar 
oito e quatro emissários á 
procura do jornal para o 
ler ás escondidas, resolve
mos continuar a mandar- 
lho gratuitamente.

Generosos a t é . . .  Pal- 
mella.

------- ----- «T,--—----------------------------

SjoJ ss «le Xoviílisíles
Neste bem conhecido es

tabelecimento já se encon
tra um bom e variado sor
tido de bilhetes postaes il- 
lustrados proprios para 
«Boas Festas», de grande 
novidade, assim como ha 
lindos objectos proprios 
para presentes d’esta occa
sião.
Sempre artigos de novida
de nesta casa por preços 
convidativos.

R. Direita, i 3g, esquina 
da rua do Poço. 331

■— ----------  >-— -------------

4í.& MieitQBlílâess,,
E’ este o titulo dum no

vo jorn ii que vae começar 
a sua publicação em Lisbôa 
sob a direcção do sr. dr. 
Arthur Leitão.

O  novo collega conta já 
com a collaboração dos 
nossos illustres correligio
nário Theophilo Braga. Ba~ 
zilio Telles, Manuel d’Ar- 
riaga, Antonio josé dAl- 
meida, Guerra Junqueiro, 
Consiglieri Pedroso, etc.

esfera prolongada absorviam-lhe e 
pertubavam lhe as idéas. No quarto 
náo se via senáo um objecto, o relo- 
gio, cujo fino ponteiro preto girava 
insensivelmente, marcando com um 
pmento cadenciado as horas e as 
meias horas.

A pobre senhora nem sequer ouvia 
as palavras placidas que a mãe lhe di
zia para a consolar.

As janellas tinham ficado abertas.
Parecia lhe ouvir a todos os instan

tes o rodar longínquo de uma carro 
agem. o passo pesado de seu marido 
que se approximava da casa. Entáo. 
correndo para a janella e deitando 
meio corpo de fóra, míigulhava a 
vista nas trevas esperssas; depois tor
nam a ir sentar-se. denamrndo silen
ciosamente grandes lagrimas.

A senhora Ricôme padecia po’- vêr 
padecer a filha Fazia grandes esfor

P E L A  P A T R I A . . .

Todo o homem de bem 
que possúa um altivo ca
racter, uma palavra fluente 
e uma administração intel- 
lectual e admirada por to
dos, esse homem deve ser 
cdnvictamente patriota

Todo o patriota ama a 
terra onde nasceu, que lhe 
deu força e intelligencia; 
não a deve despresar ainda 
que por todos seja despre- 
sada, nem abandonal-a ain
da nos transes mais afflicti- 
vos. A nossa patria é Por
tugal, não o deixemos.

Ha dois caminhos a se
guir: o de Miguel de Vas- 
concellos e 0 de João Pinto 
Ribeiro. Neste devem-se 
abraçar todos os homens 
de caracter e patriotas, n’a- 
quelle devem-se acceitar 
como assassinos no subter
râneo, todos os homens 
traidores á patria sem o 
menor caracter e por isso 
anti-patriotas. João Pinto 
Ribeiro foi um grande pa
triota livrando Portugal do 
pesado dominio da Hespa- 
nh-«; Miguel de Vasconcel- 
los um grande traidor ven
dendo Portugal pelo luzi- 
mento do ouro á mesma 
nação.

Portugal de hoje compa
ra-se com o Portugal de 
158o.

Elle é pequeno, masnel- 
le se acoitam muitos trai
dores.

E’ preciso cautela, porque 
o tigre nunca sacia emquan- 
to não vir sangue derrama
do. Já o houve, mas pouco, 
e esse pouco é o bastante 
para o tornar mais verme
lho.

Elle corre pelas veias, co
mo rio caudaloso do alto 
das escarpas. Não tem sa- 
hida, porque ainda não ca
lhou.

Todo o homem de cara
cter deve tingir a sua ban
deira com o sangue das 
suas artérias para apagar 
as nódoas negras que co
bardemente lhe deitaram.

O  partido republicano 
não provoca e muito me
nos a minha penna. Eila es

ços para não soluçar com ella e zom 
bava maternalmente, achando até ri
sos na voz cheia de lagrimas, para a 
dstrair. Procurava mil razões que 
justificassem a ausência do genro. T i
nha perdido o comboio. Talvez esti
vesse doente.

Talvez tivesse encontrado algum 
amigo e ido com elle para um café ou 
para um theatro. Estas coisas aconte 
ciam em todas as familias.

Mas, com a sua teimosia dolorosa, 
a Suzanna interrompia aquella terna 
prégação e abanando a cabeça, repe
tia com tristeza:

— Elle engana-me, mamã! Tenho a 
certeza de que me engana com uma 
d'essas creaturas.

A final, quando os silvos do cora- 
boi se extinguiram de tode no silen
cio da noite, cilas foram se deitar.

Toda a noite a Suzanna foi agitada

tá prompta a remediar, a 
luetar e a combater.

F r a n ç a  N e t t o .

----- — -------- -

Coasorclo

Realisou-se na passada 
quinta feira, na villa da 
Moita do Ribatejo, o con
sorcio do nosso amigo An
tonio Mendes Freire Manei
ra, distinctopharmaceutico, 
com a ex:ma sr.a D. Eugenia 
Maria Almeida de Paula.

Foram padrinhos os srs 
Manuel Antas Barbosa e 
Antonio Duarte Maneira, 
primo do noivo.

Daqui enviámos aos noi
vos os nossos sinceros pa
rabéns, appetecendo-lhes 
uma lonça vida recamada 
de felicidades.

------------ «r» — — «o» ......—

ISssaBiores
Que brevemente tere

mos em Aldegallega um 
novo administrador de 
concelho.

— Que o Bate-casacas 
deu em beleguim eleitoral.

— Que o sr. José Maria 
dos Santos já vendeu ao 
João do Sal a roça com que 
presenteava ha muitos an
nos a malta da miga.

— Quenoprogrammada 
nova administração cama
ra ria ha números sensaci- 
onaes e de bonito effeito.

— Que um déllescondste 
no prolongameto do cami
nho de ferro até ao Monti- 
jo, mudança da Escola de 
torpedos para o dito, e pon
te sobre o Tejo.

— Que para tudo isso, 
chega e sobeja, o que a an
tiga vereação deixou de pa
gar aos fornecedores.

— Que para segurar as 
eleições se vae novamente 
prometter a estrada para 
Canha, o ampliamento do 
cemiteriode Sarilhos Gran- 
des e o calcetamento das 
ruas de Aldegallega, não 
esquecendo o bairro Serra
no.

— Que em abril se com
prarão votos por todo o 
dinheiro.

■------------------- -----------------------------------------------------

MaifeiEíílhTirSííB
Da fábrica de bolachas 

da Pampulha do sr. Eduar
do Costa, recebemos um 
lindo kalendario-brinde, 
que muito agradecemos.

por pesadelos que a faziam levantar 
na cam , cheio de medo e com o co
ração a bater lhe precipitadamente.' 
E , quando fechava os olhos, via tron
cos de mulheres nuas que se enlaça
vam em contorções lúbricas, e o ca- 
pitão, de grande un forme, extendido 
n’um charco de lama.

A chuva cahia, listrando o horison- 
te de diagonaes cinzentas, resultando 
em grossas gottas nos passeios, e a 
agua do charco ia subindo e cobria a 
pouco e pouco o rosto do Saturnino.

Depois abria se a porta da casn. en
tre duas filas de soldados, e o coche 
estava á espera do caixão do afoga
do.

E emquanto os padres começavam 
a psalmodiar as suas orações e os 
clarins lançavam a sua nota menotona 
que echoava legubremente na sua si
lenciosa, não se podia escovar a farda

O cão BBissgro e o cão g o r
do

O ra succedeu um dia o 
cão vadio encontrar-se 
com um collega bem ana
fado, ares majestosos de 
creatura farta que se con
sidera superior a tudo e a 
todos. O cão magro, com 
a . desventura propri 1 de 
quem está acostumado á li
berdade, não entendendo 
categorias sociaes, travou 
Io ít o  conversa com o colle-o
ga:

— Bons dias, amigo, en
tão como passas?

— Admiravelmente. Na
da me falta; almoço, janto 
e ceio do melhor que ha 
em casa do meu dono.

— Ah! então tens um do
no?! Pois eu, é isto que vês. 
Como o que o acaso me 
depara, e ás vezes passam- 
se horas e horas sem topar 
ao menos com um osso pa
ra roer e entreter a fome.

— Pois amigo, disse o 
cão gordo, segue o meu 
exemplo; e se quizeres ar
ranjo-te cá na cidade um 
dono que te dê boa vida e 
bons acepipes. Tenho aqui 
boas relações, e, como tu
do se consegue com empe
nho, não me será difficil 
conseguir um bom logar 
para í>;

Emquanto assim falava o 
cão gordo, o cão magro 
foi passando em revista a 
bellezada pelle, o anediado, 
a gordura a plasticidade 
do collega; mas ao chegar 
ao pescoço, notou uma sen- 
s :vel falha de cabellos, uma 
callosidade que destoava 
lamentavelmente da har
monia do resto.

E perguntou:
Que tens tu ahi no pes

coço? Foi paulada, tumor 
oumordedela de algum col
lega mais possante do que 
tu?

— Isto não é nada de im- 
portancia, disse o gordo. E’ 
que lá em casa, todas as 
noites, prendem-me no ca
nil e põem-me ao pescoço 
uma colleirasita. Mas é só 
de noite. De dia como e 
bebo á maravilha, de fór- 
ma que me dou por bem

do capitão, porque a lama era muita 
espessa!.. .

O Paulinot veiu de manhã, á hora 
do almoço. Não se desculpou, fingin
do não vêr em roda d’elle a pallidez 
plúmbea d’aquellas duas mulheres e 
os seus olhos vermelhos de lagrimas. 
Contar que tinha ido ao theatro, vêr 
uma opera de Secoq, de que os jor- 
naes falavam, e contou o entrecho da 
peça. rindo sósinho. A  final calou-se, 
pertubando, sem querer, por aquellas 
boccas silenciosas que não lhe respon
dam  coisa nenhuma.

(Continua).



O  D O M I N G O

pago do incocnmodo da 
noite.

— Ah! então póem-te 
umacolleira todas as noites? 
Pois amigo visto que gos
tas, continúa; obrigado, pe
los teus offerecimentos; 
pretiro a minha liberdade e 
a minha independencia á 
tua sujeição humilhante. O 
meu pescoço não se fez pa
ra a colleira nem para a 
obediencia a patrões. A- 
deus!

E dizendo isto, o cão 
magro desatou a correr, 
com mais alegria que a cos
tumada, como se tivesse 
visto imminente um jugo 
com que não se compade
cia a sua natureza de ani
mal independente e livre.

------------- -— — -----------------

Cam inho «Ic ferro
Pioseguem com activi

dade os trabalhos do ra
mal do caminho de ferro 
do Pinhal Novo a esta villa.

---------- «»- — »»----------
O  sr. Saturnino d’Al- 

meida acaba de ser nomei- 
ado solicitador, n’esta co
marca, pelo que muito o 
felicitámos.

S^ssiaiosa
Victimado por uma con

gestão pulmonar falleceu 
na passada terça feira, pe
las tres horas da tarde, o 
nosso correligionário, sr. 
Joaquim Amaro da Silveira.

O  enterro, que foi civil, 
realisou-se na noite de 
q jarta  feira com grande 
acompanhamento. O extin- 
cto, que contava 52 annos 
de edade, era um bellissimo 
chefe de familia e gosava de 
grandes sympathias tendo 
um amigo em cada conhe
cido.

A ’ enlutada familia e 
muito especialmente a seu 
filho Joaquim o nosso sen
tido pêsame.

~ g a 1 o l a ~
I

Um verdadeiro dia pri
maveril.

Janeiro trocára-se com 
junho deixando os seus frios 
e os seus gelos nas profun
das cavernas dos poios.

O céo límpido sem uma 
unica mancha a deslustrar- 
lhe o brilhante e luzidio 
verde-azul e o sol espre
guiçando os seus numero
sos raios por todos os re
cantos, convidava-me a um 
passeio pelos arrabaldes, 
a fim de um pouco me dis- 
trahir das agruras da vida 
e descançar o espirito das 
luctas travadas a todo o 
instante pela nossa imagi
nação.

Occasião propicia! O 
Chico dispunha-se tambem 
a it até fóra da villa esprai
ar-se um bocado. Aprovei
tei.

Subo para o carro, 
partim os...  bello panoia-

jtna, admiraveis paisagens,, 
emfim tudo o que ha de 
mais sublime, encantador e 
agrada ve 1 á nossa exiscen- 
cia num momento de des- 
canço. Além homens tra
balhando, raparigas ale
gres corriam numa alegria 
doida, deixando vêr de 
tempos a tempos o tornea
do da perna. Fugiam de 
nós não sei com que receio. 
Mais além uma figura de 
rapaz, sympathico na ver
dade, chapéo de aba larga 
cahido sobre a testa, cami
nhava prècedido pelos ca
chorros.

— Salvé, amigo, disse o 
Chico, fazendo parar o car
ro.

S a lv é . . .
— Então vae á caca?»
— Como vê!
— Está um tempo admi- 

ravel, um verdadeiro dia 
de junho. . .

— E' v e r d a d e . . .  estava 
aborrecido sem nada ter 
que fazer. . . E tu vens dis- 
trahir-te tambem um pou
co com o teu amigo?

— Por causa delle é que 
eu vim. Não o conheces, 
naturalmente?

— Conheço-o de vista 
mas nunca tive a honra de 
lhe falar.

Depois duma breve a- 
presentação puz-me a mi
rar este novo personagem 
e vae não v a e . . . engaio- 
lei-o.

Eu estava com pressa de 
me retirar e o Chico não 
cessava de parlenguear o 
que devéras me contraria
va.

Emfim, despedimo-nos.
O  pobre engaiolado lá 

seguiu o seu caminho pelas 
veredas da estrada, os cães 
saltitavam de contentes 
pelas beilas façanhas spor- 
ticas do seu dono. O carro 
fazia a curva para a villa, 
deixando ficar ao longe as 
casinhas brancas de neve e 
eu quebrei o silencio com 
um suspiro: Pobre engaio
lado!

— O  que é, Ernelp? me 
disse o Chico.

— Coisas, coisas que se 
tornam em loisas. . .

— Mas, explica-te?
— O ra explica-te! apa

nhei um melro e ainda não 
tenho gaiola.

— Apanhaste um melro?
— S im . .  . um melro. ..
E eu ria-me pela parodia
Mas que d ia b o . . .  tu 

apanhaste algum melro?
— Não viste? Não sabes 

que sou engaioleiro e que 
de proposito vim aqui á 
caça d’algum para encer- 
ral-o na minha gaiola?

— Falas grego ou estás 
a m a n g a r . . .  explica-te.

Não tive remedio senão 
contar-lhe tudo fio por fio.

— Ah! agora compre- 
hendo, disse elle todo ad
mirado.

— Custou bem a sahir.
— Mas que fazes tu para 

elle ficar bem engaiolado!
— Olha, o typo é o se

guinte. um rapaz novo, 
mâgrito, bom cavalleiro 
que me faz lembrar os fi
dalgos nas corridas eques
tres dos tempos idos em 
Bemfica e que como elles 
quer requestar todas as 
damas desde a alta aristo
crata á pobre e humilde 
costureirinha.

Não são rivalidades exis
tentes entre mim e o en
gaiolado, porque, pelo con
trario, até sou delle muito 
amigo; mas é o seu modo 
de pensar, as suas manei
ras dandyslicas, etc.

— Mas o que tem isso lá 
com esse teu arrasoado?

— Tem muito; imagina 
tu que o typo, põe-se hoje 
de grande conquistador a 
tomar gargarejos e áma- 
nhã se lhe der na telha re
costa-se a uma janella dum 
rez-do-chão ou anda fazen
do avenida montado na sua 
garbosa e estrellada egua.

— Pois sim, pois sim, isso 
fica para logo, estamos 
quasi em casa e deixa lá o 
pobre engaiolado que póde 
morrer á fome se não lhe 
deitares grelos com alpis
ta. . .

— Bom, adeus Chico, e 
obrigado pela amavel com
panhia.

E r n e l l o  F i u n ç a .

■ - ■ - «o»-- -5=35»=?-—“»-------------

© Banco, o thesoiiro e o 
paiz

Do nosso presadissimo 
collega «Vanguarda», tran
screvemos com a devida 
vénia o seguinte:

Em 3 i de dezembro de 
1904, a circulação fiduci- 
aria do nosso paiz attingia 
a 67:807 contos; em 3 1 -12- 
go5 subiu a 67:813 contos; 
em 31-12-906 passou a 
68:602 contos e em 18 de 
dezembro do anno findo,

I segundo as contas ofíiciaes, 
a circulação de notas era 
«só» de 70:806 contos, fal
tando apenas 1:194 contos 
para se chegar ao maximo 
auctorisado.

As reservas de prata, 
tambem segundo consta 
dos balanços, ficaram em 
31-12-904 em 6: io 3 con
tos; em 3 1 - 1 2-905 em 6:887 
contos; em 3 1 <ie dezembro 
de 1906 já desceram a 6:043 
contos e no ultimo balanço 
de 1907 accusam só a exis
tencia de 4:774 contos.

Assim, a circulação fidu- 
ciaria accre,sceu, indo até 
quasi ao limite maximo e a 
reserva metaílica de garan
tia diminue. .  .

Mas para onde foi então 
a prata?

Talvez a isso se possa 
responder cotejando-se as 
«contas de crédito e sup- 
primentos», que em 3 1 -12- 
906 accusaram 2:443 con

tos e em 18-12-907 mar
cavam já 4:835 contos. Pa
ra onde foi essa differença 
senão principalmente para 
attender a exigências do 
governo? Se ha outra ex
plicação mais plauzivel, que 
essa seja fornecida ao pú
blico, pois a verdade é que 
todos os que têem alguma 
coisa a perder se sentem 
inquietos, assistindo a este 
triste desmanchar de feira, 
a este ruinoso desmantela
mento duma nacionalidade.

Para se acudir ás urgên
cias do thesouro tentou-se 
recorrer a emprestimo no 
extrangeiro, mas tal não 
póde conseguir-se agora e 
com este regimen, senão 
em desgraçadas e ruinosas 
condições.

Temos já consignados 
como garantia da divida 
alguns dos rendimentos do 
Estado e d’esses os mais 
importantes; o que se pre
tenderá n’esta conjunctura 
r empenhar?»

P A R A  V E N D E R
Batata franceza e rôxa 

para semente, purgueira e

farinha de tremôço por 
preços eguaes aos de Lis
boa e palha de trigo em 
fardos feita á machina.

Dirigir os pedidos a João 
Martins Gomes, Moita do 
Ribatejo. 33 ,

ÁDU80S.
Massa de purgueira, rici- 

no e adubos chimicos de 
toda a espécie, da casatO„ 
Herold & C.a

Quem pretender dirigir 
pedidos ao depositário Jo 
sé Pereira Fialho — Alde
gallega. 336

Q U IN TA  DO B O R R A -  
L H A L

Arrenda-se. Quem pre
tender dirija-se ao proprie
tário— Rua dos Fanqueiros 
N.° 209— Lisbôa

“  P R  ()P R IÉ D a F)E ~ ~
Vende-se uma de boa 

construcção com quintal, 
cocheira e um telheiro 
grande, na rua da Bella 
Vista, a qual vae ficar com 
outra frente para a nova 
rua da Estação. Trata-se 
com Januario Gonçalves, 
(o homem das miudezas).

3

RELOJOARIA GARANTIDA
• Í)E •

Avelino Marques ÍLonframesfrc
—SfMg-

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,jj>8oo.

Relogios de parede e de meza, accen- 
tamentos de relogios de 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 sôco com sellos em branco para repartições 
públicas, companhias, etc., marcas a fogo para caixas, 
sinetes para tinta e para lacre, mono- 
grammas em relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

g, l&sia SHrefta, f -  ALDEGALLEGA

!Cí 1)0 DIA RIO DE NOTÍCIAS
A  G U E R R A  A N G L O -B O B R

Interessantíssima narração das luctas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do l ransvaal 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 funccionario da Cruz Vermelha ao serviço

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 16  paginas..................  3 o rás
Tomo de 5 fascículos............................................ i 5 o »
A. GU ERRA ANGLO BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N'e!la são descriptas, «por uma testemunha presencial», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrível guerra que tem espantado
o mundo inteiro.

A GUERRA ANGLO BO ER faz passar ante os olhos do leitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d’esta prolongada e acérrima 
lueta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
heroismo e tenacidade, em que são egualmente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Òs incidentes variadíssimos d'esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas pequenas republicas sul-africanas. decorrem atravez de verda
deiras peripecias. j-ortal maneira dramaticas e pittorescas, que dão á G U ER
RA ANGLO BO ER. conjunctamente com o irresistível attractivo dum a nar 
rativa h storica dos nossos dias, o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do D 1ARIO DE N O TIC IA S
apresentando ao publico esta obra 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 Empre-ado DIA RIO D E  NO IIC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1 0  —  LISBO A
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Â  F I L H A  

D O  J A R

Romance historico con
temporâneo por

MIRIEL MIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a 1 5o 
réis.

Assigna-se em Aldegal
lega em casa do sr. João 
Tavares Marques Cepinha.

G A ZET A  das ALDEIAS

Semanario illustrado de propagan 
da Agricola e vulgarisaçáo de conhe 
cimentos uteis, premiado com meda
lhas de ouro. prata e bronze em di 11 e- 
rentes exposições e grande diploma 
d’honra na Exposição da Impren a 
de 1898.

Assigna-se na rua do Sá da Ban 
deira, 195, 1.° .

P O R T O

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E NOYO TESTAMENTO

[Vida de Jesus Christo e dos pri
meiros apóstolos/' acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappas e um pla
no de Jerusalem.

P E L A

“ Estrella do Norte..

Com approvaçáo do sr. D. Antonio, 
Bispo do Porto.
Preço, brocbada— 160 réis. Carto 

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Jú

nior, rua das Oliveiras, 73— PORTO.

S T C P .S S  P fN T A E p S
349 PA RA  O

COMMERCIO e INDUSTRIA
e casas particulares

Pintura inalteravel em todo o género de desenhos, 
como monogrammas, alegorias, inscripções, etc., etc.

Desta ultima novidade apresentam-se amostras a 
quem as solicitar ao unico representante em Aldegal
lega, Manuel B r  a% dos Sanlos, rua Direita, 13g, e rua 
do Pôço, 1 — Loja de Novidades.

COMPANHIA FABRIL SINGER
2 6 0  __________________

P o r Soo réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S IN G E R  para coser

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O  D A CRUZ, cobrador 
da casa a u c o c k  «& c.* e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
! Í 8 i  ALD EG A LLEG A

Pequena bibliotheca democratica
^Dirigida per- cJZníenio jRevrão

í p w »  por m a i i m o f i o  s â i s ã b ô

Pequenos tratados de eilmeafiio cívica e mora!. 
Oferas de propaganda democratica. - Estudos de 
vulgarisação seieutiíica. - Estudos historlcos.-Aul- 
garisacão da sciencia das religiões.-Questões de 
interesse proletário.-Etc.

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

P t t l iÇ O S  DA A S S IO X A T U K A  I¥A P R O V W C IA
3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,

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

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 «Pequena Bibliotheca Democra
tica»:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

—2HH L I S B O A  m —

M AXIM O CORKI

N A  P R I S Ã O

Ultimo trabalho litlcra- 
rio do exlraordinario escri- 
ptor russo. 0  mais empol
gante que a sua penna tem 
produzido até hoje.

0  romance dos presos 
politicos da Russia, andlyse 
dos costumes barbaros da 
escravidão moderna.

Um volume de perto de 
200 páginas, com uma ca
pa a cores, illustrada com 
um dos melhores retratos 
do auctor.

Preço S O O  réis

«A E D IT O R A » 
Largo do Conde Barão, 5o 

Ifi LISBOA. 3f

OS DRAMAS 
DA CORTE

(Chronica do reinado de Luiz XV)
Romance historico por 

E. LA D O U C ET T E
Os amores trágicos de Manon Les- 

caut com o celebre cavalleiro de 
Grieux, formam o entrecho d'este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade deveras encantador.

A corte de Luiz xv , com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente pelo auctor d '0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
,eu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi recebido em P a
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
commovente romance, será feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.
$ 0  réis o fasciculo

I O O  réis o tomo

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

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

OS 11LTII0S ESCÂNDALOS M
P A R I S

Romance de aconteci
mentos sensacionaes e ve
rídicos occorridos na actua
lidade e mais interessante 
que os Mysterios de. Paris 
e Rocambole por Dubut 
de Laforest.

Pedidos á «Editora», lar
go do Conde Barão, 5o — 
Lisboa.

E N C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Revista illustrada de
instrucção e recreio

A Encyclopedia mais util 
e economica que se publica 
em Portugal.

Cada numero consta de 
8o paginas, profusamente 
illustradas, compostas em 
typo muito legivel, impres
sas em magnifico papel e 
elegantemente brochado.

P reço da assignatura, an
no, 800 réis.

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

-JeoeeMuSBOA- 
RflA OoAUSCLRJM,10,-1? -JlSBOA

Para tratar com o nosso correspondente em Aldegal
lega, sr. Domingos José Martins da Silva. 386

A m  E 0 O H O M 1C O S !
--- ------ ----

Quando qualquer artigo de vestuário, roupas de ca
ma, meza, etc., lhes for preciso, não deixem de preferir 
a loja que maiores sortimentos e bellas qualidades possa 
ter, por preços muito em conta, o que sempre se encon
tra na

L O J A  S O  P O V O
P R A C A  A G R IC O L A  — A L D E G A L L E G A 36o

PROVÍNCIA DA E X TR E M A M R A
LEIRIA, SANTARÉM E LISBOA

Mappa ciiorograpliico d ’esta província cuidadosa
mente elaborado pelo capitão do

exército hespanhol se. EScnito Chias y CarJíõ

E’ uma obra perfeita e de absoluta necessidade para 
os que desejem conhecer esta provinda com seus dis- 
trictos, os quaes são impressos em lindas cores, com 
as suas vias de communicação, os seus rios, as suas 
mont.anhas, as suas povoações, tudo isto perfeitamen
te disposto e impresso a nove cores, permittindo en
contrar-se com facilidade o ponto que se procura.

Este mappa é feito segundo o systema da Commis
são de Serviços Geodesicos Portugueza.

E’ portátil, dobrando-se e reduzindo-se á oitava par
te do seu tamanho, para o que é reforçado com uma 
bella tela de linho, cujo involucro em forma de livro, o 
torna ao mesmo tempo uma elegante e primorosa edi
ção.

Preço 400 réis. Pelo correio 420 réis.
A collecção das províncias do continente, ilhas dos 

Açores, coionias africanas e índia, que se compõe de 
12 livrinhos, custa 4^800 réis. Pelo correio 5$ooo réis. 
Mappa de cada província 400 réis. Pelo correio 420 
réis.

Do mesmo systema ha tambem o mappa geral que 
abrange Portugal e Hespanha por i$200 réis. Pelo cor
reio i!$23o réis. E ainda o mesmo mappa em folha in
teira e sem tela, proprio para salas, escriptorios e es
colas primarias por 600 réis. Pelo correio 63o.

Todos os pedidos, sempre acompanhados da respec
tiva importancia, devem ser feitos a Egenio Moreira— 
ARGANIL.


