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0 JESUITISMO E A FAMILIA
ri

Depois do jesuita, não 
conheço bicho ião maldo
so, tão malfazejo e tão im- 
mundo como a beata.

Embriagada com o chei
ro pestilento da batina, se
duzida pela macia cutis 
nauseaburda da mão que 
todos os dias demorada
mente oscúia, contentíssi
ma com as aveludadas al
mofadas onde, repousa pa
ra mais commodamente 
d a r . . . conta dos seus pec- 
cados, extasiada com a do
ce palavra venenosa do seu 
«director espiritual» e, fi
nalmente, envolvida peio 
negro amiculo do fana tis- 
mo, — ella não póde falar 
nem ouvir falar senão do 
confissionario, da agradá
vel solidão da sacristia e 
das muitas mais que sedu- 
ctoras ceroulas do padreca, 
vistas na occasião em que 
elle se arregaçava para. , . 
se sentar.

Quem nunca falou com 
beatas, quem as nunca ou
viu contar os seus prazeres 
ou as suas máguas, confor
me estão de bem ou arru
fadas com o seu «quendi- 
nho director», quem nunca 
teve occasião de apreciar 
um dos seus indigestos diá
logos, não faz idéa do que 
seja aquella o.ignóbil porca
ria».

Eu, porém, que— para as 
estudar— tenho feito o,
grandíssimo sacrifício de as 
escutar, sei muito bem o 
que ellas «valem», e o que 
«podem »•. .

— Os seus. assumptos 
predilectos são;, o finíssimo 
sabonete com qu.e o «dire
ctor». se lava, a aromatica 
essencia com que se perfu
ma, a valiosa toalha que 
lhe afaga o gentil corpinho, 
as finas meias que lhe oc- 
cultam o.s nivios pésinho.s, 
o magnético forro da bati
na cuja fimbria eltas oscu
lam com arroubamento, os 
macios e polpudos dedos 
que ’he fazem ccuegas. 
quando a absolvem, etc., 
etc.

Não ha namorados,, ain
da os mais piegas,, que pos
suam a «tactica amorosa», 
das beatas.

— Mas não julguem que

ellas são para todos o que 
são para o seu «director»; 
— isso nunca!

Falam, sim, contam par
te das suas beatíficas inter- 
vistas, expandem-se com as 
pessoas insuspeitas e . . .  
mais nada: o resto. . .  é do 
seu «director», e só delle.

Uma com quem eu ás 
vezes conversava, mas que 
desconhecia o meu modo 
de pensar, pôz-se de mal 
commigo logo que soube 
quaes eram as minhas idé- 
as e em uma das suas ses
sões Jisse oara as circums-1
tantes «que o seu desejo 
era sacudirme». Como lhe 
perguntassem o motivo de 
tamanha zanga, respondeu; 
«Estou mal com elle e te
nho desejo de o sacudir 
porque elle é um grande 
maçónica e com maçonicos 
não se póde desabafar, que 
elles querem é saber para 
contar». . .  E conseguiu in
dispor-me com as collegas 
que me podiam prestar o- 
ptimos serviços!— E, leitor 
amigo, desde esse tempo 
tenho sido martyrisado por 
ellas; ou, como diria Dau- 
det, têem-me teito uma 
guerra covarde, sem dó\ ..

O ra  me dão os mais 
feios epithetos, ora pedem 
ao seu «adorado director» 
para me desconsiderar do 
púlpito.

Vadre retro!

O  thro.no do jesuitismo 
assenta snbre a ignorancia 
e é escudado pelo fanatis
mo. Portanto., para o, fazer 
baquear é necessárioe bas
ta que reformemos a esco
la, e que levantemos bem 
alto o pendão do a b c.

Se assim fizerem será 
grande o nosso prazer, não 
só por termos praticado 
uma bôa acção melhoran
do a condição do pequeno 
e humilde, mas tambem 
por termos dado um passo 
gigantesco para o progres
so,

O povo não póde, por 
forma alguma, permanecer 
no lastimavel estado em 
que se encontra;.— não.

Urge falar-lhe, é neces
sário despertar-lhe a razão, 
é preciso desalgemal-o afim 
de que elle possa esmagar

os terriveis parasitas que o 
sugam.

Digamos bem alto o que 
disse o grande Voltaire em 
defeza dos servos de Jurá: 
«Pois ha povos, povos 
christãos que gemçm trípli
ce escravidão sob o peso 
de monges que fizeram vo
tos de humildade e de po
breza!»

Note-se; isto dizia o «il
lustre solitário de Ferney» 
no XVIII seculo e nós já es
tamos no X X . . .

— E’ preciso instruir o. po
vo.

Disse Mirabeau no tem
po da revolução franceza: 
«Aquelles que affirmam 
que o camponez não deve 
saber ler e escrever,arran
jaram por certo um rendi
mento com a sua ignoran
cia »,.

Q ue sublime verdade!
— Amemos, pois, a esco

la. e lembremo-nos que o 
professor é umsoldadoque, 
tendo por «arma» o alpha- 
beto, por «escudo», o livro 
e por «explosivo», o pensa
mento, ha de— combaten
do enc-arniçadamente a.
i g n 0 r a nt c i a— e n c a m in h a r o s 
povos pela aurifulgente es
trada do Progresso.

Avit.A Ju n io r .

Cessão da cangar»

Contas da camara.— Por 
accordão de 2. de junho, do 
tribunal de contas, foram 
approvadas as contas da 
camara municipal d’este 
concelho, respeitantes ás 
gerências de 1906. e 19 17 .

-X---.
Ralancêle—Vo\ presente

0 balancete da camara per
tencente ao mez de junho 
findo, o qual foi mandado 
archivar.

—X -
Foram approvadas. di

versas ordens de pagamen
to.

— X -
Encerrou-se esta sessão 

á uma hora da tarde.
-----------—o*----------------------- ,

O  Grém io Recreativo 
Musical i . °de Acosto San
ta Iriense, promove hoje um 
passeio fluv ial a esta villa, 
no vapor « Atalaya». Acom
panha a  excursão a fanfar-

1 ra de Santa Iria e a phylar- 
‘ mónica de Sacavem,

C A R T A  D E  C A N H A

Uma das phrases mais 
perfeitas que os thalassas 
desta villa empregam para 
combaterem o Partido Re
publicano é, sem dúvida al
guma, uma phrase justa 
Assim elles dizem que o 
nosso Partido é o partida 
da fom e. Querem elles di
zer, com isso que nós, os 
republicanos, temos fome-. 
E eu nisto vejo que os lha-. 
lassas largam dos lábios do 
Passado uma phrase justa. 
Inconscientemente, é claro, 
mas largam-n’a. E larga- 
rem-n’a da. bòca, é presta
rem-nos um bo.m serviço.

Inconscientemente,, di-. 
zem elles que nós temos 
fume. Pois bem, a nossa, 
fome creio que vem a ser 
esta:: Fome de Justiça! Em
quanto a monarchia estiver 
de pé, não ha nada que sa
cie esta/omc\

Os assassínios, o massa
cre, as. prisões mysteriosas 
e todo esse mar de lama 
de roubalheiras, e adeanta- 
mentos illegaes á familia 
real, que estamos vendo 
desfilar sob. o.s nossos 
olhos de revoltados contrá 
a tyrannia ovante o que é(- 
E’ o regimen, com todas as 
suas falcatruas, são os seus 
homens com todos os seus 
erros, commettidos impu
nemente em proveito du
ma familia privilegiada e 
que agora o partido da f&r 
me chama á responsabili
dade pela voz competentís
sima dos seus homens ma
is eminente, na tribuna par
lamentar.

E’ nessa tribuna que ha 
a maior Jouie de justiça.

E d’essa. fome não se sa
cia o espirito, (porque no 
estômago não entra nada) 
sem que veja o regimen 
odioso em que vivemos, 
completamente de r r o t a do. 
A derrota deve ser grande 
porque é a fam e que a faz 
ser formidável.

C.omiudo é jus/a. A cali-- 
ginosa administração pú
blica d.e que nos falava o 
despotismo franqujsta vae- 
se vendo, como tem. sido. 
perfeita. Limpem as mãos 
á parede os. senhores mo- 
narch.icos q.ue- apregoam 
por aqui que o nosso parti

do é o partida da fome. Ar
ranjaram-na bonita,sim se
nhor. Roubalheiras, burlas, 
arbitrariedades, adeanta- 
menlos, etc., elles. Nós: Le
galidade, Direito, Luz, Jus
tiça, etc. Resumo: Nós com 
fome de justiça sempre. El
les, na opposição, com fome
no estamago.

No poder, com os cofres 
da Nação ás ordens!

Como perfeição não ha 
nada melhor!;

Tableait!
A . DE J .  Or.fVElRA.,

—---------
A ’ cainara m m ilclpai

Queixam-se-nos que na 
estrada do Areias se está 
fazendo numa propriedade 
uma taypa fóra do vall.ado 
tornando aquella estrada 
insuficiente para a passa
gem d’una carro. Ora ain
da não ha muito tempo 
que a camara mandou, pa
ra tornar a estrada mais 
larga,, cortar metade  dos 
vallados n’aqu.elle sitio. 
Qual a- razão porque a ca
mara auctorisa agora uma 
obra que- prejudica todos, 
os indivíduos que tem, pro
priedades alli?

A  camara ha de sempre 
mostrar em tudo a sua fal
ta d.e competenciaf

1'crjEHJE ta-s©
Qua.f a. 1 a/ão porque o 

zeiadpr da camara José 
Narciso, d,a Silveira está 
vencendo, o seu ordenado 
sem fazer serviço?.

Dijem^nos ser o Gago, 
que se oppõe a. que este 
empregado esteja no. ex.er  ̂
cicio das suas funcçõçs?-

En t ã 0 a, C a.m a ra. a i nd.a. é o, 
Gago?'

Qu.e miséria!-;. . .
•---------- —-?<íss>*5-— ----- —----r\
I<«|a d f  M ovida dk‘s

Acaba de chegar a este 
el ega n.te estabeleci ment o 
um enorme sortido em, 
bloiis.es. bordadas, para se-, 
n.hora, do mais fino, assim 
como uma grande porção, 
de chapéos de palha para. 
criança. Novidade em. es
partilhos, completo sorti-, 
mento, em rendas,, borda
dos,. enfeites,, a ppli cações 
para. vestidos,. cin tos em.se
da da ultima novidade, 
etc. Essências, finas.e. sa.bo«- 
netes.

Rua Direita, esquina, da 
rua do Poço.



È

No domingo, 28, reali- 
"soú-se aqui um comicio, 
promovido pelo partido 
republicai! o, para se 'tratar 
da célebre e decantada 
questão dos àdeàntamen- 
íos. A concorrência foi 
ntímerosissima e houve 
discursos brilhantes e pa- 
trioticos. Alli se mostrou, 
de modo evidentissimo, a 
vontade soberana do povo 
que quer que terminem de 
uma vez para sempre os 
^odiosos processos da vida 
Velha é que se enverede 
por um caminho que tra
ga ao paiz a ordem € a 
prosperidade.

Mas para isso é preciso 
que subam ao poder ho
mens de animo íntegro e 
sensato que se compene
trem a valer dos interesses 
da nação-. Ora- todos nós 
sabemos, infelizmente, o 
qúe são os nossos politi- 
c o s . . . de barriga, que nos 
reduziram ao bonito esta
do em qae nos encontra
mos. Ha longos annos que 
se revesam nas cadeiras mi- 
nistesiaes, passando pala
vra uns aos outros para 
proteger afilhados.

Esquecem-se de q u e é a  
nação que lhes paga e es
tão unicamente ás ordens 
d o ' rei, que á sua vontade 
faz e desfaz ministérios.' 
O ra  é esta uma das pre- 
rogativas que deve acabar, 
porque todos nós temos o 
direito de escolher quem 
ha de governar os nossos 
destinos. P a g a r . , ,  só pa
gar, e não ter garantias de 
especie alguma* não póde 
ser. Esse tempo acabou 
De baixo já se vae olhando 
perfeitamente para cima 
sem serem precisas lentes 
de augmentar. O espirito 
moderno trouxe muita luz 
aos cérebros entenebreci
dos e hoje já se discutem 
os altos problemas com o 
critério que nos dá a cons
ciência de que somos ho
mens e temos o condão de 
pensar e de reflectir.

H i no parlamento senti- 
neilas vigilantes que não 
deixarão passar de abafare-

6 FOLHETIM

Traducção de .1. DOS AN JO S

—»— 
IV

A tia, que estava costumada a sen 
tal-a nos joelhos e a ouvir-lhe as per
guntas de collegial a quem tudo sur- 
prehende, náo conhecia a’gora a Lise.

A ’ mesa, córava de repente quan 
do o sr. de Martillac lhe falava e olha
va para ella. E  ora eram silêncios 
obstinados, quasi ferozes, em que os 
labios se lhe franziam numa careta 
amuada, ora falas incessantes, sem 
rausa, de repente, como se tivesse 
precisão de ser ouvida, de se desen-

te as questões que se pren
dem com os interesses pes- 
soaes de certos magnates 
que se julgam superiores a 
tudo porque estão em ele
vada posição. Nada d isso'; 
hão de prestar contas de 
todos os seus actos ao paiz 
e elle os julgará consoante 
o merecerem. Todos os 
criminosos hão de ter o 
devido castigo.

A C esaroqu eé deCesar.
Joaquim  dos A njos.

-- ---- ------------ --------
O  tribunal de contas ap- 

provou, por accordão de 2 
de junho, as contas da ca
mara municipal de Alde- 
gallega do Ribatejo, respei
tantes ás gerencias de 1906 
e 1907.

Como se vê lá foram 
descaradamente no embru
lho as verbas de: 800S000 
réis, em obras no Quartel; 
900^000 réis, em arranjos 
na estrada de Vasa-Borra- 
chas; 7 -.08000 réis, no ar
ranjo da estrada do Sa- 
mouco; 2:ooo$ooo réis em 
calcetamentos e muitas ou
tras de que só haverá co
nhecimento quando tudo 
istu estiver sob a direcção 
duma camara republicana, 
o que se não fará demorar 
muito.

Então, estamos certos, 
de que será tudo bem es- 
bagulhado.

---------------  ---- Í»<SS£>~?— ^  

Muito animadas as noi
tes de S. Pedro e S. Mar- 
ç-al. No estabelecimento 
da viyva do sr. José Cor
deiro, na rua do Caes, e no 
do sr. Feliciano Canastrei- 
ro, na rua Direita, feste
jaram o S. Marçal arman
do-lhe um throno no cimo 
d'uma cascata com repuxo 
e elluminando-o com balõ
es venezianos.

———  .   — * 

BBaastgsíits 
Grande saldo deste ar

tigo na Casa Commercial 
do nosso amigo João Soa
res, Praça Serpa Pinto, es
quina da rua Direita. A s  
pantufas que aquelle nosso 
amigo poz á venda eram 
de 1^200 e custa agora 
apenas 600 e 400 réis.

E’ aproveitar quanto é 
tempo.

tnrpecer, de Ueitar fóra a perturba 
ção que a invadia.

Adivinhava o que o RobertD prefe
ria n'ella e estava continuamente 
deante do espelho com a obsessão de 
se vêr. de procurar um nada que at 
trahisse a attenção do seu noivo, que 
lhe avivasse a delicada vermelhidão 
das faces.

Com a sua intuição subtil de mu
lher que começa a amar, present a 
que o sr. de Martillac padecia, que 
um obstáculo ignorado os separava 
um do outro. Porque era que de ma
nhã elle tinha fibrinhas roxas nas pal. 
pebras como as pessoas que não dor
mem? Porque evitava encontrar-se a 
sós com ella? Porque não deixava 
aquelle retrahimento frio e delicado 
de homem da sociedade que a entris
tecia, que a inquietava sem ella que- 
ler? Porque náo conversavam nunca

SS.s52sao»*es
Que é em Ganha o Mó 

Uiinho dê VideS o thalassâ 
mais mal intencionado.

-—Que aquelle marreco 
diz mal dos republicanos e 
se julga com direito de sa
ber o qúe alli se passa no 
partido.

— Que a sua maior 
preoccupação é a revolta 
no povo d’aquella villa.

-—Que d centro inonar- 
chico da Moita está a des
abar.

— Que os monarchicos 
d’alli já jogam os coices 
uns com os outros.

— Que o ex-dictador 
Franco mais uma vez mu
dou de nome, passando 
agora a chamar-se Segis- 
mondi.. .

— Que o sr. administra
dor deste concelho já se 
convenceu que as festas re
publicanas são as mais ho
nestas que se fazem em Al
degallega— e isto de do
mingo para cá.

— Que a corrida do real 
club lhe deixou a cabeça 
em agua.

— Que as adeantadas ca
deiras da camara já mu
daram de côr.

— Que além da quadri
lha cá da terra permanece 
aqui uma outra de fóra, ha 
uns quinze dias, comendo 
e bebendo d grande sem 
dar contas a ninguém.

B*líS7Íí5s‘íes«3gi«;í «í;s @l3?>ei-
1‘» áe ííaasto Eísíevasaa
Na pretérita segunda fei

ra tivemos o prazer de ou
vir n’esta villa a distincta 
phylarmônica da Ribeira 
de Santo Estevam. Muito 
gratos lhe estamos pela 
amabilidade que se dignou 
dispensar-nos, cumprimen
tando-nos e tocando á por
ta da nossa redacção.

------------- —------------------ ‘—

Hoje, pelas 8 horas e 
meia da noite, a phylarmó- 
nica i.° de Dezembro per
correrá, tocando, as prin
cipaes ruas da villa, depois 
de cumprimentar a aucto- 
ridade administrativa e os 
paços do concelho.

Na séda da Sociedade 
será offerecido pela dire
cção um copo d'agua aos

___O D O M INGO

juntos a respeito do .dia seguinte? Por, 
que parecia elle ter medo de a tornar 
amante, de lhe fazer bater o coração 
prompto a dar-se-lhe todo inteiro e 
para sempre?

E  a Lise ainda mais o amou por 
lhe parecer que elle não era feliz. 
Applicou-se a conquistal-o, a conso- 
lal-o, a cural-o da doença que ignora
va. Rodeou o de tanta affeição terna 
e discreta, foi tão meiga, tão amiga e 
tão amorosa ao mesmo tempo, que o 
Roberto entregou-se a final todo a el
la esqueceu-se do que tinha prometti- 
do á «miss» W iskey, do que tinha ju
rado a si proprio desde o primeiro dia 
em que chegára á Morandiére.

Era uma especie de paragem pa>-a 
descançar no paiz da ventura, uma 
Bética afortunada de onde não se 
quer sahir mais, navegar para o pas
sado ou para o desconhecido, onde se

phylarmónicos, havendo 
em seguida soirée, promo
vida por uma commissão 
de socios.

E' de esperar que con
corram a esta festa muitos 
socios com suas familias.

A n ío iU »  L n í z  U a n io s

Passa ámanhã o anniver- 
sario natalicio d’este nosso 
presado amigo e prestante 
correligionário, cuja alma 
ennobrecida pelos mais 
leaes sentimentos o collo- 
cam no primeiro plano pa
ra a sympathia popular de 
Aldegallega, onde de ha 
muito tempo é apreciado 
pelo que tanto vale e me
rece.

O Domingo noticiando 
esta tão festiva data asso- 
cia-se sinceramente á ale
gria que ella sempre des
perta a sua numerosa e dis
tincta familia e a seus ver
dadeiros amigos, que são 
todos aquelles que têem a 
felicidade de tratar com 
tão estimável caracter.

{'om feríacia

O  sr. dr. Cunha e C os
ta, distincto advogado e il
lustre caudilho da Demo
cracia, realisou na pretéri
ta quarta feira, n’esta villa, 
pelas 10 horas da noite, 
uma conferencia sobre a 
Lista Civil e Adeantamen
tos no Centro Republicano 
Dr. Celestino dAlmeida, 
sendo por vezes muito ap- 
plaudido

A assistência era nume
rosíssima.

------------------- ---------
semaiíal

Um exemplo do que é a 
persistencia:

Pretendendo Diógenes 
ser discipulo de Antisthe- 
nes foi procural-o nesse 
sentido. O cynico regeitou, 
e como quer que Dióge
nes insistisse, Antisthenes 
ameaçou-o de lhè dar com 
o seu nodoso bordão:

— Bate, disse o philóso- 
pho, que náo encontrarás 
um pau bastante duro pa
ra vencer a minha perse
verança!

— —  ... •**n • • ltgl . ■ 1 1 t
Bixem-siw

Conforme noticiámos 
realisou-se no pretérito do

renasce, onde se recuperam as forças 
perdidas nas luctas antigas. O amor 
novo livrava-o do culto despotico 
que o tinha idiotisado e anniquilado.

Procuravam os cantos cheios de 
sombra, as mattas espessas, as ruas 
escuras do parque, avidos de estarem 
sós, de se occultarem, longe das vis
tas de extranhas. E  sem cessar, as 
mesmas respostas, as mesmas pala
vras cruzavam-se-lhes nos labios co 
mo uma ladainha monotona:

—Ama-me tanto como eu a amo?
—Ha de amar-me sempre?
O tempo corria assim docemente e 

cada dia afoitava mais aquelle enlace 
feliz, cada hora os approximava mais 
um do o u tro .. .

V
O sr. de Martillac parecia se com 

um convalescente que a pouco e pou
co recomeça a viver e, alquebrado

mingo-, pelas 7 horas da 
manhã, o passeio fluvial 
promovido pela Sociedade 
Phylarmônica Uni ã o . e 
Trabalho, de Sarilhos Gran
des, no vapor «Atalaya 2.0» 
da Parceria dos Vapores 
Lisbonenses. Tudo correu 
muito bem. Os excursionis
tas saltaram em terra na 
Trafaria, onde se demora
ram meja hora apenas, e 
na villa do Seixal, como o 
ambiente era mais puro, es
tacionaram em fraternal 
convívio por algumas ho
ras, depois dos cumpri
mentos do estylo.

A ’ estação de embarque 
muito povo veio despedir- 
se dos seus visitantes, ou
vindo-se, por essa occasião, 
vivas á Republica e aos 
vultos mais eminentes do 
nosso partido.

O «Atalaya» chegou ao 
caes de Aldegallega, eram 
oito horas, donde as duas 
p h y 1 a r m ó n i c a s romperam 
com um ordinário levando 
na frente grande número 
de excursionistas com ba
lões venezianos accesos, 
percorrendo as principaes 
ruas da villa, entrando de
pois na sociedade i.° de 
Dezembro, onde, a todos, 
foi servido um delicado 
«copo dagua», trocando- 
se, então, affectuosos brin
des, entre estes dois povos 
amigos.

«JhaligiBBaBeíBáo
Em audiência de policia 

correccional respondeu no 
tribunal judicial d’esta co
marca, na passada quinta 
feira, Izidora da Concei
ção Fernandes tambem 
conhecida por Izidora So- 
eiro, desta villa, accusada 
de injuriar e ameaçar Fir- 
mina Barbosa, tambem de 
esta vilia. Fez a defeza o 
sr. dr. Cunha e Costa, sen
do a ré condemnada ape
nas em 5 dias de multa, 
custas e sellos dos autos. 

•———«»— — --------
Í*efflsaMesi4o

Ser sincero é mais do 
que uma qualidade, é uma 
virtude, e tanto mais me
ritória quanto muitas ve
zes compromette aquelle 
que a pratica.

ainda pelos intermináveis dias de fe 
bre. pela atmosphera espessa do quar
to fechado, em que se falava em voa 
baixa e se andava oos bicos dos pés, 
pelas somnolencias pesadas em que 
não se pensa em nada, dá os primei
ros passos devagar pelo braço de uma 
pessoa amiga, pa'ra porque o ar livre 
o atordoa, consulta-a, agradece-lhe 
com um demorado olhar orvalhado 
por lagrimas de alegria e interroga-a 
com curiosidades de ereança para 
quem tudo é novo—o aroma das ar
vores floridas, as cantigas dos melros 
e os carinhos amantes.

(ContinuaJ.



A  to ai ra da

Realisou-se na passada 
segunda feira> nesta villa, 
a tourada em beneficio da 
sociedade phylarmônica da 
Ribeira de Santo Estevam.

A praça não estava má 
de espectadores, e pena 
foi que os touros náo fos
sem aproveitados, e alguns 
dos indivíduos que esta
vam annunciados, como 
D. José de Mascarenhas, 
se negassem a tourear 
burlando assim os espe
ctadores que foram para 
alli com o seu dinheiro. E’ 
que desta vez apresenta
ram-lhes touros. .» e como 
os reaes toureiros estão 
costumados a brincar com 
carneirinhos.. ,  engana
ram-se como tambem o 
sr. administrador do con
celho se enganou quando 
disse que tinha alli o pro- 
gramma para ser cumpri
do.

— A convite da sociedade 
promotora tocou na tou
rada a phylarmônica i.° 
de Dezembro de Aldegal
lega.

Pcsanics

Enviámos a expressão 
mais sincera das nossas 
condolências ao nosso pre- 
sado amigo e prestante 
correligionário, sr. Fer
nando dos Santos Calla- 
do, pela inesperada morte 
de seu bom sogro, que fal- 
leceu no passado domingo, 
pela meia noite, com a 
avançada edade de 85 an
nos.

ximo, pelas dez horas da 
manhã, á porta do tribu
nal judicial d esta villa de 
Aldegallega do Ribatejo, 
nos autos de inventario 
orphanologico a que se 
procede por obito de 
Christiano Augusto Rezi- 
na, viuvo, morador que 
foi nesta mesma villa de 
Aldegallega, se ha de ven
der e arrematar em hasta 
pública a quem maior 
lanço oíferecer sobre o 
valor abaixo designado, 
uma morada de casas de 
habitação abarracadas, si
ta na rua da Fabrica, de 
esta villa de Aldegallega 
do Ribatejo, foreira em 
3$495 réis, annualmente, 
a Joaquim dos Santos Oli
veira, e vae á praça no 
valor de 23o$ooo réis.

Fica a cargo do arre
matante o pagamento por 
inteiro de toda a contri
buição de registo

São citados todos os 
crédores incertos para as
sistirem á dita arremata
ção, e ahi uzarem dos seus 
direitos, sob pena de re
velia.

Aldegallega do Ribatejo, 
23 de junho de 1908.

o  ESCRIVÃO

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

0  JU IZ DE DIREITO

A. Franco.

corrente mez, pelas 10 
horas da manhã, á porta 
do Tribunal d esta comar- jno

O D O M I N G O

Aldegallega

Modista com longa prá
tica de chapéos, chegada 
de Lisbôa, faz e transfor- 
ma-os pelos melhores figu
rinos parisienses, para se
nhora e ereança, 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 figui i 
nos mesmo os mais diffi- 
ceis.

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

ca, a fim de ser arrema
tada por preço superior 
ao abaixo declarado, a se
guinte propriedade:

Uma fazenda denomi
nada Oiteiros de Dentro 
no logar e freguezia de S. 
Jorge de Sarilhos Grandes, 
composta de uma casa 
para arrecadação, vinha, 
arvores e terra de semea
dura, livre de foro ou pen
são, no valor de 6oo$ooo 
réis.

A contribuição de re
gisto é paga por inteiro 
pelo arrematante. Pelo 
presente são citados quaes
quer crédores incertos pa
ra assistirem á praça, que
rendo.

ventario orphanologico por 
obito de Joaquim Barreiro, 

qua' e inventariante

Aldegallega do Ribatejo, 
de julho de 1908.

o
Verifiquei a exactidão;

O JU IZ DE DIREI

A. Franco.
O ESCRIVÃO  

José Alaria de Mendonça.

Rosalina Carlota, ha de ser 
posta em praça no dia 19 
de julho corrente, pelas 10 
horas da manhã, á porta 
do Tribunal d’esta comar
ca, afim de ser arremata
da por preço superior ao 
abaixo declarado a seguin- 
te propriedade:

Uma fazenda no sitio da 
Lagôa da Viceira, limites 
do Samouco, desta fregue
zia, compõe-se de terra de 
semeadura, vinha e pinhal, 
livre e alodial, no valor de 
4008000 réis.

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

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

Aldegallega do Ribatejo, 
de julho de 1908.

Verifiquei a exactiòão:

O JUIZ DE DIREITO

A. Franco.
O ESCRIVÃO ,

José Maria de Mendonça.

aviso
P or espaço de 4 dias a 

contar d'es ta data, está 
aberta a inscripção para to
dos os pobres d'esta villa 
que desejam ser admittidos 
no Asylo de S. José.

Os pretendentes podem 
dirigir-se ao tliesoureiro do 
mesmo Asylo, o Ex.'"° Sr. 
Francisco Treire Cana Ju 
nior., a fim de lhes serem 
indicados quaes os docu
mentos de que necessitam 
para a sua admissão.

Aldegallega, 5 de julho 
de igo 8 .

A  Commissão Adminis
trativa.

A N N U N C I O

ANNUNCIOS

A N N U N C IO

(1.® publicação)

No dia 19 de julho pro-

MBA
( l . a publicação)

Pelo juizo de direito d’es- 
ta Comarca, e por deli 
beração do conselho de 
familia e interessados no 
inventario orphanologico 
por obito de José dos 
Santos Mingates, no qua 
é inventariante Anna d’As- 
sumpção, ha de ser posta 
em praça no dia 19 do

A todas as pessoas que 
desejarem fazer as suas 
compras de fazendas, lem
brámos a conveniencia de 
irem á conhecida

1,0 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 
untar 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

386enganem.

a n n t j n c i o

( l . a publicação)

Pelo juizo de direito 
d’esta comarca e por deli
beração do conselho de fa
milia e interessados no in-

^ m i s t i u n -c i o

IGA
íisr

( t . a publicação)

No dia 19 de julho 
proximo pelas dez horas

da manhã, á porta do tri
bunal judicial de esta villa 
de Aldegallega do Riba
tejo, nos autos de fallencia 
contra o fallido José Fe- 
iix Cabanas, residente na 
villa da Moita, se hão de 
vender e arrematar em 
hasta pública a quem 
maior lanço oíferecer so
bre o valor da sua avalia- 
eáo, os bens immoveis ar
rolados pertencentes á 
massa do mesmo fallido 
que são os seguintes:

Um predio urbano, for
mado por tres casas abar
racadas, que servem d’a- 
dega, celleiro e cavallari- 
ça, sito na rua do Rozario, 
da villa da Moita, livre e 
allodial, avaliado em réis 
i 5o$ooo; e um predio 
rústico, composto de uma 
courella de terra de se 
meadura e vinha, no sitio 
das Courellas de S. Sebas
tião, limites da villa da 
Moita, livre e allodial, ava
liado em 6oo$ooo réis.

São citados todos os 
crédores incertos para as
sistirem á dita arremata
ção, e ahi uzarem des seus 
direitos, • sob pena de re
velia.

Aldegallega do Ribatejo, 
3o de junho de 1908.

o  ESCRIVÃO

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão;

O JU IZ DE DIREITO ,

A. Franco.

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

Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 1 0  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, vitellas france
sas e americanas, polimentos, elásticos, fio, prego e pre
silhas e todos os mais artigos pertencentes d arte de sa
pateiro pelos preços de Lisbôa.

Fia 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.
383

R U A  D IR E IT A , 130 A. 136
(Defronte da Rua do Pôço)

A L D E G A L L E G A



JOÀO FRANCO
POR

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

c h ad o ; eacade  r n a d o .

8 0 0  réis.

A  venda em Iodas as livra
rias

Manuel Ântonio bo íUrma
RUA DA GRAÇA, 18-1.°-D.

AldegaiEega 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 fregues 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer falo como o 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli
des e bons jorros.

Tambem se executam 
ser sidos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nas fa- 
Sendas mais difficeis:

P A L H A

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

G A ZE T A  d a s  ALDEIAS

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

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

S » © flT O

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E NOVO TESTAMENTO
iVida de Jesus Christo e dos pri

meiros apóstolos/’ acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappas e um pla
no de Jerusalem.

P E I A
41í2s4rella «Io X e rtc ..

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

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju 

nior, rua das Oiiveiras, 75— PORTO.

EN C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

P reço da assignatura, an
no, 800 réis.

P°didos a Manuel Lucas 
Torres, rua do Diario de 
Noticias, 93— Lisbôa.

O _  D O M I N G O _____

M AXIM O C O R K I

NA PRISÃO
I*reço 8 0 0  réis

«A E D IT O R A » 

Largo do Conde Barão, 5o 

W i L I S B O A  B S

Â FILIA

Romance historico con
temporâneo por

MIR1EL_MIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a 1 5o 
réis.

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

VWMRXA
"VY* W  W  
4, f  %

m M m
IDE

OS DRAMAS 
DA COUTE

(Chronica do reinado de Luiz XVj

Romance historico por

E. LA D O U C ETTE

Os amores trágicos de Manon Les 
caut com o celebre cavalleiro de 
Grieux. formam o eritrecho d'estc 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
ae originalidade devéras encantador.

A corte de Luiz xv . com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente pelo auctor. d '0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
teu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós esito egual 
áquclle com que foi recebido em Pa 
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugue/a do popular e 
commovenie romance, será feita em 
fasciculos semanaes de i6 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons 
tará apenas de 2 volumes.

8 0  réis o fascicsslo

l O O  réis a tÇ9B220

2 valiosos bi indes a todos 
os assignantes

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

M U N D O  
IN T E R IO R

Sonetos por Santos Lits 
á venda na livraria Ferin, 
Lisbôa.

Ji*reço. -400 réis

i r .  ISÍ€1

RIBATEJO

RELOJOARIA GARANTIDA
----D E -----

Ávclino Marques Contramestre
—

Relogios de bolso america
nos Inquebraveis de nickel m a-’ 
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$8oo.

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

Diversos objectos d'ouro e prata. 
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar

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

Grande diversidade em oculos e lunetas.

7, R u a  U iréiía , 7 -  ALDEGALLEGA

*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.

DIARIO DE NOTICIAS
A GUERRA ANGLO-BOER

Interessantíssima 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 cia

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 16  paginas........................ 3o réis
Tomo de 5 fasciculos............................................ i 5o »
A GU ERRA ANGLO BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N'ella são descriptas, «por uma testemunha presennal», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrível guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO  ! O ER faz passar ante os olhos dó1 eitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d‘esta prolongada e acérrima 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodígios de 
heroísmo 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 pequenas republicas sul-africanas, decorrem atravez de verda
deiras peripécias, por tal maneira dramaticas e pittorescas, que d.io á G U ER 
RA ANGLO -BO ER. conjunctamente ora o irresistível attractivo duina nar 
rativa h storica dos nossos dias, o encanto da leitura roroantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IA S
apresentando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preco di
minuto, julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successos 
que maL interessam o mundo cuito na actualidade.

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

8 8 ,  R U A  D I R E I T A ,  9 0
Hsqiiiisa (la l&ua Coatde

A L D E G A L L E G A

26o
COMPANHIA FABIIISi SINGE

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

Pedidos a AURÉLIO J O Á O  DA C RU Z, cobrador 
da casa a s >C'OC'Ia t& í ’.;l e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogvs a quem os desejar.
r m  ALD EG A LLEG A  H g g

Pequena bibliotheca democratica
'jDiviguia per cífnlôniõ jEevr-ão

I m U a  por M U & M M  S A L í i A f i S

P eq u en o s tratad o s d e  educação cívica e m o r a l .- 

Obras de propaganda dem ocratica . - SSstsados de 

vu lgarisação  sc ien tiílca . -Sísíudos liistoricos.-Vaal- 

garisa?áo  da sc ieu cia  das religiões.-Questões de  
in te re sse  p ro le tá rio .-  824c.

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

i>KKÇOK ISA A W S If-V tT U R A  X I  l»IIO  V33,íi A
3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,

(12 números) 56o; 1 anno, (24 números) i$ooo réis 
A sahir quinsenahnente.

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

Séde do Centro da a Pequena Bibliotheca Democra* 
ticar>:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

- i m  l i s b ô a  m -


