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fj PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

Administração 
municipal

Sabem os nossos leitores 
que no dia primeiro de se
tembro ultimo veio à esta 
villa uma força de sessenta 
praças da guarda munici
pal.

Lembram-se tambem que 
n’esse dia se realisóu aqui 
uma tòurada èm beneficio 
de uma casa de instrucção 
e que aquella força foi re
quisitada com dois intuitos, 
quál d’élles m ais cbndemn a~ 
vel: 1 ,ó afugentar a cóncor- 
rència do espectáculo, 2.0 
amacbuçar as cqsteíías do 
povo, porque se esperava 
que n’esse dia viessem a 
Aldegallega alguns mem
bros do Directorio do nos
so partido e que o povo se 
excedesse nas manisfesta- 
ções.

Tambem veio um admi
nistrador adhoc, porque o 
administrador effectivo não' 
se prestou a obedecer ás 
ordens dos conspícuos va
rões que então estavam á 
testa dos negocios munici- 
paes.

Ora a guarda não veio 
a esta villa de graça e para 
fazer face a essa despeza 
incluiu a camara no segun
do orçamento supplemen- 
tar do ultimo anno a quan
tia de sessenta mil réis para 
reforço da verba descripta 
no orçamento ordinário 
para policia.

Admittindo que só se 
gastaram esses sessenta mil 
réis. com a vinda d’aquella 
força, não podemos ainda 
assim deixar de extranhar 
que os rendimentos do mu
nicípio sirvam para susten
tar caprichos, pois1 que ou
tra razão não havia para tal 
requisição de forças.

Quinze dias antes tinha 
havido tambem uma corri
da de touros a que podia 
assistir toda a gente è não 
veio força alguma.

Ainda oito dias antes ti
nha havido um arrayal no 
sitio d’Atalaya, onde costu
mam juntar-se muitos mi
lhares de pessoas de todas 
as procedencias, e não foi

preciso aquelle estardalha
ço. .

Porque foi pois que só 
no dia primeiro de setem* 
bro se poz Aldegallega em 
estado de sitio.

E’ ridícula a resposta 
mas é verdadeira: A toura
da foi promovida por uma 
commissão de republicanos 
e em beneficio de uma es- 
cola republicana

Donde sahiu o dinheiro 
para custear a despeza com 
a tropa?

E’ a acta de 25 do mes
mo mez que nos vai dizer.

Saiu dos serviços de sa
ude, do material, de illum.H 
nação, do. pessoal e do ma; 
terral de limpeza, do trans
porte de doentes para o 
hospital, das despezas judi- 
ciaes, da feira da Atalaya 
e do serv içod a  extincção 
dos cães vadios.

Isto mostra-nos que:úni
ca e simplesmente para 
guerrear um estabeleci
mento de instrucção, que 
nada custa ao municipio,, e 
para aquecer as costas a.os 
republicanos, os senhores 
vereadores, prejudicaram a 
saúde pública, a illumin.a- 
ção, a hygiene, os soccor- 
ros que deviam prestar aos 
infelizes que por falta de 
meios têem que dar entra
da nos hospitaes de, Lisbôa, 
o policiamento, da feira da 
Atalaya e a extincção dos; 
cães, deixando que elles, 
nos dêem cabo das canel- 
las emquanto a municipal; 
nos dava conta das costel- 
las. ■ ' - : *

Tudo:quanto era prote
cção a o s : seus munícipes 
foi defraudado parasatisfa- 
zer más intenções.

Abençoada camará e 
abençoada gente que tal, 
camara consentiu.

Não pára porém aqui o 
escandalo. Emquanto se fa
zia aquella despeza desne
cessária e improfícua, em
quanto as ruins paixões, sé 
manifestavam por aquelle; 
modo á custa de nós todos, 
os senhores vereadores fa
ziam exarar na mesma a- 
cta que a camara não podia 
pagar as prestações á Com-, 
panhia do Crédito Predial 
porque hão tinha dinheiro.

Os leitores compre.hen- 
dem isto? Se compre.hen-

dem são muito felizes. Eu 
declaro que não compre- 
hendo.

SCYPIÃO.

Diz-se que no orçamen
to ordinário de 1907 da 
camara, além d’outras ver
bas importantíssimas em
pregadas em benefícios pa
ra Aldegallega se encon- 
tramas seguintes: dois con
tos de réis, approximada- 
menté, em calcetamentos 
nesta villa, para os quaes 
a pedra, no valor de um 
conto é tanto, ainda não 
está paga ao fornecedor; 
um conto cento e tantos 
mil réis em obras nas es
tradas; oito centos mil réis 
em obras no edificio do 
quartel; nove centos mil 
réis em obras na ponte dos 
vapores e estrada do Peixe 
(Vasa-Borrachas); sete cen
tos mil réis na éstrada do 
Samouco e empregados da 
camara durante um mez.

E’ de embasbacar até o 
diabó! r

O ,sr João Pedro, em
pregado n esta villa no afi- 
iamento de pesos e medi
das, recebia da camara 
transacta a importa,ncia de 
9$ç>oo réis para a renda da 
casa pnde exercia aquelle 
emprego. Morreu, e a mes
ma camara nomeou, a seu 
bel-prazer, o sr. José Vito 
da Silv.a (irmão do presi
dente) estipulando-lhe a 
verba de 3o$ooo réis para 
a renda da casa.

Comprehende-se o pe- 
quenino augmento, como 
as medidas ha uns temj3os 
para çá são tantas.. .

Lembrámos ao sr. Pinfò 
um pouco da sua attenção 
para o que deixámos dito.

' ■------ 1— «—— —-»»■—   -—— -

Uma- oJm» dfe M iser icó r
dia

A ’ comissão administra
tiva de Aldegallega lem
brámos o § 5 ° do artigo
49.0 do Código Administra
tivo, que diz:

«A camara, no mesmo 
dia em que remetter ao. 
administrador do concelho 
ou . bairro o resumo das 
suas deliberações, fará affi-; 
xar uma cópia na porta do 
edificio municipal, onde 
permanecerá durante oito 
dias».

AGRICULTURA

D estn iiá o  do a*iolho

dos Favaes .
O  Piolho, esse prejudi- 

cialissimo parasita de tan
tas plantas é uma praga 
terrivel de que antigamente, 
difficilmentp podiamos li
vrar as plantas de serem 
atacadas. •

Nos favaes principalmen
te, a invasão do-piolho,; ás 
vezes fazi-se; muito, rapida
mente, a ponto de sç .per
derem totalmente as colhei
tas.

Com  o duplo fim de des
truir o piolho e outros in
sectos que se alimentam da 
seiva das plahtks e dé evi
tar a propagação da inva
são, têem sido aconselha
dos innumeros tratamentos, 
variadíssimas drogas têem 
sido inventadas, rna.s todas, 
na verdade, sem produzi
rem efficazmenté o effeito 
desejado— a morte do bi
cho— a salvação da cultura. 

Mas como tudo está em 
progresso, ulti ma mente na 
America, opde a agricultu
ra está. no,mais alto grau 
de aperfeiçoamento, pre
pararam um insecticida es
pecial .0 «Ârseniaio de 
Chumbo de S.wíft», emen
do os óptimos resultados 
d a s ua,ap pl i c,a ç ão ve r d a d ei- 
r a m e 111 e , s u r p r e h e n den.t es., 
. Na America e. çpi todos, 

os paizes onde tem sido 
empregado e mesmo já'
em Portugal, o seu consu-■ . ,
mo tem a ug me 17 ta do. con
sideravelmente, o que cla
ramente most(^j<ps bons. 
effeitos do seu emprego s 

O  Arseniató de Chumbo 
de Swift tem dado no nós- 
so paiz ós melhores resul
tados contra1 todos os in
sectos parasitas de' várias 
plantas, sendo, nos favaes 
o seu emprego de.resulta-- 
dos maravilhosos.- n? - ?!,!

Favaes já bastante ãía-j 
cados pelo pernicio^ô bi
cho, só com uma ou duas' 
applicações do, Arseniató,: 
feitas como deve ser, têm 
sido salvos o que não aeon-; 
teceria, se lhe, tivessem ap- 
plicado um. do,s antigos in- 
secticidasii. i i  t ■ • j

Com tudo, não • é conve
niente deixar que à invasão 
alastre, deve-se fazer a ap

plicação o mais cedo possi
vel para a completa garan
tia de exito.

Com a descoberta deste 
insecticida, não só se con
segue destruir os piolhos 
dos favaes mas tambem se 
póde conseguir evitar a in- 
vásão, quando à applicação 
fòr feita devidamente, ao 
apparecimento dos primei
ros symptomas da inva
são. ,

Este novo preparado in
secticida «Arseniató de 
Chumbo de Swift, apresen
ta-se com a forma pastosa, 
misturando-se facilmente 
com a agua, tendo além 
d’isso a superior vantagem 
depois de applicado e já 
estar secco, de adherir for
temente ás plantas ataca
das não sendo arrastado 
pelas, çhuvas.

Èncontra.-se á venda na 
casa 0 . H E  RO L D &  C.\ 
14 , Rua da Prata—Lisboa 
ern barris de 5, 10, 25 e 5o 
k;ios.

O  modo de applicação 
é por meio de pulverisado- 
res, (vendem-se na casa 0 . 
IIE R O L l)  &  C:'j como se 
fosse para a vinha ou para 
os batataes, ou então, na 
falta de pulverisador, com 
uma vassoura que se mer
gulha na mistura e salpi
cando depois as plantas nos 
pontos atacados, (este pro
cesso não é aconselha vel).

As doses que se empre
gam são no min imo de 1 
kilo de Arseniató de Cum- 
b.o de Swift para 1 2,5 litros 
de água.

Passados uns 8 ou i 5 
dias se a primeira applica
ção, não matou completa
mente os piolhos póde-se 
fázer nova applicação com 
a mesma dose ou reforçan
do-a— 1 kilo de Arseniató 
para ioo litros de agua, 
então a bicharia morre to
da.

--- ----- o»--- -
Aaaalvca^ario

Passa ámanhã o 8." an- 
niversario natalicio da gen
til filiilV do nosso ami<ro e

O

correligionário, sr. ívlaxi- 
miano Antonio da Silva,, 
be.mq uisto comme r c iante 
da praça de Lisbôa.

Antecipadamente enviá
mos, d'aqui, os nossos sin
ceros parabéns.



2

Cõntinúá. o mesmo esta
do de assustadora expecta
tiva. Ninguém sabe ao cer
to o que poderá acontecer 
de um momento para ou
tro. E’ uma incerteza que 
traz todos os espíritos con
frangidos, e com muitíssi
ma razão.

O partido legitimista 
tambem tem celebrado re
uniões para combinar a 
orientação que deve tomar 
perante os acontecimentos.

Esperam-se anciosamen- 
te as próximas eleições, 
que» naturalmente, devem 
dar que falar.

*

* Jc

Continua na téla da dis
cussão o .augmento da 
contribuição predial. As as
sociações dos proprietári
os ainda não deram si
gna 1 de si. Cumpre aos in
quilinos, que em tudo isto 
hão de ser as victimas, 
adoptarem um meio qual
quer que os livre do fatal 
augmento de rendas que 
d’essê decreto ha de resul
tar. As casas estão já carís
simas, e augmentar-lhes o 
preço seria cruel e deshu- 
manõ. Mas vão lá pedir is
so aos que nunca deram 
ouvidosás vozes da miséria! 
Se os espoliados não se 
unirem todos para protes
tar, em breve lhes irá ba
ter á porta a miséria com 
todo o seu cortejo de hor
rores. Ea  miséria jáé  tanta 
na capital! Crear asylós e 
hospltaes é realmente muito, 
bom, muito util; mas muito 
melhor e util seria ainda 
extirpar de uma vez para 
sempre as causas qne obri
gam a fundar-se esses es
tabelecimentos de carida
de. Esse é que é o gravís
simo problema que todos 
o$ homens de coração se 
devèm empenhar em resol
ver.
. Mas se entre nós é cos
tume que Vem, de longa 
data esperar sempre pèlo
dia de ámanhã!
/• , , • f  * i .- i ■ „ '* .

*

★ *

O 'còmmercio tambem
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E atravessando1 este delirante cla
mor com oseu  pregão estridente, um 
velho apresentava ao publico maços 
de musicas, illustradós na primeira 
pagina com estampas sentimentaes.

— «A Pulga e a Baleia»! A quarenta 
centimoè. «A PiPga e a Baleia, canta
da pela menina,'Octavia, dos Embaixa
d o re s ... Escolham, meus senhores e 
minhas senhoras, O grande successo 
do dia: «A Pulça e a Bi.leia!

Calou se e os viòlinòs tocaram a 
Djiusicn que se pedia. Levantou se o

se queixa de grande crise. 
As vendas diminuem cada 
vez mais e os impostos não 
cessam de aggravar a si
tuação dos pobres commer- 
ciantes. Na Bolsa as cota
ções tambem têem dimi
nuído.

Aonde chegaremos?
■JnAijt'fM tios A njos.

----- -—

3>r. Celcsiiuo d’ llaici(l:3
Deu-nos a honra da sua 

visita, na passada segunda 
feira este nosso illustre ami
go, membro do Directorio 
e patrono do Centro repu
blicano de Aldegallega. 

Agradecemos.
----- — — -----

Pedimos á commissão 
administrativa desta villa 
se digne examinar as con
tas relativas á gerencia da 
transacta vereação, com 
referencia ao anno de 1907, 
tornando-as do conheci
mento público por meio dè 
editaes.

Fazendo isto, estamos 
certos de que não se arre
penderão.

— - ■■ —-----
P  A L IJA  

Enfardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re- 
logio Junior, nesta villa, 
rua do Conde. 340

----- --—----- ------

P ro v id en c ias  
Queixam-se-nos os presos 

que quando chove, como o 
telhado está roto, o marty- 
rio é grande não só para 
os que estão nasprisões dei 
pavimento superior, mas 
ainda peior para os que es
tão nas debaixo, pois que 
á falta de luz e de ar ficam 
impossibilitados tambem de 
sahir da tarima, os qué a 
têem, porque os que nem 
isso têem ficam de molho 
até que lhes abram as pri
sões de manhã, para rece
beram o miserável púcaro 
de café.

E’ preciso que compre- 
hertdâmos que aquellés infe
lizes são feitos da mesma 
massa que nós e, se são 
criminoso.^, basta-lhes o 
cástigo da prisão que já nãoi 
é pequeno.

Para aqueíles desgraba-^ 
dos pedimos, a quem com
petir, lhesseja dada melhor 
guarida.

panno e a menina Qlympia avançou: 
até ao proscepio, deitando para o lado; 
a cauda do vestido dè seda.

No meio dos applausos, mandou 
beijos a toda a sala com as pontas dos 
dedos enluvados e depqis começou a 
primeira copla, bamboleando se lnbri 
camente.

Era uma rapariga alta e louca. Tra 
zia úm vestido de seda azul que esta 
lava com as torsóes violentas da gar 
ganta quasi nua. O gaz dos lampeóes, 
as mulheres e os trajos extravagantes 
que pareciam uma tapeçaria japoneza 
dé côres falsas, pregada de roda dos 
adereços do scenario, a multidào fa
zendo apolheose á belleza fictícia da 
cantora, tudo formava um quadro ex- 
traordinatio. A voz d'ella, mais gasta 
do que um instrumento amolgado 
que andasse por todos 6s passeios 'las 
ruas, excitava toda aquella gente, que

O D O M IN G O

CAM IN H AN D O

O que será o dia de á- 
mahã? Que novos aconte
cimentos surgirão, áma
nhã na politica portugueza? 
São estas as phrases que 
andam de bòca em bôca, 
pronunciadas pelas altas 
personagens e pelos pro
prios analphabetos. Não 
sei. . mas a minha cons
ciência diz-me, que as even
tualidades vão além da ló
gica e que os factos se 
consumirão pelas idéas. A 
imprensa nada diz porque 
a pesada mão de ferro do 
franquismo, a impede, de 
se alargar. O s tribunos po
pulares tambem nada pó-
d.em dizer ao povo porque 
a guarda municipal e a po
licia tem orles messianicas 

para fazer.dispersar e car
regar para baixo. E os pro
prios cidadãos não podem 
dizer, o estado lamentavel a 
que Portugal chegou nem 
affirmar ser politico contra
rio ao absolutismo no caso 
de ser enviado para as ga
lés e depois para Timor.

E, somos nós portugue- 
zes, descendentes dos pri
meiros homens, que a His
toria Universal de Pierre 
Cantú menciona, como os 
primeiros civijisadores da 
Humanidade?

Que dirão hoje os povos 
cultos, ao abrirem essa 
grande Historia e depara
rem nas brilhantes paginas 
referentes á historia de 
Portugal; rememorando 
Bartholomeu Dias nave
gando sempre sob as maio
res tempestades e dobran
do o temeroso cabó das 
Tormentas, o lendário e 
pavoroso Adamastor que 
Camões tão bem descréve 
no seu immortal poema os 
«Lusiadas»; Vasco da G a 
ma, abrindo ao mundo in
teiro o caminho maritimo 
para a índia, Alvares C a
bral descobrindo o Brazil 
e tantos outros navegado- 
re fllustres que a historia 
encerra e a que nos abste- 
mos de menciotiar por se
rem já conhecidos por to- 
dòs os portuguèzes e ex-
trangeiros. ‘Um povo tão.

10
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a acompanhava, rdpetindo as çopUp.:
E  os ramos de rosas rhettidos em 

canudos de papel branco cahiam no 
tapete remendado da scena. emquan- 
-to a menina Octavia, arregaçando o 
vestido com Uma das mãos e agrade 
cen,do çoiii a outra, com a cabeça dei 
tadà para traz, levantada a perna para 
o céó recamado de estrellas.

0 Paulinot estava enfádado ría siia 
poltrojía numerada, conj os pés ex- 
tendidos no banco estofado. Ainda 
náo tinha molhado: os beiços num  
copo de cerveja, cheiò até acima, qué 
testava deante d’ellè, n'utn pires dej 
vi Iro.

Ao principio, tinha tentado ouvir 
todas aqu,ellas porcarias que tanto 
enthusiasm.avam os seus visinhos. 
Más, atormentado pór uma inquieta-
çáo implacável, as suas idéas isolavam 
se d aquelle i uido.

illustre, tão crente na sua 
fé, ser no momento pre
sente em que todos cla
mam pela civilisação hu
mana, tão subjugado, tão 
opprimido e tão véxádo 
pelos seus proprios irmãos 
que o roubam e põem ain
da muito mais abaixo da 
Turquia, de Marrocos e da 
Russia. Oitenta annos de 
vergonhoso constituciona
lismo! Vergonha, e o ab
solutismo em acção!

Consciências hontem en
fraquecidas pela má crença 
da philosophia antiga e 
hoje, firmes e constantes 
na philosophia moderna. 
E’ a .anathomia derraman
do o sangue depois de ca- 
daver. E’ a Idéa abraçan
do a Razão, e convidan
do-a, a deixar o seu leito 
mortuário e levantar-se, 
semeando no cérebro dos 
povos a Igualdade com o 
Existente. Ella já tinha der
ramado a sua ultima gotta 
de sangue è a sua configu
ração cadavérica, mettia 
horror e repugnava á pri
meira vista. O  sol aque
ceu-a, nas suas veias viu- 
se por espanto outro san
gue mais consolador cor
rer impetuosamente pro
curando por todas as arté
rias do seu corpo alguma 
sahida, para as ligar á phi
losophia moderna.

O  que será o dia de 
ámanhã? Será de luto ou 
de prazer? De luto, porque 
ha de ser, combatendo sem
pre pela civilisação. A mi
nha consciência não descan- 
ça porque vejo o horisonte 
mais l a r g o . . . e a Natureza 
cada vez mais pródiga. 
Que dirão essas consciên
cias inflexíveis adoptadas á 
philosophia antiga, quando 
virem que o presente pre
destinou um grande futuro 
ás gerações da philosophia 
moderna? E sperem os... 
scientes na Estrella que nos 
guia.

FiUptçi N k t t o .

“ i .'j J *—~ ■   ■- \, [
44 A  Alegria «1« Ec.,

E' este o titulo d’um novo 
jornal que vae publicar-se 
em Lisbôa.  ̂ -1 ;!

Com mão febrilmente ' convulsa, 
amarrotava na algibeira a carta da' 
Vava. que tinha rec&bide Ba véspera.'

Sabia de cá aquella carta amarga, 
.cujas, quatro phrases ljicooic,as o ,e s
magavam. A adela participava )he.fri 
amente os maiís negocios do KnolT 
em Marselha. Para evitar cniia penho
ra iíifallivel, ia-se embora com: ó ma
rido pana Bale, onde corftinuarrami 
com o seu negocio. Tudo islo por1 
tres po.bres notas de mil francos que! 
deviam a um agente de negociosi e 
n ç u n l da carta' supplica^ Ihè qué 
náo a abfiuâbnasse. que Ihé trouxesse 
aquella quantia que a livrai'ia do ma
ridos» quem ella detestava! '

Elle tinha batido a muitas portas. 
Contara o que lhes restava ainda n ’á-! 
quella occasiáo'sempre difficif dos ul-j 
timos dias do mez e vohára para Pa
ris com as mãos vazias, desesperado

15:»r « fí3 e íro s  á m ff a 3 â v e í«
E  signal de mau tempo: 

quando as patas (rôchas) 
se espojam, os pintos se 
abrigam, os pavões gritam, 
os perús (brancos) arrastam 
as azas, os patos (marrecos) 
pedem paz e o Tlirn corre 
da rua Direita á Praça e 
vice-versa.

Quem observar verá que 
bate certo.

--- .................... .. .
l id c iu o sa  

Falleceu na passada sexta 
feira a sr.a D. Anna Angé
lica Godinho, mãe do nos
so amigo, sr. José Narcizo 
Godinho, realisando-se o 
seu funeral hontem, pelas 
7 horas e meia da noite.

Pêsames a sua familia.
—í--—— ---------------

4íO  B<’’ ca á Bar o . ,
Assim se iniitúlaeste ex- 

cellente diario que come
çou a vêr a luz da publici
dade em Coimbra na pre
térita sexta feira, e que 
se dispõe ás luctas as 
mais aguerridas em prol 
de tudo quanto ha levan
tado e nobre, trazendo no 
seu pendão gravada com 
força essa grande e subli
me palavra: Liberdade.

Ao novo collega agrade
cemos a amavel visita, ap- 
petecendo-lhe longa e prós
pera vida

——— — — — -

EtasEESínres 
Que a commissão admi

nistrativa desta villa não 
faz nada sem consultar a 
transacta camara.

— Que o sr. Pinto, que
rendo fazer uma muralha 
até á ponte dos vapores 
para os desaterros do ca
minho de ferro, foi obsfer- 
vado que fazia asneira, mo
tivo porque desistiu logo.

-<-Que havia n’ist.o sim
plesmente a vontade de ser 
agradavel ao sr. Vent-ura.

— Que o nosso jornal 
faz dores de barriga ao do
mingo e de cabeça á se
gunda feira.

— Que se calcula em 
quatro contos o que duas 
aves passaram ao papo ha 
coisa de cinco semanas.

— Que nos «miguistas» 
ha quem não durma bem 
desde sexta feira e até 
quem se não dispa.

péla sua pobreza corno sé fosse cul
pado de um crime.

Fluc tua varri lhe còmtudo no cére 
bro uns,clarões de esperança., A  Vav£ 
náo lhe tinha, f. |hado em nada. Deita 
ra-se lhe familiarmente ao pescoçc 
quando èfré entrára na fasa interioi 
da loja, pedindo-lhe com uma insis 
tencia de garota para irem passar urr 
boccado, da noite ao café concerto.

'Náo tinha .mostrado outro desejo < 
vestira-se ao meio do jantar, comen 
do em pé, com modos atarefados 
cintarol ndó, dè quando enrqliando 
os estribiihoé do programma. E. ago
ra, ao ladoi d'elle,.applaudia phrene 
ticamente. Nas fejções brilhava-lhí 
uma alegria franca. Divertia-se muitc 
com aquellas notás falsas que ás vezes 
rangiam na orcfiestra e com as graço
las semsaboranas dos actores.

(Continuai.



A  M U L H E R

Filha ou mãe, amiga ou 
amante, irmã ou esposa, 
nós nunca lhe disputamos, 
nem o primeiro aífecto em 
nosso coração, nem o pri
meiro logar em nossa ca
sa, nem o primeiro domi- 
nio em nossa alma. Nun
ca ouvireis em nossas con
versações essas contendas 
sobre a superioridade de 
um sexo e a inferioridade 
do outro, que em tantas 
circumstancias têem agi
tado a litteratura moder
na. As qualidades exclusi
vas do homem são neces- 
sarias para o trabalho e 
para a lucta; mas as qua
lidades da mulher são ne- 
cessarias para a poesia e 
para o amor. Entre nós, 
que creámos as Virgens 
sem mancha de Murillo, 
calçadas pela lua e cingi
das pelas estrellas, com as 
plantas sobre a terra e a 
fronte no ether, o sexo for
moso vê reconhecidas por 
todos as suas qualidades 
de inspiração, de virtude,

• de affecto, de caridade, 
muito superiores sem dú
vida ás necessarias, mas 
rudes, qualidades do ho
mem.

Entre nós, é um dogma 
a idéa do maior, talvez, 
de todos os nossos poe
tas, a idéa calderoniana, 
de que, se o homem é um 
mundo abreviado, a mu
lher é o céu d’esse mun
do. A mulher reservará 
sempre para si a primeira 
e mais fundamental edu
cação do género humano, 
a educação do sentimento, 
porque, a mulher recebeu 
na sociedade o sacerdocio 
mais divino e mais sublime 
da natureza, o sacerdocio 
de mãe.

De mim direi que, quan
do me contemplo, quando 
me examino, e, sobretudo, 
quando contemplo e exa
mino com os olhos da 
consciência os meus defei
tos; quanto em mim se in
clina para a terra e seus 
abysmo;, quanto dentro 
de mim aborrece e com
bate, quanto é sombra e 
lucta e egoismo e soberba 
e orgulho, a mim o devo 
exclusivamente; emquanto 
que tudo aquillo que póde 
haver em mim de b«m, as 
cordas mais delicadas do 
meu coração, os affectos 
mais bellos da minha vida, 
a compaixão affectuosa, a 
caridade ardente, o olvido 
e o perdão das injúrias, o 
amor do bem e da honra 
dos meus similhantas, o 
culto das idéas, tudo quan
to póde elevar-me, engran
decer-me, converter-me, 
de. um ser tão fraco e débil, 
em um desses seres privi
legiados cuja passagem dei 
xa uma esteira luminosa e

inextinguível na historia, 
tudo quanto ha em mim 
de elevado e de grande, 
tudo eu devo a minha mãe.

Para onde quer que vol- 
vaes os olhos, onde quer 
que penetreis com o pen
samento, no oriente e no 
occaso das civilisações, no 
berço e no sepulchro dos 
povos, nos paramos do 
ideal e nas tristezas da re
alidade, fluetuando como 
uma estrella sobre os cam
pos da batalha, e appare- 
cendo como uma luz divi
na sobre os céus da arte, a 
mulher dá sempre á vida o 
seu mel mais saboroso, á 
poesia o seu matiz mais 
delicado, ao coração toda 
a magia do seu encanto, á 
dôr o seu bálsamo mais 
reparador e ao enthusiasmo 
o seu fogo.

Vêde-as. Eva, no crepús
culo matutino da vida, no 
berço do género humano, 
a sacerdotisa chamada es
trella dos mares no cume 
do Sinai com o cântico da 
liberdade de Israel nos lá
bios perfumados pelo in
censo dos desertos;.Helena 
sobre o sepulchro de Tro- 
yo, ou Efigenia sobre o 
berço da Grecia; Egeria, 
inspirando aos sacerdotes 
que fundam Roma a idéa 
do direito; Lucrecia aos pa
trícios que fundam a repu
blica, a idéa da liberdade; 
Virgínia aos plebleus que 
fundam a democracia, a 
déa da egualdade; ao pé 

da cruz, onde se revela o 
novo Deus, Magdalena, re
presentando a humanidade 
regenerada pelo arrependi
mento, e ao pé do sepul
chro onde se dissolvem os 
antigos deuses, Hy patria 
repetindo os queixumes da 
alma da Natureza, que se 
evapora nos ares; entre as 
sombras da Edade Média, 
os olhos de Beatriz, que le
vam o céu da esperança ao 
inferno do feudalismo, e, 
entre os horrores da guer
ra universal e impíacavcl, 
o amor eterno de Heloísa.

Na Renascença:—junto 
de Petrarcha Laura, junto 
de Raphael a Fornarina, 
junto do grande solitário, 
parecido no seu isolamento 
ao. Deus dos semitas, junto 
de Miguel Angelo, austero 
como os profetas, o amor 
platónico e ideal de Victo- 
ria Collonna, e, em nossos 
dias, desde a pobre Marga
rida Fausto, que passa da 
innocencia ao peccado pelo 
amor e do peccado ao céu 
pela oração, até á pobre 
senhora que passa dos so
nhos da revolução aos hor
rores da guilhotina, toda; 
representam o ideal qu= 
tortura, o amor que desas- 
socega e eleva, a perpetu 
idade de suas dores, a fór 
ma eterna das- nossas ar
tes, o côro immortal de

nossas idéaS, côro divino 
d’aquellas que, com os pés 
rasgados pelos espinhos 
colhidos nos caminhos es
cabrosos da villa e com as 
frontes perdidas nos es
plendores do céu; recolhem 
as lagrimas do género hu
mano, e lhe enviam em 
troca o fogo da le e a luz 
da inspiração e da esperan
ça.

E. Çastei.lar.

Pascido SEi*3t5»b5i«an«
Pelas duas horas da tar

de de hoje deve realisar-se 
no Pe"o.(Abrantes) a inau
guração do Centro Escolar 
Republicano, organisado 
pela commissão parochial
daquella freguezia.

------ — :■ «»■ --

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

Manuel Francisco da C osta.. 2S000 
Francisco J. da S. F irm ino.. .  28000
M Alexandre d 'A ndrade.. . .  2S000
Alexan ire d.i Cruz M osca... 28000 
Christiano Peres da S ilv a .. . .  1S000
Joaquim Gomes B raziel..........  i$ooo
Francisco Tavares da Rocha. i$ooo 
Francisco Baptista Gom es.. .  1S000
João de Miranda Zabello......... 1S000
Anna Torquata.......................... 1S000
Manuel José Francisco...........  i$ooo
José A. Baptista Gomes........... 5oo
Domingos Baptista G o m es... 5oo 
Manuel J Tavares da Rocha.. 5oo
José Baptista Russo.................  5oo

1 José Maria Ribeiro................. 5oo
Blisa Emilia Silva.....................  5oo
Antonio Goriiés Carvalho.. . .  5oo 

,Co.it:nuai

ANNUNCIOS

^ N l s T U n S T C I O

j nlu;l

Al
( l . a publicação)

P o r  este juizo de direito 
e cartorio do escrivão 
do segundo officio e 

pela execução que pro
move José Fernandes Rê- 
pas contra Manuel Mar
ques Cepinha e mulher 
Vjaria de Jesus Chico, to
dos residentes nesta villa, 
vão á praça á porta do 
tribunal de esja comarca 
no dia 2 do próximo mez 
de fevereiro pelas 10 ho
ras da manhã para serem 
vendidos pelo maior preço 
que for offerecido sobre 
a avaliação, vários mobi
liários e vazilhame em 
poder do depositário José 
Rodrigues Pinto, de esta 
villa. e que estão patentes 
na mesma praça, para a 
qual são citados quaes- 
quer credores incertos nos 
termos e para os effeitos

doi número primeiro dp 
artigo 844.0 do Cpdigo de 
Processo Civil.

Aldegallega do Ribatejo, 
1.4 de janeiro de 1908.

0  e s c r i v ã o .

Antonio
Moulmho.

M io  Pereira

Verifiquei a exacti-ião:

O JUIZ DF. DIREITO

% '
A. Franco.

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

para semente, purgueira e 
farinha de tremôço por 
preços eguaes aos de Lis
bôa e palha de trigo em 
fardos feita á machina.

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

Massa de purgueira, ríci
no e adubos chimicos de 
toda a espécie, da casa O. 
Herold &  C *

Quem pretender dirigir 
pedidos áo depositário Jo 
sé Pereira Fialho — Alde- 
írallega. 336
O  o

e3 ea5g « S S S C JE ÍO §

Em audiência de policia 
corTeccional respondeu no 
tribunal judicial desta villa 
Domingos Vaz d’Azevedo, 
,'>rior da villa da Moita, ac- 
cusado de offensas corpo- 
raes, sendo condemnado 
em tres dias de prisão, fi
cando a pena suspensa por 
dòis annos; Antonio José 
Ferreira, alfayate, residente 
em Sarilhos Grandes res
pondeu em audiência de 
jury, accusado de ter mor
ta com uma facada João 
Moleiro, condemnado em 
3o mezes de prisão.

 ■ — —°»

HÍOEJÍCÍSção
Pela ultima ordem do 

exercito foi nomeado aju
dante de campo de gene- 
al commandante da. 2>.a 

brigada militar o tenente 
de estado maior de infan- 
teria, sr. Fernando Braga 
Barreiros, irmão do nosso 
amigo Luiz Braga Barrei
ros, a quem felicitámos

--;--- r»------ a»— ---- -

Loja de ^ otííIsíIcs

Artigos de perfumaria, 
bijouterias, bilhetes posta- 
es illustrados, etc.

Brevemente annunciar 
se-hão novidades carnava 
lescas de grande effèíto..

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

RELOJOARIA GARANTIDA
— - DE —

Ãveíino Marques Contramestre

Relogios de bolso america-1 
nos Inquebraveis de nickel ma- 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4^000 ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2^800.

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

Diversos objectos douro e prata. 
Canmbos de metal e de borracha, tintas para mar

car roupa numeradores e datadores, prensas de alavan
ca e de sòco com sellos em branco para repartições 
públicas, companhias, etc., marcas a fogo para caixas, 
sinetes para tinta e para lacre, mono- 
grammasem relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

t. R u a  C íhe ií:í. Ç _  ALDEGALLEGA

KlliLIfllUECA DO DIA IMO DE NOTÍCÍÃS
-A- G U E R R A  A N G -L O -B O E R

Interessantíssima narração das luctas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com nuinerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do l ransvaai 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.
Fascículos semanaes de 1 6 paginas..................  3o
Tomo de 5 fase iciilçs...................... ....................  i 5o »
A GUERRA ANGLO BO ER é a obra de,mais palpitante actualidade.

N"ella são descriptas, «por uma teslemunha presenc ial», as dilTérentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GUERRA ANGI-0 UOER faz passar ante os olhos.do leiftr todas as 
« grandes bati.lhas, combates» e «escaramuças» doesta prolongada e acérrima 
luCta- eritre inglezes. tra sVaalianos e oranginos, verdadeiros prodígios de 
heroismo e tenacidade, em que são egualmente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Õs incidentes variadíssimos d'esta contenda entre a poderosa Inglater
r a ?  as duas pequ nas. republicas sul-africanas. decorrem atravez de verda
deiras peripécias.-por tal maneira d rama ricas e pittorescas, que dáoã G U ER
RA: ANGLO -BO ER. çonjunctamente ■ om o irresistível attractivo d'uma nar 
rativa histórica dos nossos dias, ó encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TICIA S
apresentando ao publico es ta "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 suícessoa 
que mais interessam o mundo culto nt\ actualidade.

Pedidos á Emprc-a do D IA R IO  D E  N O T IC IA S  
Rua do Diario dé Noticias, 1 1 0 — LISBO A
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RGSPOliSflBILIDADE-LIMlTADA-

AMAISUTIL-INSTITUIÇÃODe-PREVIDenCIA- ( 
OSEGORO-'PGRTOGALPRC.V!DCtfr£1.’ Â  
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RENDAS-ATé-SOOilOOOREisPOR-AnHO- 

O SEGORADO AO-ATTIMGIR 60AHri05 D'EDADE 

T£M'MAIS-2S% PA SUAREMDA. O HARIDOPÓDE f 

LEGAR-AREflDAflMULHER-í-FILHOS- AS-REflDAS 

SÃO I H  PENHORÁVEIS (art. 815 oecoD. M  

do proc ci v i a ^p o R fo G A L  V K m m m ú m
E-UM-SKURO-HORAL-E-BEriEMER|TO. M M  
rtu. yiOA-LISBOA

' TeLÈPHOne 1343  J • - * '
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.pREVlÔ

P R A C A

Romance historico con
temporâneo por

MIRIEL MIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a 1 5o 
réis.

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

G A ZET A  d a s  ALDEIAS

Semanario illustrado depropagaiv 
da Agricola e vulgarisação de conhe 
cimentos úteis; premiado cora meda
lhas de ouro, prata e bronZe em difle- 
rentes exposições e grande diploma 
d’hònra na Exposição d.a fmpren-a 
de 1898.

Assigna-se na rua do Sá da Ban 
deira, 195, 1.0.

P O R T O

HISTORIA S A G R A D A
D O

AHTIGO E MQYO TESTAMENTO

(•Vida de Jesús Christo e dos pn- 
méiros apóstolos/ acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappas e um pla
no de Jerusaiem.

P E L A

“ Esírella do Morte..

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

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Jú

nior, rua das Oliveiras, f í — PORTO.

M AXIM O  C O RK !

N A  P R I S Ã O

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

0  romance dos presos 
politicos da Rússia, anályse 
dos costumes barbaros da 
escravidão moderna.

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

Freço 8 0 0  réis 

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

I L I S B Q A - 3 f

S T 0R 3S  ..FIMTAPCS-.
3+9 PA RA  O

COMMERCIO e INDUSTRIA
e casas particulares

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

D’esta ultima novidade apresentam-se amostras a 
quem as solicitar ao unico representante em Aldegal
lega, Manuel Bra\ dos Santos, rua Direita, i 3t), e rua 
do Pôço, i — Loja de Novidades.

COMPANHIA FÂBIIIL t f R
260

P or 500 réis semanaes se adquirem as ceie- 
bres machinas S IN G E R  paracosen.

Pedidos a AURÉLIO J O Ã O  DA CRUZ, cobrador 
da casa a o c o c k  «& CV‘ e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogas a quem os desejai;:. .:
13111 A LD EG A LLEG A  « 2

OS DRAMAS 
DA

(C h ron ica  do re in ado  de L u iz  X V )

Romance historico por 
E. LA D O U C ETTE

Os amores trágicos de Mation Les- 
caut . coni o ceiebre cavallciro de 
Grieux, formam o entrecho d'este 
romance, rigorosim eiue historico, a 
qiie Ladoucette imprimiu um cunho 
de- originalidade devéras encantador.

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

A 'edição portugueza do popular e 
commovente romance, será feita em 
fascículos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
spberbas gravuras de página, e cons
tará apenas de 2 volumes.
8.0 réis o fascicíslo

Í O O  réis « tomo
2 valiosos brindes a todos 

os assignantes
Pedidos á Bibliotheca Popular, Em

presa Editora, 162, Rua da Rosa. 162 
— Lisboa.

le.
Para tratar com o nosso correspondente em Aldegal<?

ga, sr. Domingos José Martins da Silva.

Pequena bibliotheca democratica
^ D ir ig id a  par- z f í n l e n i õ  jE e r -rã e

Pequemos tratado^ de educação cá.vica e moral.- 
Obías de propaganda democrática. - 'Kstwdos. tf 
vulgarisação scieníiíica. - IJstaados historicos.-Vul- 
garisaçãò da scieucia das reiíg{õ«s.-%ie$ióes de 
interesse proletário.- Sitc.

Cada volume de 32 paginas, avulso, 56  féis 
Por assignatura, 40 réis

Í»IiS'X;Ofl D Á A S S i t ó A t U R l  X .t P 1IO V IX C IA
3 mezes. (6 números) 280 réis; 6 mezes,

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

L I S B O A  1S 1—

P A R I S
— ★ —

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

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

'AOS gCOflOivnCOS!
Quando qualquer artigo de vestuário, roupas de ca

ma, meza, etc., lhes for preciso, não deixem de preferir 
a loja que maiores sortimentos e bellas qualidades possa 
t e r ,  por preços muito em conta, 0 que sempre se encon-

-r>©: p o v o - ■
OLA — A L D E G A L L E G A  %0

EN C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Revista illustrada. de
instrucção e recreio 

A Encyclopedia. mais u)j! 
e economica que se publica 
em Portugal,

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

P reço da assignatura, an
no, 800 réis.

Pedidos a Manuel Lucas 
Torres, rua do Diario de 
Noticias, g3—Lisbôa.

I u *  E X T R E M A D U b Â.
LEIRIA, SANTARÉM E LiSBOA

SSappa chorographléo d ’esta província cuidadosa-
nieàite-'claborado-pclo capitão do 

exército  laespasihoi! @9. ISenit© Ç jiias y  Cariz p

E’ uma Obra pprfeita e de absoluta necessidade para 
os que de,sejem conhecer está provinda com seus dis- 
tricfos, <ps quaés’ são impressos em lindas cores, com 
as suas Vias de convmunicação, os seus rios, ás suas 
montanhas, as suas povoações, tudo isto perfeitamen
te disposto -e impresso a nove cores, permittindo en
contrar-se com facilidade o ponto que se procura.

Este mappa1 é feito segundo o systema da Commis
são de Serviços Geodesicos Portugueza.

portátil, dobrando-se é  reduzindo-se á oitava par
te do seu tamanho, pára o que é reforçado com uma 
belia tela de linho, cujo involucro em forma de livro, o 
torna aó n.iesmo tempó uma elegante e primorosa edi
ção.
’ P r e ç o .  400 reis. Pelo correio 420 réis. ..

A  çoljecção dâs províndias dó Continente, ilhas dos 
Açores, çòlòniaá africanas è índia, que se compõe de 
12’ livrinhos, custa‘4|8óo réis. Pelo correio 5$ooo réis. 
Mappa dç cada 'provincia 400 réis.'Pelo correio 420
reis.

Do masnW syktema ha tambem o mappa geral que 
abrange j^ortu^al eJHespanha por i$2oo réis. Pelo cor
reio, i ^ 3o;rêis. É ainda o: nie^mo'mappa em folha in- 

'teira e sem tè!á, proprío para s.das, escriptorios e es
colas primarias por 600 réis. ,Pelo correio 63o.

Todos os pedidps’'\ãempre acompanha dos. da respec
tiva irimortanciã^devem áer feitos a Egenio Moreira—• 
ARGANIL. '


