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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

A liberdade é um
crime

A sociedade portugueza 
na sua marcha evolutiva 
apresenta-nos hoje uma 
phase característica de de
cadência, e um enfraqueci
mento com todo o seu or
ganismo; e dahi a anarchia 
nas instituições, nos costu
mes e no mesmo sentir da 
mentalidade do nosso po
vo.

D’este estado de coisas 
provém o predomínio de 
uns e a subjeição doutros.

Ha quarenta annos a po
litica portugueza accla- 
mou-nos esta monstruosa 
verdade: a concentração
de todos os elementos de 
força nas mãos do auctori- 
tarismo supra-dominante e 
da plutocracia ultra-inflexi- 
vel e tyrannica e a isolação 
de vida nas classes gover
nadas.

E agora accentua-se o 
triumpho dos governantes 
n’essa lucta artificiosa a 
usurpar com violências as 
garantias, que uma socie
dade passada nos legou á 
cusia de enormes sacrifí
cios, a roubar os direitos 
que o correr dos séculos 
s.mguisedentos veiu conso
lidar-nos n’um arranco de 
passamento inolvidável, e 
a descarregar oppressões 
ás mil, com despotismo 
sanguinario de carrasco 
moderno, sobre a cabeça 
dos rebeldes ao estigma da 
escravatura forçada.

Surgiu, uma nova era 
de restauração do antigo 
«Quero, Posso e Mando» 
a prohibir com o seu abso
lutismo entranhado todo o 
exercicio dos direitos cívi
cos.

Um circulo de ferro veiu 
apertar as iniciativas indi- 
viduaes e matar as aspira
ções emergentes naquella 
estreiteza outrora intangí
vel; e uma como que gri
lheta, forjada nas forjas do 
regime moderno amordaça 
os homens e redul-os á 
condição triste de força
dos.

E' prohibitivo, hoje, se
gundo a maneira penal

moderna, o exercicio das 
multidões levadas n’um di
reito reivindicador e a 
simples tentativa importa, 
não uma morte physica, 
mas sim um reforço da>
morte moral dos romanos.

E’ uma cavitis minulio1
nova, sui generis dos tem
pos modernos, que tudo 
espezinha, desde que a 
norma constitucional vi
gente se traduziu interna
cionalmente em obrarcon- 
forme «o direito da força».

Ser livre agora é ser cri
minoso.

Terrivel lógica, que des- 
honra uma nação, que co
bre de infamias os gover
nos, que põe em almoeda 
a dignidade d’um povo, que 
lança em derrocada a con
solidação nalural das gen
tes, que amedronta os 
crentes e que subjuga os 
esperançosos, mas que os 
fastos portu” uezes apon
tam com o raciocínio dum 
desataviado pensar, frio e 
improrogavei!

Inflexível conseq :encia, 
que as premissas vem to
lerando n’um desleixo des- 
cabellado, sem o rigor au-- 
tero e sem a firmeza ve- 
Iha-homogenea da cora
gem dos heroicos cavallei- 
ros armados á usança rígi
da d’esses tempos sans 
peur e sans reproche mas 
que o banditismo dos go
vernos à pochade preparou 
como stronggleur de tou- 
riste, mixto de D. Juan de 
charuto e de D. Quixote 
de cavallo podre e já sem 
redeas, e que umaburgue- 
zia, estúpida, grosseira, no 
andar da sua ferocidade 
instinctiva, vem cimentan
do com o canalhismo das 
suas proezas e com a bruta
lidade do seu apoio crimi
noso!

E’ mister, pois, visto que 
a nação portugueza anda 
á roda duma anarchia im
petuosa, que cada um de 
per si tire a vindicta do 
seu oppressor, a um tempo 
senhor e carrasco, e todos 
em multidão, intimamente 
concatenada e fortemente 
solidarisada, saltem ao 
campo da honra a desafiar 
a chusma dos inimigos, que 
tripudiam nos soiios dos 
poderes a amachucar os di

reitos do homem e a esma
gar as garantias d uma na
cionalidade, aguerrida e 
sem sombra jámais de der
rota.

Tire-se a d e s fo r r a . . .  
desaffronte-se o povo, que 
tem provado tantas baixe- 
zas e que tanto tem sido 
vergastado pelas chicota
das da plutocracia e auto
cracia, de mãos dadas a es
farraparem os códigos dos 
mundos, a espalharem vili
pêndios sobre as consciên
cias e a venderem-nos co
mo in-trumentos em desu
so n’uma praça estranha.

\i' mister, pois, ó gente 
do meu tempo, gente da 
plebe, dominadora do futu
ro, que sejamos outros tan
tos boers a expulsar esta 
canalha de Ingleses, que to
mou posse de todo o poder 
central e local.

Senhores: «An es mor
rer, sendo rei que viver, 
sendo vassallo».

J. A u g u sto  de Cam pos.

Aos coiEÍríbsshEÍes 
Termina ámanhã o pra- 

so para o pagamento das 
contribuições do Estado.

Alguns dos nossos assi- 
gnanies só na terça feira 
receberam o jornal, dando 
motivo a isto o ter havido 
desarranjo na machina.

Esperámos que nos per- 
dôem a falta que involun
tariamente com m et temos.

Toisratii 
Promovida pelos nossos 

correligionários Manuel Pe- 
res e Alberto Mesquita de
ve realisar-se no proximo 
domingo, G de setembro, 
uma corrida de touros de
dicada ao nosso amigo e 
prestante correligionário 
Alvaro Tavares Móra.

Consta-nos que á corri
da assistirão alguns dos 
vultos mais importantes do 
partido republicano.

• -— --- <>■------

•*A de O u r e m .,

E’ este o titulo d’um no
vo collega que encetou a 
sua publicação em Villa 
Nova de Ourem e que se 
propõe defender, desassom- 
bradamente, a causa repu
blicana.

Felicitando o novo colle
ga desejâmos-lhe longa e 
próspera vida.

MAXIMIAHO AHTONÍO DA SILYA

Ha cerca de vinte annos 
era considerada a populo
sa Villa de Aldegallega do 
Ribatejo, um quasi burgo 
podre, onde imperavam e 
predominavam os caciques 
eleiçoeiros, especie de capi- 
tães-móres do regimen 
existente. Felizmente que 
os seus laboriosos habitan
tes, compenetrados de 
que era mister romper com 
a tradição monarchica, e 
caminhar avante no senti
do do seu desenvolvimento 
poli tico, emanciparam-se 
dessa tutela vergonhosa, 
abraçando quasi unanime
mente o ideal do governo 
do povo pelo - povo — a 
Republica.— De modo que 
a Villa de Aldegallega, é 
hoje considerada como sen
do um dos mais fortes e se
guros baluanes da Demo- 
cra, í 1 Ribatejana.

Dentre os seus filhos di
lectos merece consagração 
especial, pelas suas beílas 
qualidades de caracter, que 
é integro e impolluto, e de 
trabalhador infatigavel e 
persistente, o nosso parti
cular amigo e dedicadíssi
m o  correligionário, Maxi- 
miano Antonio da Silva, re
publicano da velha guarda, 
de antes quebrar que tor
cer.

Ao seu esforço deve 
unica e exclusivamente o 
que é, socialmente falando 
Commerciante probo e 
honrado, elle e seu irmão 
José Antonio da Silva, são 
proprietários d’uns impor
tantes estabelecimentos 
desta villa, pela grande ex
portação que faz dos seus 
artigos— carnes ensacadas, 
presuntos, etc.,— para o 
continente, Africa e Brazil. 
E póde afoitamente afir- 
mar-se sem-nos poderem 
acoimar de aduladores, uma 
das mais bem montadas 
fábricas, d’aquelle género, 
que existe no nosso Paiz.

Maximiano Antonio da 
Silva, como se evidencia é 
um espirito progressivi 
Despretencioso e modestís
simo como é proprio de 
todos os que intellectual- 
mente repudiam umas con
venções hypocritas e jesuí
tas, que o constitucionalis

mo tem estabelecido e pre
ceituado.

O  nosso querido e pres
timoso correligionário é 
um democrata enragé. Sem 
jámais fazer estardalhaços 
nem alardes dos bons e re
levantes serviços prestados 
á causa da Republica, que 
é o seu ideal, a sua aspira
ção constante.

E’ empregado ha annos 
da importante fábrica de 
bolachas e biscoitos, da fir
ma social de Eduardo da 
Conceição Silva &  Irmão, 
em Lisbôa.

Não têem pretenções a 
elogio biographico, as sin- 
;ellas e sinceras palavras, 

que hoje publicamos neste 
semanario, dedicadas a Ma- 
ximiano Antonio da Silva, 
São ellas uma homenagem 
que prestámos á sua indi
vidualidade prestimosa, e 
quando 111 ui lo um pallfdo 
reflexo do quanto elle val
ie como cidadão, como 
amigo e comoexemplarissi- 
mo chefe de familia.

E’ para nós gratíssima a 
missão, de que voluntaria
mente nos incumbimos, fir
mando nas columnas do 
Domingo, as humilde^ 
phrases que acabaes de ler.

P aulo  da F onskca..

St aa m ores
Que o dietador João 

Franco dá agora pelo no
me de Erzhler.

— Que a camara munici
pal vae mudar, para melhor, 
de illuminação pública, em 
vista dos 10 p. p. para que 
ha annos se está pagando.

— Que o padre Sopas 
anda pedindo misericórdia 
aos correspondentes do 
«Seculo». e do jesuitico ca- 
lhandro do Pelourinho.

— Que o caminho de fer
ro não se inaugurou hon- 
tem por assim convir ao 
município,

— Que serâ no dia 12 a 
sua inauguração.

— Que. o denunciante 
sargento Fabião passou 
duas vezes por esta villa a 
semana passada.

-—Que a carolagem, ern 
face das mai intencionadas 
correspondencias d esta vil- 
la para o «Seculoa, passou 
hontem nos cyrios para a 

j Atalaya com o seu medii* 
icha de ser corrida.



O D O M IN G O

]

Ha dias foi o rei D. Ma
nuel ao Vimeiro, assistir á 
inauguração de um mo
numento para commemo- 
rar a batalha que alli se deu 
contra as hostes de Napo- 
leão na guerra peninsular. 
Houve um enthusiasmo ex- 
traordinarro, mostrando 
que ainda não esmorece
ram os brios heroicos dos 
antigos portaguezes. D.Ma
nuel, sem talvez dar por 
isso,pagou uma grande di
vida. Foi alli prestar home
nagem aos heroes que der
ramaram o sangue pela pa
tria, essa mesma patria que 
o sea antepassado D. João 
VI abandonou, sahindo pa
ra o firaziL

Coincidência notável. A 
Historia tem d’estes acasos.

• Reunru a Associação 
Commercial para tratar do 
caso do negociante Heitor 
•Ferreira, que se encontrou 
preso por ter vendido a cé
lebre carabina. Foram de 
grande peso as resoluções 
alii tomadas e por certo in
fluirão muito no procedi
mento das auctoridades.

Por força se querem en
contrar cúmplices do Buiça 
e do Alfredo Costa. Sabe- 
se perfeitamente, comtudo, 
que foram todos os dicta- 
dores.

No tribunal do Supremo 
Conselho de Justiça Militar' 
foram novamente julgados 
no dia 26 o alferes Teixei
ra e os sargentos accusa- 
dos como implicados nos 
acontecimentos dos últimos 
dias de janeiro. O  tribunal 
annulou a sentença que fô- 
ra dada no primeiro julga
mento e determinou que 
os accusados voltem nova
mente a responder.

Já  é uma esperança.
J oaquim  dos A n jo s .

Tentativa  de  suicidio

Tentou ha dias suicidar- 
se o sr. Fernando Augusto 
Repas.

MISÉRIA E IGNORAKCIA

No «Domingo» de 9 do 
corrente o distincto colla- 
borador d’este semanario 
sr. Kean, num artigo epi- 
graphado «A proposito da 
festa escolar» explanava al
gumas considerações sob o 
mutivo vantajoso de debe
lar essa medonha crise su
bstanciada na miséria e na 
ignorancia que por toda a 
parte vemos surgir.

Pois eu estou a vosso la
do, illustre Kean , e expo
nha do meu fraco espirito 
para o coadjuvar em tão 
importante como proveito
sa obra social e sobretudo 
humanitaria.

O que é essa Liberdade 
e essa Fraternidade que 
constantemente vemos 
apregoada pela lucidez de 
tantos espiritos? Serão 
obras meritórias enganxa- 
das na capacidade do lou
vor? São. E basta serem 
obras desta natureza, para 
que o applauso os cubra 
dos louros com que a Ro
ma antiga coroava os seus 
vencedores.

Grandes e pequenos, de
vemos olhar ao fim que 
nos leva a existencia por 
essa estrada recta do futu
ro sobraçando a clemenciá 
universal do talento e jun
cando-a com os actos ró
seos e odoríferos que a 
Humanidade nos apresente.

Eu vos estou vendo, il- 
lustres propagandistas do 
Bem, que prégaes a Ver
dade e a Justiça, e que com 
o Direito venceis a iniqui
dade, subjugaes a oppres- 
são, apagaes o vicio e a 
corrupção, calcaes a ty- 
rannia, e fazeis para sem
pre desapparecer essa ne
gra, tétrica e fúnebre misé
ria que vêdes surgir in
tensamente d’essas caver
nas exploradoras da vicis
situde, e refreaes a igno
rancia que imperiosamen
te priva das faculdades que 
a Natureza deu ao homem. 
E depois de tudo isto bem 
fixado e reflectindo todas 
normas, que vemos? Pare
ce inacreditavel: As classes 
abastadas, rirem-se e escar

necerem da miséria e da 
ignorancia. De que nos s’er- 
ve esse «frou-frou» das se
das e o vosso dinheiro se 
tendes o corpo leproso e 
coberto de chagas e se a 
ignorancia domina o vosso 
abatido cerebro? Que sois 
para a Humanidade, se não 
soccorreis os vossos irmãos 
que se definham e vivem 
na mais completa ignoran
cia? Que .importa que tu 
sejas rico e eu seja pobre 
se a mesma terra nos Ha 
de cobrir e no mesmo pó 
seremos desfeitos e se a 
terra é tanto tua como mi
nha? E acima da riqueza e 
da pobreza, o que está 
mais alto, que superiorida
de extranha commove as 
vossas almas? Não serão 
os actos que praticaes? Não 
será o amor e o disvelo 
que offereceis e a vossa ge
nerosidade, aquelles que 
sensibilisam a vossa alma 
de padecente e o vosso co
ração compadecido e dila
cerado?

E’ sim. E são estes actos 
que mais ennobrecem o 
vosso dinheiro, que gastan- 
do-o nas orgias e reduzin- 
do-o no pó da corrupção e 
do vicio o poderieis honra
da e magnanimamente em- 
pregal-o— refreando a mi
séria e reprimindo a igno
rancia!

F r a n c a  N e t t o .

Lo ja  de  N o v id a d e s

Um novo e grande sor
timento de objectos para 
brindes e lembranças d’an- 
nos acaba de chegar á Lo
ja de Novidades, assim co
mo lindos afogadores em 
pérolas e ultima novidade 
em cintos para senhoras e 
feixos para os ditos. Córtes 
de blouses bordados para 
senhora, chapéos de palha 
para meninos, suspenso- 
rios para homem. etc.

Artigos de novidade to
das as semanas, rua Direi
ta, esquina da rua do Pôço.

-------------- — Í » « Í S s X - — «o---------------------

O produeto liquido das 
touradas em 7 e 8 de junho 
do corrente anno em bene- 
ficiodoCentro Republicano 
Dr. Celestino d’Almeida, é
de 2 reis.

Sessão da  cam ara

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

Arrematar a José Julio 
da Veiga Marques o forne
cimento de palha para sus
tento do gado da limpeza, 
até ao fim do corrente an
no, pelo preço de 160 réis 
por cada i 5 kilos.

- ~ X ~Arrematar a João Mar
tins Gomes a venda dos 
portos para descarrego de 
lamas pelo preço de réis
I20$000.

— X —
Representar superior

mente pedindo a auctorisa- 
ção competente para a 
obra da muralha e caes no 
aterro da rua da Bella Vis
ta entre o matadouro mu
nicipal e Fornos de Cal.

—x —
Receber propostas por

caria fechada até 16 de se
tembro proximo, pelo meio 
dia, para os reparos a fazer 
no edificio do Quartel.

- x -
Approvar diversas or

dens de pagamento.

Encerrou-se a sessão 
eram 3 horas da tarde.

Testas á S e n h o r a  <1 ’A ta

laya

Começaram hontem, 
com a costumada barafun
da dos mais annos, as tra- 
dicionaes festas á Senhora 
d’Atalaya.

-----
ISatazanas. R a t in  c h e 

gou!!!

Contra ratos—Ratin li
quido em frascos.

Contra ratazanas—Ra- 
tin solido em latas.

0  ratin é fabricado pelo 
Bakteriologisk Laborato- 
rium de Copenhagen. O 
Ratin não é um veneno. 
Este produeto é a cultura 
do bacillo que a sciencia 
caracterisou como princi
pal inimigo das ratazanas 
causando-lhes uma doença 
que em poucos dias lhes 
traz a morte certa. Não é 
nocivo ás pessoas nem aos 
animaes domésticos; so
mente convém afastal-o do 
alcance das creanças e vi-

tellas novas. Compra-se eni 
todas as drogarias ou por 
grosso na casa O. Herold
& C .a Lisbôa, Rua da Pra-
ta, 14-

D r .  R a u l  S a m p a io

Para o Porto, aonde vae 
abrir consultorio médico, 
retirou aquelle nosso pre- 
sado amigo a semana pas
sada, tendo uma despedida 
muito affectuosa da parte 
dos seus numerosos ami
gos. De vespera, tambem 
um grupo dos mesmos de
dicados amigos lhe offere- 
ceu um banquete no hotel 
Ribatejo, trocando-se al
guns brindes por essa oc
casião.

Ao illustre amigo appe- 
tecemos todas as felicida
des de que é digno.

------------—►>=?»>? ■ -»»■ ■ - —
O  immundo calhandro 

do Pelourinho quer susten
tar polemica com o nosso 
director mas promettendo 
nunca se saber quem é o 
escriba que atira as fétidas 
dejecções lá para o vaso.

Assim, paciência!. . .
As «espertezas saloias» 

ainda chegam a não nego
ciar bestas sem primeiro 
lhes vêr os dentes.

------ ■ «" -KSigX ' «■«■ ■
A G RA D ECIM EN TO
A Direcção da Socieda

de Phylarmónica i.° de 
Dezembro, de Aldegallega, 
vem, no cumprimento 
dum irrecusável dever, 
manifestar o quanto se 
acha reconhecida para com 
todas as pessoas que com 
desinteresse e bôa vontade 
de qualquer fórma concor
reram para o bom exito e 
brilhantismo da tourada 
realisada em 16 de agosto, 
n’esta villa.

Cooperativa Aldegallcn-

se

No proximo número da
remos o extracto da reu
nião de 26 do corrente rea
lisada na Cooperativa Al- 
degallese, o que não faze
mos hoje por absoluta fal
ta de espaço.

----------- -----------------
E’ ámanhã e depois que 

n’es*.a villa serão inspeccio
nados para o serviço mili
tar os mancebos d’este con
celho maiores de 21 annos.

FOLHETIM

Traduccão de J. DOS ANJOS

DUAS MASCARAS
1 1

A sr.a de Champrosé, excitada pela 
novidade de uma phantasia, já não 
era mulher melancólica de havia pou 
co; tinha perdido o ar languido e a 
attitude entorpecida. Os olhos bri
lhavam-lhe e as pequeninas narinas 
côr de rosa estremeciam Ella própria 
ajudava a Justina a calçar lhe. na per
na finamente torneada, as meias de 
<tgris-perle com canios vermelhos ea  

•calçar os sapatinhos adornados com 
fivelas de prata. O edificio. levantado 
de manhã com tanto cuidado e traba

lho. foi demolido com algumas passa
gens do pente e a sr.a de Champrosé 
nem por isso ficou menos bonita.

O fato da Justina ficava muito bem
i  marqueza; porque n'aquelle tempo 
as criadas de quarto, tirando por mo
delo as criadinhns de comedia, toma
vam a liberdade de ser tão bem feitas 
de corpo como as amas. e algumas 
vezes ainda mais; mas náo se dava es 
se caso com a Justina, porque a sr.a 
de Champrosé não devia os seus at- 
tractivos aos recursos mysterio-os do 
toucador.

A Justina mandou buscar um trem 
de praça que veiu á porta do jardim, 
e a marqueza subia para elle; o co
cheiro fustigou os cavallos e tomou a 
direcção do «Moulin Rouge».

I I I
Pouco mais ou menos á bora em 

que à sr.a de Champrosé sahia do seu

, palacio, disfarçada em costureira en 
domingada, havia uma ceia em casa 
da Guimard. celebre ornamento da 
Academia Real de Musica e Dança. 
N'esta ceia juntavam se alguns fidal
gos que possuiam os mais bellos 110 
mes da França e que não se incom 
modavam por alli desanojar-se do en 
fado que lhes tinham causado outras 
reuniões mais decentes.

A casa de jantar, adornado com um 
gosto que dava honra ao espirito da 
illustre impura, e uma riqueza que 
donotava a magnificência do sr. de 
S»**, reunia tudo o que um luxo de
licado pode pôr ao serviço de uma 
elegnncia requintada; os mármores, 
mais preciosos tinham sido alli juntos, 
com grande dispêndio, para revesti
rem os apainelamentos, e os doura
dos collocados a proposito. emmol- 
duravam pinturas de auctores céle

I bres, onde se viam scenas da mais 
amorosa galanteria.

A meza estava posta com uma deli
cadeza extraordinaria e os vinhos fi
nos animavam a franca alegria dos 
convivas.

Não eram elles em muita quantida
de. mas eram escolhidos; quatro ou 
cinco homens e pouco mais on menos 
outras tantas mulheres. Os homens 
pertenciam á mais alta sociedade, ás 
íamilias que tinham melhor posição 
na corte; as mulheres eram impuras, 
actrizer para quem a scena era ape
nas um pretexto. Parece que o vicio 
tem mais attractivos que a virtude.

A Guimard presidia á scena com 
aquella graça espiritual, com a volu- 
ptuosidnde e animação que faziam 
d elia a grande sacerdorsa do prazer, 
religião que contava bem poucos! 
atheus no seculo x v t u .  A sua ma-l

greza célebre explicava-se pelo arre
batamento da dançarina, que tinha 
querido sacrificar a gordura da mu- 
her á agilidade ua sua arte; mas essal 
marqueza, que não tinha nada de des- 
agradavel, só se trazia por elegancias, 
graças e perfeições.

As outras tres eram tambem muito 
agradaveis e trajavam vestidos de co
res variadas; só a Guimard estava de 
branco, como uma vestal.sem duvida 
por antiphrase; em toda a elle só es
tavam córados os labios e as maças 
do rosto.

Toda a luz se concentrava n’ella e 
parecia designal-a como rainha da fes
ta.

(Continua).



O D O M IN G O

JJVPO R FÓRA
Em Dusseldorfhouve um 

congresso catholico para 
dar ao Papa a sua autono
m ia-••

O ’ senhores, nao se m- 
commodem lá com o santo 
Velho; acabem, mas é, com 
os jesuítas.

Se quizerem vir aqui a 
Portugal dar-lhes uma ta
reia mestra, têem a barra 
franca, porque nós até os 
cá temos de saias e de far
da-

Abd-El-Aziz não póde 
levar a paciência até ao 
ponto de consentir que um 
outro lhe tire o arranjinho...

Custa muito deixar o 
harem; mas o que é certo 
é que todos têem direito á 
vida.

Eu dou razão a um e a 
outro; o que não posso 
tambem levar á paciência é 
que os europeus ainda con
sintam estes açougues de 
carne humana aqui nas 
barbas da civilisação mo
derna.

Estes sultanalos, assim 
como o da Turquia, deviam 
acabar porque representam 
a maior vergonha do sécu
lo X X .

^ A  côrte de Isabel-a- 
Catholica anda em nego
ciações com marrocos. . .

Poderá ser qae façam al
guma coisa, porque jesuitas 
e sultões entendem-se ás 
mil maravilhas.

Ambo cantare pares.
A este respeito diz um 

correspondente da extra-n- 
ja que as negociações para 
tal fim devem iniciar-se em 
P a r is . . .

Pudéra! em Paris nego
ciações sobre harens ou 
coisa parecida dá sempre 
resultado.

Temos o caso resolvido.
A ’ chucha calada rela

tam os jornaes de Paris que 
o Kaiser ou a senhora que
braram uma perna. . .

O ’ senhores, não sei pa
ra que tanta reserva; cha
mem um medico e curem 
lá essas personalidades, 
porque a gente não se im
porta com isso.

E verdade, verdade: des
de que tudo isto é questão 
de rei morto, rei posto, fi
quem sabendo que as na
ções na sua parte pensante 
e livre deixam isso ao Deus 
dará.

Ha sempre abundancia 
régia de pretendentes.

Salvo a devida distincção, 
parecem-se com aquelle bi
chinho que se multiplica 
costando-o.

H&Já falleceu o filho mais 
novo do duque Adolpho 
Frederic .. .

Coitado! Deus lhe fale na 
alma.

Mas afinal que tem isso?
Morreu, como podia 

morrer um operário, como

podia morrer qualquer ou
tra creatura.

Julgo eu que, se os reis e 
os principes tem direito á 
vida, tambem são obriga
dos a ir— não digo para 
os infernos—-mas para os 
anjinhos.

A unica differença das 
ontras gentes é que elles 
morrem e vão para a ca
deia dos sarcophagos e as 
outras gentes teem liber
dade cá fóra.

A morte começa a nossa 
vingança.

0  A Baviera e a Allema- 
nha estão daccordo em 
todas as grandes questões 
de politica internacional 
actual.

Pobres bavaros, ficaes 
espetados nos bigodes do 
Kaiser.

Zuaginal um elephante: 
agarra-vos na tro m b ae .. .  
éreis uma vez uns bavaros.

Eu não quero dizer que 
o Kaiser seja um elephante, 
embora tenha uns dentes 
que parecem de marfim; 
mas o que eu garanto aos 
compadres bavaros é que 
o Kaiser leva-os no em
brulho.

Isso é coisa de experi
mentar. . .

@ 0  «Temps» anda 
preoccupado com o assas
sínio duma mulher que o 
criminoso fez em peda
ços. . .

O caso é grave, confes
so; mas eu conheço alguns 
que têem feito a Patria em 
pedaços e ainda por cima 
os vendem, e nunca nin
guém os chamou assassi
nos.

Não admira: nós aqui já 
estamos tão acostumados 
a esta sucia, que já não sa
bemos se estes que cá an
dam fóra são os crimino
sos, se são aquelles que lá 
estão dentro.

Toda esta choldra tam
bem precisava de ser feita 
em pedaços.

O governo de Hes- 
panha deu ordens severas 
no sentido de evitar que se 
falsifiquem os d u ro s .. .

O ra ahi temos uma me
dida acertada: devem aca
bar com a malandragem 
que se occupa em falsifi
car.

Mas uma coisa que me 
merece reparo: é que ha 
alguns que têem falsifi
cado o thesouro em pro
veito das suas finanças e 
esses são os que ás vezes 
podem querer o emprego 
da medida, repressiva!.. .

Por consequencia te
nham cuidado, que podem 
ser victimas da própria 
imprudência.

Cuidado, hermanos mios.
B a t e -C e r t o .

AN N U N C IO S

ANNUNCIO

COMARCA DE ALDEGALLEGA

(8 .a publicação)

Pelo tribunal do com
mercio d’esta comarca de 
.Aldegallega do Ribatejo, e 
cartório do escrivão Silva 
Coelho, nos autos de con
tas apresentadas por José 
Joaquim da Silva Barata, 
na qualidade de Adminis
trador da massa do fallido 
José Felix Cabanas, correm 
editos de oito dias citando 
todos os crédores e o falli
do, para dentro de cinco 
dias depois de findo o pra
zo dos editos, dizerem 
ácêrca das mesmas contas 
o que tiverem por conve
niente.

Aldegallega do Ribatejo, 
17 de agosto de 1908.

0  ESCRIVÃO

Antonio Augusto da Silva
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ PR E SID EN T E

A. Franco.

RO D A  D U M  C A R R O

Péde-se o favor a quem 
tiver uma que se partiu ao 
pé do Asylo de a entregar 
na taberna do sr. José Pin
to, rua Direita.

T O N E L  D E  PIN H O  
Vende-se um bom de 16 

pipas. Quem pretender di
rija-se a Onofre Silverio, rua 
do Caes.

V A S IL H A M E  
Vende-se de uma a cinço 

pipas. Trata-se com Ana- 
tolio José Rodrigues, rua 
do Quartel, nesta villa.

nuaes e laudemio de de
zena, imposto nas seguin
tes propriedades:

Uma morada de casas 
com rez do chão, primei- 
meiro andar e quintal em 
Sarilhos Grandes no va
lor de 273.^600 réis.

Uma courella de terra 
de semeadura, vinha e 
arvores de fructo, no sitio 
do Outeiro de Fora, limite 
de Sarilhos Grandes, no 
valor de i8o$ooo réis.

Pelo presente são cita
dos quaesquer crédores 
incertos.

Aldegallega do Ribatejo, 
20 de agosto de 1908.

Pelo escrivão do pri
meiro offlcio o escrivão 
do 3.°

Antonio Augusto da Silva
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DF. DIREITO

A. Franco.

A N J N T T J I s r C I O

A N N U N C I O

i C H  M  ALDEGALLE

Por falta de espaço fica- 
nos algum original para o 
proximo número.

( l . a publicação)

Pelo juizo de direito de 
esta Comarca, cartorio do 
primeiro officio, na exe
cução hypothecaria que 
Manuel Domingos Gon
çalves move contra An
tonio Ferreira dos San
tos e mulher, ha de ser 
posto em praça no dia 
n  de outubro proximo, 
pelas 10 horas da manhã, 
á porta do Tribunal de 
esta Comarca a fim de 
ser arrematado por pre
ço superior á avaliação,
o dominio util de um pra- 
so foreiro a D. Maria da 
Conceição Roque da Sil
veira em 4800 réis an-

( l . a publicação)

M e l o  juizo de direito de 
esta comarca e cartorio 

do pr imeiro  officio, actual
mente a cargo do escrivão 
abaixo assignado, vender- 
se-ha no dia 6 do proximo 
mez de setembro, pelas 10 
horas da manhã, á porta 
do tribunal judicial, o se
guinte: 55 colmeias com 
gado, mel e cêra avaliadas 
em 800 réis cada uma; 8 
ditas com alguma cêra, 
avaliadas em 200 réis cada 
uma; coberturas de col
meias avaliadas em 2$ooo 
réis; 82 cortiços vazios, 
avaliados em i3 $ i2 o  ré
is; e uma ratoeira para 
coelhos avaliada em 700 
réis. No acto da praça es
tarão presentes os objetos 
que forem susceptíveis de 
transporte. Pertencem el
les a Antonio da Silva 
llheu e mulher, e vendem- 
se pelo arresto que lhes 
requereu Antonio Caeta
no da Silva Oliveira. Fi
cam citados os crédores

incertos para deduzirem os 
seus direitos.

Aldegallega do Ribatejo, 
20 de agosto de 1908.

Pelo escrivão do pri
meiro officio o escrivão do
3 .°

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco. 

ANNUN CIO

( 1 .* publicação) 

B 2 » I T O $  MB2 3 0  B I .4 S

Para os effeitos do §
4 0 do artigo 696.0 do C o 
digo de Processo Civil, e 
para os termos do inven
tario entre maiores -e até 
final, e a que neste juiso 
se procede por obito de 
Anna Maria Canta e ca
beça de casal o fiiho de 
esta João Baptista Canta, 
da villa de Alcochete, são 
citados por éditos de 3o 
dias a contar da publ ca
ção do segundo e ultimo 
annuncio para nos 8 dias 
immediatos seguint. s, e 
sob a pena de revelia, se 
fazerem representar no 
mesmo inventario, e nelle 
deduzirem seus direitos 
os legatarios — Felicidade 
Joaquina d’Abreu com os 
menores pubres seus fi
lhos Bernardino José de 
Abreu e Candida Izabel 
de Abreu, assim como 
Maria Gertrudes e Ma- 
riana Julia Ferreira, paren
tes da inventariada e re
sidentes em parte incer
ta na cidade de Lisbôa, e 
quaesquer outras pessoas 
que se julguem com direito 
á mesma herança.

Aldegallega do Ribatejo, 
17 de agosto de 1908.

o  ESC RIVÃ O ,

Antonio Julio Pereira 
Moulinho.
Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco.

Aguas Wlineraes Fuente Nueva 
de Verin (Espido)

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

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

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

neira e Giraldes, n’esta villa.
Deposito geral para Portugal e Colonias—; Droga

ria Silverio, 229—Rua da Prata, 231 — Lisbôa 384



O DOM INGO

Manuel Ãnfcmio i)o Carmo
RUA DA GRAÇA, 18-1.°-D.

Aldegallega 4o3

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como o freguez os desejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de Iodos, 
garantindo-se ao fregue\ 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer falo  como o 
exigira é subslituido por ou 
Iro sem pagar mais. Soli
dez e bons Jorros.

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

M U N D O
INTERIOR

Sonetos por Santos Lu\
á venda na livraria Ferin,
Lisbôa.

P r e ç o , 4 0 0  réis

Aproveitem!
A todas as pessoas que 

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

L O JA  1)0  POVO

na Praça Agrícola.
F. 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 

n’isso 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 
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RELOJOARIA GARANTIDA
---- Í ) E -----

Âvéíino Marques Contramestre

Relogios de bolso america
nos Inquebraveis de nickel ma- 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4$òoo ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2$>8oo.

Relogios de parede e de meza, accèn- 
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- 
grammas em relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

9 , Rssa Direita , 9 ALDEGALLEGA

DIARIO DE NOTICIAS
A  G U E R R A  ANG-LO-BOER

Interessantíssima narração das luetas entre inglezes e boers, «iilustrada» 
com numerosas zinco-gravun s de «homens celebres» do I ransvaal e do 
Orange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas tsa

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 iô p a g in a s. .....................3o *\-is
Tomo de 5 fasciculos.........................................  iSo  »
A GUERRA ANGLO B 0 ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N'ella sáo descri] tas, «por uma testemunha presenrial», as difíerentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GUERRA ANGLO i 0 ER faz passar ante os olhos d o1 eitor todas as 
grandes batalhas, combates» e «esi aramuças» d’esta prolongada eacerrim í 

lueta entre inglezes. tra svaaiianos e oranginos, verdadeiros prodígios de 
he-oismo e tenacidade, em que são egualmente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vénc dos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d‘esta contenda entre a poderosa l.iglater 
ra e as duas pequenas republicas sui-africanas. decorrem atravez de verda 
deiras peripecias. por tai maneira uramaticas e pittorescas, que dlio á GUER 
RA ANGLO-BO ER. conjunctamente ora o irresistível attractivo d'uma nar 
rativa h storic;! dos nossos d as. o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE NO TÍCIAS
apre-emando ao publico e t; obra em «esmerada edição,» e por um preço ui 
minuto, julga prestar um serviço ;’os numerosos leitores que ao mesrm 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successo; 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

enganem.

CYRILLO
Retojoeiro-Machinista

Rua Direita
366 —

Officina especial de con
certos em 

Relogios, Machinas e obje
ctos d arte. 

Encadernações, molduras, 
recortes, etc.

Pedidos d Empreza do D IA RIO  D L  NO 11C IA S  
Rua do Diario de Noticias, i io  — LISBO A

Pequena bibliotheca democratica
fDirigida per- c/Jnlenio jEer-rão

FumVda por S A L Ê A B 0

s o i  m m
Tem sempre bacalhau nas melhores condições pa

ra bem servir o público.
Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 10  reis o kilo, 

manteiga da Ilha da Madeira, uma das melhores mar
cas, <_há d.* differentes qualidades, café, assucares.

Cereaes: milho, fava e sêmea a 220 réis cada 14 li- 
tros Lfuça pelo preço das fábricas.

Vidros: uma collecção de copos, candieiros de por
celana nacionaes e extrangeiros que-se vendem pelos 
preços de Lisbôa.

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

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

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

Ha Lambem 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
________ J  _ _ -agradece.
383

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

ALDEGALLEGA

WWRARIA SI RIBATEJO
IDE

è r ,

I®cí|tie3E«s tratados «!e edtscação cívica e snoa*ai.- 

O b ras  rfc prop ag a sd a  dem ocratica. - 12studos de 
vtelgarisaçáo seim tifica. - fliNtaidos Itisíoricos.-Tul- 

garisação da  sciencia das reiigioes.- <3Saaestões de 
iateresse proletário.- Si te.

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

'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 egudes 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.m0 
público d'esta terra que não vá a outra parte sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

!»!ia<:ÇOS D A  ASftICiXATUBlA V I  P K O V l S C f .%
3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,

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

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 a Pequena Bibliotheca Democr ti
tica»:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

- S i l  L I S B O A

88, RUA DIREITA, 9 0
lis&ciiiea da  lassa do  rossde

3?8

ALDEGALLEGA

COMPANHIA FABIUL S1NGEU
260 _._

P or Soo réis semanaes se adquirem a>■ cele
bres machinas S I S  G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO J O Ã O  DA CP.UZ, cobrador 
da casa a íM '0€ 'B í tfc. C’.a e concessionário em Pm m- 
i/ui para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
\ m  ALDEGALLEGA


