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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

Esperemos...
A sociedade portugueza 

desde 1802 até hoje é tudo 
quanto ha de mais artifi
cioso, pelos defeitos da sua 
organisaçãò economica.

A desigualdade social 
tem aqui um poderoso pa
pel. Por toda a parte o ca
pitalismo, com o seu cor
tejo de violências e infa- 
mias leva de vencida as 
reclamações dos operários 
forçando-lhes as consciên
cias e calcando-lhes os di
reitos; e no arrebatamento 
do seu ideal sórdido — vi 
ver d larga sem esforço — 
avilta e rebaixa o trabalho 
manual.

Bem sei que a Rev. de 
derecho y de sociologia de
monstra pela bôca de C  
Gide que tanto o progres
so moral, como o econo- 
mico, se juntam para dar 
maior dignidade ao traba
lho manual; mas o que é 
certo é que a nua realida
de deixa-nos vêr o opera
riado escravisado e o g o 
verno a proteger este pri- 
vi'egio de castas.

A utopia ainda se não 
desfez.

As raizes capitalistas, as
sentes na sociedade catho- 
lico-feudal, revigoram e 
hão de revigorar, emquan
to a paciência for o supre
mo regulador dos actos 
humanos. «A ave tem vôo 
e liberdade» mas o opera
riado, o homem bom em 
si, carece delia. E' mistér 
que se pense a sério n’isto. 
Theorias já não chegam 
aos ouvidos dos poderosos, 
dos dirigentes. Só por meio 
do trabalho se póde mora- 
lisar a sociedade, dizem al
guns socialistas. Mas será 
possivel tal moralisação, se 
ha muita gente que não 
balha? De modo nenhum

Alguem nos dirá que to
dos trabalham, mas a ocio
sidade nada produz.

A um célebre homem 
ouvi eu dizer que a socie
dade é a natureza sublima
da; e eu direi que a socie
dade, tal como está, é a na
tureza adulterada. Com ra
zão affirma, pois, o Viscon
de de Ouguella, que a ca
racterística da nossa socie

dade é a avidez insaciavel 
de alcançar desvairados 
gosos, quaesquer que se
jam os expedientes a em
pregar. E’ este um retrato 
em que se deviam mirar as 
consciências dos capitalistas 
d’h‘ >je. Não é nosso intento 
pulverisar susceptibilida
des, mas seja dito de pas
sagem que o gume do in-' 
teresse não tem deixado 
abrolhar o rebentos do al
truísmo que ás vezes se 
mostram nas nossas terras.

D’este modo a sociedade 
será sempre o carrasco da 
sociedade Ora não pode
mos permitir que um ho
mem maltrate e despreze o 
seu similhante; não nos 
conformámos com o odio 
e o desdem que os irmãos 
votam aos seus irmãos; e 
não podemos tolerar que o 
dinheiro e esse conjuncto 
de nadas ridiculos e con- 
vencionaes gerem superio- 
ridades e tragam privilé
gios.

E porque? Porque que
remos uma Patria Nova.

Olhem para os athletas 
do pensamento para as al
mas cheias de sentimenta
lidade e doçura que ha 
sempre n’aqueiles labios um 
sorriso consolador, uma pa
lavra que anima. Não lhes 
voltam a cara, como esses 
Cresus do roubo, antes re
cebem com carinho e bon
dade.

«Ouro — luzente metal 
que o vulgo adora!» diz Ca- 
millo; e porquê toda essa 
adoração? Porque o capita
lismo anesthesiou os senti
mentos do povo e podou- 
lhe as vergontêas puras da 
alma. O s pobres choram, 
lamentam a sua sorte, mas 
a sociedade corrupta não 
deixa chegar as suas la
mentações até Deus. Sus
piram pela esperança, mas 
ella foge; gritam pela feli
cidade, mas ella é muda. 
«Um ai, diz Junqueiro, é 
como uma lança angustio
sa de varar infinitos»;me- 
Ihor seria que varasse a in
teira impureza dessa gente 
maldita. «Amar o proximo 
como a nós mesmos» diz a 
religião; mas Portugal não 
tem religião, tem só jesuí
tas.

Pobres! não choreis.

Morreis obscuros, mas a 
consciência não vos ator
menta e o futuro vos vin
gará.

Germinal! é o grito dos 
que morrem com a fome, 
mas expiram contentes, 
com essa alegria ultima das 
almas puras.

Mas esperemos pelo fu
t u r o . . .  esperar é já um 
goso para aquelles que se 
satisfazem, vendo o rejuve
nescimento da patria por
tugueza.

J. A r r .r s r o  uv: C am pos.
ADVIllwU.U

Co o p e ra t i v a A ! d ega! I e »  -
se

Na noite de 26 de agosto 
findo procedeu-se, na séde 
da cooperativa, á reunião 
de assembléa geral a que 
presidiu o sr. Barreira, se
cretariado pelossrs. Batana 
e José Corda.

Apresentadas as contas 
com as festas do anniver- 
sario, que foram approva- 
das, resolveu-se depois que 
ficassem patentes na séde 
da cooperativa. Foi apre
sentado um bello retrato a 
cray011 de Guttenberg, of- 
ferta do distincto photó 
grapho Alberto dos San
tos, a que o sr. Barreira 
propoz que se lavrasse na 
acta um voto de louvor e 
agradecimento, sendo ap- 
provado por unanimidade. 
Em seguida o presidente 
declara á assembléa que a 
escriptiração está em con
dições de bom funcciona- 
mento e lamenta que al
guns associados não cum- 
pram o dever de auxiliarem 
a direcção em alguns tra
balhos, appellando ao mes
mo tempo para que todos 
façam com que a associa
ção augmente de quotisa- 
ção, que é actualmente di
minuta, dizendo que a con
tinuar assim vêr-se-ha a di
recção forçada a fazer 
cumprir o art. 1 5 e seus nú
meros dos estatutos da as
sociação. Sobre o mesmo 
assumpto falou tambem o 
sr. Paschoal.

Procedendo-se á eleição 
dos corpos gerentes, fica
ram eleitos os srs. José Pas
choal, presidente; Antonio 
Batana e Antonio da Silva, 
secretários; José Ribeiro 
Corda, thesoureiro; G a 

briel Pires Barreira, José 
Antonio Caria, Jayme Mar
tins Annil, vogaes. Conse
lho fiscal: Theodoro Tei
xeira, Joaquim de Sousa 
Fortunato e João F. Jorge.

Antes de encerrar a ses
são o presidente péde aos 
associados que trabalhem 
todos em proveito da Coo
perativa.

A sessão encerrou-se ás
11  horas da noite.

Sessã o  da  cansara

Em sessão ordinaria de
2 do corrente, deliberou- 
se o seguinte:

Approvar definitivamen
te o 2.0 orçamento supple- 
mentar na importancia de 
480^000 réis.

— X —
Resolver tazerem-se con

vites para a inauguração do 
caminho de ferro.

Apresentar o balancete 
respeitante ao mez de. 
agosto ultimo.

~ X —
Receber uma proposta 

de Vicente Cândido da 
Costa para a execução de
19 chapas de ferro zincado, 
com os nomes de novas 
ruas d’esta villa,'pelo preço 
de 7$6 ,}o réis.

Approvar diversas or
dens de pagamento.

Encerrou-se a sessão 
eram 2 horas da tarde.

T o  e irada

Ha grande interesse pela 
tourada que hoje terá lo
gar na praça d esta villa, 
promovida pelos srs. Ma
nuel Peres e Alberto Mes
quita e dedicada ao nosso 
amigo e correligionário Ál
varo Tavares Móra.

E’ de extraordinaria sen
sação e de agrado certo 
o interessante intervallo «O 
casal Tancredo de côres» 
desempenhado por Alberto 
Mesquita e pela seiiorita 
espanola D. Dolores Gar
cia, os quaes, sentados, es
peram um touro á sahida da
gaiola.

Deve ser uma tarde bem 
passada, a d’hoje, assistin
do a esta tourada.

Abrilhanta este espectá
culo a distincta phylarmó- 
nica i.° de Dezembro.

M ais  u m  anui versario da 
m orte  de  lu th e r o  de  
ttucutal.

O dia 11  de setembro 
assignala mais um anniver- 
sario sobre o túmulo de 
Anthero de Quental. O  
correr do tempo vae apa
gando o seu nome da lapi- 

!de sepulcral, mas não ex
tingue o seu genio libertá
rio, heroico e vingador. 
Triumphàdor audaz, como 
todos os combatentes da 
têmpera antiga, philósopho 
dominante, como todos os 
altos espiritos, amigo do 
operariado, como todos os 
que votam a sua vida ao 
sacrifício, Anthero de 
Quental conseguiu no seu 
tempo despedaçar o pedes
tal, em que se alteava o ca
pitalismo com os seus ares 
de possesso tyranisador,. e 
levantar o trabalho a  seit 
mais sublime grau de di
gnidade social.

Anthero de Quental' fa
lava á plebe a mostrar-lhe 
em versos, de inconcebível 
sentimentalismo,, a sua 
grandeza natural e ensina
va-lhe do fundo d. a Ima a 
sua ascendencia subida: a 
plebe entre os seus avós con
ta Clirislo.

Operário intellectual, to
da a sua obra consagrava 
á fraternisação dos seus ir
mãos pelo espirito da soli
dariedade, e á. prosperida
de da sua classe pelos en
sinamentos, ácerca. cias 
reivindicações justas,.e pelo 
seu doutrmarismov ácerca* 
do movimento operário,

E’ dever de toda a irm- 
prensa livre registar nos 
seus periodicos mais este 
anniversario da> morte 
deste strenuo libertador 
das classes operarias e que 
tanto pugnou pelo Ideal da. 
Republica!1

--------- «q—«**<3 8 —«—--------- -
Festas ã S e n h o r ;. d ’Ata« 

lava

Reatisaram-se, conforme^ 
noticiámos* as festas á  Se-- 
nhora d’Atalaya. Este anno 
foi> relativamente aos mais 
annos, muito demiauto o. 
número de devotos. E di
gam que o jesuítico calhan- 
dro do Pelourinho não tens 
razão para dar coices.

Oh! se temi. ,... E até Q& 
lua.
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Houve ha dias um ir.% 
dente na camara que pro
vocou a sahida do deputa
do republicano, o dr. Brito 
Camacho. O  dr. Moreira 
Junior, leader da maiofia 
progressista, apresentou 
\iraa emenda creando um 
novo ministério— o da a- 
grieultura. Tal proposta 
indignou Brito Camacho 
-que, num impulso justifi- 
cadissimo de indignação, 
bradou-:

— Isto é um paiz a -sa
que!

E efectivamente com 
muita razão. Nâo se pensa 
em fazer economias, pen
sa-se só em cfear novas 
despezas. E o caso é que a 
emenda seria Votada se 
não fosse a inesperada in
tervenção do honrado 
caudiího republicano. Es
peraram a ausência dos 
outros seus colicgas para 
•apresentarem essa emen
da,' cttja approvação esta
va de antemão combinada

O  dr. Brito Camacho 
Sahiu da Camara, protes
tando que nunca mais alli 
tornaria a entrar; não o 
demoveram desse propo
sito os rogos dos seus ami
gos.

Ora nós desejámos exa
ctamente o contrario: que 
s. ex.a volte a assumir o seu 
logar, defendendo os inte
resses do povo. A ausência 
dos deputados republica
nos é o que os adversa rios 
querem, para se verem sós 
em campo. Faltando na 
camara quem vigiasse os 
complexos tramas que alli 
se apresentam, que seria 
do paiz e de nós todos que 
anciâmos por um futuro 
melhor?

Isto não são invenções; é 
o que se está vendo. Te
mos um parlamento que 
não quer saber, de fórma 
nenhuma, dos interesses 
do paiz. Uma perfeita ver
gonha.

Fala-se muito, ha dias, 
em crise ministerial. Não 
ha, porém, noticias que

possam assegurar a vera
cidade de taes boatos.

De facto, o cargo é pou
co de tentar. Na situação 
em que as coisas se encon
tram, muito difficil se tor
na levar a porto e salva
mento a barca desconjun- 
ctada da governação. Já 
não ha calafates possíveis 
para lhe taparem os rom
bos. Aquillo, s ó . . .  met- 
tel-a no fundo e arranjar 
outra nova.

JoÃQtilM boS ÀNJÔS.

C A R  J a T e CA N H A
O caso palpitante da se

mana" a não ser a célebre 
manobra reacionarissima 
do assás celebrado Jacintho 
Mendes que agora empur
ra para cima do fiiho Julio 
as culpas de ter querido 
desorganizar a briosa So
ciedade Phylarmónica Je  
Santo Estevam tem sido 
interessantíssimo. Vejam 
os meus leitores; são as 
festas á Sr.’ da Oliveira 
que o thalassismo cá do 
sitio annunciava com uma 
d^s principaes bandas re- 
gimentaes a abrilhantal-as, 
grandes sermões pelos 
mais afamados oradores 
(rima e é ve rd a d e .. .)  
grandes arraiaes com illu- 
minações á moda do Mi
nho e com as respectivas 
tigelinhas e é claro a gran
de exhibição da respectiva 
bonecada de feira pelo 
meio das ruas ás costas 
dos ignorantes que para 
isso costumam aproveitai- 
os convenientemente.

O ridículo em que cahi- 
ram os seus promotores 
tem servido duma chucha- 
deira medonha nos centros 
de cavaco.

O povo chamava-lhe já 
a festa dos ricos e agora, 
depois de lhe soar- aos ou
vidos como um dobre de 
finados em dias de inverno, 
de que a festa já não se 
faz nem com pompa nem 
sem pompa — chama-lhe a 
festa da cobardia.

Effectivamente não sabe
mos a razão porque os il- 
lustradissimos promotores 
das grandiosas festas á san
tinha cá da freguezia já

desistiram. Achamos o caso 
um pouco bicudo. Se é péla 
opposição que esperavam 
ter, que nós saibâmos não 
havia nenhuma. Se é pelo 
dinheiro, e se a festa era 
dos ricos como é que elle 
faltava.

Oh! sympalhicas criatu
ras se não lhes faltava o 
dinheiro, e não tinham op
posição, o que lhes faltava 
pois para, não fazerem a 
festa?

Ah! não fazeis não, por
que vos falta o apoio ma
terial do povo, porque o 
povo é o escravo que vós 
tendes querido subjugar— 
porque o povo é a eterna 
besta de carga que tudo 
soffre e tudo aguenta, mas 
corno vos falta esse apoio, 
esse apoio que para tudo é 
grandioso, vós não fazeis 
a festa.

Tendes o apoio dos ricos? 
Por isso a festa nunca se 
ha de fazer, porque os ri
cos têem muito dinheiro 
mas é para tramarem na 
sombra odiosa das trevas 
contra nós, como tem acon
tecido ultimamente.

Inauaurou se no dia 2 com grande 
pompa a escola nscturna do Centro 
Affonso Costa que foi precedida por 
uma brilhante conferencia pelo nosso 
illustre confrade José Martins dos 
Reis que desenvolveu com clareza e 
proficiência o tema «A Ínstrucção» 
sendo por esse facto muito applaudi- 
do.

Depois da conferencia procedeu-se 
á eleição dos cargos para a Direcção 
do Centro que ticou constituída pe 
los seguintes cidadãos:

Direcção: Presidente. Mário José 
Salgueiro; Secretario, Antonio Joa
quim Rodrigues; Thesoureiro, José 
Martins

Concelho Fiscal: José Martins dos 
Reis, José de Sampaio e Manuel Ba
ptista Erra.

Commissão Escolar: Antonio Sam 
paio. J >sé Ferreira da Silva e Antonio 
Marques Brizida.

Assembléa Geral: Presidente. A n
tonio Rodrigues Calleiro; Vice Pre i 
denie. Mfirio José Salgueiro; 1.°  Se 
cretario. Antonio Joaquim Rodrigues; 
2.0 Secretar o. Virgílio Salgueiro.

No final da eleição tomou a palavra 
o cidadão Manuel José Salgueiro que 
atacou com desassombro o reaciona 
rismo político da lerra sendo muito 
applaudido. Reina grande enthusias- 
mo.

A. de J. O li v e i r a .

A os eo&triSjtiisiíes

Está prorogado o praso 
até 19 do corrente para o 
pagamento da segunda 
prestação das contribui
ções geraes do Estado, res
peitantes ao anno de 1907.

A S M U L B 3 R 3 S . . .
Não sabem quanto pesa uma mulher que mente 
E  quão digno de dó 0 homem que a consente! . . .

Mas ellas coo seu gesto e a sua arte toda 
Zombam sempre de nós e isso já  é moda.

Quem haverá por ahi que se atreva a dizer 
Que nunca se perdeu por mór d'uma mulher?!

Vemos a cada passo aquelle manequim 
E , comquanto não mude e seja sempre assim,

Ella fa^ tanta coisa e com uma tal sorte,
Que sem a gente qrer ella é 0 nosso norte.

Eu já  'stou convencido em bem seguros dados 
Que gostamos de ser por ellas enganados. . .

Podem crer uma coisa: ellas têem maneiras 
De ser á nossa visla as lêdas feiticeiras,

Que trazem a alegria e levam a tristeza.
P r á  gente lhes gabar a farta gentileza!

E  agora digo eu ás gentes do porvir 
One só a mulher-mãe devia existir. . .

Ninguém como ella enche a nossa phanlas:a 
Do santo amor sagrado egual ao de Maria.

J. A v g u s t o  tiE C am pos,

Perguata- se

Com que direito se exi
giu na Atalaya—este anno 
pela primeira vez— o paga
mento duma licença cha
mada de porta aberta a uns 
feirantes e a outros não?

Acaso não seriam todos 
feitos da mesma massa?

Estes auctores de leis de 
fun il. . .  pédem chuvam 
como as crianças pédem 
Emulsão de Scott.

dc N o v id a d e s

Um novo e grande sor
timento de objectos para 
brindes e lembranças d’an- 
nos acaba de chegar á Lo
ja de Novidades, assim co
mo lindos afogadores em 
pérolas e ultima novidade 
em cintos para senhoras e 
feixos para os ditos. Córtes 
de blouses bordados para 
senhora, chapéos de palha 
para meninos, suspenso- 
rios para homem. etc.

Artigos de 1,novidade to
das as semanas, rua Direi
ta, esquina da rua do Pôço.

Ilcctifócação

Na sessão da camara da 
semana passada onde se lê: 
«Arrematar a João Martins 
Gomes a venda dos portos, 
etc.,» deve lêr-se: «Arre
matar a João Martins G o
mes a renda dos portos, etc.

Ahi fica a rectificação da 
gralha que por lapso pas
sou e que, sendo apenas a 
troca duma letra, mudou 
completamente o sentido.

-------- — —o»--------
P ro v id en c ias

Pediram-nos para cha
mar a attenção do sr. ad
ministrador do concelho 
para as scenas indecorosas 
que uma menor de uns 14 
annos pratica, todas as noi
tes, no Bairro Serrano com 
grande número de garotos.

E’ preciso notar que a 
menor tem pae e mãe e es
tá por estes abandonada.

Assim fica satisfeito o 
pedido, esperando do sr. 
administrador do concelho 
as precisas providencias 
para que se não repitam 
tão vergonhosas scenas.

FOLHETIM

Traducção de J. DOS ANJOS

DUAS MÁSCARAS
I I  I

Se perguntar a um rapaz, e até a 
um homem de edade madura, se co 
nhece um meio mais agradavel de 
matar o tempo do que ir cear bem. 
n’uma sala illuminada por um incên
dio de vélas, com as pessoas mais es
pirituosas da côrte e as mais bonitas 
mulheres da Opera e da Comedia, 
por certo responderá que não e que 
náo ha nada uue se possa comparar 
ao prazer de fazer saudes á mais for
mosa com vinho de Chanipagne. sen
tado entre duas nymphas brilhante

mente adornadas, meigas e risonhas.
Pois aquelle divertimento parecia 

alegrar pouco o viso nde de Canoda- 
le. que, deitado para traz na cadeira, 
esperava, com ar triste e indolente, 
que a escuma do vinho se desfizesse 
para levar o copo aos labios e corres
ponder á saude que a formosa Gui 
mard, de pé e com a linda mão en
costada á mesa, acabava de fazer n'es- 
tes termos:

— Ao sr. visconde de Candale. ou, 
para melhor dizer, ao bello tenebro
so.

— Sim. d saúde do novo Amadis de 
Gaulal gritaram em côro os outros 
convivas, extendendo os copos para 
o lado do visconde de Candale.

O visconde, depois de tocar com o 
seu copo no de todos, despejou-o si
lenciosamente e pôl-ó ao pé dé si.

-^Este querido visconde, disse, sor

j rindo, uma bonita mulher, que tinha 
| o olhar incendido por uma camada 
| de carmim posta de cada lado das 
palpebras. este querido visconde re
cebeu alguma noticia má? Porventura 
o tio. de quem elle tem de herdar, 
mandaria embora os médicos, por 
querer viver á força, já com setenta 
annos?

— Cala-te. Cidalisa. replicou uma 
rapariga alta que fazia perfeito con 
traste com a sua vizinha; o sr. de 
Candale ainda náo está tão em bai o 
q.ue ande a suspirar por heranças, 
ainda tem com que ser amado na 
Opera ahi por uns cinco annos.

— Oh! disse a Cidalisa. quando elle 
não tiver dinheiro, dá se lhe credito; 
ama se por notas de banco pagaveis 
com o dote da mulher.

— E eu. disse uma loura muito bo 
nita, debruçaodo-se ao c u viio  do vis

conde com uma negligencia volu
ptuosa. hei de amal-o de graça.

— E ’ muito raro. Rosinha. respon
deu elle dando uma palmndinha ami- 
gavel no hombro nú e fremente da 
linda mulher. Creio que, em tal ex 
tremo, preferiria declarar o meu 
amor d Cidalisa, dando de penhor as 
minhas heranças futuras em p pel sel- 
lado; mas descance que não estou 
muito animado; ainda tenho alguns 
milhares de lu zes de reserva para as 
coisas inúteis.

—Então que tem. Candale? pergun
tou a Guimard. mettendo-se na con
versa; está taciturno, náo parece o 
mesmo.

—E ' verdade que este pobre Can- 
daie está com uma cara de metter 
medo. gritou da outra ponta da mesa 
o marquez de Valnoir, que jd dava p 
c nhecer um pouco a embriaguez e

tinha levado umas poucas de veze 
nos dedos com o leque de uma vizi
nha. al ás pouco severa.

—Vou eu confessal-o. disse a loura 
Rosinha, pegando na máo do viscon
de e levando o para um sophá que 
havia ao fundo da sala.

E disse-lhe, com ar compungido:
—Ponha-se de joelhos, que é a a f  

titude obrigada no tribunal da peni
tencia.

—Náo se póde revogar essa ordem, 
respondeu o visconde, especialmente 
quando o confessor tem os olhos tão 
ternos e a voz tão meiga.

(ContinuaJ.
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a l c o c h e t e

O  A s y !°  38arão dc Saasso- 
í‘;i

Corre aqui, com insis
tência, o boato de que breve
mente se iniciarão os tra
balhos preliminares da 
construcção deste estabe
lecimento de caridade e 
beneficencia.

Bem necessário se torna 
a fundação do Asylo, bem 
urgente se torna a realisa- 
ção da obra meritória de 
Carlos Ferreira Prego, mas 
nós que descortinámos 
mais que um palmo deante 
do nariz, podemos desde 
já assegurar ao povo d’Al
cochete que, para se pôr 
em prática o legado do 
saudoso Barão de Samora, 
vários obstáculos de maior 
se oppÕem. E, quando fa
zemos estas affirmaçÕes e 
outras similhantes, estamos 
sempre escudados na ver
dade que é coisa pouco co
nhecida nos senhores que 
julgam ter hereditariamente 
conquistado palmo a palmo 
o sólo alcoehetense reco
nhecendo por completo 
como feudo a terra que 
serviu de berço ao monar- 
cha Venturoso.

Bem errada tem sido a 
marcha politica iniciada e 
detalhada pela grei que se 
diz insana em soccorrer a 
villa dAlcochete de melho
ramentos e quiçá de rega
lias para o povo.

O que presenceâmos 
sem necessitarmos de qual
quer appàretho sobre o na
riz é que, sobrecarregando 
o povo com impostos ca- 
mararios pesadíssimos, os 
interesses do mesmo cami
nham desenfreadamente 
sobre um orbe de esmore- 
cimentos e de dúvidas.

Mas seja como fôr, de 
novo repetimos que a bale
la da próxima construcção 
do Asylo, não passa d’um 
balão de ensaio que em ar
tigos successivos iremos 
analysando circumstan- 
ciadamente.

Podemos desde já garan
tir aos nossos leitores que 
faremos revelações impor
tantes e compromettedo- 
_ras para aquelles que se 
julgam defendidos e cou
raçados pela sua posição 
social.

Esta noticia vae, certa
mente desagradar não só 
aos taes meninos virtuosos 
como áquelles que já estão 
á espera d e . . .  empregos.

E. . .  adeus, ó Carlos.
C.

------- -------------------- .
R a ta za n a s , R a tln  c h e 

gou!!!

Contra ratos—Ralin li
quido em frascos.

Contra ratazanas— Ra- 
hn solido em latas.

O ralin é fabricado pelo 
Bakteriologisk Laborato- 
num de Copenhagen. O

Ratin não é um 
Este producto é 
do bacillo
caracterisou como princi
pal inimigo das ratazanas 
causando-lhes uma doença 
que em poucos dias lhes 
traz a morte certa. Não é 
nocivo ás pessoas nem aos 
animaes domésticos; só- 
mente convém afastal-o do 
alcance das creanças e vi- 
tellas novas. Compra-se em 
todas as drogarias ou por 
grosso na casa O. Herold
& C .a Lisbôa, Rua da Pra
ta, 14.

-----------— ---«w---------4
R u m o r e s

Que o caminho de ferro 
se não inaugura já no dia
12 do corrente.

— Que a camara vai fa
zer da rua da Bella Vista 
uma Avenida.

— Que se vai mudar o ma
tadouro municipal por cau
sa do mau cheiro que mui
to incommodará os qua
renta mil passageiros pelo 
caminho de ferro.

— Que tambem tencio
na tomar á sua conta o 
largo do Laranjo para alli 
fazer um jardim.

— Que a illuminacão da 
Avenida e do largo do La
ranjo será electrica.

-------- ----- «r»----- -

5 «le S e tem b ro

S. Q. Estou sempre pen
sando em ti. Eu sou sem
pre o mesmo e desejava 
bastante falar-te Vê se pó
de ser. Hontem passei esta
va tua mãe na janella do 
quintal mas não faiei com 
ella. Eu, é muito natural 
que retire por alguns dias 
mas antes hei de falar com 
tua mãe. Peço-te que não 
te esqueças de quem é S, 
S . T . A M B N T M  que 
tanto me lembram.

Tentativa de ssaãcidi»
Sr. Redactor

No seu jornal de domin
go passado li uma noticia 
subordinada á epigraphe 
«Tentativa de suicídio» e 
sei tambem que este boato 
a meu respeito correu aqui 
de bôca em bôca. Para 
desfazer, porém, más im
pressões que porventura 
disto possam suscitar, de
claro sob a minha palavra 
d’honra que é falso ter eu 
pensado em . suicidar-me.

Aldegallega, 4 de setem
bro de 1908.

(a) Fernando Augusto 
Repas.

ANNUNCiOS

A N N U N C I O

COMARCA DE ALDEGALLEGA 
DO ItIBATEJO

(8 .3 publicação)

Pelo juizo de direito de 
esta Comarca, cartório do

primeiro officio, na exe
cução hypothecaria que 

Domingos G on
çalves move contra An
tonio Ferreira dos San
tos e mulher, ha de ser 
posto em praça no dia
1 1  de outuhro proximo, 
pelas 10 horas da manhã, 
á porta do Tribunal de 
esta Comarca a fim de 
ser arrematado por pre
ço superior á avaliação,
o dominio util de um pra- 
so foreiro a D. Maria da 
Conceição Roque da Sil
veira em 4$8oo réis an- 
nuaes e laudemio de de
zena, imposto nas seguin
tes propriedades:

Uma morada de casas 
com rez do chão, primei- 
meiro andar e quintal em 
Sarilhos Grandes no va
lor de 273^600 réis.

Uma courella de terra 
de semeadura, vinha e 
arvores de fructo, no sitio 
do Outeiro de Fora, limite 
ue Sarilhos Grandes, no 
valor de i8o$ooo réis.

Pelo presente são cita
dos quaesquer crédores 
incertos.

Aldegallega do Ribatejo, 
20 de agosto de 1908.

Pelo escrivão do pri
meiro officio o escrivão 
do 3.°

Antonio Augusto da Silva
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DF. DIREITO

A. Franco.

A N N U N C I O

COMARCA DE ALDEGALLEGA 
DO RIBATEJO

( i . a publicação)

| o  dia i 3 do corrente, 
pelas doze horas da 

manhã, á porta do tribu
nal judicial de esta villa 
de Aldegallega do Riba
tejo, nos autos de arres
to requerido por José Al
ves Rego, de Lisbôa, con
tra Joaquina Maria Carro
meu, viuva, e seus filhos 
menores, de Sarilhos 
Grandes, se hão de ven
der em almoeda a quem 
maior lanço oíferecer so
bre o valor da sua ava
liação, as uvas, milho e 
palha arrestadas, a sa
bei:

Uma porção de uvas 
da presente colheita, exis
tentes no goso de arrenda
mento em Sarilhos Gran
des, avaliadas em 1 :5s 5 
kilos, no valor de réis 
2 2 $ 8 o o .

Doze mólhos de pa
lha de milho, no valor de 
240 réis.

84 litros de milho, no

valor de 2$520 réis.
56 litros de milho exis

tentes na courella da 
Hortinha, no valor de réis
i§>68o.

Oito mólhos de palha 
de milho, no valor de réis 
160.

Uma porção de uvas 
da presente colheita, exis
tente numa fazenda con- 
tigua á Hortinha, avalia
da em 825 kilos, no va
lor de i 3$200 réis.

Ficam citados os cré
dores incertos para de
duzirem os seus direi
tos.

Aldegallega do Ribatejo,
3 de Setembro de 1908.

o  ESCRIVÃ O

Antonio Augusto da Silva
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

2." substituto 

A. T. da Silva.

A - N N - U N C I O

DE 
DD RIBATEJO

(5g.:> publicação)

P êlo juizo de direito de
esta comarca e cartorio 

do primeiro officio, actual
mente a cargo do escrivão 
abaixo assignado, verider- 
se-ha no dia 6 do proximo 
mez de setembro, pelas 10 
loras da manhã, á porta 
do tribunal judicial, o se
guinte: 55 colmeias com 
gado, mel e cêra avaliadas 
em 800 réis cada uma; 8 
ditas com alguma cêra, 
avaliadas em 200 réis cada 
uma; coberturas de col
meias avaliadas em 2$ooo 
réis; 82 cortiços vazios, 
avaliados em i3 $ i2 0  ré
is; e uma ratoeira para- 
coelhos avaliada em 700 
réis. No acto da praça es
tarão presentes os objetos 
que forem susceptíveis de 
transporte. Pertencem el
les a 'Antonio da Silva 
Ilheu e mulher, e vendem- 
se pelo arresto que lhes 
requereu Antonio Caeta
no da Silva Oliveira. Fi
cam citados os crédores

incertos para deduzirem os 
seus direitos.

Aldegallega do Ribatejo,
20 de agosto ue 1908.

Pelo escrivão do pri
meiro officio o escrivão do
3 .°

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco.

a n i srunsrcio

COMARCA DE ALDEGALLEGA
(*l.a publicação)

12D IT O S  s u :  30  M IA S

Para os effeitos do § 
4 0 do artigo 696.0 do Co- 
digo de Processo Civil, e 
para os termos do inven
tario entre maiores e até 
final, e a que neste juiso 
se procede por obito de 
Anna Maria Canta e ca
beça de casal o filho de 
esta João Baptista Canta, 
da villa de Alcochete, sao 
citados por éditos de 3o 
dias a conUr da publica
ção do segundo e ultimo 
annuncio para nos 8 dias 
immed atos seguintes, e 
sob a pena de revelia, se 
fazerem representar no 
mesmo inventario, e nelle 
deduzirem seus direitos 
os legatarios — Felicidade 
Joaquina d’Abreu com os 
menores pubres seus fi
lhos Bernardino José de 
Abreu e Candida Izabel 
de Abreu, assim como 
Maria Gertrudes e Ma- 
riana Julia Ferreira, paren
tes da inventariada e re
sidentes em parte incer
ta na cidade de Lisbôa, e 
quaesquer outras .pessoas 
que se julguem com direito 
á mesma herança.

Aldegallega do Ribatejo, 
17 de agosto de 1908.

o  ESCRIVÃO ,

Antonio Julio Pereira 
Moitlinhn,
Verifiquei ;i exacti.ião:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco.

Aguas Wlineraes Fuente Nueva 
de Verin (Espido)

As melhores até hoje conhecidas para combater as 
doenças de bexiga, figado, estomago, rins, etc.

Resultados garantidos.
Cada garrafa de litro, 200 réis;—caixa com 5o gar

rafas g:ooo réis.
A ’ venda nas pharmacias dos Ex.mos Srs. Cunha, Ma

neira e Giraldes, nesta'villa.
Deposito geral para Portugal e Colonias— Droga

ria Silverio, 229—Rua da Prata, 231 —Lisbôa 334

veneno, 
a cultura 

que a sciencia Manuel
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Mamteí Aníonio òo Carmo
RUA DA GRAÇA,

Aldegallega 4-3

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como o freguez os desejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao freguez 
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 fô r  r os.

Tambem se executam 
servidos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nasfa- 
Zendas mais difficeis.

M U N D O  
INTERIOR

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

P r e ç o . 4 0 0  réis

Aproveitem!
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 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 mostr.uoso!!!

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!

Facam uma visita a títu- »
lo de curiosidade e verão 
que os não enganamos.

E’ a Loja do Povo, na
se

386
Praça Agrícola. Não 
enganem.

CYRILLO
Relojoeiro- M achinista

Rua Direita
366 — _

Officina especial de con
certos em 

Relogios, Machinas e obje
ctos d'ar te. 

Encadernações, molduras, 
recortes, etc.

RELOJOARIA GARANTIDA

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 dquro 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.

5 , U n a  Direita , 9 _  ALDEGALLEGA

DIARIO DE NOTICIAS
A GUERRA ANGLO-BOER

Interessantíssima narração das luetas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinfco-gravuras de «homens celebres» do t ransvaal e do 
Orange, incidentes notáveis, «cenos e batalhas mais cruentas ua

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

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 1 6 paginas.........................3o ' 'ás
Tomo de 5 fasciculos............................................ 1S0  »
A GU ERRA  AN Gl.O  BO ER é a obí-a de mais palpitante actualidade.

N'el!a são descriptas, «por uma testemunha presen ial», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrível guerra que tem espantado 
o mundo .nteiro.

A G liE R R A  ANGLO  i 0 ER faz passar ante os olhos d o 1 eitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acerrim.-. 
lueta entre inglezes. tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodígios de 
he-oismo e tenacidade, em que são eguaimente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de venc dos e Vencedores.

Os incidentes variadíssimos d'esta contenda entre a poderosa I.iglater 
ra e as'duas pequenas republicas sui-africanas. decorrem atravez de verda 
deiras peripecias, por ta! maneira aramaticas e pittorescas, que d3o á GUER 
RA AN G1.0 -I30E R . conjunctamente om o irresistível attractivo dum a nar 
rativa h storica dos nossos d ’as. o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IA S
apresemando ao publico e ta obra em «esmerada edição,» e por um preço di 
minuto, julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao mesm 
tempo desejam deleitar-se e-, adquirir perfeito conhecimento dos successo; 
que niais interessam o mundo cuito na actualidade.

Pedidos d Empreza do D IA RIO D E  NO  71C IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1 0  —  LISBO A

Pequena bibliotheca democratica
/ D ir ig id a  per- c /Z n ío n iâ  fE e r-rã ô

f u n h h  por H£LM)Cm0 SALGAM

l*e*|ne«s«s tratados de educação cívica e- Biioral.- 

Obra.* de p rop agand a  dem ocratica. - lSstndos de 

vulgarisaçáo scientiíica. - Bisíaulos his<orico$.-lnl- 

garisação da scieucia das religiões.- tfcaiestões de 
iuteresse proletário.- IStc.

Cada volume de 82 paginas, avulso, 5o réis 
P or assignatura, 40 réis

FOYA MCEARIA
Tem sempre bacalhau nas melhores condições pa

ra bem servir o público.
Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 10  reis o kilo 

manteiga da Ilha da Madeira, uma das melhores mar
cas, chá de differentes qualidades, café, assucares.

('ereaes: 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^ S o  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 Iodos 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 o que muito 
agradece.
383

R U A  D I R E I T A .  1 3 0  A  1 3 6
(Defronte da Rua do Pôço)

A L D E G A L L E G A

VWRAMA III MBATEJO
IDE

«D

P l t K Ç O S  D A  A S S I C i X A T U l & .l  \ A  P R O V K C I l

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

A  sahir quinsenalmente.

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
tica»;— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

— í i i l l  L I S B O A  ÍM È—

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  propne/ano d'este estabelecimento péde ao ex 
público d'esta terra que não vá a outra parte sem p ri 
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

mo

3/8

88, RUA DIREITA, 9 0
ICsquiua da  Bfiua do  C o u d e

ILDEGALLEGA
® » ® ® ® ® ® ® « ® ® ® ® ® » ® ® ® ® ® ® ® ®

COMPANHIA FABRIL SINGEK
200 ____________

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

Pedidos a AURÉLIO J Q À O  DA C R L Z , cobrador 
da casa i i x o d í  c v  e concessionário em Por m- 
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogvs a quem os desejar.
•> m  a l d e g a l l e g a  1« s


