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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

0 QUE S O J j FAZER?
Outróra os reformado

res iam tirando da lição 
dos tempos os ensinamen
tos para o seu povo, sem
pre num bom intuito de 
melhorar e engrandecer 
progressivamente as con
dições de existencia moral 
e social.

A aspiração nacional do 
legista era subordinada a 
uma especie de conciliábu
lo, onde se cuidava da sua 
adaptação ao meio com 
todo o zelo e delicadeza, 
com toda a circumspecção 
e amor.

Hoje não succede assim, 
especialmente entrenósque 
mais tínhamos de pensar 
na nossa autonomia.

Sem cuidar das reclama
ções históricas do momen
to, o legislador portuguez 
legisla para si, no sentido 
da sua ccnveniencia, quasi 
sempre em antagonismo 
vivo com os interesses na
cionaes; a lei assim é um 
producto hybrido, anormal 
e por consequencia in
consequente e improgressi- 
vo.

D’esta falta de adaptação 
das leis aos costumes resul
ta a superiorisação destes 
sobre aquellas e então é a 
anarchia dos princípios 
constituídos que conduz e 
géra a anarchia dos princí
pios que formam o fundo 
commum da consciência 
collectiva.

Por isso os que se revol
tam contra os princípios 
constituídos por anti-so- 
ciaes, combatem lealmente 
pela maior valorisação do 
povo, no sentido do seu 
engrandecimento material, 
intellectual e moral.

Uns combatem pela or
dem, emquanto os outros 
lhe oppõem a reacção.

Uns, porque praticam o 
Bem, devem ser premiados; 
outros, porque falseiam 
o Bem para praticar o mal, 
devem ser punidos.

Não se pense que eu vou 
chamar republicanos a es- 
sescombatentes leaes, por
que hoje diz-se que repu
blica quer dizer revolta e a 
revolta nem sempre é justa; 
eu chamo-lhes amigos do 
PqvOj filhos da Patria que

o Ideal do bem e da verda
de arma cavalleiros, cheios 
de coragem e abnegação.

E a verdade— deixem-se 
dobjecções— está do lado 
desse punhado de comba
tentes que em todos os 
tempos atravessaram he
roicamente o caminho dos 
inimigos, deixando atraz 
de si um rasto de sangue 
e de virtude.

constituição monarchica e 
que a França é republica e 
no emtanto as declarações 
dos direitos são ás vezes 
postergadas.

A ’ priori estamos d’ac- 
cordo; o mal não está n’es- 
ta ou naquella fórma de 
governo, mas sim na falta 
de accommodação dos g o 
vernos com as exigencias 
históricas do povo.

seara dos republicanos, 
porque ella tambem tem 
joio; mas com certeza mui
to menos, porque é mais 
cuidada, tratada com mais 
carinho e sem a idéa forte 
da recompensa immediata.

Entre monarchicos e 
republicanos ha uma diffe- 
rença essencial e caracte
rística a meu vêr: estes 
são como bons paes que

Uma visla do arraial do Senhor dos Ajflictos

Entre nós a lei é uma 
mentira, porque os manda- 
tarios do povo na sua maior j 
parte não falam a verdade.

Elles não escutam os de
sejos, as admoestações e 
os avisos do povo que 
num momento de incons
ciência os elegeu; vão con
tra o mandante, advogan
do os interesses da parte 
contraria numa intenção 
que por ser deshonesta e 
illegal é duplamente crimi
nosa.

São como um typo de 
cão repugnante e odioso, 
que a nossa crueldade fos
se phantasiar, que crave os 
dentes na mão de quem 
lhe dá o pão— e de mais a 
mais agora com a propos
ta do estrénuo defensor 
Brito Camacho.

Eu bem sei que os con- 
servantistas da nossa épo- 
cha, que vivem atrazados 
quasi dois séculos por índo
le ou negligencia, me vêem 
dizer que a Inglaterra é li
vre e no emtanto tem uma

Não interp retemns as ins
tituições pela etymologia 
dos seus nomes, mas pelo 
seu espirito.

Nós na monarchia so
mos obrigados a confiar a 
administração dos nossos 
haveres a uma pessoa só; 
na repubiica já não é assim: 

Elegemos um adminis
trador livremente, em 
quem possamos confiar 
pelas suas faculdades de 
trabalho e pela rectidão do 
sen proceder.

Mas, se por ventura os 
conservantistas quizerem 
prestar á Nação o alto ser
viço de arranjar dentro da 
monarchia administrador 
que cuide d’este povo com 
o desinteresse de que jan 
to falava o Padre Antonio 
Vieira nas suas parábolas, 
então creiam que todos os 
republicanos vão para a 
monarchia e são mais mo
narchicos que os proprios 
conservantistas.

Não julguem que eu ve
nho abendiçoar somente a

não têem outra ideia senão 
preparar o futuro de seus 
filhos; aquelles são uns paes 
que apenas se preoccupam 
com o seu bem-estar, sem 
aliás pensarem no futuro 
da sua geração.

E agora que vão pesar 
a consciência d’uns e d’ou- 
tros— aquelles que tiverem 
filhos— e veremos de que 
lado está a verdade.

Por isso o que se deve 
fazer no meio d’esta degla- 
diação de vontades, de in
teresses e dambições, é ir 
arrancando a esta desor
dem os elementos sãos e 
vigorosos da lucta e enca- 
minhal-os para uma uni
ficação salutar e fecunda.

Entremos n’essa desor
dem, nãc para espancar e 
ferir, fazendo debandadas, 
mas para apanhar a verda
de que vae no campo da 
liça através os frémitos do 
enthusiasmo e do vigor e 
vitalisal-a depois com a 
energia do nosso ensino e 
,a dynamica forte da nossa

fé; mas, se os desordeiros 
quizerem ferir-nos, então 
toda a defeza é justa por 
ser legal e toda a opposi- 
ção é nobre por ser da 
consciência. E assim com 
esta revolta, de sacrifício, 
pacifica e sobrehumana, 
temos o reinado de perfei
ção que ambicionamos e a 
paz soberanamente fecun
da que eu desejo vêr nesta 
soberania estéril da terra 
portugueza.

J. A. C am pos.

F esta  ao S e n h o r  J e s u s  

do s  Afffiietçs

Devem principiar hoje as 
solemnes festas ao Senhor 
Jesus dos Afflictos que só 
terminarão depois dama- 
nhã.

Ha já seis annos que es
tas festas se não fazem, mo
tivo por que este anno es
tão despertando grande en- 
thusiasmo, não só nesta vil
la mas até nas circumvisi- 
nhanças.

Formam a commissão 
encarregada d’estas festas 
oito rapazes quasi todos da 
classe piscatória cheios de 
vida e de vontade, que sem 
se pouparem a despezas 
nem a sacrifícios tencionam 
dar a estas festas o maior 
brilhantismo possivel. São 
elles: Joaquim Pedro, Jorge 
José dos Santos, Antonio 
Caixeirinha, Seraphim dos 
Santos, Manue! Aranha, 
Manuel José do Véo, Jacin- 
tho Paulo e Antonio Soei- 
ro.

Hoje, pelas 9 horas da 
manhã, far-se-ha peditorio 
pelas ruas da villa, acompa
nhado da phylarmônica de 
Sarilhos Grandes que toca
rá até ás 3 horas da tarde. 
A ’ noite, haverá, depois da 
novena na capelia, arraiai, 
kermesse,illuminaçõesá ve- 
nesiana, fogo solto, bailes 
populares, descantes, musi
ca no coreto até á uma ho
ra da noite, etc.; na segun
da feira, de madrugada, al
vorada, lavagem no pôço 
da quinta do sr. Lr.iz Pe
reira Fialho, havendo ás 11  
horas missa cantada pelo 
r e v .  Sousa Rego e sermão 
pelo prior desta villa, rev. 
Alberto Soares, seguindo- 
se arraial, kermesse, musi
ca no coreto, etc,, até á uma
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hora da noite; na terça fei
ra,, o mesrrto de domingo, 
havendo á uma da tarde 
corrida de burros.

No local do arraial estão 
algumas barracas de pim- 
pam-pum, petiscos, a tradi
cional amefjoada^ etc.

----- **»—  $<?»=>■*-—«»----—

jtt^lltoramenifts do  silva* 
(lo

Existe nesta villa, no lar
go do Collegio, úm pôço 
que é  desconhecido pela 
maioria dos habitantes, pe
lo simples motivo da alta 
Capacidade asinina dos in
divíduos a quem infeliz
mente tèem €stach> CoYifia- 
dos os destinos d’esta po
bre terra— bem mais digna 
de melhor sorte —ter posto 
apenas ao serviço do colle- 
gio Conde Ferreira por 
meio de uma bomba para 
aquella casa de ensino, e 
tapando-o de fórma a ser 
ignorado. Informados por 
pessoa aUctorisada, qUe nos 
merece , toda a considera
ção e respeito, soubemos 
que a agua do referido pô
ço era potável, e que hoje, 
devido, provavelmente, á 
sua pouca extracção, to
mou mau gosto tendo a 
professora de comprar 
d\)Utra, o qUe nao aconte
ceria se o pôço tivesse uma 
bomba para utilidade públi
ca.

Com o todas as mais coi
sas do folgazão silvado, es
tá bem de vêr que o fim 
era de tornar perdurável 
aquella obra. . .  de dez réi- 
sinhos por dia.

Assim eram todos os me
lhoramentos do tal silvado 
para as suas conveniencias 
e para o sustento d ’um en-*- 
genheiro a dois carrinhos» 
afóra as empreitadas á por
ta fechada.

■■■■*»« —«**-— - ■—
Choveu nesta região 

agricola prejudicando im- 
menso os cereaes na noite 
de qr.inta para sexta feira.

Exãnies
Alumnos que fizeram 

exame de 2.° grau, no ly- 
ceu de Setubai:

Do collegio Conde Fer
reira: Francisco d’01 iveira 
Netto, distincto.

Da Escola Progresso: Joa-

1

3 FOLHETIM

Traducção de J. DOS AN JO S 
-- *--

DUAS MASCARAS

1

Acharam que a marqueza tinha os 
olhos pisados e cara de doente, em
bora sempre bonita; só o cavalheiro 
protestou e disse que era deshonroso 
para a mocidade franceza que uma 
marqueza morresse de aborrecimento 
no meio do reinado alegre de Luiz 
X V , o Bem Amado.

Rssolveu-se que lhe faria bem um 
passeio, e que o ar do toucador, 
cheio da perfu nes. fazia mal aos ner- 
Vos, causava flatos e cutras muitas

quim Pedro Calleiro,, ap- 
provado; Joaquim Salazar 
Leite, approvado', José Fili
pe Barata Junior* distin
cto.

Do Collegio de Moreira 
de Sá-; Miguel Pereira 
Duarte, Antonio Maria da 
Silva-, Antonio da Silva, An
tonio Henriques Sequeira, 
Virgilio Ferreira Cândido 
e Francisco Ferreira appro- 
vados.

---------- --- — «n»................................

iiticlnosa

Com a bonita edade de 
91 annos falleceu no preté
rito domingo no Samouco 
o sr. Francisco Tavares Fal
cão.

No mesmo dia, e com 90 
annos, falleceu em Alcoche- 
te o sr. D. Antonio Pereira 
Coutinho.

A ’s familias dos finados 
a expressão sincera dos 
nossos sentidos pêsames.

-----------— ► > = »»:- .— *»— ---------

No jesuitico calhandra 
do largo do Pelourinho de 
quarta feira, vem inserta 
uma desenxabida corres
pondência d esta villa com 
o propositado fim de offen- 
der o nosso director e pre
judicar os commerciantes 
daqui.

Não conhecemos a bes- 
ta-escriba, mas o que pode
mos garantir, pelos coices 
que dá, é que é jesUita dos 
quatro costados-.

------ 1
Continua mal de saude o 

sr. Antonio Maximo Ventu
ra. Na 5.a feira foi observa
do pelo sr. dr. Bombarda.

•Tulgaiiientos

Respondeu em policia 
correccional na passada 
segunda feira, accusado 
de oíífensas corporaes e foi 
condemnado em 60 dias 
de prisão e t5 de multa a 
100 réis por dia, custas e 
sellos do processo Joaquim 
Miranda Salvador, do sitio 
da Carregueira.

— Tambem por offensas 
corporaes respondeu na 
quinta feira e foi condem
nado em 60 dias de prisão 
correccional e 5 de multa 
a 100 réis por dia José 
Braz, de Sarilhos Peque- 
nos. Não teve sellos e cus
tas por provar ser pobre.

coisas que o ar livre dissiparia infnlli- 
velmente.

Dito e feito; atrelaram os quatro 
Cavallos á carruagem côr de lilaz que 
representava a concha de Venus. A 
marqueza ostentou as suas graças 
languidas nns almofadas de velludo 
branco; o cocheiro cortou o passo a 
todas as carruagens com uma in;o- 
lencia inaudita, mostrando pertencer 
a boa casa. Depois jantaram e foram 
áOpera. E  com tudo isto, quando a 
senhora de Champrosé entrou em ca
sa, já muito tarde, continuava a estar 
aborrecida!

Qnando a sua criada Justina foi 
mettel-a na cama, encontrou lhe o ar 
muito abatido e, coroo criada de 
quarto favorita a quem a fidelidade 
dos seus serviços dá directos a uma 
certa familiaridade, arriscou algumas 
perguntas a que a marqueza respon-

R u m o r e s

Que sempre se pensa em 
fazer alguma coisa de fes
tivo pela inauguração do 
cáminho de ferro.

—-Que é o padre Sopas 
o auctor das corresponden- 
cias pafa o Secnlo a propo- 
sito dos cyrios d'Atalaya.

— Que ha um novo Jesuí
ta a embrulhar-se no excre- 
mentoso Calhandro do Pe
lourinho.

— Que deve surtir certo 
effèito da catechese aos do
mingos e dias santificados 
na freguezia desta villa.

— Que a camara está 
mais uma vez mostrando a 
sua incompetencia com a 
resolução da taypa na es
trada do Areias.

— Que a associação de 
soccorros mutuos monte
pio Nossa Senhora da Con
ceição, desta villa, paga a 
um escripturario 146^000 
réis por anno, quando o 
monte-pio Nova Alliança 
apenas paga — e generosa
mente— 2o$ooo réis.

— Que a Nova Alliança 
tem na Jirecção republi
canos e a Nossa Senhora 
da Conceição só thalassas.

— Que o tal escripturario 
é nacionalista e diz que 
muito brevemente se não 
encontrará um republicano 
em Aldegallega.

— Que o senhor rigidor 
affirma ter o Centro Repu
blicano d’esta villa feito 
adeantamentos.

— Que se vai tratar de 
um novo modelo de canas
tras para o Porto da Lama 
de fórma que se possa dar
5 a menos em cada carra- 
da.

P a iiid o  Itcpiibiitaiio eau 
C a n h a

Deve hoje realisar-se 
uma sessão de propaganda 
democratica naquella pit- 
toresca villa.

— As festas que hontem 
tiveram começo são reves
tidas da mais imponente 
pompa e reverte todo o seu 
produeto em favor de uma 
escola para socios e seus fi
lhos do Centro Dr. Affonso 
Costa.

A ’vante, brilhante povo, 
pela Republica!

D DOMINGO

deu com a franqueza de tima pessoa 
que padece e quer alliviar os seus 
males contando-os a alguem. Viuva, 

havia dois anrtos, de um homem por 
quem a grande differença de edade 
náo lhe permittia ter senão respeito, 
a marqueza de Champrosé, sem ter 

preferencia por ninguém, tinha se 
deixado.cortejar muito de perto, e 
talvez a Just na, se não fosse a discre- 
çáo em pessoa, pudesse affirmar que 

se a ama se parecia com alguma mu 
lher da antiguidade, não era certa
mente com a formosa Arthermisa, 
v uva de Mausolo.

Depois de ouvir a narração das ma- 
guas da marqueza, a Justina disse, no 
tom mais respeitoso:

— Parece-me que a senhora náo 
tem agora namorado nenhum.

— Náo, minha boa Justina, respon-

Suicidou-se no passado 
domingo o dr. Trindade 
Goelho, uma das glorias 
incontestáveis do fôro por- 
tuguez e aiém d’isso escri- 
ptor distirtetissirno que mui
to honrou com os seus va* 
liosos trabalhos a litteratu- 
ra nacional. Demittira-se 
do seu logar de procurador 
régio no anno de 1907, por 
se considerar incompatível 
com um decreto da dicta
dura em que elle, no enten
der da sua consciência, fi
cava representando um 
tristíssimo papel. Foi então 
muito elogiado esse acto 
de hombridade, em que o 
illustre magistrado cortava 
a sua carreira,para obede- 
cer a um imperioso dever 
de dignidade. Parece que 
o actual governo lhe mar» 
cára um logar para fóra de 
Lisbôa, e o dr. Trindade 
Coelho, julgando-se des
considerado, resolveu liqui
dar tudo pondo fim á exis
tencia.

Pobre grande alma! Des
venturado coração!

A sua inconsolável fami
lia tem recebido de todas 
as partes do paiz os teste
munhos da mais profunda 
condolência.

*
* *

Parece que a policia es
pera emfim desvendar o 
mysterio impenetrável em 
que se envolve o assassínio 
da infeliz ovarina Maria dos 
Anjos. Oxalá assim seja, 
para que não fT]Ue impune, 
Como tantos outros um 
crime desta ordem. O che
fe Albino Sarmento tem si
do íncançavel nas suas pes- 
quizas para que se consiga 
fazer luz em tão extraordi- 
nario caso.

*
★ *

Inaugurou-se a final, no 
passado dia 8, a Feira de 
Agosto na rotunda da Ave
nida da Liberdade. Está 
muito limpa e elegante e 
tem barracas muito finas e 
de bom gosto. A concor
rência tem sido extraordi- 
naria, chegando a ser diffi-

deu a sr.a de Champrosé coro ar des
animado. ‘ JÍi :

—Pois a culpa é sita, porque os pre
tendentes náo lhe faltam, e sei de 
muitos em boas posições que se exta
siam deante das suas perfeiçóes.

—Oh! por certo que ainda não sou 
feia que metta medo,disse a marque
za, deitando os olhos para um tremó 
com eapelho.

— O cavalheiro de Vertenil está doi
do pela senhora.

—Quanto te deu esse senhor para 
me estares sempre a falar n’elle, quan
do me deito e quando me levanto?

—A senhora sabe que eu sou o des
interesse em pessoa. A paixão do ca
valheiro mette-me dó, nada mais. Mas 
se eile náo lhe agrada, tem ainda o 
commendador de Livry, que a ado-. 
ra.

—Sim, é verdade. Mas que o cava-

cil por aquelle recinto, ape
sar da sua grande vastidão. 
Os feifantes têem feito es* 
plendido negocio.

Lisboa tem agora mais 
um divertimento para as 
cálidas noites de Agosto. 
E deve dizer-se, sem receio 
de contestação, que a Feira 
de Agosto póde competir 
sem receiò com as suas con
géneres mais célebres dò 
extrangeiro.

A camara municipal tem 
auxiliado muito os feirantes, 
concorrendo assim para 
que aquelle bello mefeado 
se apresente vistoso e de
cente aos olhos de todos.

J oaqúím  n os A n ío s .
------ ---- --------------- ---->---- ---

A o  si*, dirccíor gera! «los 
correios

Como todos sabem, Al- 
degallega é hoje uma das 
villas mais importantes em 
commercio e das maiores 
que temos no paiz; pois 
para toda ella, temos ape
nas um distribuidor, o qUe 
dá o resultado das corres
pondências artdarem sem
pre em atraZo, o que fepre- 
senta um prejuízo enorme 
para todos os commercian
tes.

Ao sr. director geral dos 
correios mais uma vez pe
dimos se digne deitar para 
esta falta o seu misericor
dioso olhar.

Começa hoje a honrar 
este semanario com o va
lioso auxilio da sua collabo- 
ração o nosso correligioná
rio, sr. dr. Julio Augusto 
de Campos.

Sua ex.a vem assentar 
banca de advogado nesta 
villa.

--------- -------- ---- ---- -
(le Otifcni,,

Recebemos a visita d’es- 
te novo confrade que co
meçou a publicar-se em 
Villa Nova cTOurem. Apre
senta-se muito bem redigi
do, é semanal e diz-se in
dependente.

----------------------------
Retirou hontem para Vil

la Mathias (Algés) onde ten
ciona demorar-se o tempo 
de férias, a distincta profes
sora official da escola Con
de Ferreira, d’esta villa, 
ex.ma sr.a D. Maria Francis- 
ca Monteiro de Figueiredo.

. lheiro e o commendador percam a ca
beça por mim é-me indifferente, vista 
que eu não a perco por ellès. Queria 
amar uma pessoa nova, pura, ingé
nua, que acreditasse ainda nos senti
mentos e que se me consagrasse to
da; aborrece-me estar de parceria 
com as raparigas da Opera e as mu
lheres impuras!

— 0  que a senhora quer é muito dif- 
ficil, respondeu a Justina, para não di
zer impossível.

—E  porquê, Justina?
—Os senhores duques, marquezes, 

viscondes e cavalheiros não têem os 
merecimentos precisos para amarem 
da maneira que a senhora deseja.

—Parece-te1

ÍContinúaj,



L Á  POR FORA

Na Russia os nihilistas 
parece que estão calados.,.

Andam na sua faina: es
tar a accender as caldei
ras da revolução, que cu
ra como um cautério vivo.

|||Na Persia as prepo- 
tencias dos senhores cau
sam assombro por serem 
monstruosas.

A revolta já c o m e ç a .. ,  
está a pegar o rastilho.

Que a justiça triumphe, 
como a ideia que o povo 
acalenta de redempção.

HJEm Tanger os sultões 
andam de cabellinho na 
venta ., -.

Deixal-os lá, porque tu
do aquillo é por causa das 
mulheres.

No emtanto, se levarem 
o caso a serio, façam-se 
monogamistas com divor
cio facultativo.

Assim já passam por eu
ropeus, o que quer dizer 
homens civilisados.

ggiEm Crouberg o rei 
Eduardo e o Kaiser falaram 
no Oriente e no desarma
mento.

No primeiro caso está 
bem, porque o oriente pe
los modos tem oiro e os 
dois parentes gostam de 
dinheiro; no segundo ha 
manobra, porque elles an
dam a armar-se até aos 
dentes.

Cuidado com a cilada
$$No extrangeiro a im

prensa anda sempre a falar 
de desastres em automo- 
v e is . . .

O ’ senhores, o remedio 
não está longe: cheguem- 
nos cá para a gente por 
um poucochinho.

^ N a  hespanha andam a 
trocar-se os duros que já 
não estão bem duros.

Fazem bem os nuestros 
hermanos: tezos e rijos é 
que elles se querem.

O Maura sempre tem 
cada uma. . .

|g|Anda tudo com a ma
nia dos aeroplanos.

Até o Edison tambem já 
está'com ella; mas por cau
sa das duvidas o seu aero
plano será timonado por 
Henry Farman.

Faz bem, meu velho: 
deixe lá essas danças para 
os rapazes.

^ O  rei de Hespanha ga
nhou o premio nas regatas 
de Santander.. .

Estes reis dagora  muito 
se parecem com os filhos 
dos Lentes da Universida
de!. . .

^Incêndios e guerras no 
extrangeiro. . .  uma agu
lheta lá para essa gente, 
que lhe dê uma repucha- 
della de mais cuidado e 
Jflais justiça, a vêr se aca
bam as infamias do sécu
lo.

^ E xp lo sõ es  em barda.
Mais uma a^ora de grisu

na mina de Dudveiller, fi
cando mortos i 3 mineiros 
e 13 feridos.

Patrões nada. . .
Estão-se nas tintas.
Que morra o povo, a 

eterna besta de carca!E _  o

não ha um raio duma 
explosão na mina dos pa
trões! . ,  .

H>0 comité da joven 
Turquia exigiu a prisão de 
todos os funccionarios do 
antigo regimen, e a entre
ga das fortunas que amon
toaram á custa do povo.

Bravo, seus valentes! as
sim é que é dar-lhe.

Olha se nós cá fossemos 
fazer i s s o . . .  iamos fazer 
uma visita ao Adamastor 
que nos parece estar agora 
em Timor.

£§>Em Birminghan os mi
neiros grevistas andam tur
bulentos...  porque lhe 
querem tirar o pão.

E’ justa a revolta, porque 
o roubo pune-se em toda a 
parte.

0 E m  França a filha do 
velho Fallieres casou com 
Jean Lanes.

Que seja feliz e tenha 
muitos filhos bonitos— é o 
que os confrades de cá 
desejam.

ff|Diz o DailyMail que o 
governo portuguez tem de 
pagar i : ioo contos de inde- 
mnisação á empreza con- 
cessionaria dos sanatorios 
do Funchal.

Isso não é nada para 
Portugal, que é um paiz ri
co, . .  de miseráveis.

ç^Dizem que Muley Hafi 
tem medo de sahir de Fez...

E está esta gente á fren
te dum povo?!

Valha-nos nossa Senhora 
da Agrella.

^Falleceu  o senador Ar- 
thur Ranc que collaborou 
com Gambetta na «Repu
blique Française».

Isto é sempre assim: os 
bons é que vão andando e 
os maus é que cá ficam pa
ra tentar as almas— confor
me dizia meu avô.

£ f|0  ministro da mari
nha do Rio de Janeiro con
vidou os poetas brazileiros 
a escreverem o hymno da 
armada.

Deve sahir coisa mimo-
SB. . .

-  ------ —J- - ---------

F n n e ra l- P ro e za s  clcrl-

caes

Do nosso presado colie- 
ga a «Vanguarda» de sex
ta feira passada, transcre
vemos, por acharmos exa
cta com a informação que 
nos fôra fornecida, a seguin
te noticia:

«Realisou-se na passada 
segunda feira, pelas 9 ho
ras da noite, na visinha po
voação do Samouco, o fu
neral do nosso amigo, sr. 
Francisco Tavares da Silva 
Falcão, sendo muito con
corrido, encorporando-se

a —...i... .. . .

muitas pessoas da localida
de e de Aldegallega.

Foi uma sentida home
nagem prestada a quem, na 
vida, sempre se impoz pela 
honradez de caracter e 
lhaneza do trato.

A sua familia as nossas 
condolências.

— Com este funeral tive
mos mais uma proeza do 
prior do Samouco. Quiz o 
refinado jesuita oppor-se a 
que ao caixão pegassem 
convidados sem opas, alie- 
gando ser costume da ter
ra, e que não queria que os 
de Aldegallega fossem á 
sua freguezia levar costu
mes novos. Não viu, po
rém, satisfeitos os seus de
sejos, porque, ao segundo 
turno, pegaram sem opas, 
convidados do Samouco e 
depois nos outros turnos, 
de Aldegallega. Os d’esta 
localidade, a quem o tonsu
rado dedica tanta aversão, 
têem demonstrado que ca
minhámos para a luz e que 
os maus costumes se corri
gem. Não tememos os ran
cores jesuiticos do padre 
Sopas, e repellimos quem 
tanto atropella a verdadei
ra religião de Christo, não 
merecendo nenhuma con
sideração.

Pobre povo do Samou
co, que, acorrentado pelos 
manejos de tão modelar 
sacerdote, jaz na increduli
dade, permittindo que o 
Sopas commetta abusos 
improprios do tempo que 
vae correndo.

Exigiu, além de i2$ooo 
réis de diversas despezas 
imaginarias que foram pa
gas, mais 2Q$ooo réis, de 
offerla, que a familia recu
sou pagar, mandando, no 
emtanto, 1 o$ooo réis.

Não quiz o reverendo ac- 
ceitar esse dinheiro, man
tendo sempre a primeira 
exigencia.

Padres como estes, explo
radores e envenenadores 
de consciências, enviam- 
s e . . .  muito bem acondi
cionados e subscriptados ao 
patriarcha».

E’ uma boa lição esta pa
ra o povo do Samouco que 
tão promptamente accedeu 
ao pedido do Sopas nas ul
timas eleições.

Com um gajo destes 
nem para o Céo, creiam.

------------£<3SS>=Í-—--------
L o ja  «le X o v id a d c s

Continúa a venda neste 
estabelecimento dos lindos 
cintos para senhora, assim 
como dos espartilhos da 
moda. Ha tambem chapéos 
de palha para criança, len
ços de seda, guardanapos e 
enfeites para vestidos.

Postaesillustrados e brin
quedos.

Ultima novidade em co
lares para senhora.

Sempre novidades em 
differentes objectos.

Q D O M IN G O

Sessão  «la cam ara

Deliberações da ultima 
sessão ordinaria:

Arrematar a Ernesto 
Borges Sacôto por 59$5oo 
réis o producto das taxas 
pelo aluguer de terrenos 
municipaes no sitio d’Ata- 
laya, por occasião da feira.

—X —
Addiar para a próxima 

quarta feira, 19 do corren
te, pela uma hora da tarde, 
a arrematação do estrume 
existente no depósito e o 
que produzir a limpeza da 
villa até ao fim do corren
te anno.

— X —
Não acceitar a proposta 

de Christiano Rodrigues de 
Mendonça para o forneci
mento de palha para o ga
do da limpeza por não 
convir o preço.

Desmentir uma noticia 
publicada no «Seculo» d’a- 
quelle dia sob a epigraphe 
«Visita á Atalaya».

— X —
Apresentar o projecto 

do orçamento para a cons- 
trucção da muralha do 
aterro narua da Bella Vista.

Na próxima sessão será 
este assumpto discutido 
pelos srs. vereadores.

- x —
Depois de approvadas 

diversas ordens de paga
mento encerrou-se a sessão 
ás 3 horas da tarde.

------- *e»-------------- «■> ' ■

Tocuu no domingo e 
hontem no coreto a phy- 
larmonica i.°de Dezembro.

------- ----------- ---------
Hoje, á noite, deve rea- 

lisar-se na séde da associa
ção Commercial, desta 
villa, a eleição de nova di- »
recção.

Ik c u r s á A

De passeio visitará hoje 
esta formosa villa o demo
crático «Club Recreativo 
Musical», de Lisbôa, orga- 
nisado em 6 de setembro 
de 1903.

Estamos certos de que 
será bem recebido.

A MINHA AMUADA
E táo boa a mmh’amada. . .
Tem uns feitiços táo'bellos 
Que a minh'alma magoada 
Logo sorri ao bebel-os.

Tem um to d o ... uma esculptura.. .  
Parece que a máo de Deus 
A talhou de Virgem Pura,
A tecer os sonhos meus.

E que a r . . .  e que elegancia.. .
Tem o perfume dos beijos, 
Aquecidos na fragrancia 
Dos meus últimos desejos.

É  leda e caprichosa.. .
Com esse sentir profundo 
D’uma Mfiter Piedosa 
Que nos ensina outro mundo.

Tem  mysterios de condão 
A mensageira dos d ia s ...
Como n ultima c a çã o ,
Resada nas agonias.

É  as^im a minh'amada.. .
Mais que am ada.. .  uma consorte! 
Rapazes sabei lhe o n o m e ...
«A minha amada éa  iMorte».

J. A. C am pos.

4-©  T r ip e iro ..

Summario do n.° 5:
O  Primeiro Arithmetico 

do Porto, Ricardo Jorge.— 
O  Porto, Dr. Bernardo 
Lucas. — Dos Portuenses 
poetas do cancioneiro. A. 
Braamcamp Freire.— Cen
tenário da G uerr Peninsu
lar (com illustrações), Pe
dro Victorino. — Coelho 
Louzada.— Uma visita ao 
S. Francisco de Pedra (il- 
lustrada), Eduardo de Sou
sa.— Os Francezes 110 Por
to em 1809, Alfredo Alves. 
— A Synagoga no Porto 
(com illustrações), Cheru- 
bino Lagoa.— Historia ve
rídica e circumstanciada da 
Invasão dos Exércitos Pér
fidos e Hostis em Portugal 
em 1807 athé á sua total 
expulsão, etc., etc.

E’ finalmente hoje que na 
praça desta villa se realisa a 
tourada em favor do cofre 
da Sociedade Phylarmoni- 
ca i° de Dezembro.

O  enthusiasmo, que já 
era grande, augmentou em 
consequencia da corrida ser 
de touros e não de vaccas 
como estava annunciada.

ANNUNCiQS

Seguro de Cea
ras

C.'1 INTERNATIONAL DE SEGUROS 
F o m e n t o  a g r íc o la

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

Lembra aos srs. lavrado
res a vantagem deste se
guro na presente épocha.

T O N E L D E  PIN H O

Vende-se um bom de 16 
pipas. Quem pretender di
rija-se a O nofre Silvedo, rua 
do Caes.

M A R Ç A N O

Precisa-se com pratica 
de mercearia e vinhos, ida
de 14 a i 5 annos. Quem 
esteja nas condições dirija- 
se á Loja de Novidade, rua 
Direita, esquina da Rua do 
Poço— Aldegallega. 
_ _ _ _ _  

Ilelojoeiro-Maehlaista 

Rua Direita
366 —

Officina especial de con
certos em 

Relogios, Machinas e obje- 
dos d'arte. 

Encadernações, molduras, 
recortes, etc.

MUNDO

INTERIOR
Sonetos por Santos Lw{ 

á venda na livraria Feriu, 
Lisbôa.

P r e ç o , 4 0 0  réis



O DOM IN G O

RELOJOARIA GARANTIDA
■ DE ■

Âvelino Marques Êonítamcsíre
—

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 2S800.

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

Diversos objectos d o u ro  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 as em relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

9 , R ita  D ireita , 9 -  ALDEGALLEGA

DIARIO DE NOTICIAS
A. GUERRA ANGLO-BOER

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

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

A GU ERRA ANG1.0 1 0 E R  faz passar ante os olhos d o 1 eitor todas as 
«grandes bat;;lhas, combates» e «escaramuças» d’esta prolongada e acérrima 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
heroismo e tenacidade, em que sáo eguaimente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Òs incidentes variadíssimos d'esta contenda entre a poderosa l.igiater 
ra e as duas pequenas republicas sul-africanas, decorrem a tra vez de verda 
deiras peripecias, por tal maneira dramaticas e pittorescas, que d.ioá GUER 
RA ANGLO -BO ER, conjunctamente om o irresistível 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 mesmo 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successoí 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

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

Pequena bibliotheca democratica
fyirigida. per- f/ínionie ffer-rãõ

F tm M »  por H E U l H I U Í U I  S A L S A f i ®

Aproveitem!.
A todas as pessoas que 

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

L O JA  DO POVO
na Praça Agrícola.

E sabeis porque?
Porque* são já bem co

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

L O JA  DO POVO
Em casimiras para fatos, 

nisso então nem se fala! 
sortido mostruoso!!!

Preços inegualaveis! E 
agora, então, que chegou 
uma enorme remessa d e s
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 
Praca Agrícola. Não se> o
enganem. 386

P e q u e n o s  tratados de educação cívica e m orai. 

O b ras  dc pro p ag a nd a  dem ocratica. -1£ st m l os de 

vulgarisação scieníiíica. -Ksáisdos historicos.-V«I- 

garisação da  sciencia das religiões.-<$uestões de 

interesse proletário.- lítc.

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

P l I U Ç O S  IIA  A S S I C i V V r U R A  M A  P R O V Í N C I A

3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,
(12 números) 5bo; 1 anno, (24 números) i$ o o o  réist 

A sahir quin^enalmente.

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.°.

— EHH L I S B O A  1 1 S 2 —

OS DRAMAS 
DA COUTE

(Chronica do reinado de Luiz XV)

Romance historico por 

E. L A D O U C E T T E

Os amores trágicos de Manon Les 
caut com o celebre cavalleiro de 
Grieux, formam o eh trecho d'este 
romance, rigorosamente historico. a 
que Ladoucette imprim.u um cunho 
de originalidade deveras encantador.

A corte de Luiz xv , com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri-

Í
)ta magistralmente pelo auctor d '0 
íastardo 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 
commovente romance, será feita em 
fasciculos semanaès de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.

3 0  réis o fasciccilo

Í O O  reis o tom o

2 valiosos brindes a todos
• os assignantes

Pedidos á BibliothecaPopular.Epi- 
presa Editora, 162, Rua da Rosa, 162
— Lisboa.

JOÀO FRANCO
POR

João Chagas
1  vohtine, S O O  réis b r o 

chad o : e n cadern ado .
S O O  réis.

A  venda em todas as livra
rias

NOVA 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: O leo de linhaça, agua-raz, sec- 
cantes, vernizes, cloreto, potassa, zarcão para vidrar 
louça que vende a i :85o réis cada i 5 kilos e muitos 
outros artigos que se torna quasi impossível mencionar.

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

Sola, carneira, cordevões, pellicas, vitellas france
sas e americanas, polimentos, elásticos, fio, prego e pre
silhas e todos os mais artigos pertencentes d arte de sa
pateiro pelos preços de Lisbôa.

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

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

RUA. DIREITA., 130 A 136
(Defronte da Rua do Pôço)

ALDEGALLEGA

VIMARIA III RIBATEJO
DDE

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

Encarrega-se de collocar vidraças
___  . em janellas, vitrines, etc.
Ha tambem molduras em madeira e differentes arti

gos de louça.
0  proprietário d'este estabelecimento pé.de ao ex.mo 

público d 'esta terra que não vã a outra parte sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

88, RUA DIREITA, 9 0
liiscpina d a  R u a  do  C o n d e
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ALDEGALLEGA

COMPANHIA FABRIL SINGER
200 _____________

!||) Por 500 réis semanaes se adquirem ay cele
bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO J O À O  DA CP.UZ, cobrador 
da casa ah icoC '!*  «fc C.a e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogvs a quem os desejar.
í j g f  A L D E G A L L E G A  H J g

> v  w  J...


