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I| PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

A questão dos adeanta- 
mentos á casa real tem 
dado que falar no paria- 
mento; ora se affirmam, 
ora se negam; emf i m. . .  
uma perfeita embrulhada 
em que está comprometti- 
da muita gente e que pro- 
mette grandes surprezas. 
Francamente, com taes 
processos de governar, 
melhor será acabar com 
tudo isto por uma vez. . . 
para que ao menos o povo 
saiba que já não tem nada 
que lhe possam tirar.

Era uma pandega rasga
d a . . .  davam-se de mão 
beijada centenas de contos 
de réis sem que o paiz sou
besse em que o seu dinhei
ro era empregado; isto é, 
os que mourejavam noite e 
dia para ganharem o pão 
com o suor do seu rosto 
estavam pagando pesadís
simos tributos para susten
tar os que nada produziam. 
E com a aggravante de não 
haver nenhuma responsa
bilidade da parte de quem 
adeantava o dinheiro. Do 
pão do nosso compadre, 
grande fatia ao afilhado, lá 
diz o rifão.

Mas o diabo foi os depu
tados eleitos pelo povo 
quererem profundar essa 
gravíssima questão. A pa- 
nellinha politica desman
chou-se e tudo ha de ap~ 
parecer ás claras. Quem 
não quer ser lobo não lhe 
veste a pelle.

O  célebre Albano Perei
ra, indigitado auctor do 
crime de Cascaes, morreu, 
levando para o túmulo o 
segredo do seu crime ou 
da sua innocencia. A justi
ça já nada tem que vêr 
com elle. Manda a verdade 
dizer-se que para a sua ca
ptura muito concorreu a 
imprensa periódica, que fez 
policia por sua conta pró
pria.

Realisou-se a procissão 
do Cor pus Christi, que 
noutros tempos revestia 
um brilho extraordinario, 
mercê do luzido acompa
nhamento que a tornava

notável. Hoje é apenas uma 
pallida sombra do que foi; 
um echo sumido das nos
sas glorias passadas.

Tudo cada vez mais po
bre e decadente.

Jo a q u im  d o s  A n jo s .

No «Diario do Governo» 
de segunda feira vem pu
blicado o decreto fixando 
a linha divisória entre este 
concelho e o de Alcochete. 
O referido diploma deter
mina que de um marco 
collocado na terra do Mor
gado de Batedouro a divi
sória entre estes concelhos 
siga em linha recta para 
nascente até ao marco do 
Samouco e para noroeste 
até ao da praia

“O Kacioasa!,, 
Terminou a sua publica

ção na passada segunda 
feira, esta folha franquista 
do Porto.

E’ um gosto vêr como a 
popularidade franquista
cresce.

---------- «. — — « ’--------- •

Carla anonyma
Recebemos uma carta 

do logar da Atalaya a que 
não damos publicação por 
não vir assignada.

Appareçam descobertos 
e verão que tudo se publi
ca seja contra quem fôr.

BaiSes 
Hoje, dia de S. João e de 

S. Pedro e vésperas reali- 
sar-se-hão grandiosos bai- 
es no celleiro do Candl:: 

no largo da Calçada e no 
armazém do Repas, na rua 
Direita.

Ambas as casas deste 
divertimento se acham lu
xuosamente ornamentadas.'

sas cantigas que as rapari
gas cantam em desafio com 
os rapazes e ainda não ou
vimos nada que se compa- 
re com o que todos os dias 
lemos na imprensa, e no 
emtanto ninguém é cha
mado a reprehensões e a 
ameaças.

Virá o sr. administrador 
com vontade de voltar tu
do isto? Já  vem tarde, mui
to tarde.

fifcepEBbSicaiEo.,

E’ este o título dum no
vo semanario que come
çou a publicar-se em Alco- 
baça de que é director o 
sr. Américo d’01 iveira. 
Conforme o título indica o 
novo collega propõe-se de
fender a causa republicana.

Ao collega appetecemos 
longa e desafogada vida.

--

«Já vesaa tarde

A semana passada o sr. 
administrador do concelho 
ou porque quizesse diver- 
tir-se — o que mais nos pa
rece— ou porque effectivã
mente visse que era um 
bom serviço que, na quali
dade de auctoridade lhe 
competia fazer em bem da 
ordem pública, chamou á 
administração do cencelho 
umas raparigas que haviam 
cantarolado nos bailes pú
blicos umas cantigas offen- 
sivas das instituições, — dis
se— reprehendendo-as e 
ameaçando-as.

O ra nós conhecemos es

Misiaaores
Que o ex-dictador vem 

para Portugal e irá fixar 
residencia em Condeixa.

— Que na Atalaya ha 
uma succursal da Quinta 
de Casellas.

— Que têem sido chama
das á administração do con
celho as moçoilas que me
lhores improvisos fazem 
nos bailes públicos, para 
divertirem o sr. administra
dor.

— Que as trovas que ul
timamente a!ii entoaram fe
riram immenso os ouvidos 
d o r e i n o 1 - h o m e m - p i n a-m a- 
ínque.

— Que são de seu cuida
do, por estas oceasiões, to
dos os annos, as cantigas 
populares, pelo que come
çou a ser conhecido como 
auctoridade e dahi  como le
viano.

— Que por causa do stor 
da janella da nossa reda
cção se foram com malas 
e bagagens para uma quin
ta de fámilia, certos visi- 
nhos que temos defronte.

— Que o Zé Brandão e o 
Filippe Sachristão são n’es- 
ta villa os propagandistas 
do «Portugal» do Padre 
Mattos.

— Que o padre Bessa se 
dispoz a salvar a religião 
em Aldegallega.

— Que para esse fim já 
conta grande número deas- 
signaturas fêmeas de vintem 
por semana.

Sessão  da catnara

Em sessão ordinaria da 
camara municipal d’este 
concelho, foi deliberado o 
seguinte:

Nomear o vereador, sr. 
Emilio de Jesus Bisca para 
fazer parte da junta reviso
ra das côngruas parochi- 
aes, e para informadores 
os srs. Antonio Vicente Nu
nes Marques e Emygdio 
Pires, para Aldegallega; 
Manuel José Salgueiro e 
Antonio da Costa Coelho, 
para Canha; José Antonio 
Baptista Russo e Antonio 
do Nascimento Gomes, pa
ra Sarilhos Grandes.

- x -
Foi presente nma nota 

demonstrativa das dividas 
passivas de 1907, já pagas 
na importancia de réis 
2:475$8ô5. A camara de
pois de examinar esta nota 
mandou-a archivar.

— X —
A pedido da camara 

municipal de Alemquer, 
foi deliberado protestar 
contra as exigências dos 
viticultores do Douro em 
detrimento da viticultura 
do resto do paiz.

- x -
Resolveu a camara pedir 

providencias ao adminis
trador do concelho, sr. D. 
Carlos Pereira Coutinho, 
sobre uns abusos commet- 
tidos no pòço da freguezia 
de Sarilhos Grandes.

- X -  .
Foi arrematado o impos

to nas farinhas e toucinho 
em Sarilhos Grandes a José 
Antonio Baptista Russo 
por 3 2 5 $ o o o  réis. Por não 
convir o lanço offerecido, 
não se arrematou o impos
to no toucinho nesta villa, 
o qual ficou addiado para 
o dia 25  do corrente, pela 
uma hora da tarde.

— X —
A próxima sessão deve

rá effectuar-se no dia 25 
do corrente por ser santifi
cado o dia de quarta feira.

Foram approvadas e as- 
diversas ordens 

pagamento, encerran
do-se a sessão ás duas ho
ras da tarde.

B]m quanto  se vive <le
c a n t ig a s . . .

Somos informados de 
que ha dias o sr. sub-dele- 
gado de saúde deu por in
capaz no matadouro mu
nicipal uma rez que alli se 
havia abatido para consu
mo n’esta villa. Chamados 
os empregados da limpeza 
pública para conduzirem a 
rez num dos carros da ca
mara para ser , - ; 
estes levaram-na para a 
praça de touros e alli a es
quartejaram, dividindo-a 
entre elles e levando cada 
um o seu bom pedaço pa
ra casa.

Para estes casos não 
têem as autoridades olhos,

Emquànto se vive de 
cantigas.. ,

AhlegaSIega
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 
cascos de palha ficando 
como novos e transforma 
os mais antigos; frisa plu
mas. Ensina a fazer cha
péos em trinta lições.

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

Encarrega-se de enxo- 
vaes para noivas. Ensina a 
fazer flòres en* panno, vel- 
ludoe seda. Preços muito 
rasoaveis. Quem preten
der dirija-se a Beatriz Ne
ves Miees, rua da Fábrica, 
46, nesta villa.

signadas 
de

M e  Alcochete

Informam-nos de Alco
chete que nod-ia 16.0 cabo 
de mar Manuel Piloto, na 
ponte dos vapores, empur
rou, atirando, ao mar, o 
menor de 9: annos Antonio 
Abreu,.filho de João Abreu 
e de Maria José, sendo a 
creança salva por Jo sé  Pe
netra.

Será bom que as aucto- 
ridades competentes des
sa localidade se informem 
devidamente do que deixá
mos dito e procedam como 
devem.

Assim 0 esperámos.



O  D O M I N G O

C O F R E  DE PÉ R O LA S

&  m &m m  m®m
Ha uma dôr terrível de rfi$er,
Que os olhos deixa tristes e sem brilho;•
È ' à da pobre mãe qiie vê morrer 

O seu amado filho>

Ainda oíilra ha como a prinieirâ,
Que se iradXi\ em lamentosos ais;
E '  quàtydo a morte—a fera carniceira-=•

Nos rouba os nossos paes.

Mas a dôr mais cruel—pe\ar profundo 
Que disseca p ra  sempre os corações,
E ’ de quem vê as magu-as d'este mundo 

E  perde as illusões.

^foaquifn dos cflnjoã.

VIDA. VELHA OU VIDA NOVA

Vida nova, vida nova! 
Apregoavam 'os arautos 
<jo Poder* apoZ o trágico 
dia i .° de fevereiro-, estan
do já sentada no derruido 
throno, a creança que hoje 
está á frente dos negocios 
do paiz, e q u e  aquelles de
graus subia vacillante e tre
mente* porque dia algum 
sonhára que tão novo ain
da e inexperadamente por 
•uma tragédia real, alli fos
se levado pelas incon
gruências do Destino. A 
seu lado, creaturas idosas, 
decrépitas, cheias de cans, 
com os mesmos processos 
de governo, coni as mes
mas idéas, com os mesmos 
principios, com as mesmas 
intenções, todas ellas mi
nadas pela mentira, pelas 
fraudes, pelos crimes e pe
los erros que de longe vêem, 
essas creaturas, são a ver
gonha da monarchia.

1) valor que tinham, fugiu; 
a perseverança q ueos acom
panhava. extinguiu-se; a 
consciência dos seus prin
cipios, soterrou-se; e a 
fôrça, essa grande fôrça de 
que tanto se vangloriavam, 
sumiu-se como o fumo, pa
ra sempre, e para 'jámais 
delia se servirem. Porquê? 
Porque razão, essas crea
turas que neste momento 
rodeiam essa creança que 
não estudou para ser rei 
(como se para isto fosse 
preciso estudar) perderam 
o valor, a fòrÇa, a perseve
rança e todas as outras 
qualidades? Porque elles 
foram vassallos do rei de
funto e da ultima dictadu- 
ra. Porque elles, têem os 
mesmos processos com que 
se praticam os crimes, os 
roubos e as violências, e o 
resultado funesto com que 
terminou a dictadura fran- 
quista. O  prestigio? Tam
bem não têem, porque já 
não são da confiança pú
blica, e os últimos aconte
cimentos bem clara e niti
damente o têem demons
trado.

O s crimes do Poder suc- 
cedem-se e os roubos accu- 
mulam-se. Quando virá a

FOLHETIM

Traducção de J . DOS AN JO S 
--* --

I I

Tinha-a longe d’el)e. como uma 
creatura disforme de quem se tem 
vergonha e que se esconde de todos. 
Primeiro no convento e agora no 
campo, com uma tia velha e surda 
que a tinha creado. Estava na Mo- 
nindiére. nos arredores de Saint- 
Martéjoux. numa vasta propriedade 
senhorial cujo parque meio abando
nado, com as ruas invadidas pelas sil* 
vas. as maninhas dispersas orladas de 
estatuas e os viveiros cobertos de

Justiça pela estrada recta 
do Direito* annunciar-lhes 
o fim dos crimes, dos rou
bos-, das fraudes, das infa- 
mias e das violências que 
até hoje têem praticado? 
Breve a veremos e pela 
bôcà delles proprios ouvi
remos confessar os crimes 
que praticaram nos basti
dores do Poder.

O dr. Manuel Affonso 
Espregueira, actual minis
tro da fazenda* confessou 
ha dias no parlamento de 
que tinha praticado um 
grande crime* qual era o 
de ter feito illegalmente 
adeantamentos á familia 
real. Na verdade, é um cri
me. Èssa creatura não po
dia dispor ás occultas do 
dinheiro do povo para o 
dar a uma familia que não 
tinha necessidade, e se a 
tivesse que recorresse aos 
seus bens, que não são 
poucos. Esta creatura como 
o primeiro réo confesso 
tem de ser julgado pelo 
paiz porque o dinheiro é 
do paiz e não delle. Após 
elle, irão successivamente, 
as outras creaturas e de
pois do paiz rectamente os 
julgar e condemnar, a lim
peza será geral.

Pois essas creaturas que 
rodeiam D. Manuel, leval- 
o-hão pelo mesmo caminho 
que seu pae trilhou levado 
pelos mesmos de hoje, ca
vando o abysmo que para 
sempre o lanÇou.

Que pensará essa crean
ça só rodeada de creaturas 
que tèem idades, muitas 
delias, já bem avançadas?

Pobre cérebro de crean
ça!

ÍMiXKçà Nkíto.
--------rt»—«.fOSS»?-----------
Hioja <le Xovidades

São as melhores linhas 
até hoje conhecidas as da 
marca «Elephante» e que 
na Loja de Novidades se 
vendem em carrinhos.

Recebem-se incommen- 
das de carimbos de borra
cha e sinetes de metal para 
marcar roupa e lacre.

Ir vêr o mostroario, que 
é bastante variado.

R. Direita, esquina da 
rua do Pòço.

gólfões e de repuxos, tinha um as
pecto de floresta.

O sr. Savenay ia lá duas ou tres ve
zes por anno.

Não oppoz a mínima objecção a 
«miss» W iskey quando, com retícen- 
cias haheis, o ar distrahido e enfastia
do de uma amiga que recebeu uma 
confidencia discreta e se vê mettida 
sem querer nos negocios alheios, ella 
Ihç sondou as intenções, foi tocando, 
a pouco e pouco, no capitulo delica
do do casamente; envolvendo-o, sdu 
lando o, aconselhando o a que náo 
esperasse mais t*n p o  e, parecendo 
estar irresoluta, hesitar, procurar um 
noivo conveniente para a menina Sa
venay, apresentou de repente o nome 
do Roberto e calou-se depois.

Effectivamente aquelle pretendente 
agradava mais do que os outros ao 
Eusebio Savenay. Náo o havia de

ftaiiioii£<>

O povo d’aquella locali
dade não está, como pare
ce, satisfeito com a linha 
divisória conforme o de
creto no «Diario do Go
verno» de segunda feira, 
em que fica pertencendo 
ao concelho de Alcochetê 
a parte do Casal em ques
tão com a camara de Al
degallega, capricho com 
que esta gastou uma boa 
somma, confiada no alto 
valor da sita imporlancia, 
etc., ele.

Effectivamente o povo 
do Samouco tem razão 
porque já os candonguei
ros, com as suas macaqui
ces, mostrando-se impor
tantes, di2em': «Vêem, que 
já conseguimos um bello 
melhoramento para o Sa- 

' mouco»! Como se lhe ti
vessem levado alguma coi
sa. O  povo do Samouco 
não quer saber se perten
ce ao concelho de Aldegal
lega ou ao de Alcochete, o 
qUe quer é vêr as ruas cal
cetadas e devidamente illu- 
minadas conforme lhe pro- 
metteram sob palavra de 
honra. E‘ o que quer.

Mas isso é promessa que 
se repetirá ainda—se lhes 
derem tempo — muitas ve- 
vezes. O  peior é que jámais 
o povo samouquense acre
ditará nas promessas do 
Padre Sopas e quejandos 
candongueiros.

importunar com recriminações escu
sadas, não pensaria em lhe tomar 
conta dos seus actos. Náo tinha for
tuna— provavelmente até teria divi
das— mas isso não queria dizer nada, 
porque a Lise havia de dar um bom 
dote.

Essa desegualdade havia de obri
gar o sr. de Martillac a soffrer com 
paciência os desmandos do sogro, a 
oão se importar com elles, a náo ser 
mais do que uma especie de devedor 
agradecido aos seus favores. Todas 
estas razões que omiss» W iskey lhe 
apresentava subtlmente determina
ram o sr. Savenay a accentar aquelle 
casamente como um bom negocio. O 
Roberto acabou o que a amante co
meçara e, oito dias depois das pri 
meiras conferencias, os dois homens 
foram á Morandiére. onde a menina i
Savenay ignorva ainda que o pae ti

t'»nha
A Commissão Parochial 

Republicana de Canha ad- 
diou as suas festas para o 
proximo mez de julno que, 
como já dissemos, reverte
rá todo o produeto em fa
vor da escola do Centro 
Republicano Affonso C o s
ta, dáquella villa.

-------- --- ------ ----------
Como procurámos sem

pre occupar-nos de assum
ptos de reconhecido inte
resse público para a nossa 
villa, mais uma vez chamá
mos a attenção própria da 
ex.hlâ camara municipal, pa
ra a grande falta que está 
fazendo a numeração das 
portas das ruas d esta villa, 
que é caso farissimo en
contrar-se uma intelligivel- 
mente numerada, o que 
muito prejudica o público, 
bem como o pobre cartei
ro que, apesar da sua boa 
vontade, se vê muitas ve
zes em embaraços para en
tregar a correspondencia.

—  - «»»— —  ----------

ExClirfão 
Cada vez mais enthu- 

siasmo pela excursão que a 
distincta phylarmónica «l i 
mão e Trabalho» de Sari
lhos Grandes projecta fa
zer no proximo domingo.

A distincta phylarmóni
ca « i.“ de Dezembro», de 
Aldegallega, em attenção 
á muita amizade que liga 
estes povos, dispõe-se a 
acompanhar a sua congé
nere na excursão, o que

vesse disposto assim da sua mãe, sem 
a consultar.

I I I
O vento agitava de quando em 

quando, como grandes vélas brancas 
a roupa humida que estava a seccar 
ao sol. misturando o cheiro de barel- 
la fresca com os perfumes das amei
xieiras em flôr, e as criadas batiam 
essa roupa nas cordas que estavam 
extendidas de arvore em arvore. Flu- 
ctuava como que uma palpitação de 
vida amorosa no ar leve e no azul va
go e doce do céo. Para lá das sebes, 
do lado do rio, ouviam-se, os trechos 
de uma canção que se interrompia e 
tornava a ligar-se sem que se lhe en
tendessem as palavras. Uma senhora 
de edade, com a face cheia de rugas, 
fazia meia, sentada n’uma cadeira, to
mando sentido nas criadas. E  de re 
pente appaieceu a Lise, com os ca-

realmente dá maior bri
lhantismo e de que muito 
lucrará a «Uniao e Traba
lho».

O s bilhetes encontram- 
se já á venda nos estabele
cimentos dos nossos ami
gos e correligionários An
tonio Rodrigues Pinto e 
jacintho Simões Quaresma* 
na rua Direita, e Antonio 
Lucas e João Epiphanio, na 
rua do Caes e na P. Agrí
cola* no estabelecimento 
do sr. Emygdio Pires.

A sahida, qUe é da pon* 
te dos vapores desta villa* 
será ás 6 horas da manhã 
e a chegada ás 7 , sendo o 
custo de Cada bilhete ape- 
nas 5oo réis.

— ......... » 2<38£>l±--«fc-   
J u lg a m e n t o

Começou no tribunal ju
dicial d'esta comarca na 
passada sexta feira e termi
nou no sabbado o julga
mento dos srs. Francisco 
Justiniano Marques e seu 
irmão Armando Marques, 
accusados de aggredirem 
traiçoeiramente com ben* 
galadas e sôcos o nosso 
amigo e prestante correli
gionário Francisco Freire 
Caria Junior, honrado e 
muito estimado negocian
te d'esta villa-, na noite de
2 de março ultimo, na rua 
Tenente Valadim. Fez a 
defeza o sr. dr. Armelim 
Junior e a accusação, por 
parte do sr. Caria, o nosso 
amigo e correligionário, sr. 
dr. Luciano Tavares Móra. 
A curiosidade de ouvir os 
debates entre aquelles.dois 
distinctos advogados levou 
ao tribunal muito povo.

Os debates terminaram 
ás tres horas e meia da 
tarde. Os réos foram con- 
demnados: Francisco Justi
niano Marques, em 6 dias 
de prisão correccional e 
tres de multa a 200 réis 
por dia; Armando Mar
ques, em 9 dias de prisão 
correccional e 5 de multa 
a 3oo réis por dia, e bem 
assim ambos condemnados 
nas custas e sellos do pro
cesso.

O s réos e o auctor, o 
nosso amigo Caria, appel- 
laram da sentença.

bellos cahidos para os olhos, o cha- 
péo de palha batendo-lhe nos hom- 
bros e os braços nús levando deante 
de si, ás gargalhadas, uma grande 
quantidade de patos. Trazia uma blu
sa de sarja que lhe modelava os qua
dris graciosos e o redondo da gargan
ta infantil. Uma fita azul, atada negli
gentemente, sustinha-lhe os anneis 
dos cabellos emmaranhados, onde ti
nham ficado, as pétalas das flôres que 
se lhes tinham agarrado no caminho. 
E ’ n’aquella mocidade exuberante 
que tinha um aroma agradavel, n’a- 
quelle riso claro que lhe descobria os 
dentes lancteos como metades de ave
lãs, no seu olhar franco e luminoso 
que nenhuma sombra embaciava, na 
sua garridice principiante e quasi in
génua, havia ao mesmo alguma coiça 
de creança e de mulher.

ÍGontinuaj-..



O D O M I N G O

livgien*. e therapeuiica

*A hygiene trata de evi
tar o maK

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 alcance de todas as bol
sas, que constitue náo só 
um agente therapeutico de 
primeira ordem, mas egual- 
mente um meio preventivo 
de reconhecida efficácia.

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 desastres que póde 
evitar, com uma despeza 
preventiva relativamente 
insignificante.

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

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

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.

P e n s a m e u t o

Receber benefícios é ven
der a liberdade.

S . J o ã o  e m  B r a g a

Programma das gran 
diosas festas promovidas 
pelo Club dos Invencíveis 
nos dias 23, 24 e 25 de ju
nho.

Dia 23.— Estes ruidosos

festejos serão annunciados 
ao romper d alva, pelo es- 
talejar retumbante dos fo
guetes lançados dos extre
mos da cidade e pela exe
cução do hymno de S. João 
por dez bandas de musica 
das mais afamadas do Mi
nho.

Estas demonstrações de 
regosijo prolonga r-sc-hão 
durante o dia, apresentan
do a cidade um aspecto 
estivo, recebendo assim 

condignamente, os milha
res de forasteiros, prom- 
Dtos sempre a occorrer e 
admirar estas festas.

Promovido pelo patrio
tico Club dos Caçadores, 
realisar-se-ha um intenso e 
animado torneio de tiro 
nacional, sendo conferidos 
os prémios por um jury 
especial.

A ’ noite, deslumbrante 
arraial no formoso e pitto- 
esco local de S. João da 
^nte, sem dúvida o mais 

encantador da província do 
Minho; uma illuminação 
profusa e brilhantíssima, 
innundará de luz recortan
do em irradiação de mi- 
hares de lumes vivos, a 

singela capellinha do Per
cursor. O fogo de artificio, 
variadíssimo, confecciona
do pelos mais afamados 
pyrotechnicos do páiz, as 
margens do rio Este profu
samente illuminadas, onde 
se exhibirá o Baptismo de 
Christo e a figura colossal 
de S. Christovam, deixa
rão a mais viva impressão 
destes ruidosos festejos.

Aerostatos multicores, 
brilhando no espaço, serão 
lançados . nos intervallos, 
completando o arraial di
versas phylarmónicas exe
cutando um escolhido re- 
pertorio.

Dia 24. —  Magestoso 
Cortejo Sanjoanino forma
do pelos carros do Nasci
mento, Baptismo, Gloria, 
Arca d’Aliança ou Rei Da- 
vid e Pastores, apresenta
dos segundo a tradição 
Biblica, percorrerá as ruas 
e largos mais centraes da 
cidade.

O seu trajecto será an- 
nunciado pelo excentrico e 
gracioso grupo dos Gigan- 
tones e Cabeludos.

Este cortejo será um dos 
números de mais realce das 
festas, devido não só á de
coração artística dos car
ros, mas tambem á origi 
nalidade das danças, a lin
dos grupos d’anjos, virgens 
e pastores, entoando har
moniosos cânticos ao San
to Percursor.

Grandiosa feira annua 
em S. João da Ponte, im
portante pelas suas nume
rosas transacções de gado 
bovino e cavallar.
A ’ noite, grandioso festival 
no jardim do Campo de 
Sant'Anna onde a excellen

te banda de Infanteria 8, 
sob a direcção do seu há
bil maestro sr. Ferreira, 
executará um selecto con
certo musical.

O  espaçoso recinto do 
jardim será d’um effeito 
encantador, devido a uma 
phantastica illuminação 
muito profusa e vasiada.

-O inimitável artista Via- 
nense, José de Castro, des
lumbrará com as maravi
lhosas sessões de Pyrote- 
chnia, todos que assistirem 
a tão brilhante festival.

Ao fundo do jardim, 
num pavilhão bellamente 
ornamentado, exhibir-se- 
ião quadros biblicos ani
mados por 70 creanças, 
sendo cantado pela primei- 
a vez o hymno do Club 

dos Invencíveis, sob a re- 
gencia do habil mestre da 
Banda dos Bombeiros Vo- 
untarios, sr. Delfim Tei

xeira.
Dia 25 — Pela manhã 

uidosas manifestações fes
tivas como nos dias ante
riores. A ’ tarde uma bri- 
hante batalha de flôres, 
percorrendo o Campo de 
Sant’Anna (lado Norte a 
Sul) e Largo da Capa, cau
sará um sucesso estrondoso 
devido á numerosa inscri- 
3ção de carros artistica
mente adornados a capri
cho.

A ’ noite grande e origi
nal Cortejo Luminoso, per
correndo as ruas e largos 
mais centraes da cidade, 
dará um remate sensacio
nal ás grandiosas festas.

ANN UN CIO S

ANNTJInTCIO

(3 .

uoATEJO
publicação)

tro é paga por inteiro pelo 
arrematante.

Pelo presente são cita
dos quaesquer crédores in
certos para assistirem á 
praça, querendo.

Aldegallega do Ribatejo,
4 de junho de 1908. E eu, 
José Maria de Mendonça, 
escrivão, o escrevi.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE D IREITO

A. Franco.
O ESCRIVÃ O

José Maria de Mendonça.

E2acyc£opc<lia «las F a m í 

lias

Summario do n.° 258 
Historia dos Estados Uni

dos da America— Poesia
— Cosmographia —  Viti
cultura—Homens d’Estado 
Agricultura — Antigualhas 

-Anthropologia — Prosas 
litterarias— Actualidades— 
As conquistas da sciencia 
Portugal colonial— Contos 
e nuvellas— Figueira da Foz 
Descobertas scientificas— 
Mosaico — Avicultura — 
Thesoiro domestico— Se
cção recreativa— Conheci
mentos uteis — Culinaria 
— Anecdotas— Hygiene do 
mez.

Desta Revista continúa 
saindo regularmente um 
bello número mensal de 80 
páginas, profusamente il- 
lustrado, impresso em opti- 
mo papel e composto em 
typo completamente novo, 
formando no fim do anno

um importante volume de 
960 páginas pela módica 
quantia de 800 réis.

Enviam-se números spé- 
cimens a quem os requisi
tar a Manuel Lucas Torres, 
Rua Diario de Noticias, 93, 
Lisbôa.

Aproveitem!
A todas as pessoas que 

desejarem fazer as suas 
compras de fazendas, lem
bramos 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. 360

P e l o  juizo de direito des- 
ta comarca, cartorio do 

1 °  officio, e por delibera
ção do concelho de familia 
e interessados no inventa
rio orphanologico por obi 
to de José dos Santos Min- 
gates, no qual é inventa- 
riante Anna d’Assumpção, 
ha de ser posta em praça 
no dia 14 do corrente, pe
las 10 horas da manhã, á 
porta do tribunal desta co
marca, a fim de ser arre
matada por preço inferior 
ao da sua avaliação, a se
guinte propriedade:

Uma fazenda denomina
da Oiteiros de Dentro, no 
logar e freguezia de S. Jor
ge, de Sarilhos Grandes, 
composta de uma casa pa
ra arrecadação, vinha, ar
vores e terra de semeadu
ra, livre de fòro ou pensão, 
no valor de 900^000 réis. 

A contribuição de regis

M  l i M I l

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 cada 14 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 impossível mencionar.

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

Sola , carneira, cordevões, pellicas, vilellas france
sas e americanas, polimentos, elásticos, /zo, prego e pre
silhas e todos os mais artigos pertencentes d 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 0 que muito 
agradece.
383

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

ALDEGALLEGA



4 O DOM INGO

JOÃO FRANCO
POR

João Chagas
t T o ln m e , tffOO a*éi§ b r o 

c h ad o : c n c a d e ra a d » ,

réis.

A  venda em todas as livra
rias

t1*. /«tít. <yy>> cite» “Oící* <íste>

$ $ $ $ $ $ § $ $ $ $ $

j Au

Mamiel Antonio bo (varmo
RUA DÀ GRAÇA, 18-1.°-D.

Aldegaliega 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\ 
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
dez e bons fórros.

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

O S  DRAMAS 
DA COUTE

(Chronica do reinado de Luiz XV)

Romance historico por

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

Os amores trágicos de Manon Les 
Caut com o celebre cavnlleiro de 
Grieux, formam o entrecho d'este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade devéras encantador.

A corte de Luiz xv\ com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri-

Í
ita magistralmente pelo auctor d '0  
íastardo dn Rainha nas paginas do 
teu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exito egual 

áquelle com que foi recebido em Pa 
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
commovente romance, será feita em 
fasciculos semanaes de iõ paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.

réis «  fascicnlo

K M )  reis o íoBiio

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popular. Em
presa Editora. 162, Rua da Rosa, 162
— Lisboa.

MUNDO 

INTERIOR

Sonetos por Santos Lu\ 
á venda na livraria Ferin, 
T i bôa.

P r e ç o . 4UíS> réis

P A L H A

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

G A ZET A  das ALDEIAS

Semanario illustrado de propagan
da Agricola e vulgarisaçáo de conhe 
cimentos uteis, premiado com meda
lhas de ouro. prata e bronze em difle- 
rentes exposições e grande diploma 
d’honra na Exposição da lmpren a 
de 1898.

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

PO FITO

H IS TO R IA  S A G R A D A
DO

ANTIGO E MOVO TESTAMENTO
(Vida de Jesus Christo e dos pri

meiros apóstolos' acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappas e um pla- 
rio de Jerusalem.

P E L A
“ Kstrella d© X o ríc ..

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 Oliveiras, j 5— PORTO.

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

Preco da assignatura,  an-♦ o  "
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
P re ç o  ré is

a A E D IT O R A » 

Largo do Conde  Barão ,  5o 

«Efí LISBOA Bg

A FILHA 
D O  J A R

D I I E I R Q

Romance historico con
temporâneo por

MIR1ELMIRRA

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.

fWRARKÁ II RIBATEJO
IDJB

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

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

Ha tambem molduras em madeira e differentes arti
gos de louça.

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

88, RUA DIREITA, 9 0
12squiiia (la ESssa do Conde

3?8

ALDEGALLEGA
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COMPANHIA FABRIL SINGElt

P o r 500 réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S L S G E R  para coser.

Pedidos a AU RÉLIO  J O À O  DA C R U Z ,  cobrador 
da casa a u c o c b í  ti: C.a e concessionário em Por/u- 
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
O H  A L D E G A L L E G A

RELOJOARIA GARANTIDA
• DE ■

Avelino Marques Contramestre
—

Relogios de bolso america
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 d o u ro  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 
slinetes para tinta e para lacre, mono- 
g ra m m a sem  relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

9 . Itasa D ireita , % _  ALDEGALLEGA
36o

DIARIO DE NOTICIAS
A. GUERRA -A-iN"GLO-BOER

Interessantissima narração das luetas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do Transvaal e do 
Orange, incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas <!a

G U E R R A  A N  G LO -B O E R
P or  um funccionario da  C ru z  Verm elha  ao serviço

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 16  paginas..................  3o rás
Tomo de 5 fasciculos............................................ i 5o »
A GU ERRA ANGLO B 0 E R  é a obra de mais palpitante actualidade.

N’ella são descriptas, «por uma testemunha presen. ial», as diiferentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrível guerra que tem espantado
o mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO PO ER faz passar ante os olhos d o 1 eitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acérrima 
lueta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
he-oismo e tenacidade, em que são eguaimente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d’esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas pequ.nas republicas sul-africanas, decorrem atravez de verda
deiras peripecias, por tal maneira dramaticas e pittorescas, que dlio á G U ER 
RA ANGLO -BO ER. conjunctamente om o irresistível attractivo d'uma nar 
rativa h.storica dos nossos dias, o encanto da leitura romantisada.

A  Bibliotheca do D IA R IO  DE N O T I C I A S
apresentando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preço di
minuto. julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successos 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

Pedidos á Empregado D IA R IO  D E  N O T IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1 0 — L I S B O A

equena bibliotheca democratica
^Dirigida pôr çfínieniQ fler-rãe

F,m«a (.ot HELlnlSiJRÍt SALGABÔ

P e q tse R o s  (tratados d e  e d u c a ç ã o  cívica e m o r a l .- 

O h r a *  de  p r o p a g a n d a  dc in o eratica . - lis tu d o s  d e  

vsslgárisação scieníiíica. - I2stiidos historicos.-Yul-  

garisação  d a  sc ic u c ia  d a s  religiões.- ( (u e s í ô c »  de  

iasíeresse proletário.-  Bitc.

Cada volume de 3 2 paginas, avulso, 5o réis 
P or assignatura, 40 réis

PllBCÇOS ISA ASSICÍIV.4TUR.I S A  S»3tOVIXCffA
3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,

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

Esta bibliotheca inicia-se no in'.uito de aproveitar 
todo o saldo em beneficio da escola do Centro Rodri
gues de Freitas.

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

— l l i  L I S B O A


