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DUELOS
Este modo de resolver 

questões de honra é tudo 
quanto ha de mais irracio
nal e de mais contraprodu
cente como desaggravo 
para o offendido.

Quasi sempre é este a 
yictima, porque o provo
cador, só o é, porque se 
fia na sua pericia no jogo 
das armas.

Isto quando o duelo é a 
valer.

Entre nós, porém? o due
lo não passa d uma come
dia ridicula em que teste
munhas, duelistas e me.di- 
cos vão ao campo simples
mente por uma formalida.- 
de.

Nós só c.omprehende- 
mos o desaggrayo expon
tâneo e immediato, ou se
ja a sôcco, á bengalada ou 
a tiro conforme a gravida
de da offensa ou a cjifferen- 
ça de forças physicas en
tre os contendores.

Se o duelo é sempre 
uma fprniula inadmissível 
de qualquer pessqa se des- 
aggravar, é completamen
te intolerável quando deri
va d’uma discus§ãq pplitica 
onde os contendores tèerp 
a tribuna 011 a imprensa 
para dizerem da sua jusli- 
ça.

E’ 0 caso Penha Garcia- 
Affonso Costa.

E’ 011 não Penha Garcia 
um adeantador? Se o é, 
porque-se finge indignado 
porque assim o classificam?

Sé o não é, pu se o ade- 
antamento que fez, está ao 
abrigo da lei, porque não 
o demonstra na camara em 
que tem assento?

Fale, diga da sua justiça, 
e não venha, fiado na sua 
pericia no jogo das armas, 
pretender cortar com o fio 
da espada a garganta d’a- 
quelle que no uso pleno de 
um direito e de um dever 
o chama á responsabilida
de dos seus actos.

Este procedimento, em 
vez de o exaltar, c|epri- 
me-p, porque yern accres- 
centar á sua qualidade de 
esbanjador dos dinheiros 
do povo a de assassino.

Triste justificação, que 
f\inda mais o compromette.

Os deputados republica

nos estão fazendo uma 
obra de saneamento moral 
e não pódem ser interrom
pidos, seja porque meio for, 
no desempenho dessa sa
grada missão.

E’ preciso que os adean- 
tadores e todos os que 
pretedem encobril-os fi
quem sabendo que atraz 
delles estão os seus eleito
res e que qualquer attenta- 
do contra a sua liberdade 
ou a sua vida será imme- 
diatamente vingado com a 
maior severidade e por to
dos os meios, ainda os mais 
violentos.

A vida dos únicos re
presentantes legítimos do 
povo tem de ser sagrada 
para ps seus adversarios 
pojitiços e não póde, nem 
ha de estar sujeita ap arbi- 
trjo de qualquer espada
chim.

Responda-lhes no mes
mo campo em que as ac- 
cusaçqes se produzem.

Fpra dahi,  fiquem-n’o sa 
bendo todos os defrapda- 
dores da miséria do povo, 
encontrarão sempre o mes- 
rno povo na sua frente re
solvido a tirar vingança, e 
vingança sem piedade, d'a- 
quelles que toquem era um 
cabello só que seja dos de
putados republicanos.

Elles são só sete, mas re
presentam muitos milhares 
de cidadãos limpos e hon
rados que tomarão como 
directamente feita a elles 
toda a aggressão de que os 
seus deputados forem vi- 
ctimas.

Emquanto a estes sp te
mos a dizer que todos os 
seus eleitores’ e todos os 
homens de bem lhes reco
nhecem probidade, intejli- 
gencia e coragem e qqe 
portanto se acham dispen
sados de acceitar duelos 
por questões políticas seja 
com quem fôr. A salvação 
da patria não póde estar 
sujeita ap golpe de uma 
espada ou á bala de urna 
pistola de qualquer gatuno 
dos cofres públicos.

KSaiie

Hoje dançar-se-ha no 
baile Recreiativo uma val7 
sa a premio.

Espera-se grande con
corrência.

Ccjiíro K o d d g n e s  tle 
F rei las

Conforme noticiámos es
teve aqui no domingo pas
sado a prestimosa agre
miação republicana Rodri
gues de Freitas, que veio 
fazer a sua visita ao povo 
republicano desta villa.

Fazia-se acompanhar da 
distincta banda da Con
centração Musical 24 de 
Agosto. No Centro Dr. 
Celestiqo d’Almeida reali- 
sou urna sessão solemne a 
que presidiu o nosso pres
timoso correligionário Ma
nuel Ferreira Qiraldes, e 
em que uzaram da palavra 
além do presidente os srs. 
Augusto José Vieira, dr. 
Macedo de Bragança e dr. 
Cunha e Costa, sen io  por 
unanimjdade approvada a 
seguinte moção:

«O povo republicano de 
Aldegallega, reunido em 
sessão pública para apre
ciar a questão dos adeanla- 
menjos, que representa a 
mais clara demonstração 
da in im ora l jd a f le  e c o r r u 
pção do regimen, protesta 
altivamente contra esse 
monstruoso latrocínio, e 
applaudeenthusiasticamen- 
te a attitude enérgica, ele
vada e digna, dos deputa
dos republicanos no parla
mento».

Qs nossos visitantes re
tiraram seria quasi uma 
hora da tarde, sendo acom
panhados por uma massa 
enorme d? povo que os ac- 
clamava com delirante en- 
thusiasmo.

Çarvão «1$ ppdra 

Q. Herold &  C .a, rua da 
Prata, 14, Lisbôa, tem qua
si sempre vapores com car
vão de todas as qualidades 
á descarga e sempre gran
des existencias de carvão 
de Çardiff: de Newcastle, 
de Forja , de Coke de fun
dição e decp.sinhae de An- 
Úiraçite para apparelhos de 
gaz pobre marca Great 
Moutain.

Esteve nesÇa villa &o. do
mingo passado o Gremio 
Recreiativo, Musical i.n de 
Agosto. Santa kien.se que 
no.vapor « A ta 1 aya » reaji,sou 
o seu passeio, acompanha
do da phylarmônica de Sa

ca vem e da fanfafra de 
Santa Iria.

Qs excursionistas sahi- 
ram d'aqui muito satisfei
tos pela fórma por que es
ta terra os recebeu.

5
se

1» ergas sb ta-se

A camara não nos sabe
rá dizer com que direito se 
está tirando terra todos os 
dicjs do Mercado, para 
aterros puramente particu
lares, prejudicando assim 
aquelle logradouro tão util 
a tanta gente?

- x -
Com o se entende que 

sendo arrematante do ran
cho aos presos das ca
deias de Aldegallega o sr. 
João d’01 iveira quem 
actualmente faz esse forne
cimento é o carcereiro o 
que não deve ser permiti
do?

MecSaraeãs»

Para todos os effeitos 
declarámos que o sr. Ar- 
thur de Jesus Oliveira, de 
Canha, nada tem com o 
q u e  sé publica neste jor
nal subordinado á epigra- 
Dhe «Rumores».

■Re.|>arpeã« de  I?ssg@mla

Terpos em nos.sp poder 
dados muito intçressantes 
relativos a esta repartição. 
Ha de tudo. Em breve nos 
occuparemos dej la pondo 
a descoberto todas as suas 
bô.as obras.

Egualmente trataremos 
do chefe dos fiscaes do sel-
lo cuj.as habilidades ser|_o 
devidamente ap 1;eciadas.

Esperem um pouco qye 
nãp perderão nada com a 
demora,

^es§ão, <fa eaiisara

A camara municipal 
deste concelho, em sessão 
ordinária de i 5, do corren
te, deliberou o seguinte:

Tomar as providencias 
neces.sari.as. de accordo 
co.m o empreiteiro da es
trada do caminho d.e ferro 
a que se referem umas. re
clamações, do director da 
fábrica do.s. adubos, chimi- 
cos e d,° sr. José Pereira 
Fiajho, ácêrca do terreno 
da praia do Forno da Cal.

- x -  '
Officiar á camara muni

cipal de Àlcochete com re
lação á venda de carnes

vercjes no sitio do Casal 
(Samoucp) pafa que 
mantenham os contratos 
feitos até ao fim da arre^ 

jmatação, 3 fim de que ne
nhum dos arrematantes do 
respectivo imposto fique 
prejudicado.

' - x -
Não deferir .0 requeri» 

mento $0  sf. Antonio ’Vi- 
ctorino Rodrigues ppr não 
se ter sentido'a crise a que 
se refere p mesmo requeri* 
mento.

Deferir 0 requerimento 
da sr.a Delphiná Gouveia 
com refereqcia á açq.uisi  ̂
ção de terreno no cemite- 
rio para colloçaeão dé uma 
grade de ferro na sepultu
ra cie seu irrpão João Gou* 
veia.

Depois de approvadas 
diversas pr^ens de paga
mento, encerrou-se a ses .̂ 
são eram 2 horas da tarde.

------------—-X=58g>̂ '» ---------- -
Caisba

Realisou-se no pretérito 
domingo tvaquelia villa a 
eleição da mesa da santa 
cíjsa da misericórdia, cuja 
direcção d’aquelle caridoso 
estabelecimento ficou a 
cargo dos nossos correli
gionários srs. Manuel José 
Salgueiro, José JVlartins, 
Joaquim Maria Saltão, Jo.̂ . 
sé Correia Louro, Ernesto 
Martin,hp, Ernesto Borphi- 
rioi João José da Fonseca, 
Mário José Salgueiro, Lou-v 
renço Elisiario. da Fonseca, 
Lourenço Dias Grillo, Se
bastião José d A guiar,João  
Alves do. Quartel e Manuel 
Nunes.

Este glorioso exito obtk  
do. pelos -nossos, queridos 
correligionários da freg.ue- 
zia de Ganha, d mais. umft 
prova bem. evidente do. ge
ral desçoutentaçriento çom 
tudo quanto, cheira a, mo2.. 
narchia, e, por conscquen» 
cia, mais um triumpb.o a 
registar nos. anna.es do. 
honro.sp Partidp Republjça-: 
no.

Fóra com r epreaentantea. 
thalassas, fóra.

Tivemos, na sexta feira,, 
o prazer da visita do nosso 
amigo e. correligionário Jo-, 
ão Antonio, Ribeiro, q y f  
muito agradeceçnpsv



No dia 14, de manftãy' 
‘realisou-se um duêllo á es*- 
pada entre os srs. Affonso 
C osta  e conde de >Penha 
Garcia, em -consequencia 
de umas palavras -proferi 
das na camara pelo depu
tado republicano. O s r .  Af
fonso Costa ficou levemen
te ferido e os -adversarios 
mão se reconciliaram depois 
do duèllo. Nao impediu, 
porém isto, que o fogoso 
tribuno continuasse na' 
campanha contra os adean- 
tamentos.

Já  s& chega a vias de fa
cto e ainda a^ofa a pro
cissão vae ria rtia.

Veremos o que sae de 
tudo isto.

Vae fazer-se, no altó da 
Avenida, a chamada Feira 
de Agosto, que súbstitwirà 
as -q^e por esta -época se 
faziam em Belerfi e no 
C am po Grande. Já estão 
marcados muitos logares e 
parece aié que á ‘Gamara 
■tem de conceder mais ter
reno do que calculava pa
ra os pedidos dos feirantes.

A reaiisar-se o plano 
projectado, a Feira de 
Agostt) deve ser brilhante, 
porque o ponto em que 
se realisa é  tím dos mais 
beijos da Capital e os attra- 
ctivos com que sè conta 
promettem fornecer aos vi
sitantes do Vasto mefcado 
umas horas de agrada vel 
passatempo.

Bom será que assim sue-' 
Ceda, porque a cidade, ás 
noites, está muito desani
mada. Os animatógraphos 
|á canÇam, por monótonos, 
e além d’isso estão conde- 
mnados pela sciencia; nos 
theatros, apesar de bem 
ventilados,está muito calor, 
e os habitantes de Lisbôa 
precisam de um diverti
mento que lhes compense 
o enfado atroz que lhes 
causa a toada contínua da 
politica e das promessas de 
regeneração em que já nin- 
gUem crê.

Da feira de S. Bento 
passaremos, pois, para a

feira da Avenida, onde, ao 
menos, saberemos em que 
se emprega o nosso dinhei
ro.

JóiQUlSl 'DOS ÀSlOíi.
 —-------- =«**—-x-ítóx- á»>......   
viríios na quinta feira 

n’esta villa o nosso amigo e 
correligionário de Ganha, 
sr. Àrthur de JesUs Olivei
ra, que em Lisbôa tem es
tado a tratar de sua saude.

Que rapida e completa
mente se restabeleça é o 
nosso maior desejo.

 —--------  -XP&O-i-— ------------  
SÊissaaOres

Que o Maneira da Moi
ta quer outra vez ser repu
blicano,

— Que anda atraz da 
Commissão Municipal Re 
publicana para o inscrever 
como socio.

— Que não será recebi
do para não renegar mais 
uma vez.

— Que a taypa da estra
da do Areias tem dado 
que falar.

— Que um republicano 
da velha guarda, directoi 
do Centro da rua do Pôço, 
a p pareceu-nos Lhalassa
mettendo úm requerimen 
to á camara em beneficio 
das ma-nobras burnaysis 
tas.

— Que o nosso amigo 
Braz não comerá mais pre 
sentes que pertençam ao 
cabo de policia como paga 
de consentimento de maro- 
teiras no Paço.

— Que o immaculado 
Fernando de Sousa, por 
quem tanto se empenharam 
alguns amigos d’esta terra 
em propôr deputado pelo 
Circulo 17 , se adeantou na 
bagatella de 600 contos de 
réis.

8-3 vis artes

Sob a presidencia do de 
legado do sub-inspector, 
sr. José de Andrade Geral- 
des, realisou-se o exame de
1.0 grau aos alumnos das 
escolas deste concelho, no 
coliegio Conde Ferreira, 
nos dias 14 e 1 5 do corren
te, ficando approvados os 
seguintes;

Adriano Martins Amil, 
Optimo; Antonio Lucas 
Duarte de Figueiredo, O- 
ptimo; Abilio Augusto Vas-

UMA V ER G O N H A

Aldegallega ufana-se de 
ser uma terra bastante 
commercial. industrial e 
agriccla, mas a respeito de 
hygiene está, como todos 
nós sabemos, num atrazo 
pouco Civilisador, parecen
do não estar situada a uma 
hora de Lisbôa, mas de 
qualquer «kabilda» do im
pério marroquino.

Ha tres entidades nesta 
villa, que se têem conser
vado indifferentes a este 
grave assumpto: a camara 
municipal, o administrador 
do concelho e o sub-dele- 
gado de saude.

A Camara, com ou sem 
sacrifício, devia ha muito | 
ter completado a canalisa- 
ção geral da «villa, segundo 
os mais rigorosos precei
tos da hygiene.

Construiu dois canos, 
ainda por concluir, cuja 
construcção entregue a 
ineptos deixa muito a de
sejar.

Segundo nos consta-, tê- 
em-se dado n’esta villa e 
em Sarilhos Grandes bas
tantes casos de typhos e 
febres.

E’ o resultado da indiffe- 
rença das auctoridades, 
pois os srs. administrador 
do concelho e sub-delega- 
do de saude deviam, nes
tes mezes caniculares, 
proceder a rigorosas visi
tas domiciliarias. Ha casas 
cujos moradores vivem em 
prosmicuidade com os bur
ros e porcos, casas que são 
mais próprias para ani- 
maes do que para habita
rem seres humanos.

As pequenas engordas 
de porcos dentro da villa 
são este anno bastantes, 
parecendo impossível que 
o sr. administrador desco
nheça as leis geraes de hy
giene, que não permittem 
a engorda de suinos den
tro das povoações.

E' d’esta fórma que sua 
ex,a comprehende os de
veres do seu cargo? Des
culpe, mas essa indifferen- 
ça pela saude pública é im
perdoável.

Julgando estarmos em

paiz civilisado, acreditava* 
mos que competia ao ad
ministrador do concelho, 
zelar pela boa ordem, pela 
saude pública e pelos inte
resses geraes dos seus ad- 
ministrados. Mas qual? Um 
administrador só tem a 
obrigação de receber op» 

dens do governador civil 
para, em épocha de elei
ções, patrocinar a eleição 
d’este OU daquelle deputa^ 
do, perseguir os que não 
corrimurtgam nas mesmas 
idéas de suas excellencias, 
etc., etc.

Cremos bem que os srs. 
administrador e sub-dele- 
gado de saude já repara
ram nos grandes focos 
d’infecção que circUmdam 
a villa, no emtanto vamos 
lembrar-lh’os.

Ao norte, temos engor
das de porcos a pouco 
mais de 100 metros da po
voação; ao sul, fábrica de 
guano e porto das lamas; 
a leste, as montureiras de 
lixo da camara, o cemite- 
rio e as eternas pôças do 
mercadoonde, por castigo, 
deviam ser obrigados a 
tomar banho diariamente 
os vereadores da nossa 
camara.

Querem mais acceiof! ..» 
E depois pasma-se como a 
tuberculose faz todos os 
annos tantos estragos n’es- 
ta villa!

As causas ahi estão bem 
patentes, para honra e glo
ria de quem devia olhar 
com mais attenção pela 
saude pública.

Ainda esperámos voltar 
ao assumpto.

,---------■■■ -

Devido aos muitos dotes 
profissionaes e vasta intel- 
ligencia da e x ma sr.a D, 
Laura Nogueira, habil pro
fessora desta villa, fez um 
bonito exame ficando dis- 
tincla a menina Margarida 
de Carvalho.

---------- «a------------------------

Loja «le J&ovidaíles
Sempre artigos de gran

de novidade neste estabe
lecimento, por preços ex- 
cessivamente módicos, ao 
alcance de todos. R. Direi
ta, esquina da rua do Pôço.

8 FOLHETIM

Traducção de J. DOS AN JO S

V I

O sr. Savenay. que tinha vindo do 
campo, contara-lhe. mettendo tudo 
a ridículo, as puerilidades infantis d'a- 
quelle romance de nupeas, os pas
seios d’el!es, os seus projectos, os 
seus- segredinbos nos recantos som
brios. sempre de mãos dadas.

—Adoram-se, minha querida se
nhora, ú uma doidice, e o sr. de Mar 
tiilac ha de ser o modelo dos. mari
dos, verá?

A Eva,desatava a rir lembrando se

d'aquella phrase. Adorarem-sê. Ora 
essa! Um fogo de que chammejava de 
repente e que ella apagaria calcando- 
o rom os saltos das botinas. Para o 
reconquistar, bastar-lhe hia empregar 
as seducções antigr.s. E  então havia 
de lhe fazer pagar caro o seu desfal- 
lecimento momentâneo, aquelle re
cuo virtuoso que a feria no seu orgu
lho de mulher habituada a ser obede
cida. E  não poz nenhum obstáculo ao 
casamento, como se tivesse desistido 
de continuar uma lueta desegual.

Assistiu até á missa de núpcias.
V I  I

—Abreviemos isto, meu caro, ex 
clamou «miss» W iskey com voz aba
fada, em que a colera reprimida pu
nha um rouco, e com um gesto impe^ 
rioso. Ou cumpre os seus compro
missos no prazo que quizer msrcár, 
ou a senhora d̂ e Martillac receberá as

O  D O M IN G O

concellos. Bom; Antonjo 
da Silva O egorio , Optimo; 
Arthur Ramos Vasconcel
los, Bom; Firmino Augusto 
da Silva Gouveia,Sulficien- 
te-; Joaquim Fernandes Pi
nhão junior, Sufficiente; 
Joaquim Freire Caria, 
Bom;.losé Narciso Godinho 
Junior, Sufficiente:; Domin
gos Tavares de São Bento, 
Optimo; José Jesus da 
Costa Moura, Sufficiente; 
José Julio Rodrigues, Bom; 
Julio Germano Serra, Suf
ficiente; Manuel Jesus da 
Costa Moura, Sufficiente; 
Antonio Luiz Gouveia, 
Bom; Antonio Valerio Fer
nandes, Sufficiente; Custo
dio Tavares Pialgata, Bom; 
Diogo Valentim Marques, 
Optimo; Francisco Martins 
Vintem, Optimo; Guilher- 
mino dos Santos Leonardo, 
Sufficiente; Joaquim Morei
ra, Optimo; José Rodrigues 
d’Almeida, Optimo; José 
dos Santos Rodrigues, O- 
ptimo; José da Veiga Mar
ques Junior, Bom; Bemvin- 
da Augusta Netto, Bom; 
Emilia Magna Sequeira, O- 
ptimo; Leonor Gaspar Net
to Aranha. Optimo; Mar
garida Izabeiinda Reis de 
Carvalho, Optimo; Maria 
Antonia da Cunha Fialho, 
Bom.

Destes alumnos nove 
pertecem ao Centro Repu
blicano Dr. Celestino d'Al- 
meida, ficando assim clas
sificados; 5 Óptimos, 3 
Bons e 1 Sufficiente.

--- ----------
Ifca*. *Sosé <Íe Ca£í«*o 

Chega ámanhã, no pri
meiro vapor, este nosso il
lustre amigo e correligio
nário, que. vem assistir no 
tribunal desta comarca ao 
exame na escripturaçâo 
commercial do sr. José 
Fernandes Repas.

«»------------- uM--- -----
CosMlcIo 

O  Directorio do Partido 
Republicano realisou no 
pretérito domingo em Se
túbal mais um comicio a 
que se calcula assistirem 
10:000 pessoas. Foi impo- 
nentissimo. A questão dos 
« adeantamentos» foi alli es
bugalhada ao povo mais 
uma vez.

bonitas cartas que me escrevia tão to
lamente da Morandiére e saberá o 
que valem o seu amor e os seus jura
mentos!

O Roberto cambaleou como se re
cebesse uma pancada em cheio no 
peito; depois, dominando-se, com ar 
de quem tomava aquella ameaça por 
um gracejo de mulher enervada 
interrompeu-a brandamente, dizen
do:

—Náo fará isso. Eva!
—E  quem m'o ha de prohibir? O 

amor por si? Já náo o tenho, se algu
ma vez o tive. Uma compaixão i r r i 

sória que, de certo, o senhor não me 
agradeceria? Bem sabe que não sou 
honesta nem clemente e que não me 
embalam com cantigas como a uma 

rapariga ignorante e estúpida.
A carruagem acompanhava-os a 

passo, Iam ao lado um do outro corno

dois namorados, parando e tornando 
a seguir o passeio lento na alameda 
deserta e envolvida por uma impal- 
pnvel nuvem de pó. O ruido mono- 
tono e acalmado do mar que corria 
em baixo na areia cortava-lhes as pa
lavras com um acompanhamento gra
ve. Cahia ocrepusculo. Os jardins da 
broisette, que se estava a regar, espa
lhavam no ar um aroma subtil e em
balsamado. 0  céo pardacento, rosado 
e azul, tinha uma transparência de ga 
ze em que as estrellas estremeciam a 
uma e uma. e no horisonte, a ilha de 
Santa Margarida recostava-se como 
uma larga mancha verde.

Mas que lhes importava a elles o 
encanto da paizagem. a doçura pene
trante d’aquella hora tardia! A Eva 
não se continha, e como um credor 
aspero que reclama o pagamento de 
uma dívida , invec.tivava-o, reprehen-

dia-o por aquelle amor novo, por 
aquella ruptura, como se fosse um a 
acção deshonrosa. Pois quê! Elle im a- 
ginára que ella se deixaria tratar co m  
tal desenvoltura, que podim largal-a, 
abandonal-a a um canto como um cSo 
de que não se quer saber mais e que 
se deixa ficar á esquina de um a rua, 
que esperaria pacientemente o  re
gresso d’elle, sempre adiado, que náo 
viria interromper-lhe a quietação fe
liz como um castello de cartas que se 
deita ao chão com um piparote, que 
não lhe appareceria a final no limiar 
do seu paraiso para lhe recordar as 
suas promessas vãs.

(Continuaj.



O  D O M IN G O

mesmo no caso de o inge- sideradosAVISO

Vamos áYnânhã começar 
a cobrança do 2.0 semestre 
Ctb nosso jornal, esperando 
dos nossos estimáveis assi- 
onantes que queiram conti- 
rtitar a honrar-nos com o 
valioso auxilio dá sua assi- 
p n c .t v r ã .  o •costumado favor 
de ordenarem em suas ca
sas 0 pagãmenlo do recibo 
que lhes vae ser apresenta
do, favor que muito agra
decemos e que esperámos 
pagar com uns bocadinhos 
que farão amargos de boca 
a mui/à gente Bôa. Fazen
do-nos esse favor evitarão 
tambem de ser incommoda- 
dos com o cobrador a ba
ter-lhes á porta de quando 
cm quando e preslar-nos- 
hao um valioso serviço que 
mui lo favorecerá a nossa 
escripluração.

a- ---- -*»—-9<̂ se>4-—o-- ■ ■■  
Aprovelteasaí

A todas as pessoas 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 occasiôes de 
massa como a actual, de
certo que todos procuram 
júntar o util ao agradavel, 
o que só se poderá obter 
na

L O JA  DO POVO
Hm casimiras para fatos, 

n’isso 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 enganamos.

E’ a Loja do Povo, na 
Praça Agrícola. Não se 
enganem. 386

 ---------- fr<5gg=-3 » .-.....  
llitíos e I&atazaaaas

Toda a gente sabe quan
do os ralos são damninhos 
mas por muito graves que 
se julguem os prejuizos 
que elles causam, poucas 
pessoas fazem idéa, mesmo 
approximada, das enormes 
cifras a que esses prejuizos 
podem moctar na realida
de.

Um opúsculo que temos 
presente diz-nos que na 
Dinamarca os prejuizos 
causados pelos ralos são 
avaliados em cerca de 
quatro mil contos de réis, 
calculando o auctor, que 
proporcionalmente os da- 
mnos causados em Portu
gal por esses temiveis roe
dores não devem avaliar-se 
em menos de seis mil con
tos de réis!/

Que enorme contribui
ção que o paiz está a pa
gar, por assim dizer sem 
sentir,, sem se queixar, nem 
gnlar contra o cover- 
no!. . ,

O  exame d’este facto 
prestava-se a longas consi
derações tanto de ordem 
social, como económica, 
em que náo nos é dado en
trar por agora.

Contra a praga dos ra
los quaes são os meios que 
se empregam em Portugal 
para a sua destruição!

Até não ha muito Lis
bôa ainda dispunha de um 
emerito caçador, o Lucia- 
no das Ratas, que a morte 
ceifou á vida, restando só 
resar-lhe pela alma e lasti
mar a sua falta, que deve 
ser extraordinariamente 
benéfica, para a propaga
ção das ratazanas nos es
gotos da cidade.

Afora esta excepção, 
que nem já existe, os ratos 
caçam-se por meio de ga
los e das ratoeiras exter
minam-se por meio de ve
nenos, de que os mais vul
gares são o Arsénico e a 
massa Phosphorica.

O s galos estão muito 
degenerados para o effeito 
da caça aos ratos com o 
progresso e a civilisação 
tèem-se familarisado uns 
com os outros a ponto de 
muitas vezes fazerem vida 
commum.

Tambem não é raro que 
o feitiço se volte contra o 
feiticeiro e as scenas se in
vertam, sendo os galos vi- 
ctimados pelas grandes ra
tazanas, em logar destas o 
serem por elles.

As ratoeiras só dão pou
co, mas algum resultado 
nos primeiros dias em que 
se empregam, mas desde 
que nellas cáia meia dú
zia de ratos, já mais ne
nhum lá vae cahir; quando 
muito comem a isca e. . .  
sujam no anzol.

O emprego de venenos 
é extremamente perigoso, 
tendo dado logar a nume
rosos sinistros, victimando 
creanças e animaes domés
ticos de estimação.

A praga dos ralos e ra
tazanas póde hoje extermi
nar-se com relativa facili
dade e economia, sem o 
menor risco de accidentes 
tanto para creanças, como 
para os animaes domésti
cos.

A sciencia occupando-se 
do caso resolveu o proble
ma satisfatoriamente.

Na Dinamarca o Dr. 
Neuman descobriu um ba
cilo a que deu o nome de 
«Ratin» que uma vez inge
rido pelos ratos provoca 
nelles uma doença mortí
fera e contagiosa para os 
outros ratos, mas comple
tamente inoffensiva para 
os animaes domésticos,

rirem,
Em Copenhague consti

tuiu-se . uma companhia 
com o nome de «Ratin» 
para a preparação e venda 
d'este bacilo.

No extrangeiro o «Ra
tin » è já empregado em 
larga escala e sempre com 
um exito extraordinario; 
em Portugal apenas se tem 
feito algumas experiencias 
com o melhor resultado 
todas ellas.

Os srs. O. Herold &  C .a, 
Rua da Prata, 14, i.°, Lis
bôa, distribuem gratúita- 
mente as instrucções práti
cas para o emprego do 
«Ratin-» dão sobre o mes
mo promenores e informa
ções muito interessantes e 
estão habilitados a vende
rem as quantidades que 
lhes forem requisitadas 
tanto para a capital como 
para as províncias, nas 
mais vantajosas condi
ções.

A G R A D E C IM E N T O  
Francisco Netto Feliciano 

vem, por este meio, agra
decer á Ex.ma Sr.a D. Ursela 
da Costa Ferraz, digníssi
ma e incansavel professora 
particular do sexo feminino, 
com collegio sito na rua 
José Maria dos Santos, 
d’esta villa, pela fórma ca
rinhosa como leccionou 
sua netta Bemvinda Au
gusta Netto, que obteve 
um bom resulado no exa
me de i.° grau. Queira, 
pois, sua ex.a desculpar se 
offendo a sua modéstia em 
vir tornar público o meu 
reconhecimento por quem 
tanto se interessa pelas 
alumnas que lhe são con
fiadas.

 ----------  — —■*>»    —-*
A s  d eb ulh ad o ra s  essa a- 

cção. Im p o rta nc ia  da 

escolha d o  couitmsit- 

vcl.

Qualquer que seja a in
dustria de que se trate, é 
sempre uma questão pri
mordial o preço por que fi
ca a unidade da força mo
triz, que deve ser o mais 
barato possivel.

O  preço dessa força de
pende de uma série de fa
ctores, em que por certo 
um dos mais importantes, 
quando se trata de moto
res a vapor é a natureza do 
combustível.

Em vista do enorme in
cremento que tem tomado 
em Portugal nos últimos 
dez annos as debulhadoras 
a vapor, é um assumpto 
que interessa sobremodo a 
lavoura nacional a escolha 
do combustível para tornar 
o trabalho com estas ma
chinas o mais barato possi
vel.

Em algumas zonas póde 
o lavrador ainda dispôr de 
lenhas por preços que con-

em absoluto 
aindam parecem rasoaveis, 
mas em muitas outras as le
nhas faltam de todo ou se 
alcançam por preços eleva
díssimos

O  carvão de pedra ten
de de dia em dia, cada vez 
mais a substituir os com
bustíveis vegetaes, como 
lenha, raizes, cepas, palhas, 
moinhas, etc., etc., ainda 
mesmo quando se dispo
nha de combustíveis vege
taes em condições econó
micas, sempre ha vanta
gem de pelo menos os em
pregar de mistura com o 
carvão de pedra. Os prin- 
cipaes typos de carvão de 
pedra que se encontram no 
mercado apropriados para 
machinas são: o carvão de 
Cardiff e o de Newcastle. 
O carvão de Cardiff é de 
maior poder calorífero que
o de Newcastle, em com
pensação este tem maior 
desenvolvimento de cham- 
ma. Estas differenças fa
zem que o carvão de C ar
diff deverá ser preferido 
para machinas de grande 
tiragem e o de Newcastle 
para as machinas de pouca 
tiragem.

A N N T T N C I O

(5S.a publicação)

| Í o  dia 19 do corrente 
mez, pelas dez horas da 

manhã, á porta do tribunal 
judicial d’esta villa de Alde- 
írallega, se hão de vender
O  o  7 f

e arrematar em hasta pu
blica as dividas activas per
tencentes á massa do fal- 
lido José Felix Cabanas, 
da villa da Moita, a quem 
por ellas offerecer qual
quer quantia, as quaes 
constam da relação apre
sentada pelo Administra
dor da mesma massa, que 
estará presente no acto da 
praça.

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,
9 de julho de 1908.

o ESCRIVÁO

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ PREZIDENTE

A. Franco.

V E N D E -S E

Toldo e armação de 
mercearia. Para tratar: Rua 
Direita, 7 — Aldegallega.

Seguro de Cea
ras

C.a INTERNACIONAL DE SEGUROS

B^onteiíto agricola

Correspondente nesta vil
la: Cyrilto Rosa Carneiro
— Rua Direita.

Lembra aos srs. lavrado
res a vantagem deste segu
ro na presente épocha.

_____  _______ 3

A W i s r x j ] s r c i o

O  Cidadão Francisco 
Freire Caria Junior, Juiz 
de Paz deste Districto, etc.

Faço saber, que por este 
juizo correm uns autos de 
execução de sentença, em 
que é exequente Antonio 
Caetano da Silva Oliveira, 
casado, proprietário e mo
rador nesta villa, e execu
tados Antonio da Silva 
Ilheu e mulher Henriqueta, 
proprietários e moradores 
tambem nesta villa, vae á 
praça, á porta do tribunal 
d'este juizo, na rua de José 
Maria dos Santos, desta 
villa, no dia 2 de agosto 
proximo, pelas 12  horas do 
dia, a fim de ser vendida 
pelo maior preço que fôr 
offerecido sobre o abaixo 
declarado:

Uma morada de casas 
terreas com quintal, sitas 
na rua de São Sebastião, 
d’esta villa.

Paga annualmente de 
fôro com laudemio de de
zena a D. Antonia Doro- 
théa Salazar Leite (hoje 
herdeiros) 3$ooo réis.

Vae á praça conforme o 
valor da avaliação, em 
234$ooo réis.

São citados para a refe
rida praça quaesquer cré
dores incertos nos termos 
e para os effeitos do n.° 1 
do artigo 844 do Codigo 
do Processo Civil.

E para constar vão estes 
serem affixados nos loga- 
res designados na lei.

Aldegallega do Ribatejo,
i 3 de julho de 1908.

O Escrivão interino

José Cândido Rodrigues 
d' Annunciação.

Virifiquei — O Juiz de Paz

Caria Junior.

CYRILLO
Uclojoeiro-Machiuista

Rua Direita
366 __

Officina especial de con
certos em

Relogios, Machinas e obje- 
dos d'ar te. 

Encadernações, molduras, 
recortes, etc.



JOÃO FRANCO
d O DOMÍNGO

POR

João Chagas
4  follipe- 6 0 0  réis bro- 

èh adó : ' en ca dern ado , 
8 0 0  réis.

A ' venda em todas as livra
rias

AIl

Manuel Antonio i)o Carmo

RUA DA GRAÇA,. 18-Í.°-D.

A id e p l lc g a  403

Confeccionam-se fatos, 
pelos ullimos figurinos, ou 
como o Jreguei os desejar 
e com a perfeição das pri- 
?7ieiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao freguert 
que nada tem a perder por
que quando náo seja execu
tado qualquer fato como o 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli
des e bons fórros.

Tambem se executam 
sersiáos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nas fa 
zendas mais dijficeis.

OS DRAMAS 
ISA COUTEfc • ■ • ► » -« • .‘r

(Chronica do reinado de Luiz XV)

Romance historico por

E. LA D O U C ET T E

Os amores trágicos de Manon Les 
Caut com o celebre cavaileíro de 
prieux, formam o entfecho d’este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade deveras encantador.

A còrte dé Luiz xv . com todós os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magisfraímènte peio auctord ’0  
Bastardo d a ‘ Rainfia nas paginas do 
íeu  novo livro, destinado “sem duvi
da a alcançar entre pós exitò egual 
áquelle coYn‘ que foi' récè btdo em P a 
ris, onde se ' cònbram por milhares 
òs exemplares vendidos.

A èdiçfio portupuèzh do popular e 
çommoyente5 românèe, será fe'ita em 
fasciculos* semanaes de 16 paginás, 
de grande forVnáfò, illustrados’ còm 
soberbas' gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.

S O  réis o faseietialo

l « o  B!éi§ o íoitso

3 valipsps brindes a todos 
ps assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popular, Em- 
cresá Editórà. 162. Rua dá Rosa. 162 
■s—Lisboa.

MUMDO 
INTERIOR

Sonetos por Santos Luz
i  venda na livraria Ferin, 
lisbôa.

IVreeo* i O O  réis
tí «* v  . - a» V k  - í» ■ *•

P A L H A

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

G A ZE T A  das ALDEIAS

Semanario illustrado de propagan
da Ágricolá e vulgárisàção de eorihè 
cimentos uteis', premiado co~m meda
lhas ide ouró, pràta e bronze em difíe- 
rentés' exposições e grándediploma- 
d’hopra.na Exposição da Imprensa 
de 1898.

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

P O R T O

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E NOYU TESTAMENTO
(Vida de Jesus Christo e dos prj- 

meiros apóstolos? acompanhada de 3o 
gravuras’ e de dois m&ppas ê um pia
no de Jerusalem.

P E L A
“ Estreita d# H'orte.,

Com approvação do sr. D. Antonio, 
Bispô :dó’ Pórto.
Pre'ço. broebada— 160 réis. Carto

nada1— 200 réis.
Livraria Edittíra de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oliveiras, 75— HORTO.

E N C YC LO PED IA
D A S FAMILIAS

P reco da assignatura, an
no, 8oo réis.

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

M ÁXIM O CO RK I

NA PRISÃO
P r e ç o  8 0 0  réis

«A ED IT O R A »  

Largo do Conde Barão, 5o

LISBOA Bf

i  FILHA

Romance historico con
temporâneo por

MIR1ELMIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a 1 5o 
réis.

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

F/DRARIA III RIBATEJO
IDE

■ X ;

RELOJOARIA GARANTIDA
■ DE ■

Avelino Marques Èoníramesíre

Relogios de bolso america-< 
nos Inquebraveis de nickel m a-( 
cis§o tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4^000 ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2$8oo.

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

Diversos objectos douro e prata. 
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar

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

Grande diversidade em oculos e lunetas. *

9 , BKeaa Direita , ALDEGALLEGA

DIARIO DE

'e s te  importante estabelecimento ha
grande quantidade de vidros de cris 
tal nacioiiaes e extrangeiros e vidra
ças em tçdas as dimensões por pre
ços eguaes aos de Lisbôa.

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

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

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

GUERRA ANGLOrBOER
Interessantíssima narração das luetas entre inglezes e boers, «illustradas 

com numerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do Transvaal e do 
Orangè, incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais crpentas da

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

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 1 6 paginas..................  3o réis
Tomo de 5 fasciculos............................................ i 5o »
A G U ERRA A N G LQ -B p ER  é a obra de mais palpitante actualidade.

N yíla são descriptas, «por umá testemunha presencial», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO B 0 E R  faz passar ante os olhos do1 eitor todas as 
«grandes batalhas, coiribates» e «escaramuças» d'esta prolongada e aèerrima 
luetá entre inglezes, tra\svaalianos e ó rangi nos, verdadeiros prqdigios de 
he^òismo e tenacidade, em que são eguálmente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e veqcedores.

tis incidentes váriadissimós'd’esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas pequena^ republicas su^africapas, d^córfem atravez de verda
deiras 'peripécias! por tal maneira dramaticas e pittorescas,' que Sao a GUÈR- 
RA AfeíGLO-iBOER. conjunctamente •;om ó irresistível attraçtiyo dum a nar 
rativa hVtorica dos nossos diás, o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N Õ TÍGIÃS
apresentando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preço di-
niinutô; "julga"prestar um serviço aos numerosos leitores que mest^o 
ter.ipo desejVm deleitqr-se e adquirir perfeito conhecimento dos successqs 
que mais interessam o mundo culto na actualidaqe.

88, RUA DIREITA, 9 0
Jtisqnina da ISísa d »  Cossde

378

ALDEGALLEGA

260
COMPANHIA FABHIL SSNGER

P o r Soo réis sejjjanaes se adquirem as cele
bres. machinas S L \ G E R  para cosei;.

Pedidos a AURELIQ J O Ã O  DA C RU Z, cobrador 
da casa .4 » Ç'Oí'lí 'Á CA e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas ma.chi.nas.
• Envia catalogvs a quem os desejar,

; H i  A LD EG A LLEG A  g g g

Pedidps d Epjprezado D JA R JO  D E  NO 1K2IAS; 
Rua do Diariq de Notícias, 1 1 0  —  LISBO A

Pequena bibliotheca demoeratica
íDiriaida per- zfLnlenie Jzerr-ão

F ,m tó a  por I I L M S f i l ®  S A I g A B ®

P ç q u e n o s  tratados de  educação cívica e m o r a is  
Olíi-as de propaganda" dçiiiocraticà. -JB stud os  de 

TasSgarisação ^cientifica. - IJstudoV liistoricos. 
gari Nação' <ía ^cie.ncíã das religiões.- Q u estõ e s  de 

iníeressè prolçtãriò.- litc.

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

P R f S Ç O S  I>A A I S H a i T l  I M  X A  R R O T I I Ç I A

3. mezes, (6 números) 2§o. réis^ 6„ mezes,
(12 números) 56,o; 1 anno, (24 numèros) i^Qoo réis 

.4 sahir quinz-éndlmente.

Esta bibliotheca iniçia-se np, imujíq de api;ovei,ta.r 
todo o sal.^p em beneficio da escola do Centro Hodri-
gues de Freitas.

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


