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Liquidação de
contas

Não comprehendo bem 
como ha ainda monárqui
cos, em Portugal, quando 
se estão desvendando in
teiramente a questão dos 
adeantamentõs e do Cré
dito Predial.

Já é muito extraordina
rio que no antigo regimen 
houvesse partidos sem pro- 
grammas; e era es e o ca
so dos partidos progressis
ta e regenerador. Reduzi
dos os debates politicos a 
discussões de soalheiro e a 
encobrir ou denunciar in
trigas e falcatruas, o roia- 
tivismo desses partidos já 
por fim nem constituía o 
arremedo de um ligeiro 
antagonismo de idéias. Por 
isso o franquismo deu* a 
começo, a muita gente des
interessada, a impressão 
duma coisa nova e fecun
da na vida nacional. Tinha 
um programmaí Era um 
programma vago, palavro- 
so, que se não baseava 
num passado politico asse
gurado por compromissos 
e actos significativos,--mas 
um programma, emfim, 
dentro da monarquia, on
de todos estavam habitua
dos só a lèr os menús do 
orçamento. Porque o pro
gramma do nacionalismo, 
com a promessa e ameaça 
de lausperennes e borrifos 
de hyssope, nem falar n’el- 
le é bom....

O que o franquismo íòi 
na prática, attestam-no es
ses mezes de dictadura, de 
maio de 1907 a fevereiro 
de 1908. Um homem, que 
comprometera a sua pala
vra cfhonra, que andara de 
terra em terra e de centro 
em centro, a distribuir pro
messas de regeneração e 
vida nova, ao primeiro 
ameaço de crise, renegou 
jeslavadameníe os seus 
compromissos de honra, 
porque, disse elle, o rei o 
obrigou a ficar no podert... 
Um estadista, que subira 
ííO governo para cumprir 
um programma liberal, li
quidava miseravelmente 
numa dictadura ao mesmo

tempo grotesca, violenta e
odiosa.

Suppondo mesmo que 
João Franco não se cons
purcasse e não conspur
casse definitiva e irreme
diavelmente a monarquia, 
com a lama dos adeanta
mentos, nós poderíamos 
hoje apreciar, com justiça, 
o valor dessa comédia de 
vida nova que elle hypócri- 
tamente representou, de 
cumplicidade com o rei. 
Compare-se o saneamento 
superficial, insignificante, 
logo suspenso, que o fran
quismo fez nas secretarias 
do Estado, com as syndi- 
cancias que o novo regi
men tem instaurado. Dir- 
me-hão que o rei, os parti
dos monárquicos não dei
xavam. O que deveria en
tão fazer um politico since
ro? Naturalmente passar 
para a Republica, como já 
o tinham, feito Bernardino 
Machado e alguns outros.

Nmguem supporá que 
João Franco, nas condições 
em que subiu ao poder co
mo chefe de partido, dei
xou de conhecer a miséria 
desoladora,a podridão pro
funda,, que se insinuara em 
tudo, desde o rei ao, ama
nuense, das contas, dos. pa
ços reaes até ás contas dos 
porteiros dos ministérios. E. 
elle limitou-se a levantar 
uma ponta do véo, não 
com a intenção de mo rafei- 
sar, mas só para iiludir os 
outros com um gesto de 
Messias, incorru.pti.ve-1 e fta- 
«•eliador...

A liquidação provisoria 
dos ade a nt a men t o sl i qui do u 
definitivamente o franquis
mo.. E, quando subiram ao 
poder os membros da as
sociação de soecoFros mu
tuos pt-ogressi-sta-regene- 
r adora, os monárquicos 
sentiram que ja se tinham 
queimado os últimos car
tuchos.

C.om a questão Hinton, 
o Crédito Predial e outras 
ladroeiras máximas ou mí
nimas, a tarefa dos repu
blicanos deixou de ser, 
completamente, uma agra- 
davel e expien iida missão 
de combate de idéias, para 
ser apenas uma caça a ga
tunos. O partido- republi
cano passou a ter que se

incumbir de fazer rusgas. 
Não se discutiam ideais, 
defendia-se a bolsa. Não 
havia fórma litteraria que 
velasse delicadamente as 
palavras justiceiras e preci
sas—roubos, ladrões, sa 
ques, desfalques. Essa tare
fa inglória mas necessaria 
teve como consequencia o. 
ajuste de contas iniciado 
em 4 e 5 de outubro-.

Se trazemos a terreiro 
os interesses ou as idéias 
dos vrelhos partidos monár
quicos, verificámos que to
dos elles estão irremedia
velmente mortos para uma 
vida politica normal ou 
medianamente honesta. O 
franquismo pelos adeanta
mentos e pela dictadura 
de 5907-1908. Os progres
sistas pelos escândalos de 
dinheiro, mais suj,os e mes
quinhos da politica nacio
nal. O nacionalismo por já 
ter sahido morto do ventre- 
do clero... Eosoutros... . 
Ha por ahi mais algum par
tido ou trapo que queiram 
vender?

Se ámanhã essa tropa 
fandanga se organisasse pa
ra. uma cómica, contra-re- 
volução, não tentavam uma 
restauração, tentavam uma 
nova pilhagem. G regimen 
da cordealidade acabaria. 
Tinha.que seseguir o exem
plo de Pombal, no terra
moto:, a forca. Ba bem pou
co, os jovens turcos viram- 
se. obrigados a pôr e-m prá
tica um processo semelhan
te.. Ao implantarem: o, no
vo regimen—que cordeali
dade t Mezes depois* uma. 
reacção traiçoeira, que s.uf- 
focaram com- uma repres- 
sã,o cruel. Para- grandes 
males, grandes remédios.

Ma- isso foi- na Turquia-, 
Os nossos conservadores,, 
os nossos queridos a d ver-, 
sarios—como. diria o sr. 
dr. Bernardino Machado—» 
hão de ter juizo. Elles não 
pensam decerto em aven
turas desastrosas—só para 
elles. Sobretudo n este mo- 
mento, qualquer m 0vimen- 
to... de impaciência não 
podia ser tomado como 
uma tentativa de salvar a 
pa triâ mas apenas desaivar 
os seus chefes, do Limoeiro 
e da Penitenciaria.

L uiz .ça Ca iu  ha Etrs.

ÍLongrcsso extraordinaria

A questão Ramada Cur- 
to-Malva do Valle tem 
dado logar a desordens 
grandes dentro do partido 
republicano. E’ verdade que 
;essas desordens em nada 
contribuem para enfraque
cer o ideal politico dos liti
gantes. Simplesmente se 
torna necessário que acabe 
esse mal intendido da par
te de muita gente que, des
conhecendo a verdadeira 
origem da questão, póde 
tornar mais complicado 
ainda o caso

Entre «O Mundo» e «A 
Democracia», debateu-se 
leal mas intensamente se 
se devia ou não realisar 
agora um cong res so e x t r a- 
ordinario do partido repu
blicano. «A Democracia», 
fundando-se na lei orgâni
ca do partido, afirmava não 
se poder fazer tal' ao passo 
que «O Mundo», sempre 
o requereu,.

Sòm os pa r t ideários d.a re- 
uniã.o dosrepublicanos por- 
tuguezes neste momento 
solemne da vida nacional. 
Só quem por completo des
conhece os motivos em que 
nos fundámos para tal exi- 
gen-cia é que póde ser con
trario á nossa exígencia, E 
ternos a certeza de que a 
própria «Democracia», ex
pondo-se-lhe bem os factos, 
viria para o nosso sçjo.

A.ss im a t é cio is m e z es o u 
tres depois de suscitada já  a 
questão do actual secretá
rio do Directorio as com
missões políticas republica
nas de;Coimbra foram sem
pre reconhecidas por aquel
le corpo politico. Ci rc um s- 
tandas ine-speradas fizeram 
que o ur. Malva do Valle 
tomasse o cargo de secre
tario do Directorioe imm-e- 
diatamente este se declara 
incompatível com, todas 
aquellas commissões.

Não se com-pr e h en de 
bem como, sendo até ahi 
reconhecidas, depois, da. 
questão já sanada, ou antes, 
passada, o deixassem de ser 
logo apó,s a investidura no 
seu cargo do dr. Malva. Já 
nos referimos nas nossas 
«Cartas de Coimbra» áre
união do partido republica
no local que deu ocasião a’

J uma pseudo-manifestação 
de sympathia aquelle se
nhor. O que é certo, po
rém,. é que isso- se não deu 
realmente assim, embora 
as commissões, tivessem 
que se demitir.

Mas dá-se agora o caso. 
de o povo de Coimbra ele
ger novamente as commis.- 
sões transactas. GDirecto- 
rio continúa a dseclarar-se 
incompatí vel, com ejlas e o-, 
povo de- Coimbra. teima en>: 
as querer. Quem é- pois. 
competente para resolver- 
um caso desta natureza? 
O proprio Directorio?-Não.

Sói 0. partido republicana 
tem competencia para isso. 
e d esta fórma nós pedire
mos sempre uni congresso; 
extraordidario,

P aulino Gomes.
—------'o— ™ 1--

SANTOS LOURENÇO
A0 VOGADO 

-V’s 3.% 4.“s, sextas e sabbad.o»,

Sina Si <S. JuliSo, m , 2.°'
liísbòa
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Foi) OS po r  tim :

c um  por fólios

A nossa vida politica tem 
sido, desde que nella nos 
manifestámos, d uma inal- 
teravel imparcialidade. As
sim queremos continuar a 
ser. Evolucionar ou, talvez-, 
melhor, evoluir é um fenór 
ineno a que ninguém deve 
nem póde fugir.

Trilhando, pois, o mes
mo caminho de sempre, 
aqui nos encontrámos exa-~. 
minando factos da vida, 
partidaria local, sem, sym-. 
pathia por alguem, nem 
ódio por quem, quer que 
seja. Que áquelles a quem 
as nossas palavras.desagra- 
darem se lembrem, ao lèr- 
nos, da imparcialidade com*, 
que escrevemos.

Desgosta-nos Jmpressi fl
ua-nos muitíssimo vêr co
mo, ao desabrochar dos 
primeiros dias primaveris 
da Republica, nesta repu
blicana villa, a terra ?nai&: 
macissamente republicana 
do pai%, se degladiam pes
soas que davam todo 0 seu 
esforço á nova fórma de 
governo. O personalismo» 
esse veneno maldito qus 
ataca corações impolutos*
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domina muitas vezes na 
resolução de altas questões 
politicas e transforma-se 
muitas vezes tambem n’u- 
ma paixão que embriaga 
e, por que não o dizer, des
lustra.

Temos vivido sempre se
parados do alto movimen
to politico, conhecendo 
apenas alguma coisa-, pelo 
interesse que temos pelo 
bem-estar nacional que é 
tambem o nosso. Republi
cano desde que nos conhe
cemos, sem tergiversar pe
rante ameaças de ninguém, 
puzémòâ desde principio 
aò lado a sympathia pesso
al, para não termos que 
nós curvar a uma vontade 
ás 'vezes injusta. A Repu
blica nada quererá de nós, 
mas, se alguma vez o nos
so 'humilde esforço fôr ne
cessário para bem da na
ção, seremos o que sempre 
temos, sida,imparcial e jus
to. Representamos alguma 
còisa que queira significar 
prudência, imparcialidade, 
j u st iça e se r m os im pr uden te 
parciais e injusto é um enor
me contrasenso. Em qual
quer ramo da administra
rão pública que nos en
contrássemos, haviamos de 
procurar, mesmo no mais 
húmilde, merecer as sym- 
pathias não duma pessoa, 
não dum grupo qualquer, 
mas da justiça, da sensatez 
e da igualdade perante 
todos. A igualdade relati
va, é certo, porque a abso
luta, por mais que a anciê- 
mos, vèrnol-a muito afasta
da. £ em que consiste a 
igualdade relativa devia-’ 
mos nós, que julgámos vêr 
mais alguina coisa -que os 
'ostros, explicar ao povo, 
ao bom povo que, se péde 
agua é porque tem séde, e, 
se péde pão, é porque tem 
lome.

O povò de Aldegallega 
anda reVokado, dizia-se 
aqui quando nós chegava- 
mos para gosar as férias. A 
mesma exclamação se ou
ve ainda, passados já uns 
bons pares de dias. Procu
rámoŝ  saber as coisas, in
vestigámos, clandestina
mente, sem bajularmos uns 
nem fazer excitar outros e, 
por fim, chegámos á triste 
conclusão de que quasi 
existe uma verdadeira lu
cta de classes.

Surge immediatamente 
ao nosso pensamento esta 
simples pergunta:: Quem é 
o culpddo? E o nosso pen
samento se encarrega, elle 
proprio, de responder: So
mos Iodos nós.

O povo de Aldegallega. 
aquelle que agora clama 
contra a sua triste inferio
ridade, é aquelle mesmo 
que fez vencer aqui as can
didaturas republicanas, a- 
companhando-nos de alma

e coração em todas as nos
sas manifestações, d’esde 
as mais simples festas até 
á violência da lucta eleito
ral. E’ aquelle mesmo que 
partiu na madrugada de 4 
de Outubro para Valle do 
2ebro e que aqui na terra 
não deixou que os empre
gados do fisco violassem as 
casas de cada um.

Sim, o povo de Aldegal
lega que hoje quer vêr me
lhorada a sua vida, <c esse 
mesmo que sempre se poz 
ao lado de nós em todas 
as nossas reivindicações. E 
como é que nós o pudémos 
atrair a nós? Ensinando-lhe 
o que era justoe o qúe era 
bom. Explicando-lhe que a 
Republica a todos traria 
benefícios, tanto para elle, 
pova, tomado este termo 
na acepção em que nunca 
devia ser tomado, como 
para os outros. São esses 
os ensinamentos que o po
vo recebeu. Por isso elle 
grita, por isso elle exige.

P orque não continuámos 
nós a explicar-lhe que nos 
encontramos ainda n’um 
pei iodo revolucionário, que 
é preciso ter prudência, es
perar e ser sensato? Por
que não lhe fazemos v êr 
que o paiz foi deixado em 
tão más condições pela fu
nesta monarquia que é im-- 
possivel atender a tudor 
quando ha tanta coisa de 
inadiavel necessidade a re
solver? Porque vamos cha
mar auctoridades extra- 
n h ã s  á terra para resolver 
assumptos que só aqui, só 
aqui e sempre aqui deviam 
ser decididos?

Reparemos, senhores, 
q̂ue a culpa é toda nossa. 
O nosso desleixo é que é a 
unica causa de tudo isto. 
Falemos ámanhã ao povo, 
digamos isto ao povo, sem 
altivez mas com toda a 
sinceridade, e o povo aplau- 
dir-nos-ha e seguira os nos
sos conselhos.

p. g .

«ooooõSwxx»
ilirno Soares

COM _
CASA COM M ERCIAL

Deseja aos seus ex .m“9 fregue
zes Boas Festas e um novo anno 
cheio de prosperidades.

#iXXXXXXXXXXi^
_______&<3&SX~~ --------*

declaração

Constando-me que alguem mal - 
intencionado propalara que 0 
que possuo não chega para 
pagar ao ex .m0 sr. José Maria 
Assis Vasconcellos, d’esta villa, 
declaro que nada devo a este se
nhor, isto é, a não ser, a subida 
fjneza de me ter confiado bastan 
tes valores, favor que nunca po 
derei esquecer. Declaro mais que, 
todos áquelles que tenham que 
receber algumas contas de que 
eu seja devedor, podem apresen- 
tal-as para serem por mim pagas 
hnmediiitamente.

Aldegallega, 29 de dezembro 
de 1910.—( a )  Manuel Domingos 
Ttmeco.

Cormrteníarios èi Noticias
W ÍalS0í£lllCCS

Esteve n e s ta  villa 0 sr .  An
tonio da Costa Fernandes que 
procurou o célebre solicitador 
d’esta comarca A. Saturnino 
d’Almeida, para lhe perguntar 0 
que lhe fizera a 264:3000 réis 
que lhe deía de preparo para 
trata i d ’urfta questão 'de fallen- 
cia. O Saturnino, expedito convo' 
setnpre -em qi?est5es d’esta natu- 
re-za, engendrou logo uma facíu 
t à  muito grande que por um triz 
não bate, certol Faz apenas uma 
pequena differençâ -em seu pre
juizo de 5j5>378 réis que não sa
bemos se se resolveu entregar ao 
seu cliente.

Para pouca saude . . .
(!rA |)i) «los lim p i-fg a d o R  

ho C ontm icrciB  d\4l«Sé- 
gaSEegs.
Esta agremiação de classe re

solveu fazer no proximo dia 5 
do corrente, ás 8 boras da noite, 
a inauguração da sua bandeira, 
festejando esse acto com uma 
sessão solemne para a qual vão 
ser convidadas todas as suas con
géneres d’Aldegallega e outras 
de fóra e algtins jornais-.

Usarão da palavra differentes 
oradores-, esperando-se que abri 
lhante 0 acto a tuna do Grupo 
Musical d’esta vilia-.
BSegssíos civis

Na administração d'este con 
■celho reabsaram-se nà (assada 
terça feira os registos civis de 
dois filhinhos de Domingos An
tonio Saloio que receberam os 
nomes de Domingos e Firmina. 
Testemunharam aquelle acto os 
nossos amigos José dos Santos 
Oliveira, tenente do exercito e 
José Augusto Saloio, director 
dVste jornal.
. t o s  s e r a h o r io s

Livros de recibos de rendas 
de casas a mezes com 250 folhas. 
700 réis. Tambem ha cadernetas 
de 50 folhas a 250 réis e de 100 
a 400. Pedir -n’esta "redacção.
€irSapo M 33 si ca!

Commemorando 0 1.° anniver
sario do Grupo Musical Baltazar 
Manuel Valente haverá hoje uma 
sessão solemne seguida d’um vis
toso baile.
ESr. C eSesiitBo d ’ A l i í í e 5«3 ;§

Tivemos 0 prazer de cumpri
mentar n’esta villa na passada 
quarta feira, este nosso illustre 
amigo e prestantissimo correligi
onário d’AlcOcheté.
V e r e a d o r -s s ilis íiá s s ío

Foi chamado a  occupar 0 pe
louro do vereador, sr. Alvaro 
Móra, e tomou posse na passada 
segunda feira, 0 vereador substi 
tuto, sr. Estevam José Rodri
gues.
soireés

Muito interessantes e concorri
das as «soireés» que se realisa- 
ram no Aldegalense Sport Club 
e no celleiro do nosso amigo Ma
nuel Tavares Paulada pelo Gru
po Musical Balthazar Manue! 
Valente.
8® aie!d los

Suicidaram-se n’esta villa no 
dia 26, pelas 5 horas da manhã, 
Henrique Maria Peixinho, de 34 
annos de idade, casado, zelador 
municipal, e uo dia 29, e pelas 3 
horas e meia da tarde, Urbano 
da Silva, de 50 annos de idade, 
solteiro, natural de Pombal, lei
teiro.
C r è í lí ío  P r e d ia l

Vêmos, emfim sob a alçada da 
justiça, os prediais fabricantes e 
passadores de moeda falsa José 
Luciano de Castro, Antonio Cân
dido, Conde de Mesquita, José 
Navarro de Paiva, Eduardo Bur-

nay, Francisco Antonio Alvares 
Pereira, Antonio José Avila, Jo
sé da Silveira Vianna, Pimentel 
Pinto, Conde de Mendia, F ran
cisco Perfeito de Magalhães, Oar 
los Ferreira dos Santos Silva, 
Alfredo Pereira e os empregados 
da mesTna Companhia Talpne, 
José Bello e Quintella, contra os 
quais a justiça da Republica man
dou passar j á  os competentes 
mandados de captura.

Segundo a imprensa de Lisbôa 
estão tambem implicados nas 
burlas e crimes do Credito Pre
dial mais tres. São elles: João 
Albino de Sousa Rodrigues e 
Ricardo Torlades 0 ’Neill, anti
gos administradores d ’aquella 
casa, e Arthur Monteqegro que, 
sendo ministro da justiça,‘deixou 
eSsa pasta por se vêr envolvido 
nos crimes d’aquella Companhia

Qne todos os auctores e cúm
plices, respondam pelos seus cri
mes, é 0 dever da justiça da 
Republica.

Assim 0 esperámos.

F a n in a c ia  Ceaiilsa
O nosso amigo, sr. José Au

gusto Simões da Cunbamudoua 
sua farmacia para 0 n.° 99 da 
rua Almirante Cândido dos Reis. 
A Farmacia Cunha é hoje uma 
das mais chiques de Aldegalle- 
ga.
U d i í o r i a l

Pertence ao nosso presado col
lega lisbonense «A Republica 
Portugueza» 0 nosso editorial de 
hoje.

SâevoSiação d '45Bsicil?ro
Subordinado a este titulo re

cebemos 0 n.° 4 d’este novo pe- 
riodieo republicano radical de 
Olbão de publicação quinzenal.

Agradecemos e em troca va
mos enviar 0 nosso modesto se 
manario.

T e ic c n t e  O l i v e i r a
Tivemos a semana passada 0 

prazer de estar alguns momentos 
com este nossso patricio e amigo, 
cunhado do nosso directoi, que 
aqui veio de passeio.

A s s o c ia r ã o  d e  a siasllieres
o p e r a r ia s .
Consta-nos que se vai organi- 

sar n ’esta villa uma associação 
que terá por íim a defeza dos in
teresses das mulheres operarias 
de todo o concelho.

Apoiado.

easaiaaeaaíos c i v i s
Realisou-se na: passada quinta 

feira, 0 casamento do nosso ami- 
£■0 e correligionário Gabriel de 
Jesus Relogio com _a sr.a Gui- 
lhermina Julia da Silveira, ser
vindo de testemunhas os ^srs. 
Francisco Maria de Jesus Relo
gio, Avelino dc Jesus Relogio, 
Antonio Rodrigues Calleiro, José 
Gouveia Laica e Antonio Lou
renço Martins da Costa.

— Tambem hontem, á tarde, 
se realisou na administração do 
concelho 0 casamento do sr. Cil 
Henriques com Carmina de Je 
sus, ambos de«Sarilhos Grandes, 
testemunhando este acto os nos
sos correligionários Manuel Cons- 
tantino de Carvalho e Ruhno 
Alegria e a sen rogo, por não 
saberem escrever, os nossos cor
religionários d ’esta villa, srs. 
Manuel Braz dos Santos e João 
Braga.

F ’ este 0 primeiro casamento 
civil d’aquella freguezia.

E ’ p a r o d ia
No tempo da monarquia de co

roa, quando os caciques tinham 
mêdo. mandavam vir a guarda 
municipal. Hontem surprehen • 
deu-nos a mesma guarda com di
ferença de nome. Tambem será 
por medo? Só se fôr das mulhe

res das chacinarias, que, dizem, 
vão pôr se em gréve!

O caso é sério! Sempre são 
700 mulheres que se lhes dér pa
ra  fazerem «bernarda» levarão 
tudo de vencida com rabos, chou
riços e coiratos!

Com certeza isto ê paródia.

A v is o
Como no proximo domingo va

mos proceder á cobrança do 1.'° 
semestre de 1911, solicitámos 
dos nossos estimáveis assignan
tes 0 costumado favor de orde
narem em suas casas 0 respecti
vo pagamento, evitando assim 
0 incómmodo do cobrador a ba
ter-lhes á porta e facilitando-nos 
o andamento da nossa escriptu- 
■raçâo 0 que muito agradecemos.

CASOS & COISAS
Durante a semana pretérita 

agricultores, mulheres emprega
das no fabrico de carnes de por
co fumadas e cbacineiros, anda
ram 11’um perfeito badanai, e 0 
consumidor, que é quem ha dè 
pagar tudo «gosando» ‘de p a 
lanque. Dos agricultores se;? fo
ram chamados ao govêrno civil. 
E  0 caso foi tão siympatbico que 
appareceram defronte do dr. 
Euzebio Leão onze, que. parece, 
falaram pelos cotovelos.

Eram accusados do «crime d 
de aconselhar as suas próprias 
mulheres -á gréve.

No Grupo Republicano Agrí
cola quasi todas as noites reuni
ão das mulheres empregadas nas 
chacinarias d ’esta villa, e na 
quinta feira foram 35 a  Lisbôa^ 
Querem estas 0 limite de horas 
de trabalho e augmento de salário.

Estão no seu direito. Ninguém 
deve desejar-lhes mal por isso.

Os chacineiros, sériamente' 
«ataraparalhados» cora 0 caso br-> 
cudo das exigencias das operari
as das suas fábricas, reunem, 
como ellas, todas as noites, na 
Mercantil, a vêr se encontram 
processo de vender por melhor 
preço os artigos de seu fabrico. 

*
O consumidor, que se prepa

rava, de palanque, vêr 0 que 
d’a!!i sahia imaginando-se na re
publica, atiram-íbe, como d’aníes,
com a guarda repub ........... e de
beiço cahido meite-se em casa 
para não se sujeitar â «rólba».

E  viva a «Libardade»,
*

Estes Casos & Coisas, estamos 
d’isso convencidos, se em vez de 
serem tratados, aqui, em familia, 
com 0 interesse d’uns e d’outros 
e nao se fizesse d ’elles uma trica 
politiqueira, tudo estaria resolvi
do a bem das mulheres e melhor 
dos chacineiros. Sim, porque os 
indnstriaes precisam de quando 
em quando d’um pretexto para 
elevar os preços dos seus arti
gos. E  assim teriamos j á  um par 
de rins por 120 réis, 0 que 
ainda nos não deixaria de ser 
vendido por favor. E  0 augmen
to ficaria só nos rins?

------ — —>.<3SgX ■ mm ■ii.».—
CJregorão 3«il

Com fábrica de distillaçSo na 
travessa do Lagar da Cera (na 
Pontinha) offerece á sua numero
sa clientella, álém de aguardente 
bagaceira muito bôa de que sem
pre tem grande quantidade para 
venda, finissima aguardente de 
prova (30°) para melhoramentos 
dos vinhos, assim como aguarden
te anisada muito melhor que a 
chamada de Evora. Os preços são 
sempre inferiores aos de qualquer . 
parte e as qualidades muito su
periores. Tem tambem grainha a 
120 réis cada medida de 20 li
tros. » -.
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I n c o i E s r i e n c i f t  os i  

qilé?-Jíáo |»ode ser. Mão 
ha 4c ser.

E  preciso que os nossos cor
religionários de Alcochete què 
demasiado brandos sempre se 
manifestaram, « o que é peór, é 
■que ■continuam a lêr pelo mesmo 
breviário politico, não queiram 
contundir os republicanos do Sa
mouco, com a canalha athalassa- 
da da mesma povoação. Não, isso 
nunca acontecerá sem o nosso 
ruidoso protesto. Os republicanos 
do Samouco sabem muito bem o 
que vaiem e que nâo podem, sem 
quebra de dignidade irmanar-se 
com os canalhas acaixeirados que; 
os teem afrontado. Não, porque 
isso constituiria a maior das igno 
rancias que homens honrados e 
velhos republicanos de modo al
gum podem consentir. Os nossos 
correligionários de Alcochete de
vem saber se não são desmemo
riados, quem foram «s eleitores 
que fizeram ganhar as ultimas 
eleições camaranas e de deputa
dos, Pois bem bom é que nos 
entendamos:—se Alcochete qui
zer que subsista a harmonia e 
enthusiasmo que até aqui tem 
reinado entre nós, preciso é que 
não pretenda confundir os repu 
blicanos do Samouco com a esco
ria thalassa.

Nós não podemos, nem por 
pensamentos, consentir que tal 
ignominia se pratique. Entenda- 
se bem. Se os correligionários de 
Aícocliete teem desejos de pri
var com a asquerosa thalassaria 
do Samouco, faça o porque está 
no seu direito; — cada um procura 
as companhias com que mais hon
rado se ju lga.— Porém, preten
der confundir convictos republi
canos do Samouco, com os vilões, 
canalhas eco bardes que se nâo nos 
enforcaram, nao foi porque para 
tanto lhes faltasse vontade, isso 
lá nos parece demasiado forte, 
por tanto, íique se sabendo d’uma 
vez por todas que tal baixeza já  
mais a consentiremos.

Campos bem definidos èo  q«e 
pretendemos; e que isto fique 
bem entendido para o futuro, são 
os nossos mais ardentes votos.

Cremos têr falado suffiuientti- 
mente claro para que nos enten
dam.

Se não, não.
------------------------------ ------------ -----------------------------------------------------------------•

Mfaffisael 12. Tasieco
Negociante de gado snino, ba 

tata em saccas ou em caixas, adu
bos chimicos, carvão, palha e ce- 
reaes.

Qnem pretender realisar algum 
negocio póde dirigir se a Manuel 
Domingos Taneco, rua Manuel 
José Nepomuceno, proximo á es 
tacão dos C. de F. Aldegellega

Liquidam-se contas todos os do
mingos das 10 da manhã ás 5 da 
tarde.

CO RRESPO N DEN CIAS
_ C a n h a ,  S 4 . —Um b enemé- 

rito do franquismo residente n’es- 
ta villa afirmou que José Caeta
no Correia tinha assaltado ha 
dias um individuo de Lavre, de 
nome Luiz Francisco Lopes pa
ra lhe roubar a carteira. O facto 
que a principio andava em se 
gredo, tornou-se do dominio pú
blico. Hontem porém apresentou- 
se-nos o alvejado provando-nos a 
sua inocência com o testemunho 
do proprio Luiz Francisco Lopes 
e um postal do mesmo que de 
Lavre lhe havia escripto ha dias. 
D ’esta fórma fica desfeita a ca- 
himnia, prcpria, é claro, de sua 
ex. , o sr. Jeronymo Thomaz 
P.teira, ex-regedor franquista da 
prescripta monarquia. F  não 
quer este diabo ter juizo. quan
do nós desejávamos fazer dos ta-

lassas homens de bem, ensinan
do-lhes a Verdade e a Justiça!

—O padre Abreu de Vendas 
Novas foi encarregado de paro- 
■chiar esta freguezia. Succede 
porém que o homensinho escre
veu á commissão republicana 
participando lhe o facto. Esta 
respondeu lhe d’uma fórma fria 
bastante e o desgraçado achou 
por mais justo não vir.

Assim é que fazem os que tê
em juizo. C.

. i l c o e h e í e ,  3 0 .  — Foi 
transferida para domingo, 8 do 
corrente, a festa da Bandeira 
Nacional.

Espera se que venham assistir 
a esta festa puramente cívica 
um dos ministros do actual go
verno e dois dos deputados pro
postos por este círculo nas ulti
mas eleições. C.

S a ia jc m c o ,  3 8 . — Consta- 
nos que muito brevemente aqui 
se reaiisará um comicio publico 
onde serão apreciados varios fa
ctos politicos que muito convém 
tornar conhecidos do povo a fim 
de que com mais facilidade po
der traçar a sua futura linha de 
conducta.

-—Em relação ao padre sopas 
agradou-nos immensamente a 
noticia publicada por este jornal 
no passado domingo. Sim, por
que aquelle reverendíssimojesui- 
ta cobarde precisa d’umcorrectivo 
em forma e se o não tem levado 
já ,  é isso devido .. .á brandura 
d ’alguns correligionários que nos 
estão degostando!

Mas conte o illustre cobardão, 
o safadissimo mentor dos thalas- 
sas cá da terra que não perde 
com a demora. Ha de ter o pre
mio que merece; não tenhs a tal 
respeito dúvidas.—C.------ -------------------
GALEBIÂ_ALEGRE

F.' gréve, gréve e mais gréve, 
Ninguém já quer trabalhar 
E’ tudo a «haver» ninguém «deve»; 
Não sei onde irá parar,
Este paiz do Pé leve.

Até as mulheres da lida,
Cheias d"alma e coração 
Vão fazer gréve atrevida,
Se a bolsinha do pat 5o 
Lhes não encher a medida.

Póde o leitor amigúinho,
Dizer adeus ás murcellas.
Ao chouriço e ao toucinho.
Pois 'té as proprifs panellas,
Farão eterno beicinho. ..

Eu cá por mim. não me ralo,
Detesto a salchicharia 
E ao saichicheivo iámais falo,
Porque noto que hoje em dia, 
Come-se muita vaeca e gallo.

Mas hoje, o i.° de Janeiro,
Dia de dar Boas Festas 
Ao padeiro e ao carvoeiro,
Se educação manifestas.
Manda-as iá ao salchicheiro.

E não achando isso sério,
Dou-te eu ent"io de conselho,
Sem fazer nenhum mysterio.
Que offereças um. bom coelho,
Ao teu querido

JoÃo Sll.VKMO.

^j^m uisrciQ

ÍIlDÍUM 

( £ . a p a iíílic a ç â o )

P elo Juizo de Direito de 
esta comarca, pelos au

tos de carta precatória ci
vel, para nomeação de lou
vados, avaliação e arrema
tação, extraida dos autos 
de execução de sentença

em que são exequentes a 
firma commercial J. L Bra
zil e executado Vicente 
Ribeiro Andrade Galvão, 
vai á praça á porta do Tri
bunal desta comarca no 
dia 8 de Janeiro proximo 
pelas 11 horas da manhã, 
para serem vendidos por
preco suoerior ao abaixo r • t
declarado os seguintes pré
dios;

Uma fazenda composta 
de vinha, alguma terra de 
semeadura, situada no Al
to de S. Sebaslião da fre
guezia de Nossa Senhora 
da Boa Viagem da villa da 
Moita, no valor de 35o$ooo 
réis.

As bemfeitorias existen
tes numa fazenda sita no 
mesmo sitio, que se com
põe de vinha, terras de se
meadura, arvores de fru
eto, casa de habitação e ar
recadação no valor de réis 
goô ooo.

São citados para a dita 
arrematação quaesquer 
crédores incertos nos ter
mos e para os effeitos do 
n.° i ° do artigo 144 do Co
digo Processo Civil.

Aldegallega, 16 de de
zembro de 1910.
Verificação a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

A. Marcai 
O ESCRIVÁO 

José Maria de Mendonça.

Vai á praça hoje, 1 de ja
neiro corrente, pela uma 
hora da tarde, na casa que 
foi de Manuel Caetano Re
dondo, hoje pertencente á 
viuva Maria José Carapi
nha e seus herdeiros, os se
guintes prédios:

Duas moradas de casas 
e celleiro tudo junto, as 
quaes têem quintal e poço 
sitas na rua da Fabrica, 
d’esta villa, com os núme
ros de policia 185-137-13g 
que confrontam do Norte, 
com Joaquim Gaspar; Sul, 
com a rua da Fábrica; Nas
cente, com José Anastacio; 
Poente, com casa do mes
mo cazal de Manuel Caeta
no Redondo.

Vãoá praça em 400̂ 000 
réis, e são foreiras em réis 
5$ooo annuaes a José An
tonio Pialgata.
Vão tambem á praça qua

tro dominios directos que 
pertencem ao mesmo ca
zal de Manuel Caetano Re
dondo.

i.°—Antonio Carlos das 
Barreiras Sobrinho paga 
o foro annual de io$ooo 
réis. Vai á praça em réis 
i8o$ooo.
2.0—Manuel Careirú paga 
o foro annual de 6̂ 700 réis.

Vai á praça em 120̂600 
réis.

3°-~João Mortal, paga o 
foro annual de 6$000 réis. 
Vai á praça em io$ooo ré
is. 4.0—Cândido José Ven
tura, paga o foro annual 
de 6$ooo réis. Vai á praça 
em iô ooo réis.

AOOIl m IELHO
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° y3. En- 
carrega-se de solicitar em 
todas as rerpartições da 
comarca e fóra delia, por 
preços muito diminutos.

P A L H A  D E  M ILHO

Tem, para vender, Ma
nuel Ferreira Giraldes, n’es- 
ta villa.

u r a i

Vende-se, em boas con
dições, de primeira quali
dade, e massa de purguei
ra gaiantida. Preços sem 
competencia. Dirigir pedi
dos a José d’Assis Vascon- 
celios, n’esta villa.

VE N D A  D E  PR E D IO

Vende-se um de i.° an
dar, na rua Direita d’esta 
villa, próprio para padaria, 
com forno [modêlo francez) 
e exceilente casa de habita
ção. Para tratar com Anto
nio Joaquim Gregorio—Al
degallega.

JO SÉ  SE Q U EIR A  J U N IO R , FILHO
— COM —

Encarrega-se de todos os serviços que dizem res
peito á sua arte assim como concertos em gazómetros, 
pulverisadores, bocais, vidros, torcidas, etc., por preços 
muito convidativos.

i —Rua da Bella Visía—Largo da Calçada, ig
ALDEGALLEGA «5

CASA COMMERCIAL
DDE

S E B A STIÃO L E A L DA GAM/V
Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão, 

por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres machinas 

de coser M EM Ó RIA  e das afamadas bicyclettes Clé~ 
ment, Gril^ner e Memória e motocyclettes F. N . 4 cy- 
lindros.

Vende machinas de coser a prestações semanaes 
de 5oo réis e a prompto pagamento com grandes des
contos.

Accessorios para machinas, oleo, agulhas, etc.

BA « 5*ATI»
10-RUA DA CALCADA-12

ALBEG A ilifÂ

B A T A .T A  F R A N C E Z A
Para semente, de qualidade garantida. Batata saloia 

tambem para semente, filha da i.a semente, franceza. 
Batatas da provincia. Farinha de tremoços e purguei
ra da melhor marca. Vende por sua conta própria,

Aldegallega.Manuel Domingos Taneco 491

ALFAYATARIA DA MODA
— DE —

ANTONIO DA PIEDADE DE BRITO
GRANDE NOVIDADE

U i í d o s  CJuSsíetís d c  A v e i r o  c  f t o l h r c i m l o s  d »  l l õ d i l

Fatos de lindo chaviote e muito bem acabados com 
bons forros a 7^000 réis, cortes de calças desde de 
i $200 réis.

Sobretudos de Alta novidade com gola de velluda
de seda a g$ooo réis.

Continúa a fazer fatos a 4̂ 5oo réis com aviamen
tos e a 2$ 8o o  trazendo-os o freguez.

Tem sempre uma boa collecção de amostras de 
fazendas. 493

Avenida Anlonio José d'Almeida, 25 — 1 °
A L D E G A L L E G A  ’



O DOMINGO

B IB LIO TH EC A
» E

—  EDUCA AO MCDER1U —  

“k Tiòa nos Astros,,
Traduccão do tenente Moraes Rosa

PRODUCTOS DA FÁBRICA DE CHOCOLATES
— DE —

ã ' g g u s t 8  f í m s  mmm

Se os outros mundos ?ão habitados, 
como parece estar provado... Se ou- 
tr.os planetas, que vagueiam no espa
ço, têem em si humanidades m«'is ci
vil.sa^as talvez do que a nossa... 
Como será a vida n’esses astros? Co
mo poueremos chegar a correspm 
der-nos com os habitantes d’esses ou 
tros mundos?

Estes assumptos, sempre de palpi
tante actualidade, sempre de um inte
resse empolgante, sáo tratados no no
vo iivro do grande astrónomo f an- 
cez Camille Flammarion. A VIDA 
NOS ASTROS—livro agora tracuzido 
em portuguez, constituindo o quinto 
volume da «Bibliotheca de Educação 
Moderna», que se publí;a em Lisbôa 
sob a direcção de Ribeiro de Carva
lho.

Sem dúvida alguma. A VIDA NOS 
AST ROS é uma das obras mais sen- 
sacionaes, mais instructivas e curiosas 
dos últimos tempos. Como seiá a vi
da nos outros planetas que vemos bri
lhar no Céo infinito? Como podere
mos nós, um dia, communicar com as 
outras humanidades que certamente 
povôam o espaço? Estas duas questões 
estudou as Flammarion com a sua 
proficiência, dando nos uma obra m i- 
gnifica. náo só de um enorme valor 
scientífico, mas tambem de leitura 
encantadora, attrahente, emocinante.

A mesma «Bibliotheca de Educação 
Moderna» já publicou mais quatro li
vros. verdadeiramente sensacionaes. 
tambem primorosamente traduzidos 
para portuguez.

O primeno intitula se «A Egreja e 
a Liberdade» e é devido á pena de 
Emilio Bossi. o famoso auctor do 
«Christo nunca existiu».

O segundo intitula-se «Socialismo 
e Anarquismo» e constitue um estu
do, completo e claro, ácerca d’estas 
duas doutrinas sociaes. sendo seu au- 
cior o grande sociólogo Hamon.

O terceiro tem este título suggesti- 
vo; «Descendemos do Macaco».-' N’eile 
se trata, com uma clareza maravihoía. 
o problema da origem do homem, 
respondendo <1 estas perguntas, que 
preoccupam todos os espiritos: De 
onde de-cendemos? Qual a nossa ori
gem? Como appareceu sobre a terra 
o primeiro homem?

O quarto volume intitula-se: «Não 
creio em Deus». E' a obra mais for
midável que em todos os paizes se 
tem publicado contra o fanatismo e 
contra a reacção religiosa.

Preço de cada volume d’esta biblio
theca: brochado. 200 réis; magn.tica- 
mente encadernado em percalma, 
3oo réis. Remettem-se. pelo correio,

Eara todas as terras da provincia, do 
razil e das colonias portuguezas. Pe
didos á «Livraria Inte-nacional», Cal

çada do Sacramento, ao Chiado, 44- 
Lisbôa.

4 9 , C A L Ç A D A  DO CARM O, 53
— LISBOA— 532

POLPA MELAÇADA
E’ o melhor e mais económico ali

mento para cavallos. muares, vaccas. 
porcos, cabras-, gado de lã, coelhos, 
galiinhas. etc.--Importador exclusivo 
CENTRO INDUSTRIAL DA CA
TALUNHA, rua Augusta, 240.

Concessionário do exclusivo de 
venda para PORTUGAL. COLONI 
AS E BRAZIL.

JULIO BRETES
Rua da Assumpção, 57, 2.°—E. 

Télephone, 2046

Representante em Alde
gallega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos os pedidos 492
FRANCISCO RELOGIO 

A líle g is íle g a

~CASA 
Vende-se, com bom pri

meiro andar para habita
ção, armazéns, celleiros, 
grande páteo e poço com 
abundancia dagua. Serve 
para negociante de carnes 
de porco ou lavrador. Pa
ra vêr e tratar com Fran
cisco Relogio. — Rua do 
Conde—Aldegallega.

Fabricação aperfeiçoada de chocolates puros. 
Variado sortimento de phantasias e Bombons. 
Cafés e chicorias.

ALIMENTO DO POVO

1 0  RÉIS, 1 1  BOM ALMOÇO, 10 RÉIS!
Este saboroso alimento recommenda-se por ser 

económico e nutritivo devido á combinação de assucar. 
farinha, cacau com casca e canella.

10 RÉIS
O A B JIO Ç O  5IA SS U C O ^O M IC  O l í  SUI5.Vr.4XC'I.4L,

Cacau ptiro em pó e cacau em pó com assucar
Artigo especial d’esta casa, recommenda-se ás pes

soas débeis, doentes e crianças por ser um produeto 
muito nutritivo, de fino paladar e de fácil digestão.

LA  TAS D E  ioo G R A M M A S
PREÇOS: Cacau puro em pó, 120 réis; cacau em 

pó com assucar, i.a, 100 réis; 2.u, 80 réis.
Todos estes artigos se acham á venda em Aldegal

lega, nas principaes mercearias e outros estabelecimen
tos. ___________________

DESCONTOS AOS REVENDEDORES 
Para revenda dirigir os pedidos a Sousa Lima, 

nosso unico representante em Aldegallega.

5oi PÉROLA DE ALDEGALLEGA
f)E -

K U G - E I S r X Q  A N G E LO  BRA3STCO
Este importante estabelecimento de mercearia tem 

sempre á venda e por preços muito rasoaveis, álém de 
muitos outios géneros, os seguintes de i.a qualidade: 

Frascos com conservas, azeitonas d’Elvas em latas, 
sopa juliana, farinha Nestlé, latas de cacau, pacotes de 
farinha Franco, (tambem se vende em pequenas por
ções) arroz, fava, maisene, chocolates, café, chás Hysson 
e Pérola, assucares, artigos de pastelaria, manteiga in
gleza e nacional, arroz nacional e extrangeiro, queijo 
da Serra e flamengo, vinhos finos do Porto, licores e 
cognac, massas de todas as qualidades, etc.

Tabacos, vélas, artigos de cordoaria, alcofas, golpê- 
ihas, sabão, bocalhau de todas as qualidades, atum em 
salmoura, azeite, toucinho. Nozes, amêndoas torradas e 
com casca, bolos finos de gemina, amor, cavacas, côco, 
palitos, abobora coberta, peras dôces. cidrão, bolacha 
imperial. Bilhetes postais illustrados. Broas de espécie 
e de milho com cidrão. Um bom almoço por 10 réis!

RUA DO FORNO, 1 2 - a l d b g a l l b g a

CASA COMMERCIAL 

JOÃO SOARES
P r a ç a  & erpa í bIibío e  Elasa H freiá .a

(Junto á Drogaria Centrai) D 04

PADARIA TABOENSE
R. M A R T Y R  D E  M O N T JU IC H

H ALDEGALLEGA

Pão de Vianna d’Austria a.... 10 e 20 réis
» dôce a......................... 10 e 20 »
» para diabéticos a...........  10, 20 e 3o »
» de fórma a.................. 10. 20 e 5o »
» fino a.......................... 5, 10, 20, 40 e 5o »
» saloio a....................... 10, 20 e 40 »

Pão fino, quenle, todas as tardes, e bolos de lei/e

Pão de familia, a 5o réis o meio kilo e a go
réis 0 kilo; caseiro, a 5o réis 0 meio kilo e go réis o ki
lo. O pão de forma e fino vende-se a 5o réis o meio 
kilo. Ha tambem pão de familia para 80 réis o kilo.

Flautas, carcaças, bolachas, biscoitos, artigos t)e paste
laria, cervejaria, vinhos finos e

____________ _______________ _ 5 i7

Massas alimentícias de todas as qualidades

Magníficos bôlos sortidos de todas as qualidades e 
de fabrico especial deste estabelecimento.

Exceilente bôlo INGLEZ e de ARROZ.

S UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

CxM»BTAi,: 1 ERs.
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECOS USUAES>

Correspondente em Aldegallega — Anlonio Victorino 
Rodrigues. 5*5
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O proprietário deste estabelecimento participa 
aos-seus ex.moS freguezes e ao púbiico em geral que 
acaba de receber um enorme sortido de fazendas o 
que ha de mais chique e por preços sem medo de 
competencia, tais como:

Chitas, phantasias estreitas, phantasias enfestadas 
em todas as côres, Zefires, Oxfords, Lãs para vestidos 
em todas as côres, Cotins fortes, Cotins casimiras, Che- 
viotes, Casimiras, Diagonais prelos, Riscados, Cache- 
nés, Lenços de seda. Toalhas, Colchas, Pongés de seda, 
Selins de seda, Panos patentes ern branco e cru, Panos 
branqueados, Panos crus (marca estreita), Baetilhas, 
Flanellas, Bordados, Castelletas, Cintos, Gravatas e 
muitos outros artigos que innumeral-os seria quasi im- 
possivel.

C H A PE LA R IA

O maior sortido em Aldegallega por preços com 
que ninguém póde competir.
BREVEMENTE — Chapelaria para crianças em palha

DROGARIA 
LOJA DE SOLA

de

EDUARDO D. NUMES
O proprietário deste estabelecimento participa a 

todos os seus amigos e freguezes que tem junto com a 
Drogaria uma secção de cabedaes, isto é tudo quanto 
pertence a uma loja de sola, igual a Lisbôa.

TUD O  BOM  E B A R A T O

T e m  «isss e ia p r e g iid o  lía?í8!i4atio
p a ra  s e r v i r  o s  f r e g u e z e s
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COMPANHIA FABBIJ SINGER
4 6 s  ___________________

P or 5oo réis semanaes se adquirem a? cele
bres machinas S IN G E R  para coser. 

Pedidos a AURÉLIO JOÃO DA CRUZ, cobrador 
da casa abscock (V e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
« 1  ALDEGALLEGA |®§3««StálEÍ


