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0  sr. Regedor
Está tornando-se muito 

saliente o regedor de uma 
das parochias das proxi
midades, Elle que na sua 
vida particular é um ho^ 
niem honesto e um bom 
chefe de familia, na sua vi
da administrativa tornou-se 
thalassa como burro.

De camaradagem com 
o respectivo prior andou 
galopinando a favor da lis
ta monarçhica, o que a Lei 
lhe prohjbe, e procurou im- 
pgdjr que "se forni asse me-! 
sa para a assembléa da sua 
freguezia, aconselhando os 
eleitores que sabem ler e 
escrever a que nao compa
recessem á hora própria.

De nada lhe serviu a es* 
perteza saloia.

Ora este regedor, que 
de regedoria nada entefide, 
faria melhor se tratasse das 
suas batatas e dos seus ne-. 
gocios e mandasse ao dia
bo os espertalhões qué, pa
ra se governarem, o estão 
indispondo çom os seus 
conterrâneas,

Gosanda de sympathias, 
sendo esiimadoe respeita
do como: ibi até ha poíico,. 
que necessidade tem elle 
de* s e i n d i s 0 o r c o m' a s p e M 
soas com quem constante
mente está em contacto?

Não çomprehende qúe 
os matreirões o querem 
empurrar para a frente, 
a hm de fazerem p seu jogo 
e que no hm se riem da fi
gura de urso que elle está 
fazendo?

Ate agóra o fizeram fis
cal do pico e das cascas do 
8enhor.de Rio EriofJ!

Elle que é do povo, que 
entre elle nasceu ç entre 
elle se crepu, feito cori.pheu 
d’um regimen de oppres- 
sãp e vinganças que se es
tão exercendo contra os 
seus paroçhianos!!;

Senhor regedor! O ami
go que tem sido sempre 
um bom cidadão e um 
honrado homem, contente- 
se em continuar a sel-o e 
não queira metteivse em 
cavallarias altas para que 
não tem competência nem 
çalção.

Nao se deixe envaidecer 
çom palavras hypocritas

que lhe dirigem certos tar- 
tufos., para não cahir no ri
dículo, que 4j  sempre mau 
e que peior se torna quan
do os cabellps nos come
çam. a embranquecer.

Trate das batatas e da 
adèga, senhor regedor, 
junte-se ao povo para o 
auxiliar e proteger np que 
possa, cuide dos seus e 
mande ao diabo a camisa 
d4 onjze varas em que o 
querem envolver, e da qual 
o amigo não é capaz de se 
desenvencilhar.

E’ um conselho de ami
go e n ã o  lhe' levo nada por 
elle.

Não se mcttír com pa
dres nem com marrecos'; 
os primeiros são quasi sem
pre velhacos, Os segundos 
s ão' se m p r e i  nt riga n t es.

Tento na 'bola, iíãor se 
deixe comer.

E cá está ás ordens oséu
amigo

Flil.ISÍiEtiTO.

Tem íogar iVesta villa, 
no dia 10 da proximo mez 
dê maio, no edifício dos 
Paços do Conselho, a re
vista dos reservistas dam.j- 
cjli&dòs n’esta Iréguezia, e 
no dia 17 para os 'domici- 
liados nás/- -freguesias de 
Catlha e Sarilhos Grandes.

.Com! que - direito, o zela
dor da c;tm.ara -Jacob C as
tiço manda, quando lhe. pa
rece, um empregado da 
limpeza pública -com um 
■carro» tirado por uma mu- 
ar pertencentes á .camara 
levar ã Mal pique sua mu
lher e depois a manda bus- 
ejar servindo-se do mesmo 
meio?
A  p t * « í t i s s S «  d o .  M * ; í s s í » s

Como haviamos noticia
do, effectuou-se no preté
rito, domingo n esta villa a 
procissão de Passos, sahin- 
do o cortejo ás 5 horas da 
tarde d.a çapepa do conven
to da Senhora da Concei
ção e recolhendo ás j  á 
igreja matriz, onde, como 
dé costume, se representou 
a tragédia do Caivario. A 
multidão que s e ; encorpo- 
tfou no préstito foi grande, 
não impedindo, no êmtart- 
to, a boa ordem. Abria, o 
cortejo um. guião, e a se
guir p pendão, membros

da irmandade dos Passos 
conduzindo pelas mãos no 
ve anjinhos primorosamen
te vestidos sustentando nas 
mãos os emblemas da Pai* 
xão; em seguida vinha a 
irmandade do Senhor dos 
Passos; o andpr ornado 
com flôres naturaes sobre 
o qual ia o martyr do Gol-, 
gotha curvado ao .peso do 
seu supplicio] o pajlio, sob 
o qual iam os reverendos 
Jqsé Alberto Soares e. 
Theodora de Sousa Rego, 
conduzindo aquelle,o'S<'Hilo 
Lénbç). Fechava o cortejo 
a distincta phylarmónica \ Q 
de Dezembro, d ’esta villa, 
que ^urante o trajecto exe- 
cutqy çarrecÇcvmen.-te duas 
lindas marchas fúnebres, 
composição do seu mestre
o nosso amigo Balthazãr. 
Manuel Valente.

E í e r s u i t t i s s e  e s s a

E’ hoje que naquella lo* 
cálidade se eífectúa a pri- 
meira kermesse promovida 
pela Sociedade. União, e 
Ti-abalho de S.aril.hos Gran
des. u:

N’áqiíel|e p,ovo. reina, 
grande animação,

, & r s e i | i a ( 9  u è  < l e .

«wiíft :
1 Nova iiiSècticiJa ameri* 

Cima, destroe os insectos; 
que se sustentam^ com; a 
sfcivá dos vegetaes, pio',lios 
dos favaes, meloaes, rosei
ras, a r vo.r es1 fr uc t {fe r as, h or
las,- jardins» etc., etc.

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

Preços, esclarecimentos 
ç encommendas, a José 
-Pereira Fialho— AIdegalle-
cr n Wclv

O  jesuítico «Portugal» e- 
o «Noticias de Lisbôa». re
ferindo-se ás eleições de 
deputados pêlo circulo 17; 
di/.ein còm, o. descaro que 
lhes é próprio que em Al
degallega os republicanos 
se apresentaram mestres 
em prestidigitações d.e ur-s. 
na.

Egual, referencia fizeram 
aos republicanos de Gran- 
dola, e por «lapso» escapa
ram . . .  «os» de Cezimbra 

Coiíad.itos!;.. .  Que hão
d.e ei 1 es dizei? !. . . ,

ABRE, BESTA!

O  borrachfb do Padre 
Mattos, ou algum animal 
dá mesma força, estendeu 
os quartos trazeiros até 
aqui e mandou-nos duas' 
parelhas de coices,

/^rre! que já é ter as pér- 
nas compridas!

Trata ,0 bebedo, no seu 
immundo pasquim que dá 
pelo nome de aPoriugala, 
o poyo de Aldegallega 
com 0 devsdeme. desprezo, 
que só mereChm aquelles 
que, como o borracho, só 
vivem da exploração da 
ignorância, das niuIJidÕes 
e do fanqtismo das beatas 
ricas, rjca-lhe a. cevada na 
harriga e..anda espinotean- 
do: foi. n’um d esses pinotes 
que lhe saltou a ferra.dura 
que nas. yeia attingir.

Zurra o, asno, que Alde
gallega, só, conhecida pela 
matança de* suinos, foi in
grata para o jo ã o  Franco e 
para Fernando de Sousa 
que a protegeram na. ac-.- 
quisição dti comboio, igno
ra o alarve que esse com
boio é feito, á custa do my- 
nicipiq. e qu,e somps nós 
que a  luive.mos de pagar!.

Esta terra que para o' 
masmorro só. era. conheci
da pela matança, de -suinos* 
ficou, agora tambem. ço- 
nliecida pela. ajtivez çom. 
que- corííju a golijha que 
certos manJões lhe tinjiám 
posto, e se sua reverendís
sima e- os d;i sua , gi;e.i qu- 
zérem dar ,um passeio, até 
cá, em missão de propa
ganda, talvez tambem fique 
conhecida pela matança 
dos burros.

-----------------------------— ---------------------------------------- ------------------- ------------

Ve3iíla..4lc estrtanajíishíís 
e «le ^iShede.s e-cía

.%!<!! cg^!8«'g;í
Quando em Aldegalle- 

ga aíguem precisa de es
tampilhar uma carta ou 
comprar u,m bilhete pos? 
tal, coí re os estabelecimen-, 
tos auctorisados e não en- 
qon.tra; nem umá nem ou
tra coisa. Achámos urgen
te que se dèem iu.imedia
tas providencias, e ao. sr. 
Ventura* empregado do 
correio, compete officiar 
para a. direcção geral dos 
correios dando conta efes*. 
te facto, a fim dos indivídu
os que tèem o privilegio.

da venda das estampilhas 
sejam intimados a possui- 
rem-nas em quantidade ‘ 
suíficiente para satisfazer 
os pedidos, sendo-lhes, em 
çãso contrario, retirado o 
privilegio, que passará pa
ra outros-indivíduos.

O nosso amigo José 
Theodosio da Silva, pro
prietário da importante Fá
brica de Gazozas e R efri
gerantes. n esta villa, atten- 
dpndo ás grandes diffleu!- 
dades porque estava pas
sando nos annos anteriores 
em servir os seus, numero
sos freguezes com à preçi- 
za pontualidade, resolveu 
fazer a acquisição de um 
magnifico motor, dando 
assim o necessário desen
volvimento á sua industria, 
servindo de prompto qual
quer pedida pot; maior 
que se|a.

.1' BSx.ir* (Minara itiiaM*- 
l»al

Gamo. nps consta que a 
actuai vereação çstá empe- 
nhada ,cm bem servir a& 
maiores necessidades da 
terra* lembràmos-il\e que* 
comece.pelo caes„ das falu
as* evitando que as .mura-* 

ias se- desmoroneni.
' Quanto mais tarde tanta 

mais custará-

A qEaeiaa «•©síípeíis*
Novamente se nos quei

xam que os arrematan.tes 
do Paço não consentem, 
qkie os mais peixeiros, tirem 
agua do pòço para lavagem, 
do peixe'. Este- facto, deu lo
gar- a que n,a quarta 'feira, 
depois dos maiores impro-. 
perios, um dós peixeirospu- 
xasse d,e 1 um, cutello. para 
Alfredo lucas;;um  dos ar
rematantes contra; quem 
mais se nos queimam,

E’ preciso que. o sr, Lu-, 
cas, que não passa de um 
homem que precisa de ga
nhar n’um dia o indispen
sável para comer no outro, 
se lembre que ámanhã, po
derá estar no, luga.r d aquel- 
les que sç queixam hoje, ç 
não gostará depois que lh.e 
laçam, o niesrao. Agua não 
se negá a. ninguém.

A quem competir mais. 
uma vez pedimos provi
dencias sobre este assum
pto.



à

Escrevo em sexta feira 
santa. O dia está triste é 
•carrancudo, como para 
commemorar a tragédia 
do Gal vario-. Mas apesar 
do mau tempo, a multidão 
é grande nas ruas, predo
minando o elemento femi
nino nas visitas ás egrejas.

•Ahi, por entre os aro
mas do incenso, celebram- 
se as festividades da Sema
na Santa. Gommemor-a-se 
:â paixão e a morte do Jus
to que sacrificoú a vida 
pára dar a liberdade aos 
pobres ê opprimidos. Mas 
os pobres e opprimidos 
continuam a existir na "ter
ra e a doutrina sublime do 
fivaiov philósopho que têm 
apparecido no mundo pro- 
segue adulterada e calcada 
aos pés por todos os que 
deviam curvar-se deante 
delia.

O s ódios, as intriga, as 
malquerenças, as viljanias, 
são a ordem do dia em to- 
da a parte. Reina um egois- 
Ifto feroz onde só devia há-, 
ver a egUaldade e a fraterni
dade. O s homefts, em veZ 
dejrmãos, filhos da mesma 
mâe-^-a Natureza, que eX- 
tende por todo a universo 
os se\is dons exuberantes, 
renegam essa mâe,armam- 
se uns com os outros, e 
despedaçam-se conio os 
tigres e as lryenas nas flo
restas. E’ um quaâro me
donho o que estamos prê- 
senceando. A ar té de malar 
cada vez faz mais progres
so. Fabricam-se armas 
mortíferas numa quantida
de prodigiosa, como se não 
se tratasse de outra coisa 
senão de dizimara pobre 
humanidade, que tão gasta 
e depauperáda já vae es
tando pelos males que pro
move por suas próprias 
mãos.

Ha, é verdade, uns após
tolos dá grande idéa que, 
seguindo ás pisadas de 
Cnristo, pretendem liber
tar o mundo e fazer com 
que todos os homens, se 
dêem as mãos, n’um enlace 
de paz e de amor. Mas es
ses homens são repêllidos,

3 i FOLHETIM

Traducçúo de J. DOS ANJO S

011 l i o  FAIAL 
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Foi ao mercado dás flòres da Ma- 
gdalena c comprou um ramo de rosas 
brancas.

E quando, entrou no comboio, 
quem visse aquelle ramo nas aimofa 
das do cai ro, e depois o rosto enru
gado e sombrio d’aquel!e homem que 
paracia bom e honesto, diria que era 
algum pobre pne que ia levar a uma 
sepultura, n'aigurn certvterio dss bar
reiras, um punhado de flòres imma- 
ruladas com que se cobre o caixão 
òas virgens m o; tas.

são taxados de loucos, e se 
reincidem no que os outros 
consideram um crime, mêt- 
tem-n’os em prisòes onde 
nâo entra a luz do sol. Se- 
questram-n’os do convivio 
da sociedade, e os que tai 
fazem pavoneiam cá fora 
com o maior desplante a 
stla impudência aos olhos 
dos que os temem porque 
não têem força para se 
medirem com elles.

£  ha tantos séculos què 
Christo se sacr.tfic.aiJ, para 
tudo estar no. mesmo es
tado ém que elle viveu, 
para se vêr ainda um co
bertor de honrariás e gran
dezas, grandezas vãs que 
o sopro da morte desfaz 
ntim momento e outros 
sem íerèm ao menos um 
pêdaço de pão para mata- 
rdfti a foniè a si e aos seus!

Quando raiará o grande 
dia da libertação? Qúando 
deixará de ha vêr escravos 
e senhores? Será tudo isso 
urta utopia, um sonho de 
cérebros febris? Não; é 
questão de tempo; o carro 
do lYogresso trilha ovante 
o caminho do Futuro e ha 
dê anniquilar de vez todos 
os velhos preconceitos, es
magar todas ás crenças é 
tradições-, para deixar de 
pé uma Unica religião': a 
do amor e da liberdade.

E n’esse dia, que os meus 
olhos talvez já não possam 
vêr, serão realisâdas as 
palavras do Christó: «À- 
mae-vos uns aos outros.»

íóÀQÍÍIM 'BOS Àkros.

^SiriUõ «íè soíISo

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 «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.

XI
i o centro cia mesa, entre as diver

sas ignarias, a SuZana, tinha posto 
n*um vaso de porcelana as rosas bran
cas que o capitão trouxera de Paris.

Estava encantada. As-idéas negras 
que ainda na vespera Ihe atordoavam 
a, cabeça inquieta já tinham fugido de 
todo. Já náo suspeitava- do marido.

Elle tinha-lhe aberto os braços co 
mo noutro tempo, quando, no re
gresso. lhe offerecera um ramo. bal
buciando com voz que tremia um 
pouco:

— Dou-te os parabéns, minha queri- 
cja!

Agora já ella náo se pensava no 
pasmado. Náo queria saber nada. Sor
ria-se para todos, preoccupada unica
mente com o jantar. De.tava ás vezes 
olhares inquietos para ospratos chei
os que o marido entregava á criada.

PELO LIÍRB-PENS&M1S8T0 ,

Os rufiões do ultramon- 
tanismo, secundados pela 
matilha de beatas, ás o r 
dens da beata-mor d’este 
reino, que segundo se diz* 
auxilia poderosamente com 
o seu dinheiro, a galopiria- 
gem nacionalista^ andam 
positivamente, desorienta
dos.

Rufiões* de êsquiná, co
bardes anonymos seni pu
dor, nem dignidade, com- 
promettendó pelos selis 
ignóbeis processos a causa 
já tão comprometiida que 
defendem, eil-os---os reptis 
da reacção-“ estrebuXando 
nas vascas do seu dasespe- 
ro e pretendendo attingir- 
nos Com a sua peçonhenta 
baba asquerosa.

Poucas pessoas, decerto, 
terão sido perseguidas pe
io odio de sacristia, como 
quem escreve estas linhas^

E’ tão facil insultar Uma 
mulher! Cobardes!

Hoje, por exemplo, rece
bi um bilhete em que se 
me insinuava: «Mulher po
lítica, que depois do rege- 
cidio, ainda faZ êonferenci- 
as republicanas, merecia 
ser açoitada na praCa pú
blica.»

Vè-se que a nação não 
abdica dos seus princípios. 
Está-lhes na massa do san
gue >. >

Ora, eu não fk  nenhu
ma conferencia republica
na, simplesmente porque 
sou mais alguma coisa do 
que republicana» Mas disse 
que o logar dos que mili- 
tám nos partidos mais 
avançados era ao lado dos 
republicanos, visto que a 
sua obra é dê liberdade e 
se propõe amordaçar o je
suitismo. Falei das beatas, 
que andam por ahi á solta 
fazendo propaganda nacio
nalista e lamentei que tives
se prestado até hoje, tão 
pouca attenção ás feminis
tas liberaes, que poderiam 
prestar optimos serviços 
aos partidos democráticos 
se tivessem sabido apro- 
Veitar-lhes a boa vontade e 
dedicação. O  resultado ahi 
está. As feministas catholi-

O  D O M I N G O

—Nf;o comes, meu amigo? d iz ia  el 
la, Estás cançado?

Estava effectivarne.nte cançado, 
cançado do corpo e da alma. As gar
galhadas dos Seu; convidados, as pai- 
mas com que o filho saudava cada no 
vo prato, a serenidade da Suzanna e 
as Suas perguntas affectuòsãs tortura 
vam-n’o mais dd que se elíá lhe diri
gisse asperas invectivas, mais do que 
todos os iusultos e todas as tíagella- 
çpes. Por detr8Z do qundro familiar, 
entrevia como uma sombra os por 
rpenores da scena sinistra que se ia 

passar nVqueila mesma casad e que 
os visinbos talvez invejassem a íran- 

uillidade feliz. Não tinha forças para 
esempenhar o seu papel. Ao lado 

d’elle. riam se das suas numerosas dis
tracções.’

Batia o queixo e tinha frio pelo 
corpo todo. E sem cessar, machinal-

cas, recrutadas pelo «Sacré- 
Coeur» unem-se para lios 
combater e fazem-nos o 
mal que podem.

Nós temos feito politica 
Sentimental.

Hllas fazem-n’a de facto.
Nós temos theorias. El

ias têem obras.
Nós caminhámos para a 

luz. Èllas esgrimem na tre- 
va.

Não importa! Nâo inti
midam

As feministas liberaes sa
berão cumprir o seu dever 
sem desanimos nem tibie- 
zas. Quanto a mim-, Cada 
um desses insultos, ano
nymos oU não anonymos 
que me dirigem, tem 
o condãò de encher-me de 
forÇas novas. Continuem, 
pois. Todas,as provas que 
eU fôr recebendo, da misé
ria mora! dos nossos adver- 
sarios, padres e beatas me 
vinculam á obrigação de 
não abandonar o meu pos- 
t.o. E não o abandonarei,

MAHIÀ VcLÍÍBbA.
.----------------------------- - --

OS «FEaíÍh«S
Hontem, sabbado dê alle- 

luia, pelas io horas da ma
nhã, procedeu-se n’esta vil
la ao espancamento e quei
ma dos Judas.

Com o todos erarti de 
palha, deprehertde^sê que 
fossem mandados fazer pe- 
los protegidos do Senhor 
de Rio Frio.

Alguns doestes bortêêos 
tinham letreiros com aifia- 
\>èh referencias ao pulha do 
ex-dictador Franco.

12 agora?
São os republicanos de 

Aldegallega que estão fe
chados na mão do sr, José 
Maria dos Santos ou o es
crivão de fazenda que está 
rta algibeira do Visconde 
de Mangualde?

---------- -------------- «»*--;-------

Múito têm beneficiados 
agricultura a chuva que 
durante a semana pretérita
cahiu n’esta região.

t. *
. ----- i— --a»»— — — —

Bí3íx«ffr«í
e sulphato de cobre para o 
tratamento das vinhas, 
vendas porgrosso e miudo, 
pedidos a José Pèreira Fia
lho— Aldegallega. 349

mento, despejava os copos que tinha 
deante do prato, bebia serri comer, 
carrancudo cortio um bêbedo que ti
vesse o vinho triste, contemplava o 
filho com um olhar immovel, como 
se quizesse gravar indelevelmente no 
fundo do cérebro as feíçoes, a voz e 
os proprios gestos de pequeno.

Sonhava em ter o brilho d'aquella 
imagem adoiada deante dos olhos, 
durante o somno eterno. E  n’aquella 
jon te mplação a c ha va- se mais c ulpa do 
do que nunca.

O retrato errt pé do commandante 
Ricòme estava pendurado nn casade 
jantar por eima do fogão.

A ' lnz do candiciro de suspensão, 
as camaçóes deslavadas d'aquelle ros
to tomavam um relevo de sombras 
quasi vivas. Os olhos embaciados lu
ziam e o seu olhar -sem expressão ti
nha um não sei quê severo e rigido

Iliiuiftrès
Que os thalassas não po

dem consentir que o Circu
lo 17 leve dois deputados 
republicanos ao parlamen
to.

Qtle o Baptistiíiha e o
Criador dè Rio Frio se ar- 
repeliam de desespero por 
verem perdidos todos os 
seus esforços.

— Que o sr. Santos fôra 
prevenido pelo seu afilhado 
Diogo de Mendonça que 
pôr áqui nada se faria ém 
pròveitô de candidaturas 
govejr namentaêSi,

— Que ás charíieiás do 
sr. Santos sd irá buscar le
nha quem levar cartão dò 
prior de Sarilhos Grandes 
assignado pelo regedor -ou 
vice-versa. .

—-Que os srs. Diogos 
não pediram votos a nin
guém, e que pelo contrario 
aconselharam que cada um 
votasse conforme o seU 
modo de pensar.

-^-Que os samouqueiros 
juram por tudo que nurtea 
hlais votarão senão com os 
rêpublicanos.

---Que a caillarâ muni
cipal vae proceder a obras 
de maior Urgência e que 
depois só pensará em pa
gar as suas dividas.

—r;--------   =J     

No pretérito domingo 
rêalisou-se na camara mu
nicipal d’este concelho o 
apUrarnerlto da votação 
dos concelhos dê Ãldegal- 
lega, Moita e Aícóchete cu
jo resultado foi o seguinte: 
Republicanos —- Dr. José 
Estevam de Vasccncellos, 
ií559 votos^ dr. Eduardo 
Mendes Bello, i :555; José 
Maria de M oura. Barata 
Feio Terenas, 1 555. Monar- 
chicoç: D. Luiz Filippe de 
Castro, 7 1 3; Diogo Domin- 
gues Peres, 7o3‘ D. Manu
el de Noronha, 633; José 
Fernando de. Sousa, 435; 
Manuel Maria Antas Bar
bosa, 2; João Franco, 1. 
Socialistas: Antonio Fran
cisco Pereira, 3; Manuel 
José da Silva, 3.

Animatographo
Hoje, a primeira sessão 

ás 7 horas da noite. Qua
dros surprehendentes.

que ainda ma‘s âccentuado era pelo 
franzido ironico dos labios fechados.

' O Paulinot não sè atrevia a olhar 
para aquelle grande retrato que se le
vantava na frente d'elle e que o do
minava com a sua dignidade muda de 
avó Tírfha terrores de allucinado.

Iria 0 commandante descer da sua 
moldura para pronunciar um «vefe- 
dictum» sem appellação contra aquel
le ladrão que manchava com a sua 
presença a casa da S tyli ta e da Suzan
na? Náo iria levantar a mão para o 
pór fcSra. para lhe arrancar, nb  meio 
do jantar e na presença de todos os 
convidados estupefactos, a cruz dô s 
que foram corajosos, honestos e lea- 
es durante a sua vida militar?

(Continua,1,
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Vi tiniria d «  Sâikaíejo 

Assim se denomina um 
novo estabelecimento que 
hontem á noite abriu nesta 
villa na rua Direita, 88 e 
i)0, ssquma da rua do Con
de, de que é proprietário o 
sr. A. P, Roldão.

A falta d’urn estabeleci
mento de vidros era aqui 
muito sentida o que quer 
dizer que representa para 
Aldegallega um melhora
mento a Vidraria do Riba
tejo, onde se encontram vi
dros de todas as qUalida- 
dades e vidraças em todas 
as dimensões tanto para ja- 
nellas como para vitrines 
seja qual fôr a sua medida. 
Os preços são eguaes aos 
de Lisbôa, o que já influe 
muito, visto evitar-se in- 
commodos e dèspezas com 
fretes o que tudo fica a 
cargo do proprietário.d’es- 
te estabelecimento.

 x?»g>̂ r-— ------ ; 
ProcissãA <íc S*as$«£

AGRADECIM ENTO
.4 commissão promotora 

da procissão dc Passos que 
se realisoii nesta villa no 
dia 12  do corrente, pelas 5 
horas da tarde, summa- 
menle reconhecida para 
com a E x .mA Direcção da 
Sociedade Phylarmônica 
i.° de Dezembro, vêm, por 
este meio, agradecer o ter 
accedido ao seu pedido, em-, 
pregando os meios necessá
rios para que a referida 
Sociedade Phylarmônica, a 
auxiliasse com o seu illimi- 
tado préstimo gratúitamen- 
te em abrilhantar aquelle 
acto religioso, allendendo d 
referida commissão não 
poder gratificar, como de 
costume, devido ds esmolas 
oblidas este anno lerem si
do muitíssimo diminutas.

mentos estes, que tambem se 
transmittem desde já  ao re
verendo padre theodoro de 
Sousa Rego, pelos seus ser
viços prestados nos referi- 
dos actos religiosos.

A commissão.-^Francis
co Silverio Fernandes, José 
Cândido Rodrigues d'An- 
mmeiação e Manuel M ar
ques Catum.

______ ANNUNCIOS

E B I T A L
Antonio Pereira Duar

te, Presidente da Camara 
Municipal do Concelho de 
Aldegallega do Ribatejo,
et-c.

Faço Saber que na se* 
cretaria da Camara se 
acha- patente por espaço 
de' 8 dias, a conta da re
ceita e despeza d’este mu
nicipio pertencente á ge- 
rencia do anno de 1907, 
pelo que convido todos 
os cidadãos interessados 
ao exame da referida corn 
ta nos termos e para os 
effeitos do artigo io 5 § 

do Codigo Adminis
trativo.

E para constar mandei 
cassar o presente e outros 
de igual theor para se
rem affixados nos logares 
do costume.

Aldegallega do Ribatejo, 
18 de abril de 1908.

E eu, Antonio Tavares 
da Silva, Secretario da 
Camara, o subscrevi.

O Presidente

Antonio Pereira Duarte.

Souza &  C . a, de Lisbôa e o ®  s e * ® ® » ® #

WKDRAB1A DO RIBATEJO
rédof José Maria Bastos 
anellas, desta villa, tendo 

sido fixado o praso de 40 
ias para a reclamação de 

créditos, sob pena de reve* 
fô.i — ------   -— -----— - --

Aldegallega do Ribatejo, 
o de abril de 1908.

Verifiquei a exactidão:

0  JUIZ DE D IREITO

2.° substituto,

A. T. Silva.

0  ESCRIVÃO  <2

José Maria de Mendonça.

Outrosim, a mesma com
missão não pôde deixar de 
esneçialisar a referida Phy- 
lafmonica pela maneira di
gna e boa vontade com 
que se mostrou em a auxili
ar, pois que. debaixo da re- 
gencia do seu habil mestre, 
sr. Balthaqar Manuel Va
lente, executou durante o 
trajecto ditas lindas mar- 
cliçs fúnebres, que muito 
agradaram, originaes do 
referido regente. A  todos, 
porém, em geral, se agra
dece. Tambem a mesma 
commissão agradece desde 
já ao Reverendo páfocho 
d'esta freguesia, o E x .m0 
Sr, José Alberto Soares, a 
maneira tão digna, amavel 
e generosa com que de tão 
boa vontade a auxiliou gra
tuitamente, em todas 'as so- 
lemmdades religiosas que se 
realisaram durante todos os 
domingos e dias santifica
dos da Quaresma, pois que 
nos sermões que prégou 
proferiu sempre lindos dis
cursos que muito agrada
ram aos seus ouvintes, dos 
quaes deixaram as meljip?. 
res impressões; agradeci-

800:000 REIS
Empresta-se esta quantia 

sobre bypotheca bem ga
rantida. Nesta redacção se 
diz.

^ . i s r N U i s r c i o

P

- n o
(A .a publicação)

o r  este juizo commer- 
cial, por sentença de 9 

de abril corrente, a reque
rimento de Jorge, Souza &  
C .a, Oliveira Soares & C .a 
Quaresma Monteiro, Ber 
nardino Monteiro Ruas 
Guerreiro, Sarmento &  
Pereira e José Braz Simõ
es de Souza, còmmercian- 
tes estabelecidos em Lis
bôa, foram julgados no es 
tado de fallencia Manue 
Fernandes da Cos,ta e An 
tonio Fernandes da Costa 
coinmerciantes residente 
n’esta villa, sendo nomeado 
administrador da massa 
fallida o contador deste 
Juizo, José Joaquim d 
Silva Barata, e curadores 
fiscaes o requerente Jorge,

L
d ri

Vlanuel Antonio 1)0 íCanno
r RUA DA GRAÇA, 18-t,°-D.

Altlegaliçgá

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 

>mo o fregu ei os desejar 
com a perfeição das pri

meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregue\ 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer fato como o 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli- 
de% e bons forros.

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

é í

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

EnCí ir rega-se de côllocar vidraças 
cm janellas, vitrines, etc.

Ha lambem molduras em madeira e differenles arti
gos de louça.

O proprietário d'es te estabelecimento péde ao ex.mo 
público d'es ta terra que não vá a outra parle sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

88, RUA DIREITA, 9 0
ílsqtiiaa <la 12 ua <!o Cossdc

ALDEGALLEGA

46 e 48. Facilita-se o paga
mento a prestações ou co
mo melhor se combinar. 
Trata-se com o procura- 
dor Vaz Velho.

\ i \

ANNUNCIO

(111.1
PO RIBATEJO

( l . a publicação)

No dia 10 de maio pro 
ximo, pela uma hora da 
tarde na casa do fallido 
José Felix Cabanas, na vit- 
a da Moita, se hão de 
vender e arrematar em 
almoeda, a quem maior 
anço offerecer sobre o 
Valor da sua avaliação os 
bens moveis arrolados 
pertencentes á massa do 
mesmo fallido, e que esta
rão presentes no acto da 
praça.

São citados os crédores 
incertos para assistirem á 
dita arrematação e ahi 
uzarem dos seus direitos, 
íjob pena de revelia.

Aldegallega do Ribatejo, 
9 de abril de 1908. .

O ESCRfVÁO

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ PR ESID EN T E

A. Franco.

j v N N t r i s r c i o

COMARCA DE ALDEGALLEGA 
DO RIBATEJO

( l . a (tgiblieaçâo)

P e l o  juizo de direito desta 
comarca, e por delibera

ção do conselho de familia 
e interessados no inventá
rio orpbanologico por obi- 
to dç João de Paiva C arro
meu Sobrinho, no qual é 
inventariante Joaquim Ma
ria Carromeu, ha de ser 
posta em praça no dia 10 
de maio proximo por 10 
horas da manhã á porta do 
Tribunal d’esta comarca, 
afim de ser arrematada 
por preço superior ao abai 
xo declarado a seguinte 
propriedade: Uma terra 
de semeadura com vinha, 
adega, abegoariâ e metade 
dum poço no logar de Sa
rilhos Grandes, livre e alo
dial no valor de 3oo$ooo 
réis. A contribuição de re
gistro é paga por inteiro 
pelos arrematantes. Pelo 
presente são citados quaes
quer crédores incertos pa
ra assistirem á praça que
rendo.

IU

(* .

ATEJ
pa&blicaçã»)

F

designa-

P R E D IO

Vende-se um, de 1 
dar, na rua do Conde, n.

0 an-
OS

Aldegallega do Ribatejo, 
8 de abril de 1908.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco.
O ESCRIVÃO .

José Maria de Mendonça.

e l o s  autos de carta pre
catória para louvação, 

avaliação e arrematação 
de bens, extrahida dos au
tos execução hypothe- 
cária, que a companhia 
Geral do Credito Predial 

tuguez. 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 io  áe maio pro-* 
ximo por 10 horas da ma
nhã,; para serem vendidos 
por preço superior ás 
quantias abaixo 
das, os seguintes bens:

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

f • ? r ; 1 r* ' \ 1 ' J  r í l  ... l

2.0— 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, 
çom o numero 2 de policia 
no valor de 3oo$ooo réis.

3 .° — O  casco e rendi
mento dum predio de ca
sas, sito na Travessa do 
Cebolla da villa d’Alcoche- 
te, com òs números 3 e 4 
de policia, que se cotnpõe
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de dois fornos de coser 
pão e casas altas para ha
bitação no vojor de réis 
3oo$!ooo.

4.0 — O  casco e rendi
mento dum a morada de 
casas terreas, sitas na rua 
do Catalão da villa de Al- 
cochete, com o numero 12 
de policia, composta de 
tres compartimentos na 
rua de Francisco Lopes, no 
valor de i20$ooo  réis.

5 . ° — O  casco e rendi
mento d’uma morada de 
casas terreas sitas na rua 
de Francisco Lopes ou 
Becco do Catalão da villa 
de Alcochete,  no valor.de 
2C>o$oou 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 JU IZ P E  D IREITO ,

i  : rJ\~. Franco.
O ESCRIVÃO ,

José Maria de Mendonça.

A N N U N C I O

DE ALDEGALLEGA

P e l o  juizo de direito desta
comarca,  cartorio do 1 ,° 

offlcid, e por deliberação 
do conselho de familia e 
interessados no inventario 
orphanologico por obito 
de Oertrudes da Piedade 
Cachéir$;  no qual é inven-1 
tariante Francisco Soeiro 
Cacheira,  ha de ser posta 
em praça rio dia jo de 
maio proximo' por to 1k> 
ras da manhã, á portá do 
Tribunal d’e>ta comarca, 
a $m  de ser arrematada 
por preço superior at) abai
xo  declarado ; a seguinte 
propriedade:  Uma mprada 
de icasas. bpixajj çom qujn* 
taJ, sitas na rua de Oliveira 
desta  villa, praso fbrçiro 
em i§6oo réis annuaes 
com laudenio de quaren^ 
tena aos herdeiros de l:my- 
gdio dos. Santos Caliado, 
no valòr 'de 15ò$ooò réis. 
Pelo presente são citados 
qqaesquer çrédòres incer
tos para assistirem á praça 
querendo,

Aldegallega do Ribatejo; 
6 de abril de 1908.

Verifiquei a. exactidão,;

O JU I^ DE P 5R E IT 0

A. França.
o  e s c r i v ã o

José 'Maria de Mendonça.

E N C Y C L O P E D I A
D A S  FAMÍLIAS

Preço da assignatura, an
no, 800 réis.

Pedidos a Manuel Lucas 
Torres, rua do Diario de 
Noticias, 93— Lisbôa.

M A X I M O  C O R K I

NA PRISÃO
Preço $ 0 © réis

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

^ L I S B O A  3 H

Romance historico con
temporâneo po.r

MI.R1EL MIRRA
Fascículos semanaes a 3o, 

réis e tomos mensáes.-a 1 5ò 
réis,

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

G A Z E T A  d a s  ALDEIA S

Semanário illpstr do propagan
da, Agriçpia e vulanrisaç^o de cophe 
ciqieritos uteià, premiado co'm mediir 
Ihás dç.ouro. prata e bronze ,qm difie- 
reptes exposições e grpndç.-diplom? 
çThonra na 'E xp o sição  djf Irrtprensa 
de 1S9S,. : ; ; .

Assigna-se na rua do Sa ua Ban 
dei rã, 195, i'A.

H I S T O R I A  S A G R A D A
' DO

AJITIGOEMOVO TESTAM Eff TO

(Vida de Jesus Christo c d ó s  pri- 
me^rps apóstolos.; acompanhada de 3o 
gravuras" e de dois màppas e urii 'pla- 
no de Jerusalem-

P E L A
"Busárejía «io K o rte .,

Com ápprovaçãp‘dp sr, t>; Aptònio, 
Bispo do Porto.
Prçço,Jjrotbada — 15o réis, Carto-, 

nada aoo í eis.
Livraria -Edi-tora de FigWeirinbas Jú 

nior, rua 'da.s Oliveiras,.75— PORTO.

P A L H A

Enfardada, vende,  muito 
boa, Antonio Joaquim Re
lógio Junior, nesta villa, 
rua do Conde. , 340
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OS DRAMAS  
DA CORTE

(Chronica do reinado de Luiz X V ) .
Romance historico por 

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

Os amores trágicos de Manon Les 
çaàt com o celebre çavaUeiro de 
Grieux. formam p entreclio- d’este 
romance, rigorpsim enté histórico, a 
que Lado.ut ettç imprimiu um jCunho 
dé origina‘ifuã‘dç deveras encií.iitçidor.

A corte de Luiz xv. com todos os 
seus esplendorçs e misérias, é esctx- 
pta magistralmente pelo auçtor d’0  
Bastardci da Rainha nas paginas do 
seu .povo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre, nó? e\ito. egual 
áquellè com pue foi receh:'do éiii Pa ■ 
fis, onde se contaraip por milhares 
os exemp.lares vèndidòs.

;A ediçiió por-tupiièza <fò popular e 
"çôrnm.ovente romance, será feita ,em 
fasciciil.QS semanaes de ió paginas. 

;de grande formato, iliustrjidos çom 
soberbas gravura§ de pagina, e cons-
tará apenas de 2 volumes.j»' . • u rt

‘<1$ ré is  o f;is<*i<r»EElo
f  «O rt 'ls  o íoíbío

2 valiosos brindes a todos 
os assignantçs J

- Pedidps á Bibliotheca Popular,E111-
presa Ediçora. 16a, Rua da Rosa. 16» 

Lisboa.

COMPANHIA FABRIL SIIVGER
2 6 0  ■ ____________________

P o r Soo réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S  E SG  E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO J O À O  D A  C R U Z ,  cobrador 
da casa c çoncessianario em Po.r/u-
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogns a quem os desejar.
s a i  a l d e g X l i e g a  i m

RELOJOARiA GARANTIDA
—• í)E —

Áucíina Marques (vontramesíre

Relogios de bolso americá-' 
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$ 8oo.

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

Diversos objectos douro  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, nícfno- 
g ram m asem  relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

S, U íia Direita, 7 -  ALDEGALLEGA

DIARIO DE NOTICIASA. GUJSRRA ANGLO-BOER
Interessantíssima narração das luetas entre inglezes e boers, «illustrada» 

com numerosas zinco.^ravuras de «homens celebres» do Trarisvaal e do 
Orange, incidentes notáveis, «cercos e batalhfis mais crpeptas 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 16  paginas ..............3o réts
Tomo de 5 fascículos.............. i. . i .......... ...........  i5 o  »
A GUERRA A N G L0  BÓ ER é a ólvra de piaispalpitante actualidade.

iN’ellá si|o déscriptás, «por:pmfi,testemunha presencial», as diflerentés 
phases q acontecimentos emociqnflntes da térrive! guçrra que fem espantado 
p mundo mtejro.

A GUERRA A N G L0  1 0 ER  faz passar ante os òlhos dò 'eitortodasas 
«grandes bat;;lhas, combates* e «escaramuças» d'esta prolongada e acérrima 
lueta entre ipglezes, tra svaiilianos'e o.ranginos, verdadeiros prodígios de 
heroísmo e tenacidade, em que são eguaimente adm.iraveis a coragçm e de- 
tttpaçSapntriòtícji de vencidos, e vencedores.

Os incidentes variadissimos d’esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas pequcnus republicas sul-afriçanas. decorrem atrayez de verda- 
dçipis peripecias. por tí\l maneira dra.m^ti^as e pittdrescas, que diio á G U ER 
RA ANGl.OcBOER, conjunctaménte 'om o irresistível attractivq.d’uma nar 
ra?iva h StoVica dos nossos d'a,Sv0 encap|o da leitura romantísadp.

A Bibliotheca do D IA R IO  DÈ N O T I C I A S
apresentando ao publico e~ta obra em «esnierada edição,» e por pm preço di- 
minutQ, julga prestar um serviço, ao,s numerosos leitores quç ao mesrno 
tempo desejam deleitar:se e adquirir perfeito conhecimento dps suççéssQS 
qije ip.ais interessam 0 inundo culto na açtpaljdade'.

: Pedidos 4 Empreqa do D IA R IO  D E  NO I IC IA S  
i Rua do Diario de Noticias, 1 10-^-L I S B O A
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VBtigarisação scieiíéiSies, - Kstnilos h ís b ile o i- T iil : 

garisaf^ão <ía sciescia íl;ss rçiiglões.- Qiiestôçs de 
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Cada volume de 32 paginas^ avulso, 5o réis 
P or assignatura, 40 réis
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A  sahir quin~enalnien(e.

Esta bibliotheca inicia-se no intuito de aproveitar 
todo o saldo eííi beneficio da escola do Centro  R od i>
gues de Freitas.
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