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B PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

Asylo de S. José
Realisou-se no passado 

domingo a inauguração do 
«Asylo de S. José» para 
inválidos da terra, situado 
a um kiiómetro d’esta villa 
no sitio denominado Abre- 
tonica, de que foi institui
dor o sr. José Joaquim 
Marques, failecido em 
1901, e deixando no seu 
testamento um legado im
portante para a fundação 
deste estabelecimento de 
caridade.

José Joaquim Marques 
era um bom, deixando, além 
da quantia necessaria para 
o Asylo, um outro legado 
á Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da freguezia do 
Espirito Santo de i :5oo$ooo 
réis nominaes de inscri- 
pções, para que dos seus 
juros se distribua a quan
tia de 3o$Sooo réis por pes
soas necessitadas d’esta 
freguezia.

O Asylo de S. José é um 
edificio confortável e cheio 
de luz, cercado de largas 
janeljas, donde se desco
bre um horisonte encanta
dor. Tem 23 janellas con
tando com 7 no sotão, on
de ha 6 magníficos quar
tos. E’, portanto, bem are
jado e claro.

A ’ direita do vestíbulo, 
ha: casa de espera, dormi- 
terio com 4 camas, arma
zém de louças, 1 enferma
ria, casa para lavagem com
4 bacias e 2 torneiras mo
veis, 2 retretes e quarto de 
banho; á esquerda: escri- 
ptorio, dormitorio com 4 
camas, armazém de rou
pas, 1 quarto para enfer
mos, quarto de banho, 2 
retretes, casa para lavagem 
com 4 bacias e 2 torneiras 
moveis e capella.

Em frente do vestíbulo 
de entrada ha um corredor 
e ao fundo, á direita, estão 
o refeitorio e a cosinha com 
uma ampla e asseiadissima 
chaminé, um magnifico fo
gão, agua encanada, um 
grande armario com lou
ças differentes, etc.; á es
querda, uma ampla casa 
destinada aos empregados 
do Asylo. Todas as casas 
têem ventiladores nos ro
dapés.

São 6 os beneficiados que 
no domingo entraram para 
o Asylo, e são elles: Herme- 
negildo, de 82 annos de 
edade, exposto da Santa 
casa da Misericórdia de 
Lisbôa; Joaquim Saldanha, 
de 70 annos, tambem ex
posto; José Capellista, de
79 annos, de Aldegallega; 
Theodosio Fernandes, de 
62 annos, de Aldegallega;

phylarmónica de Santo Es- 
tevam, que declarava estar 
aquella Sociedade ao dis
por desta Commissão para 
abrilhantar a kermesse.

Tomou-se conhecimento 
ainda de vários officios e 
cartas de Vendas Novas, 
Coruche, Lisbôa, Moita e 
Sarilhos Grandes, e resol- 
veu-se que todo o lucro ti
rado nestas festas seja uni-

Sessão da cam ara

Reunidos os srs. verea
dores em sessão ordinaria 
de 5 do Corrente, resolve
ram:

Deferir uma representa
ção assignada por alguns 
proprietários da rua da Bel- 
la Vista, em que estes pe
diam a construcção de uma 
ponte para piões, conforme 
a planta junta, na antiga

renda dos portos para des
carrego das lamas.

Deferir um requerimen
to de Manuel Joaquim Pe
reira, em que este pedia 
para adquirir uma porção 
de terreno no cemiterio 
desta villa para a constru
cção de um jazigo.

Verificar e depois man
dar archivar o balancete 
relativo ao mez de julho.

- X -
Approvadas diversas or

dens de pagamento, foi 
encerrada a sessão ás 2 e 
meia da tarde.

Leocadia Maria, de 76 an
nos, exposta; Anna Ritta 
Cambolas, de 71 annos, de 
Aldegallega.

A commissão é compos
ta dos srs. Antonio Máxi
mo Ventura, Francisco 
Freire Caria Junior e Joa
quim dos Santos Oliveira 
que, embora tardiamente, 
encontrou já o seu deside- 
ralum e, assim, de domingo 
para cá, tem Aldegallega 
uma bella instituição que 
muito pranto ha de enxu
gar, minorando as negras 
misérias dos desfavoreci
dos da sorte.

P a rt id o  liepublicauo  

P o r t u g u e z

Canha. — Reuniu ex
traordinariamente a C om 
missão Parochial Republi
cana de Canha para tratar 
de vários assumptos que se 
referem aos proximos fes
tejos em beneficio do Cen
tro Escolar Eleitoral Re
publicano Dr. Affonso Cos
ta.

Tomou conhecimento 
d’um officio da brilhante

A S Y L O  DE S. JO SE

ca e simplesmente para a 
Kscola, para que esta se 
abra o mais depressa possí
vel. Em vistas d'esta reso
lução apresentada pelo-nos- 
so correligionário, sr. Ma
nuel José Salgueiro, todas 
as despezas correm parti
cularmente por conta da 
Commissão e de alguns 
socios que para isso se 
têem quotisado entre si.

— Está a concurso o lo
gar de cobrador desta 
commissão.

— Continuam os ensaios 
no Theatro,

Ilois berços ro u b ad o s

E' este o titulo do notá
vel romance, do illustre lit- 
terato do paiz visinho, D. 
Juan de Castellands, que a 
Empreza editora Bellem &  
C.a, da rua Marechal Sal
danha, 26, em Lisbôa, tem 
actual mente em publicação. 
E’ um romance de entrecho 
complicado, de situações 
emprevistas, que desperta 
muito interesse e curiosi
dade. Recommendârnos a 
sua leitura.

passagem que liga o Bair
ro Serrano com a referida 
rua da Bella Vista, resol
vendo a camara que a res
pectiva verba fosse consi
derada no futuro orçamen
to ordinário.

- x -
Que se mandasse inti

mar todos os proprietários 
a procederem ás devidas 
reparações nos canos das 
suas propriedades.

Levantar asimportancias 
existentes na recebedoria 
d’este concelho, provenien
tes das contribuições dire
ctas para pagamento das 
prestações dos empresti- 
mos municipaes á Compa
nhia Geral do Crédito Pre
dial Portuguez.

Conceder licença por 3o 
dias ao vereador Marciano 
Augusto da Silva para tra
tar da sua saude.

- X -
Designar para a uma ho

ra da tarde de 26 do cor
rente a arrematação da

A antiga Empreza edito
ra Beilem & C .a de que era 
proprietário o sr. Luiz An
tonio Bellem passou a ser 
propriedade de seu irmão, 
sr. Antonio de Sousa Bel
lem. Nas notas do tabelliao 
Barcellos foi lavrada sab- 
bado ultimo a respectiva 
escriptura. A nova empre
za passa a usar da firma 
social Belem &  C.% Succes- 
sor.

Marechal Saldaaííia

Este interessante roman
ce historico, original do il
lustre escriptor e nosso 
amigo, sr. Cesar da Silva, 
vai ser publicado pela acre
ditada Empreza editora 0  
Recreio.

O romance — Marechal 
Saldanha, foi publicado em 
folhetins da Vanguarda, 
e despertou bastante inte
resse pelo seu enredo e 
contextura. Descreve gran
de parte dos successos po
líticos, em que figurou no
tavelmente o heroe.

------------------- ----—---
Conforme noticiámos 

realisou-se na Conceição 
dos Mattos a anrtual festi
vidade no domingo e se
gunda feira, havendo só de 
desagradavel os pad res não 
consentirem umas bandei
ras vermelhas e verdes a 
guarnecer o quadro do rei 
Carlos, numa das portas 
da capella, indo de proposi- 
to arrancai-as, o que ia ori
ginando um confiicto que 
podia trazer graves eonse- 
queneias.

Lamentámos não terem 
sido corridos a pau, para 
exemplo.



O  D O M IN G O

C á estamos nà brecha 
para marcharmos a toda a 
brida contra o odioso regi
men dos adeantanientos e 
mais roubalheiras de igual 
quilate, onde a ignominia 
dos politicantes maus e 
perversos tem corrido pa
relhas com a crápula no
jenta dos adeantadores em 
esbanjarem os dinheiros do 
povo, esse povo roubado e 
nú, que se vê sacrificado á 
luxuria dum a familia privi
legiada .e que impaciente, 
espera o momento de se vêr 
completamente libertado 
do lamaçal dynastico a que 
o têem acorrentado. Para 
isso têem contribuído a fal
ta de Luz, a faita de convi- 
vio com o mundo novo, on
de as aspirações mais no
bres dos antigos sonhado
res se agitam ruidosamen
te e emfim a falta d'instru- 
cção que os governantes 
lhe tem negado, para me
lhor se adeantarem com o 
seu dinheiro, ganho á custa 
de atrozes sacrifícios e inú
meras canceiras, com que 
os seus corpos de proletá
rios humildes são sempre 
mimoseados. Agora é n’es- 
ta villa que estamos vendo 
o quadro doloroso da crise 
de trabalho que a classe 
jornaleira está atravessan
do.

Famil ias inteiras se vêem 
em precárias circumstan- 
cias para se manterem. Em- 
qUanto o chefe de familia 
se senta pelas esquinas, en
vergonhado e cabisbaixo, 
por não ter trabalho, no 
lar conjugal a mãe, a po
bre martyr soíTre dolorosa
mente por vêr que os filhos, 
os pobres filhinbos artémi- 
cos e rachiticos, lhe pédem 
pão e ella de lagrimas nos 
olhos só lhes tem para res
ponder que por'ora nâo 
ha!

Triste situação a tua. ó 
povo trabalhador! Soffres 
e não reparas nas causas 
do teu soífrimento! Pois o 
contraste é eloquente. Em- 
quanto tu luctas com a mi
séria atroz, lá nos altos py- 
reneus da politica de latro-

CARTA DE CANHA

FOLHETIM

Traducçíio de J. DOS AN JO S

DUAS MÁSCARAS
I

—0  moral, é isso mesmo! exclamou 
a marqueza. muito satisfeita por ser 
táo bem comprehendida.

—Ha ahi alguma p en ad e ’ coração. 
continuou o abbade, e o Cupido fez 
das suas. 0  tal deusinho malicioso 
nem sempre respeita as marquezas.

Ouvindo esta asserção, a senhora de 
Champrosé tomou um ar suprema
mente desdenhoso e disse ao abba
de:

—Penas de coração, ora essa! 
Quem julga que eu sou? Tenho por

cinio e locupletações, gas
ta-se á larga, desbarata-se 
sem escrupulos, desperdi
ça-se á vontade e, emfim, 
rouba-se descaradamente 
sem que os ladrões que tal 
fazem sejam ao menos en
jaulados na penitenciaria 
para satisfação do contri
buinte.

Mas nâo. Estes adeanta
dores ficam impunes; e 
porquê? dirme-has — por
que uma maioria imbecil 
e ambiciosa chafurda no 
mesmo lôdo, no mesmo la
maçal que os adeantadores 
comendo por esse facto á 
mesma gamella.

E’ tempo de marchar
mos sobre esta lanla mas 
com cautella que nos po
demos atascar e ficarmos 
lá pelas custas. A enxada é 
tambem uma lâmina cor
tante! Pois bem, que sirva 
sem tergiversações na hora 
precisa. A ’vante!

A. de J. O liveira.
--------- roa------------ -----------

Cata lago «le m usicas

E’ assás variado o catá
logo de musicas para piano, 
que a conhecida livraria 
Avellar Machado, da rua 
do Poço dos Negros, 19. 
em Lisbôa, recentemente 
publicou. Consta de musi
cas das principaes óperas, 
vendidas por preços bara
tíssimos. Remette-se para a
provinda.

•---------- — ff.»---------------------

B*’ra frente

A fábrica de bolachas e 
biscoitos de Eduardo Cos
ta, Successor, estabelecida 
á Pampulha,em Lisbôa, aca
ba de expôr á venda uma 
nova marca dos excellentes 
productos. São os biscoitos 
P'rafrente, d uma qualida
de finissima, manipulação 
primorosa, dedicados aos 
insignes tribunos da Repu
blica, Drs. Antonio José 
d’Almeida, Manuel d’Arria- 
ga e Magalhães Lima.

*--- ----- -------------- ■«’--------- -

iiÁ  I>efe2a..

Recebemos, pela primei
ra vez, a visita deste nosso 
collega de Villa Nova de 
Gaya, semanario republica
no, com quem gostosa
mente vamos estabelecer 
a permuta.

Caso ares de uma costureira apaixona
da?

—Isto é apenas uma supposiçáo, 
Retiro a já.

—Parece irtlpossivel que o setthof 
me accuse de taes coisas.

—Talvez que a viuvez a penalise e 
tenha essas melancolias que provêem 
de estar sósinha de noite n’um palacio 
grande.

—Decididamente o seu espirito es
tá muito em baixo, disse a marqueza 
dando uma gargalhada clara, argenti
na, vibrante.

—Então que tem? Os diagnosticos 
enganam me e a minha sciencia não 
vale nada.

—Aborreço-me, respondeu a mar
queza com ar de abatimento, deixan
do-se cahir na poltrona.

Ouvindo estas palavras, o rosto do 
abbade tomou uma expressão de

A  proposito (ia festa es

colar

Agora que a direcção do 
Centro Republicano desta 
villa pensa em levar a ef- 
feito a festa dos alumnos 
que frequentam a sua esco
la offerece-se-me fazer al
gumas considerações que 
julgo não serem extempo- 
raneas.

Ao partido republicano 
e alguns liberaes de Alde
gallega deve-se a criação 
duma escola onde os filhos 
do povo vâo adquirir co
nhecimentos que lhes hão 
de ser uteis em toda o sua 
vida; essa escola é frequen
tada por uma média de 
cem alumnos, e os exames 
ultimamente feitos mos
tram a proficiência com que 
alli é ministrado o ensino.

A criação dessa escola 
foi uma grande obra e por 
ella mereceu fartos e justos 
louvores a Commissão Mu
nicipal e a Direcção do 
Centro; mas isso ainda não 
é tudo que ha para fazer.

Foi um grande passo da
do no cammho de debellar 
a ignorancia do povo, igno- 
rancia que é um dos facto
res.do estado de decaden- 
cia em que o nosso paiz se 
encontra, mas não nos de
vemos dar por satisfeitos.

Quantas criaturas em 
idade escolar não frequen
tam a escola porque os paes 
não têem dinheiro para 
lhes comprar roupa com 
que elles alli se apresentem 
decentemente?

Quantas e quantas, des
graçadamente, estarão ^ es
se caso?

E o que se faz para pro
curar remediar esse mal? 
nada!

E porquê? não tem Al
degallega dentro da sua 
população almas caridosas 
promptas a socorrer os in
fortúnios alheios; não exis
tem tantas fontes de recei
ta facilmente exploráveis e 
que possam ser applicadas 
a esse fim? Porque não se 
fundam caixas e cantinas 
escolares? E’ pelo motivo 
acima apontado? Não, não 
é, é porque falta a iniciati
va. Concordo que as pes-

admiração extrema e fitou na senhora 
de Champrosé os olhos inquietos e 
interrogativos. Aquella palavra da 
marqueza consternou o e pareceu-lhe 
incomprehensivel.

—Que uma marqueza rica. com du 
zentas mil libras de rendimento, e en
cantadora. viuva aos dezoito annos 
do marido que alli vêem, disse o aba
de estendendo a mão para um painel 
onde se via uma cara amarella, secca, 
enrugada e mais do que sexagenaria, 
diga que se aborrece, é realmente in
verosímil.

— Mas é verdade.
—Correndo-lhe a existencia entre 

os risos e as maiores alegrias da vida, 
aborrecer-se!

— Que poderei fazer para me livrar 
d’isto?

—Arranje um macaquinho da A fri
ca para a divertir.

soas mais auctorisadas pa-1 
ra o fazer, estejam sobre
carregadas de trabalho e 
não possam empregar os 
esforços que a organisação 
de uma associação de tal 
ordem necessita, mas não 
ha ahi tantos rapazes estu
dantes de escolas superio
res que têem restricta obri
gação de fazer todo o pos
sível para proporcionar aos 
infelizes, aos repudiados da 
fortuna, os conhecimentos 
rudimentares que, se a el
les proprios não tivessem 
sido ministrados, elles nâo 
teriam podido chegar ao 
grande adeantamento em 
que hoje se encontram?

Não pulsam no coração 
de tantos d’elles idéas de 
amor, de igualdade, de 
fraternidade? -

A esses me dirijo em es
pecial; unam-se, façam al- 
íum a coisa mais do que 
flanar pelas ruas ou passar 
o dia mettidos nos estabe
lecimentos, entretidos em 
conversas das quaes nada 
de util resulta nem para a 
cultura do seu espirito nem 
para o bem do proximo.

Ponham de parte o di- 
lemma tãouzado: «Em Al
degallega isso não fruetifi- 
ca, é muito bom é, mas pa
ra cá não serve».

Experimentem e se não 
obtiverem resultados que 
compensem o trabalho dis- 
pendido abandonem a em- 
preza, mas creio que se 
sentirão satisfeitos por te
rem procurado fazer algU- 
ma coisa de bom, de util, 
de grandioso.

K e a n .
---------- ,«*---------- ------------ .

É’ eIo a iis i lv írSario  d ‘*:0
I&OIlliUgO.t

A todos os collegas na 
imprensa que nos distin
guiram com palavras de 
louvor pelo anniversario 
d O Domingo, e aos nossos 
amigos que nos enviaram 
cartões felicitando-nos, os 
nossos mais sinceros agra
decimentos.

---------- *»—  a»-------- —

1 1  rogaria  f o g u e i r a
Na rua de Alcantara,6o 

a 62, em Lisbôa, acaba de 
insta liar. o nosso amigo, sr. 
Domingos da Silva Noguei-

—Náo é má idéa; hei de experi
mentar isso. Mas receio muito que 
não me dê o resultado preciso.

—Se eu estivesse no seu logar, 
mandava mudar a tapeçaria d*este ga
binete; o azul faz com que estejamos 
dispostos a meditar; uma côf mais ale
gre convem melhor á situação da sua 
alma, rosa desmaiada, por exemplo.

—Está dito. Entretanto, veja se en
contra alguma coisa que me divirta.

—Quer que lhe leia um livro. Tem 
a me?a cheia d’eiles.

A marqueza de Champrosé fez um 
signa! de assentimentos, ageitou-se na 
poltrona, extendeu sobre um tambo
rete os pésinhos calçados com chinel- 
las que uma chineza náo acharia mui
to grandes, e pareceu resignada a ou
vir.

O abbade começou a ler, mas d’ahi 
a pouco um bocejo imperceptível, re-

ra, uma bem fornecida dro» 
garia, de todos os artigos 
daquelle ramo de negocio.

O  sr. Silva Nogueira, é 
um pharmaceutico muito 
habil e illu-trado.

F o íic ia S i .. e hasta!

Na passada segunda fei
ra foi chamado a respon
der no tribunal judicial d’es- 
ta comarca o nosso corre
ligionário Antonio dos San
tos Caldeireiro, accusadò 
pela policia de desobedien- 
cia ás suas ordes, facto que 
0  Domingo narrou deta- 
Ihadamente. Interrogadas 
as testemunhas (policias e 
Ar-maui viu-se que não 
havia desobediencia algu
ma e que apenas poderia 
haver transgressão duma 
postura camararia. Mas 
nem isso. O  sr. Caldeireiro, 
intimado pelo cabo de poli
cia a retirar do passeio jun
to á Mercearia Aldegallen
se e a entrar na P raça Agri
cola, apenas respondeu que 
estava alli muito bem e só 
sahiu do passeio quando 
lhe pareceu.

Fez uma bella defeza o 
nosso bom amigo e corre
ligionário dr Luciano Ta* 
vares Móra e bem haja o 
meritissimo juiz de direito, 
sr. dr. Abel Franco, absol* 
vendo o réo e dando uma 
formidável descompostura 
nos janízaros eitgraXadores 
e, quem sabe, se ntaruji- 
nhos, que ainda se não 
compenetraram de que o 
tempo vai mau para vin
ganças.

E o município a pagar 
tão grossa quantia a estes 
matulões que tanta falta 
faz para a hygiene da villa.

São policias., . e basta!
-----------a»—— -----------

Tocou hontem á noite 
rta praça Serpa Pinto a 
phylarmónica i.° de De
zembro e tocará hoje tam
bem.

Proximo ao coreto acha- 
se armada uma tombola 
para rifa de bilhetes para 
a tourada que em benefi
cio da mesma sociedade
i.° de Dezembro se reali- 
sará no proximo domingo, 
na praça desta villa.

primido por delicadeza, contrahiu o 
queixo da sr.a de Champrosé. Por fim 
disse:

—Por favor, abbade, náo continue. 
0  que está lendo é por certo muito 
bonito, mas eu náo percebo nada^ 
nem tenho vontade de perceber,

O abbade poz o livro em cima da 
mesa. Annunciaram-se visitas: o cava
lheiro de Verteuil, o gordo commen- 
dador de L iv ry  e o financeiro Bafo- 
gne, um Midas que não tinha orelhas 
de burro, apesar de as merecer bem, 
e que transformava em ouro tudo 
em que tocava.

(Continua/,



No tribunal militar foi 
condefnnado ha dias o al
feres Roque Teixeira, por 
ter tomado parte na revo
lução que se intentava fa
zer para acabar de uma 
v e z  com a dictadura, Vê-se, 
portanto, que ainda ha 
quem seja apologista dos 
processos politicos desse 
honlem nefasto que lançou 
uma nodoa negra na histo
ria do nosso paiz. Roque 
Teixeira soffre quatro an
nos de presidio e a perda 
da sua carreira militar por 
ter decidido amor á liber
dade e os que o condem- 
tlaram ficaram plenamente 
satisfeitos com a sua cons
ciência por terem defendi
do a tyrannia.

Mas a essa sentença res
ponderam frisantemente 
os tribunaes civis condern- 
nando o agente de policia 
Albino Martins, o Maruji- 
nho, no maximo da pena, 
por ter morto um soldado 
da guarda municipal e feri
do outro. Indignaram-se as 
almas piedosas com esta 
sentença, como se a morte 
de nm. homem fosse um 
acto de benemerencia que 
se devesse premiar.

Santas creaturas!
Mostrou-se, uma vez ao 

menos, que em Portugal 
ainda se sabe fazer justiça. 
Valha-nos isso ao menos, 
para abrigarmos ainda na 
alma uma esperança de 
melhores tempos.

*
★ +

O caso sensacional da 
semana foi o assassínio e 
roubo commettidos na pes
soa de uma pobre ovarina 
de treze annos, de nome 
Maria dos Anjos. A infeliz 
creança foi encontrada, 
morta por estrangulamen
to, na azinhaga de Santa 
Luzia, proximo do sitio 
chamado Pote da Agua. 
Até agora, porém, ainda 
não se descobriram o au- 
ctor ou auctores de tão 
nefando crime.

O funeral da victima foi 
imponentissimo. Nem nas 
cerimonias mais solemnes 
que se têem celebrado em 
Lisboa se viu nunca um 
ajuntamento assim. Era o 
protesto de um povo intei
ro contra a barbaridade de 
que foi victima uma pobre 
creança, e o pedido de mi
lhares de bocas para que a 
justiça castigue sem pieda
de quem commetteu esse 
acto odioso e repelente.

Temos fé que assim suc- 
cederá.

J oaquim  dos A n jo s .

Partiu para as Caldas da 
Rainha onde tenciona de- 
morar-se alguns dias, o 
nosso amigo e correligio
nário Vasco Tavares Móra.

D IC T A D U R A

Ainda está na mente de 
todos as atrocidades, villa-1 
nias e f.oda a casta de cri
mes politicos que se prati
caram na ultima dictadura 
que terminou pelo derra
mamento do sangue real 
no dia i de fevereiro, no 
Terreiro do Paço. Essa di
ctadura sinistra e de triste 
memória, despresartdo to-* 
das as leis, calcando todas 
as liberdades públicas, ras
gando ainda mais a já es
farrapada carta constitucio
nal, encerrando o parla
mento e dissolvendo as ca- 
maras murticipaes e.substi
tuindo-as por commissões 
da sua lavra, expulsando 
vergonhosamente do par
lamento dois dos legitimos 
representantes do povo, 
supprimindo a imprensa e 
condemnando os jornalis
tas a pagarem multas pe
sadíssimas para sua explo
ração, assassinando cobar
demente o povo nas ruas 
de Lisbôa e Porto, pren
dendo a torto e a direito 
cidadãos indefezos, en
chendo os calabouços de 
centenas de desgraçados, 
encarcerando em enxovias 
piolhentas, sem ar nem luz, 
alguns dos homens mais 
importantes e de maior 
prestigio nos partidos re
publicano e disstdente, e 
ameaçando-os por um de
creto que em 3 i de janeiro 
fôra assignado pelo proprio 
punho do rei, e que no dia 
seguinte essa assignatura 
era coberta pelo seu pro
prio sangue e pelas lagri
mas de sua esposa e filho, 
—essa dictadura, coberta 
com o véo negro da hypo- 
crisia, não morreu, vive 
aindana mesmafainaemais 
enfurecida do que nunca.

Fugiu o dictador maldi- 
to, cujo nome não é preci
so escrever, fugiram os 
seus amigos, para que nin
guém mais os veja nem 
ouça, mas como o môcho 
que só apparece de noite, 
vêl-os-heis na 'sombra co
bertos com o manto da 
fatalidade empunhando a 
espada do extermínio e 
abraçados para a lucta 
sem tréguas com essa ne
gra escoria a que chamam 
a seita do jesuitismo. Elles 
estão de pé, olham a His
toria que ensina todas as 
verdades, cada sol que nas
ce, cada aurora que se re
juvenesce para a mente dos 
condemnados. Phantas- 
mas! Sim, phantasmas, ver
mes, que rastejam pela ter
ra e que se aterrorisam ao 
pequeno assobio, dado pe
la vibora no medonho de
serto da sua phantasia.

Pois esses phantasmas, 
que se escondem na negra 
sombra têem interpretes, 
têem quem cs siga na obra

que traçam na obscurida
de. E’ o ministério de acai- 
mação que todo cheio de 
liberalismo se prestou a 
tomar parte n’essa farça 
fazendo um novo Solar dos 
Barrigas e offerecendo ao 
rei menino a suacoadjuva- 
ção» o seu amor divino e 
real, a sua adhesão á força 
e á cobardia, e o seu apoio 
e proseguimento á dictadu
ra franquista-reaccionaria. 
Por conseguinte a lógica 
diz-nos que a dictadura 
amaraiista é gémia da 
franquinta. O s processos 
são os mesmos, os mes
mos crimes se praticam, 
as prisões succedem-se, o 
povo é igualmente assassi
nado, maltratado, enxova
lhado e affrontado na sua 
honra, os commerciantes 
são tambem desprestigia
dos e assaltados pelas feras 
cannibalescas do reaccio- 
nario Magro, e pobres e 
incomunicáveis sem culpas 
formadas, só pelos motivos 
de, na sua consciência de 
homens livres, entranha
rem-se idéas sublimes e 
humanitarias. E' o que ve
mos. Mas,alguemnos ha de 
dizer com a sua consciên
cia: Não haverá um senti
mento que por meio dos 
factos faça consumar a 
obra e nos liberte d essa 
sociedade corrupta, cheia 
de vicios e de facciosismos? 
Ha. Olhae a Historia e me- 
ditae nessas datas glorio
sas que foram 1 385, 1640, 
1820. Alongae os vossos 
olhares para a Turquia que 
n um rasgo de dedicação 
pela Patria, pelo civismo e 
pela lealdade a libertaram 
da oppressão dos tyran- 
nos. E, caso assombroso! 
Quem a libertou? Quem 
offereceu o seu peito ás 
balas e ás baionetas? Os 
ovens turcos que foram 

apoiados pelo exercito. 
Eis um grande exemplo 
que essa ainda ha pouco 
autocrata Turquia, onde 
e via surgir a tyramnia 

por todos os pontos e a 
oppressão por todos os 
ados, acaba de dar ao 

mundo civilisado. E Portu

O D O M IN G O

gal? Portuga é governado
por um sultão autocrata 
que só quer oppressões; é 

ministério franquista-je- 
suita-amaralista que nos 
eva pelo abysmo mas cujo 
reparo ãstá nos jovens 
portuguezes, como em to
dos que presam o nome 
da Patria apprimida, véxa- 
da e roubada!

F r a n c a  N et t o .

resta  ao Scafeoi* «lesws 
dos Afílictos

E’ no proximo domingo 
que começa esta festa, cu
jo programma é interessan
te.

Está contratada para vir 
tocar a distincta phylarmó
nica de Sarilhos Grandes.

U t t l  I l l lE iS  S O IE ÍJ O

O jesuitico calhandro 
immundo do padre Mat
tos, em corresportdencia 
d’esta villa datada de 4 do 
corrente, insere umas fedo
rentas piladas sahidas, cer
tamente, do bestunto des- 
orgartisado de algum ho
mem de palmo e meio com 
semelhanças de taco de pia 
encontrado nos aprestos de 
cangalheiro ou entre frag
mentos das promessas de 
cera amarella da sacristia 
d’Atalaya.

Assim, com toda a so
berba, vem alcunhar-nos 
de Galgo o nojento fraldi- 
queiro sahido, naturalmen
te, do capacho dalgum 
quarto de dormir enfureci
do de ciumes pela sua aca- 
riciadora dona.

Este cachorrinho teve um 
mau sonho, não póde dei
xar de ser.

Foi na passada quarta 
feira acommer.tido duma 
grave doença que o fez re
colher á cama, o sr. Anto
nio Maximo Ventura.

Sentindo, estimámos que 
rapida e completamente se 
restabeleça.

ximo domingo, em que se
rão corridos ío bravíssi
mos touros.

ANNUNCIOS

Manuel Ãrttonid í)d Carrrtcr
RUA DA GRAÇA, 18-l.M).

Aldegallega

C a m in h o  «le ferro

Parece ser no proximo 
dia 29 do corrente a inau
guração do caminho de 
ferro (festa villa ao Pinhal 
Novo. No assentamento 
das travessas estão empre
gados uns 170 homens.

Consta-nos que a cama
ra não tenciona mostrar 
regosijo com essa inaugu
ração, o que não louvámos, 
porque, se vêm o caminho 
de ferro tirar Aldegallega 
dum a vida desafogada, não 
deixa, no emtanto, de ser 
um melhoramento, e que 
a muita gente servirá.

E&sainores
Que se não fará festan

ça nenhuma pela inaugura
ção do caminho de ferro 
por falta de casacas.

—‘Que a piada do «Por
tugal» não é para o nosso 
director como se havia to
mado mas para o secreta
rio da camara: em vez de 
galgò é gago.

— Que dois vereadores 
foram censurados pelo se
cretario por estesquererem 
que os empregados da ca
mara não se occupassem 
n’outra coisa.

— Que o Ar-mau, não 
póde, por este motivo, en
carregar-se da numeração 
das portas, o que devia fi
car um primor.

— Que um destes verea
dores sensura os Rumores 
quando ha referencias ao 
secretario.

T o u r a d a

Por terem fugido as vac- 
cas para a annunciada cor
rida da Sociedade, ficou 
esta transferida para o pro-

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como ofregues os desejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregue% 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer falo como o 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli
des e bons forros.

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

CYRILLO
l&elojoeiro-llachijiista

Rua Direita
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Officina especial de con« 
certos em

Relogios, Machinas e obje
ctos d'ar te. 

Encadernações, molduras, 
recortes, etc.

CASC0S_N0V0S

Quem pretender dirija- 
se a Manuel Taneco, nesta 
villa, que os tem para ven
der por baixo preço.

F A Z E N D A  
Arrenda-se no sitio do 

Pau Queimado.
Para tratar com Francis

co Justiniano Marques.

Seguro de Cea
ras

C.a INTERNACIONAL DE SEGUROS 

Foiucfflío agrícola

Correspondente nesta vil
la: Cyrillo Rosa Carneiro
— Rua Direita.

Lembra aos srs. lavrado
res a vantagem deste segu
ro na presente épocha.

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E NOVO TESTAMENTO

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

PELA
“ Estrella do  X o r í e .,

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

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oiiveiras, 75— PORTO.
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RELOJOARIA GARANTIDA
• DE ■

Avelino Marques (Contramestre

Relogios de bolso america
nos Inquebraveis de nickel ma- 
cisso tendo as caixas linda- 
mènte gravadas, ao preço de 45000 re
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. 
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- 
gram m asem  relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

5 . l lu a  Idirelta, % - ALDEGALLEGA

DIAÍIIO DE NOTICIAS
A. GUERRA ANGLO-BOER

Interessiintissima narração das luetas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do Transvaal e do 
Orange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruenta? ca

G U E R R A  A N G L O -B O E R
P or um funccionario da Cruz Verm elha ao serviço

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

N'ella sfto descriptas, «por uma testemunha presencial», as dillèrentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado
o mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO 1 0 E R  faz passar ante os olhos d o1 eitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acerrim? 
lucta entve inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
he-oismo e tenacidade, em que são eguaimente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Òs incidentes variadíssimos d'esta contenda entre a poderosa i.iglater 
ra e as "duas pequenas republicas sul-africanas. decorrem a tra vez de verda 
deiras peripecias. por tal maneira dramaticas e pittorescas, que d.io á GUER 
RA AN GLO -BO ER. conjunctamente 'om o irresistvel attractivo d uma nar 
rativa histórica dos nossos dias. o encanto da leitura romantisada.

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 mesnv 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successo.- 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

Pedidos d Emprega do D IA R IO  D E  NO  7 IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1 0  —  LISBO A

Pequena bibliotheca democratica
^Dirigida per- cfLníeniõ ffer-raõ

Funbaòa por HELIOIUíIíO SALGADO

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

O b ra s  <8e p ro p ag a nd a  dem ocratica. - I2st«do s  de 

vulgarisação scieníiííca. - ISstmlos historico».- Vul

gar isação d a  sciencia das religiões.- Q u e stõ es  «t« 

Iiateresse proletário.- IStc.

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

I»I* SÍC/OS BÍA AS*E€.LVVr8.:S&A X I  PH O V IX C I4
3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,

(12 números) 56o; 1 anno, (24 números) i$ooo réis 
A saliir quin^enalmente.

Esta bibliotheca inicia-se no in'uito 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.°.

— g j ! §  L I S B O A  -

Aproveitem!
A todas as pessoas que 

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

L O JA  DO POVO
na Praça Agrícola.

E sabei$ porque?
Porque são já bem co

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

L O JA  DO POVO
Em casimiras para fatos, 

nisso então nem se fala! 
sortido mostruoso!!!

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

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

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

OS DRAMAS 
BA COUTE

(Chronica do reinado de Luiz XV)

Romance historico por 

E. L A 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 escr;- 
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 Pa
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

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

2 0  réis o fascículo
I O O  reis o tons o

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

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

JO;ÍO FRANCO
POR

João Chagas
1  v o lu m e . 6 0 0  réis b r o 

chado : encadernado .

« « O  rés».

.4’ venda em todas as livra
rias

IOYÀ 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- 
~as e ameridanàs, polimentos, elásticos, fio, prego e pre
silhas e Iodos os mais artigos pertencentes d arte de sa
pateiro pelos preços de Lisbôa.

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

O  proprietário convida o respeitável público a fa
zer uma visita ao seu estabelecimento o que muito
agradece.
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RUA DIREITA, 130 A. 136
(Defronte da Rua do Pôço)

A L D E G A L L E G A

YIMARM  III RIMTEJÚ
I D E

«3
r .js.(~*

>h/01 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 jane/las, vitrines, etc.

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

0  proprietário d'este estabelecimento péde ao ex.mo 
público d esta terra que não vd a outra parte sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.
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88, RUA DIREITA, 9 0
I2sííhsis;i da do  C o n d e

ALDEGALLEGA

COMPANHIA FABRIL SINGER260 ______

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

Pedidos a AURÉLIO J O Á O  DA CP.UZ, cobrador 
da casa a i» c  o< &  á - c.* e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
r m  ALDEGALLEGA fgl


