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meia bujia be barjonetas e com a minha vo~; afravessanbo a

AaEÍoaaio *f»sé «TAtaeida.
nora.

Para a frente
Neste momento fugitivo 

de tréguas, quando sobre 
nós, paira ainda a sombra 
duma tyrannia que nosop- 
primiu durante longos me
zes, num estrangulamento 
brutal de todas as liberda
des, num asphyxiar lento 
de todas as regalias e de 
todos os direitos, cá vimos 
de novo, com o mesmo 
fervor de sempre, sem que o 
ânimo se nos entibie, ou a 
nossa energia desfalleça, 
saudar os apóstolos da de
mocracia, viver com elles, 
no contacto d’algumas ho
ras, como vivem os nossos 
espiritos, na indissolúvel 
união de todos os instan
tes.

Como prosélitos duma 
idéa que se consubstancia 
na demolição dum regi
men, insubsistente pelo 
absurdo que o origina e 
pelas criminosas ambições 
que o amparam, o nosso 
espirito de combatividade' 
mantem-se, presistente e 
tenaz, emquanto o triurn- 
pho dos princípios que de
fendemos, se não firmar 
com as garantias duma 
conquista, definitiva e in- 
destructivel.

Póde ao espirito dal
guns mais tolerantes por 
uma sentimentalidade ex
cessiva, ou por uma boa fé 
demasiada, parecer que es
ta hora de calmação e tran
sigência é o despontar lu
minoso duma aurora de 
tranquillidade e de liberta
ção.

A esses, illude-os o co
ração que é sempre um 
péssimo conselheiro em 
todos os actos em que só 
deve imperar o raciocínio, 
sem coacções, na liberdade 
plena da sua independencia 
e da sua soberania.

Quando ao estalido sec- 
co duma detonação, rolou 
desfeito o poder messiâni
co d’um déspota, não tom
bou com elle, envolto na 
mesma nuvem de pó, a 
cúpula d’um throno, que 
pretendia impôr, pela força 
das bayonetas, a sua divin

dade e a sua omnipotência.
Lá está de pé, na mesma 

provocadora magestade, 
como um symbolo, que as 
consciências livres e as 
modernas convenções so- 
ciaes, regeitam e repudiam.

Vida nova, dizem os 
arautos do monarchismo 
decrépito, como se fosse 
possivel a concepção ab
surda de qualquer coisa de 
novo, dentro dum regi
men, corroído pela podri
dão de tantos séculos!

Não calam em espiritos 
reflectidos, as affirmações 
dolosas, duma má fé evi
dente.

Vida nova!
Para a vaga d’um throno 

que o esforço de dois gi
gantes fez oscillar, num 
inegualavel impulso d’abne- 
gação e dheroismo, vem 
alguem, que na sua fran
queza dadolescente, con
fessa a incompetencia, que 
a sua edade justifica, para 
a alta missão em que o in
vestiram, acolhendo-se, 
confiado e ingénuo, á pon
deração e ao conselho dos 
seus aulicos e dos seus ser
vidores.

E esses homens. . .
Como transparece niti

damente a idéa duma mys- 
tificação e duma burla, 
n’esta proclamação inde- 
corosamente capciosa de 
vida nova, quando os que 
a promettem com beatifi- 
cos tregeitos duma uneção 
jesuitica, são os mesmos 
funccionarios, são os mes
mos magistrados, que têem 
o seu nome acorrentado á 
grilheta ignominiosa de to
da essa avalanche de leis 
liberticidas, de medidas de 
violência, de extorsões de 
direitos, de crimes, de in
dignidades e de prevarica
ções!

E’ da historia de todos 
os tempos, que a liberdade 
só se cimenta com sangue, 
a rubra essencia da abne
gação e do sacrifício.

O sangue correu já, g e
neroso e heroico, quando 
da bòca sombria duma ca
rabina, saiu o mais ruidoso 
è estridente protesto con
tra a manutenção do ma

is execrando despotismo.
Mas a liberdade não ful

ge ainda em todo o explen- 
dor da sua grandeza, á luz 
quente e acariciadora do 
sol, que a todos em com- 
mum illumine, na humana 
fórmula duma egualitaria 
justiça.

Envolve-a o mesmo véo 
que a offuscava, e as mãos 
que a asphyxiavam, com
primindo-a em nervosas 
crispaçõès de raiva, lá es
tão suspensas, vigilantes e 
ávidas, aguardando a des- 
cuidosa calma da indiffe- 
rença, para a cansumação 
da sua fúnebre tarefa.

Os lyrannos renascem, 
não das próprias cinzas, 
como a Phenix lendaria, 
mas da lama que os con
substancia, e que o odio 
fecunda, numa voluptuosi- 
dade sensual e feroz.

Que importa.a nós, eter
nos revoltados, n'umn ra
diosa visão de paz, de fra
ternidade e de amor, que 
um reinado se extinga, se 
outro reinado resurge. nu 
que um déspota tombe, 
se outro déspota se ergue, 
ameaçador e sanguinario?

Torquemada ou Luiz 
XVI, Carlos X  ou João 
Franco, que nos importa o 
nome, se é a mesma a 
matéria, se a essencia é a 
mesma, produeto da con
jugação de todas as per- 
versidades, da mentira, do 
odio, da iniquidade e do 
crime?

A idéa generosa que nos 
anima, ao seguirmos, nesta 
romaria de crentes, a mi
ragem resplandecente de 
uma aurora de libertadora 
redempção, não póde fru
tificar sem o concurso co
lossal do nosso esforço, e 
o inabaiavel ardor da nossa 
fé.

E’ forçoso combater hoje, 
como hontem, como sem
pre.

E' na lucta, por um es
tranho phenómeno psyco- 
lógico dos temperamentos 
revolucionários, que as for
ças se retemperam e revi
goram.

Vamos ao Comicio, que 
é uma lucta do pensamen

to em que todas as facul
dades se vivificam, beber a 
fé, acariciar a esperança 
do resurgimento breve de 
uma Patria nova, engran
decida e forte, e contem
plar nos missionários da 
grande e generosa idéa, o 
exemplo fulgurante do es
toicismo, da dedicação, do 
desinteresse e da honra.

I&3be»í « s*es
Que os «miguistas» irão 

hoje assistir ao comicio.
— Que o Homem, de 

puxar ao gatilho nos exer
cidos na Escola de Tiro em 
Vasa-Borraehas, fez um 
callo no dedo indicador da 
mão direita, que aggravou, 
de que têm ultimamente 
passado incommodado de 
saude.

— Que ao ter conheci
mento na passada segunda 
feira do comicio que hoje 
deve realisar-se nesta villa, 
teve um chilique, sendo-lhe 
precisos soccolros médi
cos.

— Que o sr. José Maria 
dos Santos vae mandar 
pòr colleiras devidamente 
numeradas em grande nú
mero de rafeiros.

- -Q u e  não lhes manda
rá pòr açaimè por já terem 
os dentes partidos,

—Que alguns miguistas 
se conservarão ao lado dò 
dono por terem d’elle em 
consideração os favores re
cebidos, como: palha, roça, 
lenha, enveloppes com re
cheio, etc.

— Que o pobre do Tlim 
vem muito acabrunhado de 
Oeiras.

— Que os últimos acon
tecimentos lhe têem dado 
cabo do pouco miôló que 
lhe resta.

— Que durante a sua per- 
manencia alli todas as noi
tes sonhou com mortos.

—-Que o Coisas vae ven
der decilitros de vinho pa
ra a rua dos D curadores, 
em Lisbôa.

— Que não extranhará 
muito por ter sido essa a 
sua verdadeira occupação 
ainda ha poucos mezes.

— Que a bufaria estará 
a páslos.

Era extremamente pica
resco, se não fosse profun
damente triste, o que se 
está passando na adminis
tração municipal deste 
concelho.

A uma vereação eleita 
por chapellada e que fez 
taboa raza dos réditos do 
municipio succedeu uma 
commissão de thalassas, 
tão ignorante como aquel
la, que nada fez, felizmente, 
porque não teve tempo de 
mostrar as suas habilida
des,.

Em breves dias teremos 
novamente gerindo o mu
nicipio aquella vereação 
célebre na ignorancia, na 
asneira, e na limpeza com 
que, mancommu.nada com, 
o nunca assaz cantado se
cretario, fazia as mais céle
bres sortes de prestidigita-- 
ção de que ha memória,

Vai portanto deixar a, 
cadeira presidencial o céle
bre marreco de quem o. 
povo conta as mais estu
pendas façanhas. Triste 
destino o deste homem!; 
Por duas vezes já que oc- 
cupa a presidencia do mu
nicipio, e a cadeira, apesar 
de suja, ainda se enoja 
delle, pois que o repellé 
em poucos dias!

Ac0 mpanham-no n’e s t e 
êxodo todos os seus com
panheiros na degradação, 
cívica, tendo descido na 
consideração dos seus con
terrâneos sem vantagem 
alguma para a sua vaidade,, 
nem proveito para os seus. 
interesses particulares. Não 
tiveram tempo.

Quem lamentámos mais, 
é o célebre «Tlim»,.igno
rante até mais não, vaidoso, 
quanto possivel, sempre 
desejoso de se sentar nas 
cadeiras do municipio, ini
migo declarado d’este se
manario pelo simples mo
tivo de elle nunca falar da. 
sua pessôa, nem ao menos 
para dizer mal!

Vem o bamburrio, col- 
loca-o na appetecida poltro
na, ha tanto tempo cubica
da, mas em tão mofina
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h o i a, que nem chega a | pelo voto livre dos muní
cipes forem occupar os lo-aquecer o logar.

Pobre «Tlim»! Mísera
creatura!

Toda a sua vida ha de 
chorar o dinheiro que gas
tou no amanho da casaca, 
no augmento da ração que 
mandou dar aos cavallos, 
no arranjo do landèo e na 
farda do cocheiro. Mal em
pregado dinheiro! Nem ao 
menos chegou, o pobre 
«Tlim», a botar um minu
to de figura. Requiescal in 
pace.

E o outro, o cabelleira 
branca? E o pato mudo? K 
o menino virtuoso a quem 
o padrinho obrigou a fazer 
tão mau papel? Todos ao 
limbo.

A culpa porém é d’elles; 
porque não quizeram sa
cudir a colleira que o na
babo da Junqueira lhes poz 
aos pescoços Agóra cho
rem na cama. A esta ephé- 
mera commissão vae suc- 
ceder, como dissemos, a 
antiga vereação, isto é, os 
homens da acta de 11 de 
janeiro, das obras da es
trada do Peixe, (que mais 
propriamente se devia cha
mar estrada de perúsj, das 
obras da ponte, da estrada 
do Samouco, da fábrica de 
guano, da Praça Agrícola, 
dos canos de esgoto, etc., 
etc., que tanto iííustraram 
a sua gerencia até 3 i de 
dezembro do anno findo.

E neste vaivém de alca
truzes todos eguaes e que 
tiram agua do mesmo po
ço, iremos vivendo até que 
urnas novas eleições collo- 
quem naquellas cadeiras, 
previamente desinfectadas, 
uma vereação retintamen
te republicana, que sem 
odios, mas também sem 
complacência, faça uma 
administração intelligente 
e honesta e que chame ás 
suas responsabilidades os 
que abusaram dos seus 
logares e os que illegal- 
mente geriram os negocios 
municipaes.

Uma syndicancia rigo
rosa aos actos e á consti
tuição da vereação transa
cta é a primeira obrigação 
que se impõe áquelles que

gares de vereadores.
Estamos certos que essa 

syndicancia, feita rios livros 
e nas obras com toda a 
cautella, e ouvidos alguns 
empregados que mais de 
perto conhecem a engre
nagem, dará resultados 
que causarão espanto ain
da aos mais pessimistas.

Emquanto porém não 
chegam essas eleições, va
mos nós preparando-nos 
para assistirmos ao epílogo 
da bambochata em que 
tem vivido o municipio.

--------------- -— «o.----------------------------------

Tem logar hoje nesta 
villa, na praça de touros, 
pelo meio dia, um gran
dioso comiçio promovido 
pela commissão municipal 
republicana do Centro 
Celestino d’Almeida, em 
que além doutros nos
sos illustres correligioná
rios usará da palavra o de
votado apóstolo da liber
dade dr, Antonio José d’Al
meida.

O enthusiasmò no povo 
d’esta villa e suburbios é 
extraordinario.

-----------— — ----------- -

— Consta-nos que na se
gunda feira de entrudo 
vem a esta villa o «Grupo 
Académico Theophiio B r a 
ga», realisar um sarau dra- 
matico-musicai, dedicado 
ás gentillissimas damas de 
Aldegallega, cujo producto 
reverterá em beneficio de 
estudantes pobres, protegi
dos por este grupo.

Attcndendo ao fim cari- 
Itativo desta festa, apoiá
mos a idéa dos briosos 
académicos e estamos cer
tos de que o povo aldegal- 
lense os cuadjuvará como 
merecem.

--------------- -— --------------------------------- -

A policia, na pretérita 
quinta feira, multou o sr. 
José Cordeiro Manaia por 
ter contra elle denuncia de 
que. no seu estabelecimen
to de mercearia, se estava 
vendendo géneros, o que 
não é permittido por ser 
aquelle dia o do descanço 
semanal.

O  que é mais curioso é

M I C A  M  LISBOA
Lá ficaram descançando 

para sempre no pantbeon 
de S. Vicente de Fóra os 
restos mortaes do rei D. 
Carlos e de seu filho D. 
Luiz Filippe. A proposito 
diremos que esse pantheon, 
que devia ser uma casa, ao 
menos decente e asseada, 
para que nacionaes e es
trangeiros o pudessem vi
sitar sem fazerem reparos, 
está n’um estado verdadei
ramente indecoroso. Coi
sas nossas.

Estão quasi a extinguir- 
se os últimos echos do at- 
tentado, que foi, inegavel
mente, uma grande lição 
para os que têem o difficil 
officio de governar. Que 
essa lição lhes sirva de 
emenda e que de ora ávan- 
te não haja o mais pequeno 
motivo para odios nem dis- 
senções. Custa tão pouco 
crear amizades! Basta ser 
generoso e benévolo.

*

★ ★

Um acto muito louvável 
do novo reinado foi o per
dão concedido aos mari
nheiros que, longe da pa- 
tria, choravam a ausência 
dos entes queridos. Nunca 
a prerogativa real teve me
lhor occasião de se revelar 
em toda a sua magnitude. 
O  que não puderam fazer, 
no antigo reinado, os rogos 
e assúpplicasde milhares de 
pessoas, que representavam 
a vontade unanime de um 
povo, fel-o agora um sim
ples traço de penna. Não 
regateámos os louvores 
que esse acto merece.

*

★ *

Fala-se agora numa re
forma geral da policia civil 
que, nos últimos aconteci
mentos, tão desastrosa
mente se assignalou, ma
tando e ferindo creaturas 
inermes e tratando desal
madamente os prisioneiros 
que lhe cahiram debaixo 
das garras.

E’ provável que se faça, 
uma syndicancia e que se
jam punidos severamente

os auctores de tão brilhan
tes proezas.

Se essa syndicancia, po
rém, fôrcomo outras mui
tas que se têem feito, dará 
o resultado de ficarem as 
coisas no mesmo pé ou 
peor do que estão. Espere
mos que assim não será, 
para honra e dignidade de 
uma classe a quem pagá
mos para nos defender e 
não para nos acutilar.

Repetimos o que já dis
semos, é preciso que se aca
bem de uma vez para sem
pre as violências. Cordura, 
muita cordura, é o que. se 

,deseja. A população de 
Lisbôa não é um rebanho 
de carneiros

Não custa nada ser deli
cado, de mais a mais com 
aquelles a quem se deve o 
sustento e que pagam para 
ser bem servidos.

Jo a q u im  do s  A n jo s .

Pelas 6 horas e meia da 
tarde de segund^feira pas
sada teve uma syncope o 
sr. Joaquim dos Santos Oli
veira, secretario da admi
nistração do conselho.

............... -------- '

A ’s auctoridades compe
tentes lembramos que pe
las ruas da villa vagueiam 
cães sem açaime. Urge evi
tar taes abusos.

--------- —»*»—  ........... ■

A í í e a E ç ã o  

Antonio Maria Serra &
C .a, com alelier de photo- 
graphia em Lisbôa, na Pra
ça do Principe Real, n.° 32, 
participa aos illustres habi
tantes desta terra, que es
tando aqui de passagem 
por alguns dias, o seu so- 
cio o sr. Vaz, convida to
das as pessoas que queiram 
tirar o retrato, a servirem- 
se do seu préstimo, garan
tindo a perfeição dos traba
lhos, a pontualidade nos 
acabamentos e preços mo
derados.

Iq-ualmente toma contaO >

de retratos que queiram 
reproduzidos em platina, 
como photo-oleographia, 
celloídine, etc., etc.

Pateo do sr. padre Theor 
doro, rua do Poço— Alde- 
gallega.
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E  n'aquella hora decisiva em que 
elle se agarraria desesperadamente a 
tudo o que o pudesse salvar da tenta
ção imfame.em que pela mais peque
na lagrima, pela mínima effusão de 
ternura, elle se poria até de joelhos, 
implorando a absolvição d’aquellas 
duas mulheres honestas que o rodea
vam e que tinham padecido por causa 
d'elle, o inleliz ní.o. via senáo dois 
rostos voluntariamente rispidos. de 
uma indiffcrença aspera. olhos enxu
tos e um desprezo mudo de que sen

i tia o peso feroz carregardhe na fron-
I te.

Ao meio do jantar, uma ordenança 
veiu procurar o capitão da parte do 
coronel. O Paulinot levantou se. 
amarrotando o guardanapo na toa
lha.

—Não sei quando virei, disse elle á 
mulher e á sogra. Acabem de jantar 
sem mim.

Elias inclinaram se ao mesmo tem 
po sem dizerem uma unica palavra de 
despedida, e elle acompanhou o sol
dado.

X
— E ’ para amanhã de manhã, não 

se esqneça. senhor Paulinot.
— Sim. meu coronel.
O capitão desceu as escadas levan

do nas algibeiras um maço de circu
lares impressas. O trabalho urgia.

O coronel t nha insistido por umas

que um dos denunciantes, 
segundo se diz, é um tal 
Frederico Guilherme Ri
beiro da Costa, groom dos 
thalassas mais asquerosos 
que, querendo fugir á cul
pabilidade que se lhe attri- 
bue na organisação da céle
bre lista enviou uma decla
ração a differentes jornaes 
em que dizia querer con
servar a sua dignidade pu
ra.

Este menino, ha uns tres 
annos tambem nos pediu a 
publicação duma-òutra de
claração em que nos dizia o 
mesmo.

Vê-se que não sabe o 
que é dignidade.

B&r. lisas! Sauspaio

Foi passar alguns dias ao 
Porto o nosso bom amigo, 
sr. dr. Raul Augusto Sam
paio.

-------<•"— -   

Foi hontem á assignatu- 
ra régia o decreto recon
duzindo as camaras muni
cipaes, commissÕes distri- 
ctaes e juntas de parochia, 
que o ex-diçtador Franco 
fez substituir por commis
sÕes administrativas.

Ahi thalassas! O ’ mar!... 
O ' m ar!. . .

B5a\ Slossra
Tem passado algo in- 

commodado estes últimos 
dias o nosso amigo e cor
religionário, sr. -dr. Manuel 
Fernandes da Costa Moura. 
Felizmente encontra-se já 

j restabelecido, pelo que 
muito o felicitámos.

--- ----- -----
|Sjscycl«pe«lia tias Fnsni- 

Vias
Summario do n.° 253:
Historia dos Estados Uni

dos da America — Poesias
— Medicina prática — Es- 
criptores nortuguezes A- 
ctuaiidades— Portugal pit- 
toresco— Variedades— C o 
nhecimentos uteis— Reliiri-

o

ão— Perguntas e respostas 
— Contos e novellas— Mu
sica— Revista scientifica— 
Diversões de sala— Monu
mentos históricos— Sport
— Mosaico— Avicultura — 
Photographia — Contos 
mudos— Culinaria— A nos
sa estante — Anecdotas — 
A hygiene do mez.

poucas de vezes. E o Saturnino refle
ctia que ia ser obrigado a perder a 
noite p; ra compilar as obras da ad
ministração e redigir o seu relatorio. 
A  cobardia tornou a apossar-se d’elle. 
sufíòcou-o outra vez.

Que ia fazer, — sósinho — n’essas 
longas horas silenciosas da noite? Es- 
Çaparia aos vergonhosos desejos que 
o fustigaram? Quem sabia se elle não 
roubaria sem querer, levado fatal
mente por aquella solidão onde nin 
guem o podia vêr. fazel-o parar e in- 
sultal-o pela sua abjecçáo?

Não queria tornar a abrir a porta 
do gabinete antes de chegarem de 
manhã os secretários e pouco se im
portava com as penas em que incor
ria por causa d ’aquella demora no 
serviço.

Andou a passear toda a noite.
Caminhava de um modo vago,

com a indifferença maguada dos ce
gos. Parecia lhe que uma voz clara o 
perseguiu por detraz, egual ao dobre 
de um sino. Esta voz que repetia só! 
«Ladrão! Ladrão!» batia-lhe na cara 
como se lhe atirassem mãos cheias de 
lama. E nada, nem a dôr pungente 
que o minava, nem a rebellião de to
dos os instinrtos de obediencia e de 
dever leal, lhe podiam arrancar do 
cérebro a odiosa proposta da aman
te.

A final, depois de tres horas d'a- 
quella caminhada sem destino, dei
xou se cahir, embrutecido e com as 
pernas enfraquecidas, n'um banco de 
pedra, em frente do tanque dos Suis- 
sos. A toalha immovel tinha transpa
rência tão limpidas que parecia um 
olhar curioso.

E num  torpor que o adormentava, 
o Paulinot passou pela idéa todas as

recordações felizes da sua culpa — as 
primeiras: — o banho de Bongival, 
onde ella lhe tinha apparecido em 

deslumbrante nudez, a embriaguez 
fabulosa dos seus sentidos n'aquella 
ta^de de agosto em que, nos aromas 
das folhas molhadas pela chuva, ella 
se lhe tinha dado, murmurando essas 
palavras que ficam na memória, como 
um annel de cabellos que se conserva 
n’um medalhão.

A bentitude dos dias antigos acal
ma-lhe lentamente as violentas repul- 
sões da vontade. E  cheio de febre, 
parecia-lhe ouvir, por entre os estri
bilhos do café-concerto, a phrase d’el- 
la! «Se roubares, passaremos a fronr 
teira juntos e acaba se tudo!»

(Continua].



O D O M I N G O

C O F R E ;  D E  P É R O L A S

Como o vento que ruge, formidável, 
Arremessando o átomo impalpavel 

A  uma distancia enorme,
Assim póde, cobrando alento novo, 
Despertar do seu somno o grande povo, 

£&?e leão que dorme.

Respeitae-lhe o dormir, grandes da terra! 
Sabeis o que esse triste somno encerra 

De vis humilhações?
Sabeis o que esse pobre têm sojfrido 
E  quantas ve^es têm ao céo erguido 

A, vo% das maldições?

Oh! que não o sabeis! O vosso olhar 
Nunca poude os abysmos penetrar 

Daquella horrivel dor.
Vedes o mundo em prisma aurifulgente. . 
l y ra vós, tudo é formoso e attrahente,

Um sonho encantador!

Elle vive sósinho, espesinhado,
Não tendo sobre a terra o doce agrado 

D um meigo coração;
Em  ve% de mão bemdita que o afague,
Dr{eis-lhe, manejando o a^orrague:

«Levanta- te, villão!»

Cautela, que o soffrer têm seu limite!
Não se póde di\er que não palpite 

A  alma popular.
E  se ella se levanta furiosa,
E ' a terrivel onda, impetuosa,

Dum revoltoso mar!

O povo é grande e bom! Vós bem sabeis 
Quanto a dourada púrpura dos reis 

O têm menosprezado.
Prestando d liberdade um culto ardente, 
Elle derrama sempre nobremente 

O sangue immaculado!

E  o sangue do povo é sempre egual 
Ao que di^em a%ul, nobre e real,

Os grandes cortesãos.
Somos todos a argila, a vil matéria,
E  debaixo da lápide funérea

Não somos mais que irmãos!

A  fidalguia existe no talento 
E  na honra—o brilhante sentimento 

Dos grandes corações. .  .
Tudo o mais é mentira e falsidade. . .  
Faça-se a lu\ immensa da Verdade!

Não queremos dislincções!

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

Anim»(ogra|)ho
Acabámos de saber que 

no sabbado ou domingo 
Magro vamos ter occasião 
de admirar o primeiro es
pectáculo que uma empre- 
za composta de indivíduos 
d’esta villa resolveu dar, 
além deste, muitos outros, 
para assim termos um bom 
passa-tempo.

Consta-nos que a em- 
preza adquiriu o ultimo 
modelo em aparelho ani- 
matografko, tendo já ob
tido o melhor premio na 
ultima exposição a que 
concorreu, sendo seu au- 
ctor o célebre engenheiro 
francez «Gromon».

Sabemos tambem ter a 
mesma empreza feito aqui
sição do grande phonógra- 
pho «Patté» que está re

conhecido como o melhor 
no génere.

Os espectáculos são no 
theatro d’esta villa, que 
além de muito melhorado 
para este fim, tem algumas 
commodidades que ha 
muito se faziam sentir, 
provocando assim mais 
vontade em assistir aos 
espectáculos.

X » v «  adiniuistratior

Está escolhido para ad
ministrador effectivo des
te concelho o sr. D. Carlos 
Pereira Coutinho, que bre
vemente tomará posse.

Aguardámos os actos de 
sua cx.a, que louvaremos 
ou censuraremes sem pre- 
occupações de espécie al
guma.

A  G R  A D E C IM E N  TO
José Nicolau da Cunha 

e sua filha Maria José C u 
nha, summamentereconhe- 
cidos pelas muitas provas 
de consideração e amizade 
que receberam por ocasião 
da doença,, fallecimento e 
funeral de sua sempre cho
rada esposa e mãe Maria 
José da Silva Cunha, con
fessam-se eternamente a- 
gradecidos, não especefi- 
cando os que mais se pres
taram a accudir-lhes em 
tão doloroso transe por 
que, a todos, mais uma vez, 
protestam a sua gratidão, 
bem como agradecem os 
pêzames que se dignaram 
significar-lhes.

Se alguma omissão póde 
haver n’este singelo agra
decimento, pedem os des
culpem, pois a todos dese
jam apertar num abraço 
de muita affeição.

•---------- ~ t c o x -—«*>---------------
Subscripção aberta em 

Sarilhos Grandes por ini
ciativa do sr. Christiano Pe- 
res da Silva em favor de 
Joaquina Maria Çarromeu, 
para custear o funeral de 
sua filha Maria Joaquina 
Carromeu que se suicidou 
em Lisboa no dia 16 de de
zembro findo, e cujo fune
ral teve logar em 12 do 
corrente.

Transporte.................... 3o5ooo
Antonio Baptista Russo......... 400
José Tavares da Silva.............  400
Joaquim da Baixinha...............  400
Julio de Pinho............................  3oo
Francisco Vespeira................... 3oo
Custodio da Silva F irm in o ... 3oo 
Manuel Carromeu Ju n io r.. . .  3oo 
Manuel Miranda B a lse iro .... 3oo
Antonio Baptista Gomes........ 200
Cypriano de Sarilhos-Peq—  200
Antonio J. Agu;;deiro R ittn .. 200
Antonio Tavares da R ocha.. 200
Antonio Fabrica.......................  200
João Catharro............................  200
Joaquina Moça.......................... 200
Gertrudes Senhorinha...........  200
Eduardo Correia de Carvalho 200
Antonio Lourizel.....................  200
Augusto Caetano Carregosa. 200
Rufino Alegria.......................... 100
Herculano Baptista G om es.. .  100
Antonio Gonçalves Narcizo.. 100 
Jacintho de Almeida...............  100

Somma total................... 35$3oo
■...... ....fr<3Sg>?- -------  #

O  ar que ora se respira 
é muito melhor.

Já  se não vê, esfregando 
as mãos de contentes, os 
canalhas que ha poucos di
as estavam organisando 
uma lista com os nomes 
dos nossos correligionários 
d’esta villa que deveriam 
ser entregues ás garras do 
feroz franquismo. Negam 
agora o facto e acobertam- 
se com a sua palavra d'hon
ra.

Honra na bôca de pu
lhas. . .  é manteiga no fo
cinho de cão.

Fogo

beii os voluntários que evi
taram que o fogo tomasse 
maiores proporções arden
do apenas a porta duma 
janella. Na casa, que é divi
dida ao meio, estavam tres 
homens d’um lado que dor
miam a somno solto e no 
outro grande porção de 
milho.
“ Jnraal tia Chanmsca,,

Com este titulo encetou 
a sua publicação na Cha
musca um semanario inde
pendente, orgão dos inte
resses do concelho.

Agradecendo a visita fe- 
licitâmol-o desejando-lhe 
longa e desafogada vida.

Com 3 hervas do Monte 
Ruwenzori (Uganda-Africa 
ecuatoral) obtem-se rapida
mente a cura maravilhosa 
e segura de qualquer doen
ça recente ou chronica, 
seja de que género fôr. 
Ninguém soffre desenga
nos tomando estas hervas. 
Preço 28000 réis. Envia-se 
franco de porte e registra
do. Únicos Concessioná
rios:— Srs. Pennellypes C.° 
— Milan (Itali i).

---------------- --— ----------------- --------------- -

Cííastra o ffa*lo!!!

Prev-nimos 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 
que 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 Pôvo, 
Praça Agricola— Aldegalje- 
ga.

Escrevendo a M. Campi 
— Casella 548— Miláo (lta- 
lia) todos receberão gralis 
segredo para ganhar im- 
mediatamente muito di
nheiro.

Era uma hora da madru
gada de quinta feira mani
festou-se fogo na fazenda 
dosr. Antonio Joaquim Re- 
logio, no sitio denominado 
«Adjacentes», a dois kilo- 
metros desta villa, numa 
porção grande de matto 
que alli estava junto a uma 
casa. Accudiram os bom-

AHNUNCIOS

A N N U N C IO

( l .a publicação)

P f.l o  juizo de direito de 
esta comarca, e por de

liberação do conselho de 
familia e interessados no 
inventario orphanologico 
por obito de João de Pai 
va Carromeu Sobrinho, no 
qual é invcntariante Joa
quim Maria Carromeu, 
hão de ser postos em 
praça, no dia 23 do cor
rente mez, pelas 10 horas 
da manhã, á porta do Tri
bunal de esta comarca, a 
fim de serem arrematados 
por preço superior á sua 
avaliação os seguintes pré
dios:

Uma terra de semeadu

ra com vinha, adega, abe- 
goaria e poço, no logar 
de Sarilhos Grandes, livre 
e alodial, avaliada em réis 
5oo$ooo.

Uma courella de terra 
de semeadura, denomina
da Hortinha, sita na fre- 
guezia de Sarilhos Gran
des, é livre de foro e foi 
avaliada em 6o$ooo réis.

A contribuição de re
gisto é paga por inteiro 
pelos arrematantes.

Pelo presente são cita
dos quaesquer créd*ores 
incertos para assistirem á 
praça, querendo.

Aldegallega do Ribatejo, 
3 de fevereiro de 1908.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco.
O ESCRIVÃ O .

José Alaria de Mendonça.

“ ADUBOS-
Massa de purgueira, rici- 

no e adubos chimicos de 
toda a espécie, da casa O - 
Herold &  C.a

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

P A L H A  E N F A R D A D A

Ao preço de 200 e 240 
réis o fardo. E' de trigo e 
feita á machina.

Dirigir os pedidos a João 
Martins Gomes, Moita do 
Ribatejo. 332

P A L H A
Enfardada, vende, muito 

boa, Antonio Joaquim Rê- 
logio Junior, nesta villa, 
rua do Conde. J40

Q U IN TA D E  V A L L E  
D E  F IG U E IR A

Arrenda-se no todo ou 
em courellas. Tratar com 
José Francisco Evangelista 
em Alcochete.
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O DOMINGO

i r- VÍ ? • » . . ..

Romance historico con
temporâneo por

MIR1EL 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  d a s  ALDEIAS

Semanario illustnido de propagan
da Agricola e vulgarisaçáo de conhe 
cim entosuteís. premiado com meda
lhas de ouro, prata e bronze em diííe- 
rentes exposições e grandé diploma 
d’honra na Exposição da Im prena 
de 1898,

Assigna-se na rua do Sá da Ban 
deira, 193, i.° .

P O E I T O

HISTORIA S A G R A D A
DO (

ANTIGO E NOYO TESTAMENTO

iVida de Jesus Christo e dos pri
meiros apóstolosj acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappas e um pla
no de Jerusalem.

P E 1.A

“ ISstrella do Korte*.

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

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oliveiras, 75— PO RTO .

M AXIM O  C O R K !

NA PRISÃO
Ultimo trabalho litLcra- 

rio do exlraordinario cscri- • 
pior russo. 0  mais empol
gante que a sua penna tem 
produzido até hoje.

0  romance dos presos 
políticos da Russia, anályse 
dos cos lumes barbar os .da 
escravidão moderna.

Um volume de perlo de 
200 páginas, com uma ca
pa a côres,
uni dos melhores retratos 
do auctor.

Preço SSMfc réis 

«.4 ED IT O R A »  
Largo do Conde Barão, 5o 

L I S B O A  3 H

J49 PA RA  O

COMMERCIO e INDUSTRIA
e casas particulares

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

D’esta ultima novidade apresentam-se amostras a 
quem as solicitar ao unico representante em Aldegal
lega, Manuel B ra * dos Santos, rua Direita, i 3y, e rua 
do Pôço, i — Loja de Novidades.

COMPANHIA FABRIL SI
2 6 0  _________________

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

Pedidos a AURÉLIO J O Á O  D A  C RU Z, cobrador 
da casa AaM'©CK c v  e concessionário em Por tu 
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
i S S i  ALD EG A LLEG A  H g

Pequena bibliotheca democratica
dirigida pôr- c/Zníeniô F̂erraei

Funòaòapox

illustrada com

RELOJOARIA GARANTIDA
f)E ■

OS BRAMAS
b a  c o r t e

Avelino Marques Loníramésíre
m —

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 de torre, etc. 

Diversos objectos d'ouro e prata, 
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 pa-ra caixas, 
sinetes para tinta e para lacre, mono
grammas em relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

arimbos

f .  5S.ua IB lreita,

(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 ceiebre cavalleiro d 
Grieux, formam o entrecho d’este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade deveras encantador.

A còrte de Luiz xv. com todos os 
seus esplendores e misérias, é esc-ri- 
pia magistralmente pelo auctor d '0  
iastaivio da Rainha nas paginas do 
,>eu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exito ègual 
aquelle com que foi recebido em Pa
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplai'ès vendidos.

A edição portugueza do popular e 
conimovente romance, será feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de página, e cons
tará apenas de 2 volumes.

réis o fascicssio
fíMfc réis o í«SEa«

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

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

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

Interessantissima narração das luctas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinro-gravuras de «homens celebres» do Transvaal e do 
Orange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas 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.
e | Fasciculos semanaes de 1 6 paginas..................  3o réis

Tomo de S fasciculos............................................ i 5o »
A G U ERRA ANGLO  BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N ella são descriptas, «por uma testemunha presencial», as differentes 
phas.es e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GU ERRA  ANGLO 'ROER faz passar ante os olhos do leitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acérrima 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
he-oismo e tenacidade, em que são egualmente admiraveis a coragem e de- 
dícaçao patriótica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d’esta contenda entre a poderosa Inglater- 
a e as duas pequenas republicas sul-africanas, decorrem atrávez de verda

deiras penpecins. por tal maneira dramaticas e pittorescas, que dão á G U ER 
RA AN GLO -BO ER. conjunctamente com o irresistível attractivo d'uma nar
rativa h.storic-a dos nossos dias, o encanto da leitura romandsada.

A Bibliotheca do DIARIO 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 á Empregado D lA R IO  ■DE N O T IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 10 —  LISB O A

Pcqueuos tratados de edsEcação cívica e in on il. 
Obras de. propagaatda democratica. - lísftudes de 
vulgarisação 'scieutíC ea. - E stu d o s  hlstoricos.-Vesi- 
garisacão da seleascia das religiões.-Questões de 
interesse proletário.- fiiíe.

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

P Ú K Ç O S  ISA A S S B « K A T 8 jS£A K A  B»SS«VEXC'5A

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

.-1 sahir quin~enalmente.

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

Sede do Centro da (.(.Pequena Bibliotheca Democra- 
t ica».* —- Largo de Santo André, 1.9-A, i.°.

- S S I  L I S B O A  l i i i -

P A R I S

Romance de aconteci 
mentos sensacionaes e ve- 
ridicosoccorridosna 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.

EN C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Revista illustrada de
instrucção e recreio 

A Encyclopedia mais uti 
e economica que se publica 
em Portug-al.

Cada numero consta de 
80 paginas, profusamente 
illustradas, compostas em 
typo muito legivei, impres 
sas em magnifico papel 
elegantemente brochado.

Preçoda assignatura, an 
no, 800 réis.

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

PROVIIVCIA BA EXTRlMlBÍIRA
LEIRIA, SANTARÉM E LISBOA

Mappa cia45 rograpiaico d ’c’s4a proviiseia euSdadosa- 
EssesEtc eBí!Í}«a‘ado pelo capitão do

exército liespauSiofi ES. liejni&o C.iiias y Cari)©

E’ uma obra perfeita e de absoluta necessidade para 
os que desejem conhecer esta província com seus dis- 
trictos, os quaes são impressos em lindas cores, com 
as suas vias de communicação, os seus rios, as suas 
montanhas, 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 provindas do continente, ilhas dos 

Açores, colonias africanas e índia, que se compõe de 
12 livrinhos, custa 4^800 réis. Pelo correio 5$ooo réis. 
Mappa de cada provinda 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 *$2.3o réis. E ainda o mesmo mappa em folha in
teira e sem tela, próprio para salas, escriptorios e es
colas primarias por 600 réis. Pelo correio (53o.

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


