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Honrámos hoje o nosso 
jornal publicando os retra
tos de Estevam de Vascon-r 
cellos e Feio Terenas, os 
deputados republicanos 
eleitos pelo círculo de Se-? 
tubal.

Individualidades em des
taque nas fileiras da deraor 
eracja portugueza pelo seu 
valor dg combatividade, 
pela sua illustração e pelo 
estremado amor com que 
sempre têem pugnado pela 
emancipação social e 
pela defeza das liber
dades públicas, im- 
pÕem-se á considera
ção de todos os ho
mens honestos que 
antepõem a prosperi
dade e o engrande
cimento do seu paiz á 
politica acanhada e 
mesquinha de incon
fessáveis interesses e 
de illegitimas ambi
ções.

Antigos batalhado- 
res de rija têmpera, 
dos tempos em que a 
intolerância monár- 
chica apontava como 
criminosos ás multi
dões ' indignadas os 
apóstolos da Liber- 
dade e do Bem, el- 
ies seguiram sempre, 
sem um desfalleci- 
mertto nem um de
sânimo, olhos fitos no 
ideal que os guiava lu
minoso e grande, pa
ra a conquista da iman- 
cipação suprema pelos 
humanos princípios de 
fraternidade e de jus
tiça.

No jornalismo e na tri
buna, em todos os campos 
em que a sua actividade se 
tem expandidp e as suas 
excepcionaes faculdades se 
têem affirmado, têem dei
xado fecundos ensinamen
tos que o exemplo da sua 
vida de isenção e sacrifi- 
cios corrobora e fortifica.

Da sua acção parlamen
tar ha a esperar tanto co
mo da sua dedicação e do 
seu civismo.

Iniciou-a Estevam de 
Vasçoncellos co,m o proje
cto de lei sobre accidentes 
de trabalho, problema so
ciológico do mais vasto al
cance e demonstrativo do 
mais profundo afnpr e do

mais desvelado intçresse 
pelos humildes e pelos des
protegidos.

Feio Terenas, o jornalis
ta, o conferente, o organw 
sador, o revolucionário, 
que em todas estas múlti
plas encarnações elle se 
tem affirmado e engrande
cido, vae tratar, com toda 
a sua proficiência e toda a 
sua auctoridade, do magno 
e primacial assumpto cia 
Ínstrucção primaria, a ma-

lidades se conjugam para 
os nobilitar tomando-os os 
mais puros e jenuínos re
presentantes do povo mar-r 
tyr, do povo soífredor, a au
gusta ntatsrialjsação do 
eterno ludibrio e do eterno 
escirneo.

-------- —rX3SS»̂ —«p——----*
No passado domingo, 

de manhã, foi atacado de 
uma congestão o sr, Anto
nio Rodrigues de Mendon
ça.

q yen cia da agua estar es
tragada devido á falta de 
limpezas. Jsto causa, como 
é facil de çompreliender, 
gravg transtorno á^uejje 
povo, pois qug tem de an
dar pelos visinhosque têem 
poços a pedir aguá. E’ real
mente digno de lástima e 
de censura o desprezo a 
que tem sido votada esta 
freguezia.

Queixam-se-nos tam
bem do cemiterio, dizen.lo-

B r .  Estevam Òe Y ; tsçonccllos

is importante de todas as 
questões nacionaes porque 
é delia que ha de derivar 
todo o nosso progresso cí
vico, social e económico.

Aldegallega deve orgu
lhar-se de ter conferido o 
encargo de a representa
rem em côrtes a estes ho
mens que tpo dignamente 
e com tanta. intelligencia 
sabem comprehender a ele
vação das suas responsabw 
liçjades e dos seu deveres.

Com esse acto honrou-' 
se duplamente: pela alta 
affirmação de independen- 
çia e dignidade cívica, quer 
brando tradições que a 
humilhavam e envileciam, 
e pe-la escolha dos seus 
eleitos em que tantas qua

líias Ssàrllhíís Ç2r;ss£í1e$

Segundo nos informam 
é grande o descontenta
mento entre os habitante? 
d'aquella freguezia devido 
ás péssimas condições hy- 
gienicas que alli se notam 
e que certamente terão já 
originado várias doenças

As ruas e travessas sãr 
verdadeiras estrumeiras, r 
pôço público não é limpo já 
ha muito tempo, encon 
trandòrse n'um e-tado ver
dadeiramente jastimoso. 
pois para alli têem ^eitadc 
toda a casta de immu.ndi- 
cies. Era deste poço que c 
povo se abasteci 1 de agu?- 
quer para beber quer para 
lavagens, o que não pódt. 
fazer agora, em conse-

V  ■ '1‘X cio 1  crcnas

no- que é acanhadíssimo, 
não havendo já onde abrir 
: ova es, sem que se tenha 
de levantar um cadáver 
ainda completo e com mau 
cheiro.

Estamos certos, sr. pre
sidente da camara, que, 
querendo, com um pouco 
Je  boa vontade, remediará 
.is faltas que deixámos 
neneionadas.

J^ssjècs,.
Recebemos, pela primei- 

-a vez, a visita deste noa- 
ío collega de Alcácer do 
Sal. Iv semanal e diz-se in
dependente.

Agradecemos, e em tro
ca vamos enviar o nosso 
modesto jornal.

U

A nota mais frisante da 
semana foi o discurso do 
dr. Antonio José de Almeh 
da na camara dos deputa
dos. N’essg discurso bri
lhantíssimo, o ardente trU 
buno teve os võos da mais 
arrojada inspiração, fez-nos 
recordar dos tempos saudo
sos de José Estevam, cuja 
estátua não foi çoljoçada 
dentro do parlamento, cer

tamente por medo dg 
que o grande oracfor 
ouvisse e prçsenceas-* 
se as sçenas vergonho
sas qu? alli se têem 
dado.

O dr. Antonio José 
d’AI,meida foi de uma 
energia violentíssima 
contra todos os abu* 
sos da dictadura e fez 
a autopsia minuciosa 
dos actos do ultimo 
reinado coni uma e^- 
press^o de verdade e 
uma clareza de vistas 
que deixaram profun-t 
d amen t e i m p r §ssi Q$a» 
dos os seus adversa- 
rios. Ninguém podia 
contesfar o que elle 
aííirmou, com, a frans 
queza e a lealdade 
que car-acterisam a* 
queíle çspjritp super 
rior.

Homens assim hoti* 
ram o partido a que 
pertencem e a patria, 
á qual dedicam o me
lhor da sua existencia 
e do seu coração.

Consola-nos a alm a 
vêr que nçm tudo çstá per-? 
dido ainda e que, se as leis 
e os bons sentimentos são 
constantemente atropella- 
dos, não é todavia sem o 
protesto dçstas consciên
cias immaculadas que pre* 
tendem, acima de tudo. a 
honra e o. engrandecimen
to da terra que os viu nas-? 
cer.

Fala-se ha dias em crise 
ministerial, dão-s.§ até 
como. certos os rçames doa 
novos, ministros que irão, 
substityir 0. mininisterio de 
acalmação. O s homens 
mudarão, mas os processos 
hão de ser- os mesmos. Nâ . 
da de.bom se póde esperar.,
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D  D O M I N G O

os factos ahi estão a dar- 
nos razão, apresentando 
um desmentido formal aos 
programmas politicos em 
■que -se fala de liberdade e 
progresso.

O  absolutismo e o retro
cesso é o que nós vemos 
em toda a parte.

Vida nova, vida nova!
Joaquim  dos A njos-,

O s lavradores desta re
gião mostram-se contentes 
com as chuvas que ultima
mente lhes têem beneficia- 
do as searas.

Que ao menos o tempo 
corra a favor dos vege- 
taes.

C A R T A  D E  C A N I1A

Um meu amigo chama a 
minha attenÇão para o es
tado pestilento, indecoroso 
e miserável em que se en
contram as ruas d’esta vil-

e ptocura-me porque é 
que eU, por intermedio da 
imprensa, não peço á ca
mara municipal, para que 
lance n’um esforço supre
mo para estes pobres mu
nícipes, os seus olhos mi
sericordiosos. . -.

Ah! meu amigo! A vos
sa intenção é nobre porque 
é justa-; um pedido assim ti
nha a recommendal-o toda 
a justiça mas não era ac- 
ceite, unicamente, porque 
e r a . . .  justo! O s exemplos 
são aos centos Como deve 
ter visto!

Que ganhava o povo de 
Canha em pedir aqui á ca
mara para que mandasse 
limpar as barracas onde o 
lixo se accumúla ás carra- 
das?

Q ue ganhavamos nós, 
os munícipes, em eu pedit 
neste sitio, a essa prenda 
que se alberga nos paços 
do concelho, para que 
mandasse fazer uma limpe
za geral a essas estrumei- 
ras que por todos os can
tos da villa, nos estão in- 
commodando constante
mente com o cheiro nau
seabundo que exhalam?

Sim! Que ganhavamos 
nós com isso?

Nada. Simplesmente na
da.

Não devemos pedir um 
melhoramento que se im
põe como absolutamente 
necessário á saúde públi
ca.

E mesmo (para que o 
não dizer?) pedir á camara 
uma obra justa para esta 
terra é tal qual como o 
meu amigo dizer á agua 
d’um rio que em vez de 
correr para baixo corra pa
ra cima. Q uer dizer: é o 
mesmo que estar com a 
bôca muito caladinha.

A ’lém d'isso veja 0 meu 
amigo uma coisa: Não ha 
nada que repugne mais 
aos homens que procuram 
defender os seus princípi
os com coherencia, com 
justiça e com verdade do 
que o — pedir. O pedir é a 
humildade ligada á abje- 
cção. E, quasi sempre estes 
homens não se humilham 
nem tão pouco quando 
precisam patrocinar qual
quer beneficio ou melhora
mento local, não se diri
gem a camaras monarchi- 
cas pedindo. Nada d’isso. 
Estes homens, simplesmen
te porque são incompatí
veis com o regimen vigen
te não pedem mas — im
põem-se. E’ isso o que nós 
temos que fazer — impôr- 
nos.

A .  DE J. OLIVEIRA.

Festas etu Azei Hão
E’ amanhã que se eíTe- 

ctuam as festividades á Se
nhora d Arrabida na pitto- 
resca villa de Azeitão, ás 
quaes irá tocar a phylar
mónica i.° de Dezembro, 
d’esta villa.

líxCUr^ilO
E’ no dia 28 do corrente 

que a Sociedade Phylarmó
nica União e Trabalho de 
Sarilhos Grandes realisa 
um passeio fluvial, sendo a 
sahida do caes dos vapores 
desta villa, ás 6 horas e 
meia da manhã em dire
cção á Torre de S. Julião 
da Barra e parando na 
Trafaria hora e meia, indo 
depois para o Seixal, onde 
se realisa uma grande festa 
n’esse dia, e demorando-se 
quatro horas, chegando a 
Aldegallega ás 7 da tarde.

C O F R E  D E

O DINHEIRO
Tudo se fa\ na terra em mira do dinheiro>
Ergue-se um rico altar d torpe corrupção,
Honrasse o vicio, o crim e.. „ e vê-se o mundo inteiro 
Dobrar em arco a espinha aos pés do deus milhão.

O que é a sociedade? O espelho da impudência. .»  
Eogem do seu convivio as praticas leaes.
Vendesse, sem pudor a honra, a consciência. . .
A  humanidade emfim não pôde descer mais.

^oaquiin dòs c/Znjos.

Itygiene c thcrapeiiíica
A hygiene trata de evi

tar o mal.
A therapeutica de curar 

o mal depois de elle» se 
manifestar.

Regra geral é sempre 
relativamente mais facil 
evitar o mal, do que o 
combater depois de mani- 
festado e tanto mais quan
to maior fôr o desenvolvi
mento da doença.

O enxofre é um produ- 
cto relativamente barato, 
ao alcancê de todas as bol
sas, que constitue não só 
um agente therapeutico de 
primeira ordem, mas egual- 
mente um meio preventivo 
de reconhecida éfficácia

O enxofre é um desinfe
ctante inérgico, que appli- 
cado devidamente a tem
po e horas, póde evitar a 
propagação de muitas epi
demias e evitar a perda de 
muitas vidas, tanto de ani- 
maes como de vegetaes.

Se o emprego do enxo
fre em Portugal é já gran
de, não é por assim dizer 
nada, do que podia e devia 
ser, se houvesse verdadeira 
consciência dos desastres 
que se poderiam evitar 
com a sua muito maior 
generalisação.

Tanto na pecuaria como 
na agricultura propriamen
te dita, é indispensável no 
seu proprio interesse, que o 
lavrador portuguez se com
penetre da verdadeira im- 
portancia do enxofre e dos 
grandes desastresquepóde 
evitar, com uTna despeza 
preventiva relativamente 
insignificante.

Se o enxofre póde evitar
o «oídium» das vinhas, a 
perda completa ou parceal 
das novidades ou a sua 
desvalorisação, póde egual- 
mente o enxofre evitar o 
desenvolvimento das êpî O- 
otias e a morte de milha
res de cabeças de gado, 
pela unica falta da Conveni
ente de.sinfecção das arri- 
banas, dos apriscos, das 
malhadas, etc., etc.

A desinfecção pelo gaq 
sulfuroso qUê se obtem pe
la combustão do enxofre. 
é um meio seguro e econo- 
mico, de com pequena des
peza evitar sérios prejuízos.

Preferir sempre os enxo
fres de pureza garantida 
não inferior a 98 °[0 e regei- 
tar os que se vendam em
bora por preço mais abai
xo sem essa garantia ou 
com baixas percentagens.

-------- ----------- «**■--------
A companhia dê segu

ros «Commercio e Indus
tria», merece-nos todo o 
apoio pela fórma mui di
gna como indemnisou ge
nerosamente todos os pre
juízos occasionados pelo 
fogo na fábrica de aguar
dente do sr. D. Gregorio  
Gil, na manhã de 29 de 
maio ultimo, inclusivé o de 
uma propriedade não se
gurada por onde o povo 
passou e deixou estragadas 
algumas arrobas de bata
tas, e a corporação de bom
beiros desta villa.

Companhias assim hon
radas, que pagam, sem su- 
bterfugios, os prejuizos aos 
seus segurados, são dignas 
de todo o elogio. 'I

I H u m o r e s

Que o secretario da cal
mara tenciona mudar a 
sUa residencia para Lisbôa.

— Que o prior d’esta vil
la úscovoti em Alcochete^ 
n’um sermão que alli pré^ 
gou, a imprensa e os repu
blicanos d’esta villa.

-—Que as resoluções dâ 
camara-, a semana passada,, 
foram tomadas pelo secre
tario.

— Que , este menino fa£ 
na camara o que quer e 
não 0 que os vereadores 
mandam.

— Que o sr. Repas para 
interessar cento e oitenta 
mil réis com o arrendamen
to do seu predio da rua 
Direita> vae gastar quatro^ 
centos mil em obras.

— Que este senhor é ge
neroso até Rio Frio e vice- 
versa*

— Que no Centro mo- 
narchico da villa da Moita 
muito se tem discutido so
bre batatas.

&.oja «le XrtvidadeS
Grande sortimento de 

objectos republicanos, taes 
corno: Gravatas, lenços de 
algibeira, pregadeiras, pos- 
taes illustrados, fitas para 
chapéos leques para 20 e 
3o réis, finos sabonetes, es
tampas com os deputados 
republicanos, bilhetes para 
a tourada d’hoje> etc., etc.

Rua Direita, esquina da 
rua do Pôço.

-- ---------------------
(auha  

A commissão parochial 
republicana de Canha está 
preparando grandes feste
jos para os dias 2 1 ,  24, 26, 
28 e 29 do corrente, em 
favor do Centro Republi
cano d’alli, cujo produeto 
será para a organisação 
de uma escola nocturna.

Oxalá a digna commis
são vêja coroado de bom 
êxito o fim altruísta que 
tão nobremente se propõe 
desempenhar.

Oxalá.

Sessão da camara
Por falta de número le

gal náo houve sessão da 
camara na passada quarta 
feira.

FOLHETIM

Traducçáo de J. DOS ANJOS

I

A sua belleza radiante servia lhe 
de passaporte, ao principio, para se 
introduzir em alguns salóes mescla
dos da colonia americana. Guardava 
as apparencias com uma habilidade 
extraordinaria, sabia vestir-se sem ca- 
hir em modas exfavagantes e, com 
as suas mãosinhas nervosas, ensinava 
táo bem os homens como os cavallos 
a obedecer-lhe. Abriam lhe 6 cami
nho docilmento e defendiam-n’a.

De-onde vinha ella? De que lodaçal

ou de que paraiso desconhecido? Náo 
se sabia ao certo.

Completamente gastn, era incapaz 
de sentir a picada furtiva de um de
sejo, de ter a curiosidade de um goso 
inédito ou uma surpreza repentina 
dos sentidos, e divertia-se com os es
forços obstinados dos que se empe 
nhavam em lhe procurar o coração, 
em quererem animar-lhe o corpo 
inerte e indolente. A Eva Wishey ti
nha vinte e nove annos e, conforme 
o seu capricho, ou o vestuário que 
trazia, ora se parecia com uma d e s 
sas garotas que. sentadas n’um banco 
á sombra das macieiras em fiòr, es 
peram não se sabe quem, ora com a 
sua nuca luminosa, os hombros pe- 
nungentes e o crescente de diaman 
tes que lhe scintiilava entre os cabel- 
los, uma nãnha altiva que despreza as 
multidões curvadas a o s e u ju g ó e  a

quem abanam constantemente as es
cravas semi*nuàs. Encontra-se n'ella 
o encanto inconstante e mysterioso 
do mar. O Roberto de Martillac fôra- 
lhe apresentado no Palacio Continen
tal, n'um baile de caridade. Sahia do 
regimento, onde tinha acabado o seu 
anno de voluntário. E  os seus hom 
bros largos e solidos. as faces cresta
das pelo sol e a saude vigorosa faziam- 
n'o sobresahir n'aquel!a confusão de 
bonecos franzinos e descorados, en
velhecidos antes da edade e sem te
rem nada varonil nem no olhar apa
gado por debaixo do monoculo, nem 
nos modos ridiculos, nem nos movi
mentos automaticos.

Até aos vinte annos náo tinha elle 
sahido como se costuma dizer, das 
saias da mãe. Rigida e absorvida n'u- 
ma religiosidade severa, ella náo rece
bia senãô padres e não vestia senão o

trajo negro de viuva desde a data lon. 
ginqua em que se tinha separado do 
marido, em que puzera fóra de casa 
o infiel que a enganava.

D’aquella educação restricta, d’a- 
quella infancia prolongada, o Rober
to conservava uma timidez quasi fe
minina, uns modos muito ingénuos, e 
a convivência com os camaradas no 
quartel não o tinha corrigido de to
do: Andava ás apalpadellas naquella 
vida nova como se caminhasse no 
meio de uma noite espessa. E de re
pente, ficando com a liberdade de 
gastar á vontade a sua immensa fortu
na, tinha no cérebro impetos de ale
gria delirante.

Tudo isto agradou á Eva W ishey. 
Deu-se ao trabalho de ser mais do 
que bonita, de seduzir aquelle rapaz 
ignornnte a quem os seus olhos des
lumbravam como estrellas. Represen-

■ tou com uma arte infinita toda a co" 
media do amor. Ceiaram á mesma me
sa e ella pareceu não reparar em que 
elle se enganava no copo e já não sa
bia o que fazia. Empregou uma gar
ridice feminina em o viciar, em lhe 
impor o seu dominio pesado como 
uma cadeia, e divertiu-se muito tem
po com as suas afflicções, com as su
as cóleras e com os seus rogos deso
rientados.

ÍContinuaJ.



T o u r a d a

E’ hoje que se realisa a 
corrida de touros na praça 
desta villa em beneficio da 
Escõla do Centro Republi
cano Dr. Celestino d’Al- 
mèida.

Os touros, que já éstão 
todos encurralados, são 
dez estampas que muito 
honram os lavradores a 
que pertecem e que, se ' a 
sua b r a v u r a o  que esta
mos certos — disser com a 
gordura, é de crêr que to
dos os amadores destes 
espectáculos sáiam satis
feitos.

A praça achasse elegan* 
temente ornamentada, e, 
segundo nos consta, todas 
as familias que vão para 
canlarote tencionam levar 
ricas colchas de damasco, 
o que dá sempre áquelles 
espectáculos um optimo 
apparato.

A esta corrida assistem 
os nossos illustres correligi
onários, drs. Bernardino 
Machado, Antonio José de 
Almeida, José de Castro, 
Anselmo Xavier, Êstevam 
de Vasconcellos e o sr. 
Feio Terenas, que tomarão 
logar no camarote á direi
ta da auctoridade.

*■ ■    ------------ et»*— ————

So irée

Por uma commissão de 
estudantes desta villa rea- 
lisa-se hoje uma soirée fa
miliar no predio do sr. Jo 
sé Fernandes Repas, para 
a qual estão convidadas as 
familias mais distinctas d’es- 
ta villa.

Agradecemos o convite 
que nos foi feito.

A  n im ato g rap h o

Interessantes os quadros 
que ultimamente se estão 
exhibindo no Animatógra- 
pho Gaumon.

Hoje ha espectáculo com 
quadros novos.

Começa ás q  horas pre
fixas.

— -------

O  rem ed io  infalível para 

evitar e c om bater  o 

o íd iu m  da  V i n h a  é o 

E n x o fr e .

O  tempo corre de fei
ção para o desenvolvimen
to dos fungos, que encon
tram um meio adquado < 
favoravel para a sua pro 
pagação, nas alternativas 
de calor e humidade.

E’ effectivamente a 
acção combinada do calor 
e da humidade que mais 
favorece u desenvolvimen 
to dos vegetaes rudimenta 
res, que verdadeiros para
sitas de outros vegetaes de 
maior porte, tantos e tão 
consideráveis prejuízos fa
zem na agricultura

Entre outros fungos, é o 
desenvolvimento do «Oí- 
dium Tuckeri» da vinha, 
que mais se deve recear 

E como o remedio está 
conhecido e tem a sancção

nao estar com hesitações e 
applicaló devidamente a 
tempo e horas, para evi
tar maiores calamidades.

Os tratamentos preven
tivos são sempre mais effi- 
cazes e mais economicos, 
do que os curativos.

E’ mais facil e fica mais 
barato evitar uma invasão 
ou o desenvolvimento del
ia quando está em princi
pio, do que ter de a com
bater depois de muito ge- 
neralisada e de ter tomado 
grande incremento.

O  euxofre é o remedio 
radical para evitar as inva- 
soes do «oídium» e para 
as combater depois de se 
terem declarado.

Fica mais barato empre- 
gar enxofre e evitai- o ap- 
parecimento do «oídium», 
do que ter de empregar 
muito maiores quantidades 
depois do mal se manifes
tar e muito mais ain^a de
pois da invasão se assenho
rear das vinhas e ameaçar 
por completo a destruição 
das novidades.

Annos como este que 
está correndo é que são 
para recear.

O  «oidium» desenvolve- 
se sobretudo quando as 
temperaturas médias va
iam entre 25.° e 3o.°.

A éfficácia dacção do 
enxofre não excede a mais 
de 20 a 25 dias.

Tratamentos preventivos 
sao indispensáveis pelo 
menos tres: i.° quando os 
sarmentos têem cerca de 
i 5 centímetros; 2.° durante 
a floração e 3.° na occasião 
de as varas atemparem.

Evitar a applicação nas 
loras de maior calor e de 
empo muito quente.

Quantidades a applicar 
ç ">r milheiro de cepas: i.° 
tratamento — 3 k.os; 2.°- 
io k.os e 3.°— i 5 k.os„

Nos outros tratamentos, 
maiores ou menores quan 
tidades conforme as cir- 
cumstancias.

Para a applicação re- 
commendam-se as torpi- 
lhas de Vermorel.

jo, se ha de arrematar em 
hasta pública a quem mai
or lanço offerecer sobre o 
valor abaixo designado, 
uma morada de casas de 
habitação, abarracadas, 
sita na Rua da Fabrica, 
d’esta villa de Aldegallega 
do Ribatejo, foreiras em 
3$qg5 réis, annualmente, 
aos herdeiros de D. Maria 
Joaquina Laranjod’OHveira 
e vae á praça no valor de 
36o $ io o  réis.

Fica a cargo do arrema
tante o pagamento por in
teiro da contribuição de 
registo.

São citados todos os 
crédores incertos para as
sistirem á dita arrematação 
e ahi uzarem dos seus di
reitos, sob pena de revelia.

Aldegallega do Ribatejo,
22 de maio de 1908.

O ESCRIVÁO

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE D IREITO ,

A. Franco.

O D O M I N G O

A r m u i N G i o

i/11/

Ansr isrtmcio

ANNUNCIOS

A . i s r ] s r t J ] s r c i o

ARGÁ PE ALDEGALLEÍ 
00  RIBATEJO

( 3 . a publicação)

R jo  dia 14 de junho proxi
mo, pelas 10 horas da 

manhã, á porta do tribunal 
judicial desta villa de Al
degallega do Ribatejo, nos 
autos do inventario orpha- 
nologico a que se procede 
por obito de Christiano 
Augusto Resina, morador 

foi nesta mesma

11

( 3 .a publicação)

►  aço saber que pelo juizo 
de direito d’esta comar

ca e por deliberação do 
conselho de familia e inte
ressados no inventario or- 
phanologico por obito de 
Joaquim Barreiro, no qual 
é inventariante Rosalina 
Carlota, e que corre pelo 
cartorio do i.° officio, ha 
de ser posta em praça no 
dia 7 de Junho proximo, 
pelas 10 horas da manhã, 
á porta do tribunal de esta 
comarca, a fim de ser arre
matada por preço superior 
ao abaixo declarado, a se
guinte propriedade:

Uma fazenda no sitio da 
Lagôa da Viceira, limites do 
Samouco, desta freguezia, 
compõe-se de terra de se
meadura, vinha e pinhal, " 
vre e alodial, no valor de 
520$ooo réis.

Pelo presente são citados 
quaesquer crédores incer
tos para assistirem á praça, 
querendo.

A contribuição de regis
tro é paga por inteiro pelo 
arrematante.

Aldegallega do Ribatejo, 
17 de maio de 1908.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE D IREITO

A. Franco.
O ESCRIVÁO

(*á.a publicação)

o dia 7 de junho proxi
mo, peias dez horas da 

manhã, á porta do tribu
nal judicial desta villa de 
Aldegallega do Ribatejo, 
nos autos de execução por 
selfos e custas que 0 Minis
tério Público move contra 
Antonio d’Oliveira Mocho, 
solteiro, residente no logar 
de Sarilhos Pequenos se 
ha de arrematar em hasta 
''ública a quem maior lan

ço offerecer sobre o valor 
abaixo designado* uma 
morada de casas abarra
cadas com quintal, sitas no 
ogar de Sarilhos P equenos, 
freguezia da Moita, foreira 
em mil réis annuaes, sem 
laudemio, a Henrique Bu- 
chual, e vae á segunda 
praça no valor de ioo$ooo 
réis.

São citados todos os 
crédores incertos para as
sistirem á dita arrematação 

ahi uzarem dos seus di
reitos, sob pena de revelia.

Aldegallega do Ribatejo, 
25 de maio de 1908.

o  ESCRIVÁ O ,

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco.

T R E S P A S S A S S E

Ou arrenda-se uma vac** 
carja por motivo de retira
da. Trata-se na mesma 
vaccãria, na rua do Poço.

Aproveitem!
A todas as peâsoas que 

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

L O JA  DO POVO

na Praça Agrícola.
E sabeis porque?
Porque são já bem co

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

L O JA  DO POVO

Em casimiras para fatos, 
nisso então nem se fala! 
sortido mostruoso!!!

Preços inegualaveis! E 
agora, então, que chegou 
uma enorme remessa des
te artigo que encanta to
dos os que têem bom gos
to a vestir bem!

Façam uma visita a títu
lo de curiosidade e verão 
que os não enganámos.

E’ a Loja do Povo, na 
Praça Agrícola. Não se 
enganem. 36o

Tem sempre bacalhau nas melhores condições pa
ra bem servir o público.

Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 10  réis o kilo, 
manteiga da Ilha da Madeira, uma das melhores mar
cas, chá de differentes qualidades, café, assucares.

Cereaes: milho, fava e sêmea a 220 réis cadã~i4 li
tros. Louça pelo preço das fábricas.

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

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

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

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

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

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

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

—ul.v.wUU  ̂ L̂ .m d oain.yau que toi nesta mesma villa 
da pratica, é indispensável' de Aldegallega do Ribate-! Jose Maria de Mendonça A L D E G A L L E G A



O DOM INGO

JOÃO FRANCO
POR

João Chagas
£  v o lu m e , 6 0 0  réis b r o 

c h ad o ; encadernado . 

8 0 0  réis.

A ’ venda em iodas as lura
rias

«sKjS» «te» «is

® ® ® ® ® ® l ® ® ® ® ®

»p

iMamiel Antonio òo Carmo
RUA DA GRAÇA, 18-1.°-D.

Aldegallega 403

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como o fregue% os desejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregue? 
jue nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer Jato como o 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli
de? e bons forros.

Tambem se executam 
perçidos garan tindo-se 
ma perfeição ainda nas fa 
zendas mais diffiçeis.

P A L H A

Enfardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re- 
logio Junior, n’esta villa, 
rua do Conde. 349

G A ZE T A  d a s  ALDEIAS

Semanario illustrad.o de propagan
da Agrícola e vulgarisação de conhe 
cimentos uteis, premiado com meda
lhas áe ouro, prata e bronze em diffe- 
rentes exposições e grande diploma 
d'honra na Exposição da Imprensa 
de 1898.

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

P O R T O

í i i s f ó R i A  S a g r a d a "
DO

ANTIGO E NOYO TESTAMENTO
iVida de Jesus Christo e dos pri

meiros apóstolos/ acompanhada de 3o 
_ ravuras e de dois mappas e um pla
no de Jerusajem.

PE I.A
do Morte..

Com approvação, do sr. D. Antonio,
Bispo do Porto.
Preço, broebada— 160 réis. Carto

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oiiveiras, y5— PORTO.

E N C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Preço da assignatura, an
no, 800 réis.

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

M AXIM O CO RKI

NA PRISÃO
P r e ç o  8 0 0  réis

a A  E D IT O R A  » 

Largo do Conde Barão, 5o

.(I L I S i B O - A .  3 f

A  F I L H A

Romance historico con
temporâneo por

MIRIELMIRRA

Fascículos semanaes a 3o 
réis e tomos mensaes a 1 5o 
réis.

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

VIDRARIA III RIBATEJO
OS DRAMAS 

DA COUTE
(Chronica do reinado de Luiz XV)

Romance historico por 

E. LA D O U C ET T E

Os amores tragieps de Manon Les 
paut com o celebre çavalleiro de 
Grieux, forniam o entrecho d’este 
romance, rigorosamente historico, a 
que íladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade deveras epeantador.

A corte de Lqiz com todos os 
seus esplendores e miserips, é escri- 
pta magistralmente pelp ayictor d’0  
Bastardo da Rfiinhg pas paginas dp 
beu novo livro, df3stinado's<3m duvi
da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi recebido em Pa 
fis, ondg se contaram por milhares 
os exemplares veqdidos.

A edição portugueza do popular e 
çommoyente romance, será feita em 
fasciculos semapaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravaras de pagina, e cons
tará apenas de 2 vftlunies.

8 0  réis o fascieailo
JLOO réis o tons»

g valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á BibliothecaPppulpr,Em
presa Editora, 10.2', Rua da Rosa, 162 
— Lisboa,.

MUNDO

I N T E R I O R

Sonetos por Santos Lu? 
£ venda na livraria Ferin, 
j-íibôa,

P y ç  o. -ipo réis

IDE
«s>

RELOJOARIA GARANTIDA
DE -=r-

Ãveíino Marques Contramestre

Relog-ios de bolso america
nos Inquebraveis de nickel ma-* 
cisso tendo as caixas linda* 
mente gravadas, ao preço de 4$ooo 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. 
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 fog-o para caixas, 
sinetes para tinta e para lacre, mono- 
gramm asem  relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

5, fllsia Direita, 7 -  ALDEGALLEGA

e s t e  importante estabelecimento ha 
grande quantidade de vidros de cris
tal nacionaes e exlrangeiros e v i d r a r - ,  

ças em todas as dimensões por pre-. 
ços eguaes aos de Lisbôa.

Encarrega-se de çollocar vidraças 
em janellas, vitrines, etc.

Tía tambem molduras em madeira e differ entes arti
gos de louça.

O proprietário d'este estabelecimento péde ao ex.mo 
público d'esta terra que não vá a oulra parle sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

DIARIO DE NOTICIAS
A .  GUERRA ANGLO-BOER

Interessantíssima narração das luetas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zíiuo-gravuras de «homens celebres» do Transvaal e do 
Qrange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas da

G U E R R A  A N G L O -B O E R  
Por um funccionario da Cruz Vermelha ao serviço

do Transvaal,
Fasciculos semanaes de 1 6 paginas................... 3o réis
Tomo de 5 f a s c i c u l o s i 5o »
A GUERRA ANGLO BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

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

A GUERRA ANGLO BOER faz passar ante os olhos do1 eitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d’esta prolongada e acérrima 
lucta entre ipglezes, tra isvaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
heroísmo e tenacidade, em que são egualmente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica dç vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d’esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e gs duas peqpenas republicas suLafricapas, decorrem atravez de verda- 
dgiras peripecias. por ta! maneira dramáticas e pittorescas, que diio á G U ER
RA ANGLOrBOER, conjunctamente 'om o irresistível attractivo duraa nar 
ratiya histórica dos nossos dias, o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TICIAS
apresentando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preço di- 
mjpúto, julga presfar um serviço aos numerosos leitores que ao mesrpo 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito cophecimento dos successos 
que mais interessam o mundo culto na actuajidaqe.

88, RUA DIREITA, 9 0
Bíscpsàísa «la iSaaa do Conde

ALDEGALLEGA
® ® ® « ® ® ® ® * ® ® « @ ® ® » ® ® ® ® ® ® ®

COMPANHIA FABRIL SINGER
260 ______

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

Pedidos a AURÉLIO JO Á O  D A CRU Z, cobrador 
da casa A lH O ( 'f£  C'.a C concessionário, em Portu
gal para, a venda das. ditas, machinas.

Envia catálogos a quein os desejar.
íiÉÊ! ALD EG A LLEG A  l l j g

Pedidos d Empregado D IA R IO  D E  N O T IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 10  —  LISBO A

Pequeno bibliotheca democratica
D̂irigida por- o/íníeniQ fEer-rãõ

itOa por xAUiJU-

P e p c s í o s  tratados de educação  cívica e m o r a l .* 

Obras  de p rop agand a  dem ocratica . * E s t u d o s  de  

Yíslgarisaçjto scientiOca. - Estisdos historicos.-Vni* 
garisaçjjio da scieascia das religiões.-Questões d© 
Interesse proletário. - Bitc,

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

1’ I I H Ç O S  » A  A S S I C i M T U R . 4  K A  P R O V I X ( ’I |

3 mezes, (6 números) 280 réis;- 6 mezes,
(12 números) 56o; 1 anno, (24 números) j$ooo réis 

A  sahir quin?enalmente.

Esta bibliotheca iniçia-se no intuito de aproveitar 
to.do o saldo em beneficio da escola do Centro Rodri-»
gues de Freitas

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

H M  l i s b ô a


