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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

Grande dia
Trinta annos de indiffe- 

rença, trinta annos de ce
gueira, trinta annos de ser
vidão e de ignominias polí
ticas, tudo resgatou, em al
gumas horas apenas, o no
bre povo de Aldegallega 
de um modo tão altivo, tão 
digno e tão patriótica que 
está causando a admiração 
e merecendo os applausQs 
de todo o paiz!

A votação libérrima e 
numerosa que os candida
tos republicanos obtiveram 
n’este concelho no dia 5 
têm umá significação tão 
vasta e tão importante, que 
nem os próprios eleitores, 
na sua maioria, lhe medem 
a sua amplitude.

Ella significa a emanci
pação d um povo, a liber
tação da sua consciência 
individual e collectiva, o 
amor á liberdade, o anni- 
quilamento dos caciques, 
o desprezo pelas ameaças, 
o sacrifício das conveniên
cias pessoaes, a força- de 
uma convicção, a sublimi
dade de uma idéa, a santi
ficação de uma crença e a 
dedicação peja Patria.

Escravos hontem,'. Jivr^j! 
hoje, nos semblantes dos 
fi!hosjd’esta terrase conhe
ce a differençadestas con- 
diçõe.-,

O seu aspecto-risonho e 
altivo, o ‘Seu andar apru
mado, o orgulhoiegitimo 
com que confessam terem 
votado com a lista repu
blicana dão-nos-Jogo a im
pressão de que só desde 
esse momento elles se con
venceram que eram ho
mens, que eram cidadãos 
e que. por mais modestos 
que sejam os seus recursos, 
têem os mesmos direitos 
que qualquer outro por 
maior que seja a sua fortu-  ̂
na.

A. sua lista têm o mes
mo valor,;a sua vontade o 
mesmo império e ã signifi
cação do. seu yoto é tanto 
mais ejigna e mais respeitá
vel quanta foi a exponta- 
niedade e a liberdade com 
que o lançaram na urna.

Aos eleitores republica
nos ninguém ameaçou, 
pinguem compeliu a irem

á urna; tinham dois cami
nhos' a seguir, um que os 
levaria á abjecção própria 
e á perda irreparável da 
Nação, r-egeitaram-nb; ou
tro que os nobilitava eque 
engrandecerá a Patria, se- 
guiram-n’o. Povo que as
sim procedeste! Eu te saúdo 
do intimo da minha alma 
de patriota, de cidadão e 
de pioneiro da Republica.

Que o acto grandioso 
que acabaes de praticar 
seja o talisman que acar- 
rete ao vosso kuyá vossa 
terra e á nossa Patria o 
bem estar, o engrandeci
mento e a' gloria!
• Grande dia!

E agora, que esta assi- 
gnalada victoria nos veio 
dar a recompensa aos n o s 

sos trabalhos e a satisfação 
ás nossas consciências, se
jamos generosos para os 
vencidos, que, por motivos 
mais ou menos acceitaveis, 
tiveram de trilhar caminho 
opposto,

Emquanto nós procla
mámos altivamente o ideal 
em que recaíram os nossos 
suffragios, elles, tristes es
cravos do interesse pessoal 
ou desgraçados a quem a 
ameaça fez dobrar, não 
ousam dizer qual foi o voto 
que a urna recebeu d'e!les. 
Não o dizem, porque con-. 
fessal-o era deprimirem-se. 
Respeitemol-os.

Amanhã, qnando uma 
mal entendida gratidão os 
não prenda, ou quando o 
receio de perseguições os 
abandone, talvez venham 
para o nosso lado, e nós 
não os poderemos'repellir 
se:forem sinberros» dignos e 
honestos,, como são alguns 
dos nossos poucos adver
sarias.- :|

Se na ardor ua lueta de- 
vemss ser enérgicos e, 
muitas vezes, justamente 
aggressivos, no dia da vi- 
çtoria temos o dever de 
ser generosos e bons.

A victoria foi grande, o 
triumpho foi imponente, a 
ordem foi admiravel; que a 
nossa magnanimidade cor^ 
responda ao esplendor
d.Vqueile grande dia!

Venhaim todos que têem 
sentimentos altruístas, to
dos que sejam honrados, 
todos que têem amor a es

te paiz em que nascemos, 
venham todos para o par
tido republicano que os 
receberá de braços abertos 
por que sd elle é o partido 
da Ordem, do Amor e da 
Fraternidade.

SCYPIÃQ.

MessppaJias vis$g;í,aíças

Em consequencia da Vo
tação de domingo erri Sari
lhos Grandes ter sido favo- 
ravel aos candidatos'repu
blicanos estão os guardais 
cjos pinhaes e das charne
cas do sr. José Maria das 
Santos prohibindo os po
bres daquella freguezia de 
apanharem cascas e gra
vetos para fazerem lume. 
O ra a s ' pessoas que se 
aproveitam d’estas miga
lhas são as mais pobres e 
que portanto nao têem vq-t 
to, mas, ainda que' assim 
não fosse, parece-nos que. 
quem esteve durante tan
tos annos a servir-se do 
mdifferentismo do povo 
d’esté concelho pára ad
quirir a preponderância po
litica qúe lhe têm mettido 
na burra centenas de con
tos de réis, não devia, a 
pretexta algum, privar a 
pobreza d^quellas insigni
ficantes regalias.; Para o. 
sr. José Maria dos Santos 
aqui!Io não têm valor al
gum; para aquella pobre 
gente faz arranjo. 1

Não nos parece mesmo 
que 6 sr. Santos ande bem 
para os. seus interesses,, 
pòrque os tempos estão 
bicudos e não'se póde sar 
ber o que será o dia de 
amanhã.

Espérâi+íoè que o sr. 
Santos reconsidere e sus- 

"penda"immediatamente es- 
sa prohibição Vai uista o 
interesse de todos.

: In formam-nos de que 
certos cavalheiros de in
dustria, no fim exclusiva
mente de se tornarem sym- 
palhicos para alguém que 
lhes possa servir nalgum, 
empregosinho ou numa 
transferencia mais cómmo- 
da, andam desempenhan
do papeis de perseguição 
para alguns dos nossos 
correligionários.

PVâ tão grandes malan
dros é ter-se a certeza e 

'quebrar-se-lhes os. dentes.

O que se passou aqui no 
dia 5- de abril excede tudo 
quanto se possa imaginar 
de mais barbaro e deshú- 
mano. A guarda municipal, 
numa furia sem egual, dis
parou sobre o povo, cau
sando várias, mortes.

Motivou o caso o des- 
confiar-se que a urna das 
eleições na egreja dç. S. 
Domingos ia"ser guardada 
para se fazer qualquer ma-, 
riigancia. O s eleitores pro
testaram, e a guarda, em. 
vez de auxiliar esse pro
testo com a sua auctorida- 
de, começou, pelo contra
rio, a maltratar o povo, 
dando Jogar a grandes dis
túrbios, que provocaram a 
morte de cidadãos ener- 
mes,

E’ certo que a guarda 
foi aíjgredida á pedrada, 
mas foi ella quem primeiro 
provocou as. violências.

Está infelizmente prova-- 
do que onde entrarem a 
guarda municipal e a poli
cia civil ha sempre pertur
bação da ordem. Não sa-* 
benios.a razão disso* mas 
os factos bepi o mostram 
em t o i t  a sua evidencia.

Se é com o. derrama-, 
menu). de sangue. que se 
açaimam.os espiritos, \ ol- 
tamos então aos bei l.os 
.tempos da forca e da In
quisição. ,I3em o querem 
alguns, mas hão de <|»ga- .nar-se nos cálculos..

Foram ess.es taes. que al- 
liciaram: um b.ando de ga-. 
rotos que andaram p.e-las 
ruas fazendo desordens e 
<rritando contra todos oso  ’ •
que lhe passa vam ao alcan
ce, quebrando vidros e 
destruindo os cariilieiros da 
illuminaçãò pública. Esses, 
d isco los não se geraram 
espontaneamente da terra 
na sua raiva de tudo des
truírem- De alguma parte 
vieram e por certo lhes pa- 
garam para isso, é pois 
preciso saber-se quem foi, 
porque o partido republi
cano tem sido sempre sene- 
no e ordeiro èm todas as 
suas manifestações; nem el
le podia, na occasião em 
que tinha alcançado uma 
tão grande victoria ' sobre 

!as seus inimigos, ir lançar

uma nodoa negra em tão 
assignalado triumpho.

Quanto a syndicancias, 
não acreditamos em ne
nhuma. E; sempre a mesma 
çojsa.

O caso é que o povo to
ma odio áquelles que tê
em o encargo de o prote
ger e guardar, e os confli*
ctos hão de repetir-se, pa
ra vergonha nossa, des^ 
prestigiando instituições 
que deviam ser veneradas, 
e respeitadas.

Jo.xQçpr dos A njos,

I sr» e is§ ão  «le
E’ hoje que nesta villa 

tèm logar a tradicional
procissão de Passos, a que 
todos os an.nós costuma, 
dos logares limítrophes, 
affluir muito povo.

O cortejo sahirá. da ca* 
peíla do convento da. Se
nhora rfn C o n c e i ç ã o ,  da
rua José Maria dos Santos, 
ás. 4 horas e meia da tarde, 
e recolherá á igreja matriz 
pelas 6 horas e mçia,. ande- 
será representada a scena 
do Calvário. Fecha o. cor
tejo a phylarmónica i. 0 de 
Dezembro, desta villa:

Sierspessc epa SSísrillsosi 
^.rajHlesí

Promovida, pela Socie
dade Phylarmónica União 
e Trabalho de Sarilhos 
Grandes, deve realisar-se 
no proximo domingo de 
Paschoa, naquella- labo.rio- 
sa lncajidad.e,. urna vistosa 
kermesse a^riib.antada pe
ia dist.incta; phylarmónica 
da tçrra.

A referida ker messe con
tinuará no dia 3 de maio, 

Consta-nos que desta 
villa afiluirá. muito povo 
áquella festa, o qye é- de. 
crêi\ vis:o a grande sym- 
pa.thia que tão justamente 
nos está. merecendo o de
mocrático. povo sarilhense.

Acaba de fixar residen- 
cia n’csta villa  ̂ na rua da 
Graçaj 18, i.°, com loja de 
álfayate, o nosso amigo e 
correligionarijo,. sr. Manuel 
Antonio do Carmo. Apre
sentando-lhe os nossos 
cumprimentos de boas vin
das,, esperámos, conforme 
merece, que o nosso cor* 
religionario se dê muitO 
bem por cá.



IMPRESSÕES P0L1TI-

M
Está, felizmente, feita a 

rehabilitação dos nossos 
patrícios na gloriosa e es
magadora differença obti
da, na urna, pela lista repu
blicana sobre a monár- 
chica.

N’estes últimos tempos, 
era Aldegallega subjugada, 
vilmente, pela impudente 
politica de meia duzia de 
homens, desconhecedores 
do èivismo d’este povo, e 
que procuravam com a 
atoarda dos melhoramen- 
toá locaes, engrandecer-se, 
desprestigiando o fiòme 
d’esta terra e o de seus 
irmãos.

Mas este povo, não dis
posto a deixar-sii embru
lhar pelas monstruosas ma
nobras politicãs de ha mui
to tempo conhecidas, ele
vou a cerviz, num assom
broso arranco de heroismo 
patriotico, e destacou-se 
n’esta posição elevada do 
grupo reaccionário que 
quasi juntava a cabeça aos 
pés, em attitude de quem 
chorosamente implorava a 
clemencia d'aquelle a quem 
incondicionalmente obede
cia.

Nesta attitude egoista, 
hesitantes entre a obedien- 
cia promettida ao supremo 
chefe e o respeito ou medo 
devidos á insustavel força 
da massa popular liberal, 
resolveram dissolver a so
ciedade politicamente frágil 
donde esperavam grossos 
proventos para a sua terra, 
e lançaram-se no campo 
das torpes e recíprocas in
sinuações que, se são des
cabidas para alguns deiles, 
encaixam-se ajustadamente 
n’outros, talvez hoje menos 
fustigados se tivessem se
guido outra orientação.

Estes últimos de quem 
nos compadecemos — at- 
tendendo á sua falta de cri
tério evidentemente de
monstrado em todas as su
as incoherencias— lamen
tam o seu estado de máxi
mo desprestigio, que os 
enxota, para sempre, do

2 ____________________

‘ 3o FOLHETIM

Traducção de .1. DOS ANJOS

ÍOH 1'II.Uf! FATAL
IX

Relia no cérebro a vida do filho.
Era a principio o primeiro grito as

sustado que tinha sahido do peito 
magro do pequeno no quarto agasa
lhado onde. prostrada pelas dores 
custosas do parto, a mãe descançava 
no riieio de uma grande cama de que 
uma restea de so!. penetrando atra
vés dos vidros incendiados, dourava 
a brapcuta pacífica. O pae estava alli, 
constrangido, sem saber o que havia 
de fazer das mãos grossas, emquànto; 
o doutor lhe mostrava o pequerrucho

exercicio dos seus direitos 
cívicos e politicos.

Esta situação clara e evi
dente em que terminam os 
que vivem em situações in
definidas e escuras, é a 
recompensa justa e mere
cida dos que desconhecem, 
ou fingem desconhecer, os 
princípios sociaes e alta
mente democráticos de 
avanço político das socie
dades modernas, firmados 
em ideaes de egualdade, 
fraternidade e liberdade.

Pensaram, insensata
mente, nos primeiros tem
pos de fucta em Aldegalle
ga, vencer este honrado 
povo com a politica de per
seguições e suborno.

Mas, felizmente para el
les, a prática de ta es humi
lhações não chegou a ser 
facto con^ummado e, ou 
porque lhes fallecesse a co
ragem ou porque a sua 
lamparina intellectual não 
accendesse por falta de 
phosphoro, retiraram-se á 
privada onde entregues ás 
suas miseráveis locubra- 
ções, acabaram por mor
rer na atmosphera asphy- 
xiante em que se envolve
ram.

E ao povo de Aldegalle
ga, gente desse santo e in
vencível baluarte da Repu
blica portugueza, enviá
mos, das columnas d’este 
jornal, as nossas saudações 
e as mais vivas sympathias 
pelo seu espirito altamen
te democrático, revelado 
grandiosamente no entra
nhado amôr com que lu- 
ctaram pela redempção da 
sua Patria.

E por ultimo que fique 
eternamente assignalada 
pelos seus resultados alta
mente profícuos, essa obra 
de propaganda gigantesca 
feita pelos defensores des- 
ta heróica e jámais esque
cida terra.

   -— -----------i

Loja «le ôridiuies
Variadíssimo sortido de 

amêndoas de todas as qua
lidades.

Crómos lindíssimos e 
por preços excessivamente 
módicos.

Essências a peso.

informe gracejando e a sogra, com os 
oculos postos ás avessas, náo conse
guia redigir um telegramma para o 
marido. Depois, aquella doença do 
pequeno quando tinha cinco annos.

O Saturnino estremecia tão cruel
mente çomo n’aquelle dia triste de 
oulomno em que a criada o tinhri ido 
procurar ao quarto do coronel, pa'-a 
lhe dizer:

— Meu senhor, o pequeno está suf 
focado!

De cabeça descoberta, tinha elle 
corrido para casa, empurrando os 
transeuntes que o tomavam por um 
doido sahido do hospital, e ao pé de 
uma egreja, fòra detido par um ex
tenso cortejo de creanças que acom
panhavam. de tochas ,na, mão, um 
daixaosinho todo braco, coberto de 
malmequeres irtimaculados. A doençá 
tinha duia.ic dois mezes.

V  B2s.ma Caannra  M s s b Í c í-  

pal

O D O M IN G O

Sendo voz corrente que 
a camara municipal, está 
no firme proposito de cum
prir exclusivamente a lei, 
pondo termo ás variadís
simas irregularidades e 
abusos que têem sido o 
pão nosso das administra
ções destes últimos 3o an
nos, lembramos que não 
póde nèm deve continuar 
a prática, até agora segui
da, de se passarem guias 
para o Hospital de S. José, 
aos creados e trabalhado
res que adoecem nas her
dades do sr. José Maria 
dos Santos.

As propriedades deste 
cavalheiro, não pertencem 
ao concelho de Aldegalle
ga. e é uma iniquidade re
voltante que o dinheiro do 
município, que é o dinhei
ro do Povo, se distráia das 
suas applicações legaes, 
para favorecer um poten
tado que só nos distingue 
com as suas ameaças e 
perseguições.

Bem basta o que foi, 
durante o longo período 
em que sua ex.a dispoz d’is- 
to, como de territorio con
quistado.

A hospitalisação dos 
seus doentes, pague-a sua 
e x a, que para isso têm 
muito dinheiro e o dever 
moral de o fazer.

Aírora que a sua excom- 
vuinhão pesa desapiedada- 
mente sobre nós, é justo 
que na organisação da 
conta corrente dos favores 
feitos e dos benefícios rece
bidos, o sr. José Maria dos 
Santos considere, que este 
não é dos que menos vale, 
porque representa alguns 
contos de réis indevida
mente dispendidos pelos 
cofies do município, em 
detrimento do auxilio a 
muitos desgraçados que, 
sem serem attendidos, tan
tas vezes o têm reclamado, 
na agonia profunda, da 
mais desoladora mizéria.

Esperámos da ex.ma ca
mara, sobre este assumpto, 
o rigoroso cumprimento 
do seu dever.

Dois mezes em que elle mal dor
miu.—de dia.—immobilisado toda a 
noite á cabeceira da creança, provan
do-lhe os remedios, cantando lfie 
qualquer tolice para o adormecer, E  
durante a convalescença do pequeno, 
opprimido por aquella vida, tinha 
cahido tambem doente.

Era a primeira distribuição dos 
prémios do lyceu. Todas as coroas da 
classe tinham aureolado a fronte ra
diosa do filho, e quando elle se deita
ra, emquànto sonhava ainda com os 
applausos/cOm a musica, com os bo
nitos livros de folhas dourada;, os 
paes, sentados em frente da jnnella 
aberta, na paz branda dpquella tarde 
de agosto, se tinham posto a conver
sar gravemente a re peito do futuro 
do pèqúeno. da carre,ira que havia de 
seguir, e Suzanna tinha tremido e 
çhOrado, ao passo que o capitão

lleiuiores

Que o prior de Sarilhos 
Grandes não ficou conten
te com o haver eleitores 
para a organisação da me- 
za para a eleição de depu
tados no domingo passado.

— Que esperava rir-se 
muito quando a eleição não 
se pudesse alli fazer por 
falta de eleitores para a 
formação da meza.

— Que o sr. José Maria 
dos Santos ordenou que se 
não consentisse que de 
Sarilhos se fosse apanhar 
lenha ás suas charnecas.

—Q u e a sr.a D. Christi- 
na despediu o caseiro por 
se negar a votar pelos tha- 
lassas e votar pelos depu
tados republicanos.

— Que a maioria dos 
nossos thalassas está acom- 
prehendei' quj o verdadei
ro caminho é o da Republi
ca.

— Que dois astrónomos 
d’esta villa passam as noi
tes na Praça Serpa Pinto 
examinando as estrelias, 
estudando assim os melho
ramentos mais uteis para 
esta terra.

— Que um destes espe
ra encontrar no céo o sr. 
Fernando de Sousa para 
onde tenciona tambem ir 
d e . . .  carrinho de verga.

— Que o outro têm por 
ideal o calcetamento da rua 
da Praça dos Touros e in
vejar a liberdade de cada 
um nos Paços do concelho.

---------------------------------4------»

Na pretérita quarta feira 
foi entregue ao presidente 
da camara municipal, sr. 
Antonio Pereira Duarte, 
uma representação com 
gran.ie número de assigna- 
turas, em que se solicitava 
a immediata substituição 
do nome da rua Conse
lheiro João Franco. Essa 
representação depois de 
apresentada foi lida pelo 
nosso correligionário José 
Fernandes da Costa Moura. 
Terminada a leitura o nos
so valioso correligionário 
Manuel Ferreira Giraldes 
pediu a palavra para lem
brar á camara a substitui
ção do sinistro nome, pelo 
o de qualquer das grandes

compunha uma epopéa de gloria em 
que o Thiago radiava, com oscabel- 
los louros soltos ao vento, simlbante 
aos moços heroes que estão esculpi
dos no baixo-relevo do Pantheon.
1 Depois eram os primeiros anniver- 

sarios com as suas datas alegres ou 
tristes. O primeiro de maio era dia 
de S . Thiago. V 3o de agosto eram 
os annós da Suzanna.

3o de agosto! E era n'aquelle dia, 
em que toda a casa se alegrava, era 
que da cosinha vinha o cheiro agrada- 
vel das ignarias. em que, na festa de 
familia. com alguns amigos,—sempre 
os mesmos.—se faziam saudes á me
nina nascidas, que a Suzanna. ja pe 
nalisada pela indifferença cada vez 
maior do marido, po náo ter recebi
do d’elle. como era costume todos os 
annós, o bei)£ o os parabéns ao acor
dar, nem sequer o encontraria dean-

glorias da nossa Historia: 
Alexandre Herculano, his
toriador brilhante, ou João 
de Deus, insigne poeta. A 
camara concordou com o 
nosso correligionário G i
raldes, acceitando para a 
rua então conhecida pelo 
nefasto nome do dictador 
Franco, o immorredouro 
nome de João de Deus.

---------- -oo. «»»■ ■ ■ —
Síjixofre

e sulphato de cobre para o 
tratamento das vinhas, 
vendas porgrosso e miudo, 
pedidos a José Pereira Fia
lho— Aldegallega. 349

-----------m —«—■—-*
Aitinintograpli»

Continuam agradando 
immenso as sessões anima- 
tographicas no theatro d’es- 
ta villa.

E’ esperado nesta villa 
por toda a semana, o illus- 
tre deputado por este cir
culo, sr. Feio Terenas.

------------I--------O.-------------------------------------------------

A r s è u ia t o  d e  ChuíisJt» tle 

S w i f  t

Novo insecticida ameri
cano, destroe os insectos 
que se sustentam com a 
seiva dos vegetaes, piolhos 
dos favaes, meloaes, rosei
ras, arvores fructíferas, hor
tas, jardins, etc., etc.

Applica-se por meio de 
pulverisadores .como os 
tratamentos da vinha e ba- 
tataes.

Preços, esclarecimentos 
e encommendas, a José 
Pereira Fialho— Aldegalle
ga-

— -------------- °
PcrgJHi(a-se

Com que direito o zela
dor da camara, Jacob Cas
tiço, tira do serviço da lim
peza pública, quasi todos 
os dias, um ou dois ho
mens para lhe regarem 
uma horta que possue na 
rua do Quartel?

Será geito que lhe ficou?
Naturalmente. .  .
■ ■«—- » »  ■■ ——

]%ovit escola

Continúa a receber-se 
nesta redacção assignatu- 
ras de pessoas que quei
ram contribuir para a or
ganisação de uma escola 
para o sexo feminino, n’es- 
ta villa.

te d’élla ao jantar, e aquella ausência 
inexplicável iria lançar um soluço na 
fel cidade de toda aquella boa gente.

O culto do seu filho, a idéa d’aquel- 
la festa familiar enfraqueciam a reso
lução definitiva do Saturnino. Tinha 
feito muito mal. Nma vez que era im
possível remediai o, devia ao menos 
deixar mais um dia de bem-estar, de 
descuidada alegria, ás tres pessoas 
que não mereciam o seu luto futuro. 
A morte podia bem esperar por elle, 
porque ainda tinha um dia para viver, 
Sem sem ser esbofeteado com a sua 
vergonha por toda a gerite.

(Continuaj.'
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ALDEGALLEGA
O  proprietário dVste acreditado estabelecimento, em attenção para 

com todos os seus estimáveis freguezes, julgou rasoavel participar-lhes que 

acaba de receber um numeroso e bem sortido fornecimento de generos de 

primeira qualidade e de varias especies, facilitando-lhes assim a melhor ma

neira de poderem saborear as deliciosas sobremezas que são adequadas aos 

dias festivos da

SEMANA SANTA
N’este estabelecimento encontrarão pois, os seus eslimaveis freguezes, 

um magnifico sortimento em amêndoas de finissima qualidade, como por 

exemplo: Amêndoa torrada sortida, popular torrada de canella e branca lisa. 

Além d’isto, encontrarão tamb.-m os seus freguezes os magníficos queijos da 

S E R R A , G R U Y E R E  E  P LA M E N G O , passa de Alálaga, figo flô r, bolos 

de gema, bolos d'amor, palitos d'amêndoa, cavacas, cidrão, abobora coberta 

e peras doces. Farinhas próprias para pudings, vinhos finos do Porto, Aios- 

catei, Duc, Bastardo, Superior, Branco particular.

Grande variedade em licôres finos, como: Ani^, Escarchado, Hortelã 

pimenta, Kermen verde e amarello france^ legitimo, Chartreuse e Granito, 

magnifico Cognac primacial.

Além d’isto, encontram pois, os seus estimáveis freguezes, muita varie

dade de generos doutras especies que não menciona.

Na próxima semana receberá os excellentes payos de lombo, de Evoray 

e presuntos de Alelgaço.

Visitem pois, este estabelecimento e certificar-se-hão de que é o unico 

no seu genero que tem melhor sortimento e que vende todos os artigos

por
PREÇOS SEM COMPETENCIA

As eleições
Terminaram na segunda 

teira as eleições n’este con
celho, correndo tudo na 
maior legalidade.

Não se fez, como n’outro 
tempo, a tradicional cha- 
pellada, e nem, para se 
realisar aquelle acto, foi 
preciso esbofetear nin
guém. Emfim, houve or
dem, e para tal achámos 
sufficiente dizer que tanto 
n’esta villa como em Sari
lhos Grandes a mesa era 
composta de republicanos.

Em Aldegallega a mesa 
compunha-se de: presiden
te, Dr. Raul Sampaio; es- 
crutinadores: José Cypria- 
no Salgado Junior e José 
Fernandes da Costa Mou
ra; secretários: Anton:o
Luiz Ramos e José Leonar
do da Silva; supplentes: 
Estevam José Rodrigues e 
Eduardo Rato.

Em Sarilhos Grandes: 
presidente, Antonio Duar
te Maneira; escrutinadores: 
Jacintho d’Almeida e Jo a
quim Carvalho; secretários: 
Pedro Bernardino e Anto
nio da Costa Coelho; sup- 
plentes: Manuel Dias e 
Leonardo Elisiario da Fon
seca.

Resultado da eleição — 
Republicanos: Eduardo
Mendes Bello, 1:000 votos; 
José Estevam de Vascon- 
cellos, i:oo3; José Maria de 
Moura Barata Feio Tere- 
nas, 998.

Monarchicos: José Fer
nando de Sousa, 108; Diogo 
Domingues Peres, 99; D 
Luiz Filippe de Castro, 100; 
D. Manuel de Noronha, 1. 
O s socialistas tiveram 3 
votos,

■ ■ ■ «» --------- -
Mota semanal

Entre amo e~criado:
— André!
— Senhor!
— Esta palha não presta.
— Pois olhe, é igual á 

outra.
— E’ possivel, mas é que 

a outra tambem não pres
tava.

— Entretanto o cavallo 
gosta delia.

— E isso o que prova?
■— Prova que o patrão é 

mais entendido em palha 
do que o cavallo.

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

Consta que o illustre 
tribuno, sr. dr. Antonio Jo
sé d’Almeida, vem, muito 
brevemente, a esta villa, 
fazer uma visita aos seus 
numerosos amigos.

— «M.—  
Nitrato de sodio

Quem tiver cearas atra- 
zadas, amarelladas e fra
cas, deite já uma arroba 
de Nitrato de Sodio moido 
em cada alqueire de se
meadura.

O a Nitrato de Sodio é o 
unico adubo que se póde 
applicar em «cobertura»

sobre as plantas já nasci
das e verdadeiramente effi- 
caz nos seus resultados.

A ’ venda na casa O. He
rold &  C a, Lisboa, 14, 
rua da P ra ta= P o rto , 25, 
rua da Nova Alfândega.

Armazéns em Lisboa, 
Porto e Aldegallega.

--------- ---------------- ----------

Tem passado ultimamen
te incommodado desaude 
o nosso correligionário e 
amigo, sr. Izidoro Maria 
d’Oliveira. Do coração lhe 
desejamos rapido e com
pleto restabelecimento

--------- .n>—

Aldegallega

Modista com longa prá
tica de chapéos, chegada 
de Lisbôa, faz e transfor
ma-os pelos melhores figu
rinos parisienses, para se
nhora e creança, em todos 
os géneros; lava e tinge os 
cascds de palha ficando 
como novos e transf< raia 
os mais antigos; frisa plu
mas. Ensina a fazer cha
péos em trinta lições.

Tambem faz vestidos, 
capas e j casacos com a 
maxima elegancia. Executa 
toda a qualidade de figuri
nos mesmo os mais difíi- 
ceis.

Encarresra-se de enxo-o
vaes para noivas. Ensina a 
fazer flôres em panno, vel- 
ludo e seda. Preços muito 
rasoaveis. Quem preten
der dirija-se a Beatriz Ne
ves Miees, rua da Fábrica, 
46, nesta villa.

---------- — ------------ -----------

L o ja  d o  0®ova»

Acabou de chegar a esta 
importante casa um bom 
sortido de fazendas pretas 
para homem e senhora 
próprias para a presente 
estação.

Pannos, setins, armures, 
crépes, sargés, matellasés 
e damassés para capas, e 
os bellos estambres pretos 
para fato de homem. Pre
ços baratíssimos.

-----------——-s-<ts»4-—-------------
A d u b o s  eonajtostos

Copia de uma carta re- 
cebida.do concelho de Rio 
Maior:

«Estou satisfeitíssimo 
com o adubo composto da 
formula n.° 273, pois que o 
trigo adubado com ella se 
apresenta com optimo as
pecto esperando uma co
lheita vantajosa.»

Esta adubação foi indica
da pelo nosso agronomo 
consultor segundo amos
tra da terra.

Outras communicações 
que temos recebido di- 
zem-nos que as cearas que 
foram adubadas devida
mente em qualidade e quan
tidade,seapresentam como 
esta, com esplendido as
pecto.

Quem não proceder as
sim estudando préviamen
te as adubações que deve 
empregar e que continuar 
ás cegas a empregar só

superphosphato e coisas 
peores a torto e a direito, 
espere-lhe pelos resultados 
e diga depois mal dos adu
bos, esquecido dos avizos 
e indicações que a todo o 
momento se lhes estão a 
dar.

Quem não tiver empre
gado já este anno adubos 
compostos nas cearas, pó
de, em parte, compensar 
essa falta empregando o 
Nitrato de Sodio em co
bertura.

Pedidos a O. Herold & 
C .a Lisboa, 14, rua da Pra- 
ta = P o rto ,  25, rua da Nova 
Alfandega, ou ao depositá
rio em Aldegallega, José 
Pereira Fialho.

P R E D IO

Vende-se um, de 1 0 an
dar, na rua do Conde, n.os 
46 e 48. Facilita-se o paga
mento a prestações ou co

mo melhor se combinar. 
Trata-se com o procura
dor Vaz Velho.

A U N r jN r u jN T C io

DO RIBATEJO
( i . n im b lic açã o )

P elos autos de carta pre
catória para louvação, 

avaliação e arrematação 
de bens, extrahida dos au
tos de execução hypothe- 
caria, que a companhia 
Geral do Credito Predial 
Portuguez, move contra 
D. Maria José Grillo Nu
nes. Antonio Luiz Nunes 
Junior e mulher, de Alco- 
chete, vão á praça á porta 
do Tribunal d’esta comar
ca, no dia 10 de maio pro- 
ximo por 10 horas da ma
nhã, para serem vendidos

por preço superior ás 
quantias abaixo designa
das, os seguintes bens:

i .8— O  casco e rendi
mento duma propriedade 
de casas com os números 
de policia 5— 6— 7— ^ e 8- 
A, sita na rua da Praça, da 
villa de Alcochete, que se 
compõe de lojas, aguas 
furtadas e primeiro andar, 
no valor de 2:400^000 
réis.

2 ° — O  casco e rendi
mento d’um predio de ca
sas, sito na Travessa do 
Cebolla, da villa de Alco
chete, composta de loja e 
primeiro andar, servindo 
de abegoaria e palheiro, 
com o numero 2 de policia 
no valor de 3oo$ooo réis.

3.° — O casco e rendi
mento d’um predio de ca
sas, sito na Travessa do 
Cebolla da villa d’Alcoche- 
te, com os números 3 e 4 
de policia, que se compõe



O DOM IN G O

)se-r jE N C Y C L O P E D IA
pão e casas-aítas.para ha- DA S FA
de dois for nas. de casar 

afia
volor de reisbitação no 

3oo$ooo.
4.0 — O casco e rendi

mento duma morada de 
casas terreas, sitas na rua 
do Catalão da villa de Al- 
cochete, com o numero 1 2 
de policia, composta de 
tres compartimentos na 
rua de Francisco Lopes, no 
valor de 120^000 réis.

5. ° — O  casco e rendi
mento duma morada de 
casas terreas sitas na rua 
de Francisco Lopes ou 
Becco do Catalão da villa 
de Alcochete, no valor de 
2oo$ooo réis.

São citados para a dita 
arrematação quaesquer 
crédores incertos nos ter
mos e para os effeitos do 
numero i.° do artigo 844 
do codigo processo civil:

Aldegallega ‘do Ribatejo, 
3o de março de 1908,

Verifiquei a exactidão:

O JUJZ DE DIREITO ,

A. Franco.
O ESCRIVÃO

José Maria de Mendonça.

D A S FAMÍLIAS

Preço da ássignatura, an
no, 800 réis.

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

M AXIM O  CO RKI

NA PRISÃO
P r e ç o  réis

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

i a  l x s b o ^  m

C i l I C í  DE I t D I f iA lL I C i  
Díl I I IM IF JO

( f  . a pss?>SiC; ç̂ãí>)

e l o  juizo de direito desta 
comarca, cartório do r"° 

officio, e por deliberação 
do conselho de fam.ilia e 
interessados no inventario 
orphanologico por obito 
de Geitrudes dá Piedade 
Cacheira, no qual é inven- 
tariante Francisco Soeiro 
Cacheira, ha de s„er posta, 
em praça âo, aia l.oi d.o 
maio próximo por 10 h-G-- 
ras da ijianhã, á porta do 
Tribunal d’é’sta comarca, 
a fim dé ser arrenSaíadã 
por preço superióf ao abai
xo declarado a seguinte 
propriedade: Urna morada 
de,casas'baixas com quin
tal, sitas na rua de Oliveira; 
d'esta ‘ villa, próso fôreírò 
em i36qd reis annuaes 
corr, laudenio de quarer^ 
tena aos he/rdeiros'de Emy- 
gdio dos Santos Callado,1 
no vaL>r de i 5p^ooo reis. 
Pelo presente são citados 
quaesquer crédores incer
tos para assistirem á praça 
querendo.

Aldegallega do Rtbatejo, 
6 de' abril de 1908.

Ve r : fiq i: e i ,a ex nc çiuíiiy ,

0 JU IZ 1)E  D ÍR E1TQ '

A. França. 
o e s c r i v A o 

José Maria de Mendonça.

Romance historico con
temporâneo por

MíRIEL MIRBA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a 1 5o 
réjs.

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

g a z e t a  das a l d e i a s

Sernanario  iliustr, do de p ro p ag a n 
da A gríco la  e vu igarisaçáo  de ic n h e  
c im entos u teis. p rem iad o  com  m eda
lhas, d ero u ro . prata c- hupnz ' -çm diile- 
réptes* e x p o siçõ e s  e grand e d irlo m a 
d 'h onra na E x p o siçã o  da Im prensa 
dç 1.898. . • .

A ssign a-se  na rua do .Sá da Ban 
d eira , 19 5 . i . ° .

HISTORIA S A G R A D A
. D.0 - ' .

! ASTIGO E HOYO TESTAKKHTG

Vida - de --.lesus (íhrísto ç dos pri- 
ríie.ros apV)Sti)tôsniici\mp;'nhad<! de 3o 
gravuras e de dois" mappasVufn pia
ria de Jerusalem.
’ ; PEi A >

"EsírteO a !̂ T« r íe . .
Com approvação do sr. D. Antonio. 

Bispo do Porto.,
Preço, brochada—: 160 réis. Carto^ 

çada 300 ré is..
; Livraria Ediforade Figueirinbas Jú
nior. rua das Oiiveiras, j í — PORTO.

P A L H A

Enfardada, vende,•muito 
boa, Antonio Joaquim Re
lógio Junior, n’esta villa, 
rua do Conde. 340
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ÂvcBno Marques (tonlramcsíre

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

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

Diversos objectos d ouro e prata. 
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- 
grammasem relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

DA cor,TE
(Chronica do reinado de Luiz XV)

Romance historico por 
E. LA D O U C ET T E

Os amores trágicos de Manon Les 
caut com o cçlehre cavalleiro de 
Grieux. formam cj entreclio d’este. 
romance, rigorosimente historico, a 
que Ladom ette imprimiu miv.cunho 
de originalidade devéras encantador.

A corte de Luiz xv , çoni todos bs 
seus esplendoVes e misérias, é escri- 
pta magistralmente pelo auctor d '0 
Bastardo da Rainha nas. paginas do 
seu nóvo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exito egual 
áquelle com que foi recebido em Pa 
risV oiidé se. corttaram por milhares 
os'exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
çommovente romance, sera feita ein 
fascículos semanaes dç íõ paginas, 
de grande formato, illqstrados com 
sobèrbas; gravunis de pagina, e.xoiis- 
tará apenas de 2 volumes.

r é l s ‘«, fôsclés?ló 
’ í r e i s  ó ; íossso

valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidòsrá Bibliotheca Popular. Em
presa Editora. |6.2, Rua da Rosa. 1(32 

Lisboa.

360

P o r 5áo réis semanaes se adquirem as cele
bres hidchinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO J O Ã O  D A  CRUZ, cobrador 
ífd lcasa e concessionário em Por!U-
gai para a venda das ditas machinas.

Envia catálogos a quem os desejar.
A LD EG ALLEG A  § § | f *

(••íÇ̂ nlfn

S. U n a  f i í ire iia ,  9 -  ALDEGALLEGA

||r |

LiuniLL/A uu DIAHIO DE NOTICIASA. GUERRA ANGLO-BOER
lnteressaniissimí) narração das luctas entre inglezes e boers, «illustrada» 

com numerosas zinco-gravuras de «honiens celebres» do 1 rans.Yaal e 4o 
Orange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentgs aa

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 réis
Tomo de 5 fascículos............ i ........................... i 5o »
A GU ERRA ANGLO BÓ ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N'ella são uescriptas, «por uma testemunha presencial», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes, da terrível guçrra que tem espantado 
o muiico inteiro.

A GU ERRA AN.GLO PO ER faz passar ante os olhos d o1 eitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d’esta prolongada e acérrima 
li\cta ‘entre inglezes’. trársvãaliftnós e branginos, veniadeiros prodígios de 
he-oismo etenacidade, em-que são egualmente flaniiraveis5a coragçm e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadissimos_ d'esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas .pçjqu 'nas republicas suUafricanas, decorrem atravez de verda
deiras peripécias, por tal maneira dramaticas e pittorescas,que d-io á GUER* 
RA ANGI.OrBOF.R, íònjuhctamente 0111 o irresistivel attraçtivo dum a nar 
rativa histórica dos no.ssos dias, o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IA S
apresenrando ao publico é ta  obra em «esmerada edição,» e por um preço di
minuto, julga prestar um serviço ros numerosos leitores que ao mesnao 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successos 
que maL interessam o inundo culto ná actualidade.

Pedidos d Emprega do. D IA R IO  D E  N O T IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, i io  - - LISBO A

equena bibliotheca demoçratica
fyiriaidã plv- cfítihmid fler-rae 

por

¥»e«|i!se3Eos íra ía ílo á  .«té c 4í?bçsí^5 o ç fv lea  e H3oral.« 
'^íç lííopágâ^iilâ «iesnottfaiiea, - K stn d o s <le 

vEs!gaa*isa^á« áeSeasíiSca. - Estiados his(«rlçog.-V ni^ 
gaeisaçâo «la- se iea e ia  «ias religiões.-< í|nest5és «SUs 
iM áeresse proieíua-jo.- IííCí

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

finfeéjçcfc® -»,i ■,%S«ffCíX.&TUfilA W.4 P R O .T IS C U
■3 mezes, ('6 números) 280 réis; 6 mezçs,

(12 números) 56o; 1 anno, (24 num.eros] i$ooo réis 
.4 sahir quinzenal mente.

Esta bibliotheca inicia-se no intuito de aproveitar 
todo o saldo em beneficio da escola do Centro Rodri-i
:gues'de Freitas. ,1. ; :s í-hl.’ r

Séde do Centro da «Pequena Bibliotheca Democrá
ticas:— Largo de Santo André, 19,-A, i.°.

- a i L X S B O A l * -


