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c r i a n ç a s  n o  
t r a b a l h o

Tão bem como nós sa- 
be-o toda a gente nesta 
villa que é aqui costume 
mandar os fiíhos, logo aos 
seis annos de idade, aos 
caes dos vapores e das fa
luas ds encommcndas. Su
cede porém que as tais cha
madas enconvnendas são 
quasi sempre grandes e pe
sados cestos de verga des
tinados á conducção de ca
beças de porco. O ra temos 
quo por cada cesto se paga
5 ou dez réis conforme a 
distancia— ou a consciência 
de quem paga o serviço — 
c por este motivo as crian
ças procuram levar, meti
dos uns nos outros, muitos 
cestos para ganharem mais 
e assim se veem obrigadas 
a pegarem em pesos muito 
superiores ás suas forças, o 
que não poucas vezes nos 
tem deixado horrorisados 
pela manifesta ausência de 
sentimentos humanitarios 
que se nota da parte de 
quem tem a obrigação de 
velar pela saude da infan
cia.

Aos desembarques en
contram-se em qualquer 
dos caes dezenas de peque
ninas criaturas que pouco 
depois passam vergadas sob 
0 peso de 20, 3o e 40 kilos, 
suieidando-se num bes
tial labor de ganhar, não o 
pão da vida, mas sim o pão 
da morte.

E pensámos:
Porque não vão estas 

pobres crianças á escola, 
porque não ha para ellas a 
educação fízica que robus
tece o corpo, a educação 
moral que torna os senti
mentos brandos e amaveis, 
e a instrucção que illumina 
os cérebros e abre ao espi
rito novos e brilhantes ho- 
risontes?

Triste, profundamente 
triste!

E’ assim que as forças 
mais vivas e mais inérgicas 
de uma nação se inutilisam; 
que os operários perdem o 
vigor fízico e sentem atro
fiadas ás suas faculdades 
mteHectuaes e rnoraes; é

assim que uma multidão 
enorme de crianças, que 
tão uteis podiam ser ao fu
turo do seu paiz vão, no 
alvorecer da existencia, pa
ra a valia commum dos ce
miterios.

E, emquanto que umas 
assim succumbem mártyres 
do trabalho, outras, aban
donadas á vadiagem e ás 
tentações do vicio, têem 
por unica perspectiva a ca
deia, o degredo ou a Peni
tenciária.

Triste, repetimos ainda, 
profundamente triste!

E’ preciso que todos vol
vemos os olhos, até ás der
radeiras profundezas d'es- 
tas misérias sociaes.

Dos soffrimentos injus
tos, da insufficiencia do sa- 
lario, do abandono, da fal
ta de educação e instru
cção, é que nascem essas 
perturbações dos cérebros 
doentios, que se manifes
tam pela criminalidade.

As sociedades actuaes 
possuem ainda infernos on
de se produz a morte, a 
allucinação, o crime.

Proteger as crianças, 
não as condemnar ao a- 
bandono ou a um trabalho 
violento e superior ás suas 
forças, dar luz á sua intelli
gencia e amor ao seu co
ração, eis a missão mai> 
santa a que se pódem e de
vem consagrar os legisla
dores e os magistrados.

E’ assim que se poderão 
evitar esses desvairamen- 
tos que contristam o espi
rito e essas manchas infa- 
mantes que deshonram as 
civilisações modernas —  o 
crime, a prostituição, a va
diagem.

O criminoso, a prostitu
ta, a victima do desespero, 
são muitas vezes os con
demnados que a sociedade 
abandonou, suffocando- 
Ihes o sentimento da di
gnidade humana, atrofian- 
do-lhes o organismo e ne- 
gando-lhes a luz sagrada 
da instrucção.

E’ por isso que nas mais 
partes se cuida de garantir
o futuro das crianças, esta
belecendo escolas d’instru- 
cção gratuita e dando ás 
que são pobres alimento e 
vestuário. -

Aqui, infelizmente, pen
sa-se ainda como d’antes: 
E’ pai quem oferece pão.

------------- -— —..............

MORALIDADE
Fini coronat opus.

0  homem não póde de 
modo algum adquirir di
reitos sobre a sociedade 
sem que primeiro preen
cha os deveres ou obriga
ções que esta exige, sendo 
íiel a todos os seus contra
tos.

Se cada individuo tende 
para 0 seu bem-estar, uni
ca e exclusivamente, usur
pando a sociedade, é um 
cobarde gatuno d'essa so
ciedade. Deve sempre pri
mar em acompanhar e aju
dar, não olhando só por si, 
os seus iguais, ainda mes
mo que esteja de poleiro, 
pois que a junção de indi
viduos que lá o collocou, 
isto é a sociedade, dirige-se 
a um mesmo íim dividindo 
entre î os lucros obtidos 
sem esquecer a ovelha ra
nhosa.

Será necessário lembrar
mos-nos de que quem nos 
colloca assim nos desloca.

E’ pois necessário que 
para termos parte nos lu
cros obtidos, com honra pe
la sociedade nos imponhâ- 
mos a

1 .“'Sacrificar a vida e os 
interesses;

2° .ds nossas sublimes e 
pyramidais aspirações;

3 .° Protegel-a com nos
sas lu\es e trabalhos;

4." Finalmente procurar 
por meios ao nosso alcan
ce estreitar cada vez mais 
os laços da fraternidade 
garantindo-nos contra pai
xões, violências, injustiças 
organisandoas.-om u rn a fo r- 
ça unitaria e collocando ca
da individuo sob a prote
cção de todos os outros.

Escalpellando a nossa 
consciência não devemos 
accusar o proximo nem 
tão pouco condemnal-o 
sem primeiro procurarmos 
o péso e gravidade dos 
nossos crimes.

Degradante é a situação 
do homem que, nada va
lendo, se quer vingar d a~ 
quellcs que, por assim di
zer, lhe deram o pão e po
sição., quando não passava

de um verme nojento, va
lendo-se dessa, que elle 
julga elevada posição para 
rebaixar e insultai-, dando 
assim bicada em quem lhe 
dá painço.

Pondo de parte a moral:
Tudo isto são factos e 

não hypoteses e evidente
mente este estado de coi
sas não póde nem deve 
prolongar-se, sendo neces
sário proceder com deci
são para consolidar assim 
o ideal que tantas vidas 
custou e que está sendo 
torpemente roído por um 
periquito sincero e aucton- 
tario com manchas de hy- 
pocrisia.

T . Goes,

N O VA MOEDA

Entre os valores das di
versas moedas douro, pra
ta e bronze, um ha que se 
nos afigura sem razão de 
ser: E’ o da moeda de bron
ze de 4 centavos. Pois não 
seria melhor que ella fosse 
de 5?

Parece que sim, não só 
porque 10 fariam meio es
cudo, mas tambem por não 
voltarem os velhos patacos 
indecimaes que assim vão 
resurgir sem nenhuma ra
zão de ser.

Realmente, uma moeda 
de 4 centavos criada nes
tes tempos, não nos pare
ce lá muito lógica, ao pas
so que sendo de 5, e não a 
havendo de mais a mais em 
prata, era uma belleza!

Por amor de Deus, se
nhores, não façam patacos! 
E se já cunharam alguns... 
o remédio não está nas 
Caldas!.

A belaide Moret..

Commentanos & Moticiaa
SSe ca rase e osso

Ha dias, no Porto, no Palacio 
de Cristal, foi s,olemnemente ba- 
ptisado um individuo do sexo 
masculino que recebeu o. nome 
de Jesus Christo, e isto. sem. <jue, 
do acto, fosse lavrada a respe
ctiva declaração no registo civil.

Ora aqui está. um Jesus Cliris- 
to de carne e osso que poderá 
satisfazer a todas as súplicas das 
beatas se para isso tiver vontade 
e. . .  feitio.
€’o i5ÍraSí:aat«Io «5’a n m a s

Ha dias foi detida na porto de 
Coroubion 0 vapor allemão «Gem- 
mai q.ue conduzia contrabando 

| d'armas, no total de 4:220 cai
b a s  sendo 200 de espingardas,

4:000 de munições e 20 de cor
reame. O contrabando vinha es
condido debaixo de pilhas de
carvão.

Descobertas as caixas por uma 
força de carabineiros que ali fo
ram passar busca 0 capitão do 
barco protestou e invocou a sua 
qualidade de extrangeiro, acres- 
centando que, emquanto as cai
xas não fossem descarregadas, 
não coustituiam contrabando.

Para vigiar 0 «Gemma» che
gou a Corcubion a canhoneira 
hespanhola «Hermán Cortes d, 
que foi mandada pelo capitão 
general de Ferrol.
Os coKspJraiatea

li em a ta assim, um vehementa 
artigo da «Liberal», de Madrid, 
publicado ha dias sob 0 titulo 
«Uma vergonha»;.

«Não concedemos maior impor
tancia a  taes. conspipantes e con- 
siderâmol-ós pittorescos e ridícu
los em alta grau. Áo que parece, 
já  se não norteiam no proposito 
de restaurar a monarquia de D. 
Manuel ou de collocar D. Miguel 
110 throno de Portugal: Propõem- 
se coroar rei dos portuguezes o 
duque dos Abruzzos. De qual
quer maneira, porém, trata-se 
d’um coiaplot politico ou d’utn. 
■negocio escuro, e nào se póde to
lerai1 nem mais. um dia escânda
lo tão affrontoso..

Nada d’isso aconteceria, se ha 
dois mezes se tivessem detido 
ou expulsado de Hespanha Pai
va Couceiro e Pinheiro Chagas, 
que, sem 0 menor escrúpulo, se 
têem movido e manobrado pu
blicamente em Vigo, Tuy, Pun- 
tevedra, Oren.se,. Veria, Santia
go e Cor unha.. Confiamos em 
que terminará agora a farça na 
qual, se não existe para Portu
gal um sério perigo, ha para a 
Hespanha um qualificado vilipen
dio.

Mas se a. fãnça continuar, ire
mos nós proprios á fronteira,, ás 
províncias galiegas, para denun
ciar ante 0. público, não. os emi
grados que ali se encontram,; 
mas sim os que os auxiliam e 
protegem».
Toaaa*a«la

Realisou se no domingo passa
do a annujiciada tourada na pra
ça d'esta villa a que coube as 
honras, da tarde ao distincto ban
darilheiro Joaquim d’Almeída 
Chispa. Os outros artistas pouco 
fizeram em. consequencia. do ga
do ser ordinarissimo..
n r .  A ffonso Cosia

E! geral, n’esta villa, a satis
fação pelo restabelecimento do 
illustre estadista,.sr. dr; Affonso 
Costa. Pena é que sua ex.a não. 
possa ainda empregar, a sua.be- 
aêfiea acção na politica troiçeci- 
ra dos reacionarios.
ESailes

Muito concorridos e animados 
todos os bailes d’esta villa e mui
to especialmente os do Grupo Mu~ 
si cal, Sport Club e Associação, 
Operaria-



2 O D O M IN G O

Vvrgoarhas da s*»ele<la#e
A  esta redacção veio queixar- 

se na quarta feira passada uma 
pobre mulher de nome T&osa da 
Conceição, mulher do caseiro do 
sr. Antonio Leite, de que o filho 
de seu patrão a desafiara para 
maus fins e como ella se negasse 
a agredida coro-socos c.pontapés.

Este facto passou^se seriam 6 
horas da tarde • de terça feira e 
foi de tal natureza contrario á ra
zão que um grupo de individuos 
d’aqui nos vêio immediátamentc 
trazer a informação.

Factos d’estes- não só estão mal 
a quem os pratica mas até en
vergonham a humanidade.

C oisas íSo §>. e?oão <3\&Ico-
ehc-te.
Parece que devido á tolerancia 

do sr. Antonio Luiz Nunes, ad
ministrador do concelho1 de Aico 
chete, o padreca d'ali comraeíe 
os abusos que lhe parece, che
gando mesmo- a ter a igreja aber
ta durante uma noite inteira co
mo ha pouco aconteceu para fes
tejar o S, João.

- Não-sabemos -se as beátas le
vavam o cabresto ao seu padroei
ro se iam para ;dar d’oího ao pa
dreca; porém, o que é certo, é 
que em correspondencia d^aqnella 
villa para «A Vanguarda» se diz 
que o marmanjo--‘teta eunuco-para 
lhe guardar o haretn.

Consta nos que os-membros 
das agremiações politicas, juiz de 
paz, regedor e substituto, indi
gnados, pediram já  a demissão 
dos seus cargos.

Que pagode!. ...

R écitas
Consta-nos que o;distincto gro 

po dramatieo do Grupo Musical. 
Balthazar Manuel Valente reali 
saíá n’esta villa, no dia 13 do 
coe-rente, uma récita cujo produ
eto reverterá a favor d-urna fa
milia necessitada;-?.-no dia 16 na 
villa da Moita, sendo o '-produeto: 
a 'favor do cofre do 'mesmo Cru 
po.

«Jogar as peras aa iHoiia
No domingo passado, segundo 

informação d’ali, um tal Manuel 
G-aldério foi agredido com duas 
pauladas na cabeça qne o deita
ram a -terra por haver íalado a 
malhares para o -trabalho d’uma 
sua -fazenda e depois negar-se a 
pagar-lhes pelos preços da. tabel
la. Parece -que o correctivo foi 
bem aplicado,, pois que -o Galdé- 
rio, esquecendo que tinha as
signado a tabella de preços, ain 
da se dirigiu aos trabalhadores 
em attitude de quem quer «jogar 
as peras».

Hoje. as peras, não se jogam 
como d ’antesí

Vícííos poríaigezes
Durante o mez de maio findo 

recebeu a casa de commissões e 
consignações dos srs. Almeida, 
Siemann & C.a, do Rio de Ja 
neiro (Brazil), 3:132 pipas e 
15:996 cai sas de vinhos portu- 
guezes.

AassiversarSo
Completou no dia 29 de junho 

findo, mais um anniversario na 
taHciò n ex.ma esposa do nosso 
amigo e conceituado negociante 
d ’esta villa, sr. Jacintho Augus
to Tavares Ramalho.

Parabéns.

Usn padre qne  se easa
Na pretérita terça leira con

sorciou-se em Santa Comba Dão 
—civilmente, está claro—com a 
sr.a D. Margarida da Silva, pro
fessora, o padre Francisco Bor
ges, amhos d’áqnel!e concelho. 
Ora aqui está nm padre qne sa
be comprehender e respeitar as 
kis «la- Republica.

C O F I E  B E

Candura que quer passar 
Pela mais pura cècem,
Não anda a namoricar 
Nem murmura de ninguém.

Slbzlaibi QIíczqÍ.

RUDIMENTOS DE POLITICA E DE CIVISMO
Ser politico; E’ interessar-se pelos negocios do Es

tado.
E’ este um dever de todos, pois o cuidar dos nego

cios públicos, é cuidar da fazenda Je nos proprios.— 
C. A. Fernandes.

ffise p a s s e i»
Visita hoje esta villa a sym

pathica Banda da Republica 
(Concentração -Musical :2-i d’A- 
gosto), qne a bordo do «Lisbo- 
nense» deverá chegar a esta vil
la ás S horas da manha.
& 5o s e  esijsseçaM i

Somos informados que do go
vêrno civil de Lisbôa para a ad
ministração d’este concelho, -vie
ram já  -dois mandados de captn 
ra para nós acusando-nos de ins
tigarmos o povo d’esta villa á 
gréve. Assim, se não fossemos 
nós, não se faria a gréve das mu
lheres empregadas nas chacina
rias e ha pouco a dos trabalha
dores rurais!

Ora vejam!!!. . .
Sua Excellencia, o Senhor Ad

ministrador do 'Concelho, enten
deu, a nosso vêr muito mal, não 
nos metter sob -os ferros. . . da 
Republica e castigar-nos ali co
mo a qualquer gatuno ou filicí- 
da. Não merecíamos menos; e as
sim deve sér para honra da ju 
venil Republica: Liberdade e
pulso livre aos traficantes, cadeia 
para os innocen-tes.

E  continuem, senhores, tra
mando jesuiticamente e dizendo 
que somos nós o mais forte ele
mento de discórdia; continuem 
que nós queremos rir quando 
formos. . .  para a cadeia.

Agora será b<>m não se esque
cerem, quando forem ao govêrno 
civil, darem-nos lá como conspi
rador.

Não se esqueçam, sim.
«O ÍÍOESiiJSSJO»

A’s pessoas a quem pela pri
meira ve-z enviámos o nosso jor
nal pedimos o favor de devolve
rem o presente número caso não 
queiram honrar nos com o valioso 
auxilio da sua assignatura.
IS ftíe í I le p ísS ílica

Este hotel acaba de passar por 
importantes melhoramentos, o 
que nos leva a dizer aqui, sem 
receio de desmentidos, que é ho
je a unica casa em Aldegalle
ga onde os freguezes podem ser 
exigentes. Faz hoje a sua inau
guração ás 9 horas da noite com 
illuminações a luz electrica, e es
tá convidada a filarmónica 1.° de 
Dezembro para abrilhantar o 
acto.
" P r o c u r a i . ,

E ’ este o titulo d'uma revista 
forense mensal de que é redactor 
principal o sr. dr. Vaz Ferreira 
e que em Lisbôa começou a pu
blicar-se em 15 de junho findo. 
O seu summarió é: Expediente
— O nosso programma—Consul
tas— Pequenas informações— Re
forma judicial-—Commentario á 
lei do divorcio—Resenha da le
gislação — A nn u n ci o s.

Agradecemos, ao collega, a 
Honra da visita.

'8 :yjÊÍ!i«?aí« ig r ieo la
Pelas 9 horas da noite de 24 

de ju-íilao findo realisou-se no tea
tro d’esta villa a annunciada ren 
niã-o para a eleição dos corpos 
gerentes do Syndicato Agricola, 
indo a votação recabir nos se 
guintes socios: Direcção—Diogo 
Rodrigues de Mendonça, Manuel 
de Jesus Caliado, José Pereira 
Fialho, João Tavares Bastos e 
José Narcizo Godinho; Snbstitu 
tos: Antonio Joaquim Gregorio, 
José de S. Ferra Junior, José Ma
ria de Bastos Panei las e Emyg- 

j dio Tavares de Pinho; Assem 
| bléia geral—Vasco Tavares Mó 
ra, Francisco Rodrigues Pinto, 
Joaquim Sequeira e José da' 
Cruz Moreira; Conselho fiscal— 
Christiano Rodrigues de Mendon
ça, José d’Assis Vasconcellos' e 
José Antonio da Silva; Substitu
tos: dr. Manuel Fernandes da.' 
Costa Moura e José da Silva Ma
nhoso.

l le g is ío  e ív il
O nascimento de individuos 

nascidos de 1 do corrente em di
ante tem que ser registado no 
praso de sete dias a contar do 
parto.

CO RRESPO NDENCIAS

Sarilh os Círassules, t  —
Realisaram-se aqui nos dias 29 
e 30 vistosas cavalhadas abri
lhantadas por uma charanga 
composta de executantes da ex- 
tincta filarmónica «União e Tra
balho. No primeiro dia fizeram- 
se as corridas em cavallos e no 
segundo em burros tornando se 
estas mais engraçadas.

— A classe trabalhadora da 
Hortinha, d’esta freguezia, cons

t tituiu uma associação sendo já  
, importante o número de socios 
que estão pagando a joia.

—Consta nos que vai ser ce
dida, de mão beijada, uma por
ção de terreno municipal ao sr. 
Ismael. Como o ternpo de tais 
favores já  acabou, lembrámos ao 
sr. presidente da camara que re
pare bem no que se pensa fazer.

— No dia 29 de junho passado 
reuniu a Associação dos Traba
lhadores Rurais d’esta freguezia 
para se lavrar um protesto con
tra o procedimento d’uma com
missão de lavradores da villa da 
Moita, mais d’elles defensores do 
antigo regimen, que, perante o sr. 
governador civil do districto, re
clamaram tuna força permanente 
para aquella villa qne lhe faça 
costas a uma pretendida pouca- 
vergonha: — a expulsão do empre
gado da Associação dos trabalha
dores da Moita, sr. Ruy Alve: 
das Neves.

O protesto seguiu para o go
vêrno civil no dia 30.

CessíicSo
E ’ hoje, pelas 2 horas e meia 

da tarde, que terá logar n’esta 
villa um grandioso comicio de 
propaganda republicana e anti- 
clerica! promovido pela Junta 
Local do Livre-pensatnenío, em 
que serão oradores os srs. Alva
ro Valente, presidente da Junta, 
dr. Adelino Furtado, dr. Maxi
mo Bron, coronel João Maria 
Lopes, Eurico de Campos, José 
do Valle, Salvador Saboia, João 
de Deus e Augusto José Vieira.
Círegorso ÍhsI

Com fábrica de distillação na 
travessa do Lagar da Cera (na 
Pontinha) offerece á sua numero 
sa clientella, álém de aguardente 
bagaceira mnito bôa de que sem
pre tem grande quantidade para 
venda, iinissima aguardente de 
prova (30°) para melhoramento 
dos vinhos, assim como aguarden
te anisada muito melhor que a 
chamada de Evora. Os preços sâo 
sempre inferiores aos de qualquer 
parte e as qualidades muito su
periores.

DESCRENTES
Ha muitos descrentes 

dentro da vida politica na
cional. Esses descrentes que, 
dentro do passado regimen, 
jámais receiaram a cólera 
tios seus inimigos, tendo al
guns delles até prestado 
relevantissimos serviços á 
patria, veem-se hoje com
pletamente abandonados 
pelos mesmos que outrora 
buscavam a sua ajuda. As
sim é que, em algumas cir- 
cumscripções, a politica se 
vê entregue exactamente 
áquelles que, como monár
quicos ferrenhos, mais com
batiam a acção niveladora 
do partido republicano. Os 
verdadeiros republicanos, 
os que se sacrificaram pela 
transformação politica e 
social desta bella nação, 
foram postos á margem.

Poderíamos citar nomes, 
indicar logares, expôr fa
ctos, mas foi sempre pro- 
ced mento nosso, em casos 
destes, referirmos-nos á 
generalidade. Simplesmen
te queremos frisar bem que
o tempo não vai para se 
renegarem afirmações. 
Dentro do parlamento por
tuguez encontram-se mui
tos homens de valor, mui
tas capacidades reconheci
das; podia, no emtanto, ser 
melhor constituído aquelle 
orgão legislativo se o caci
quismo não imperasse de 
fórma a não consentir que 
a independencia predomi
nasse nos seus membros. 
Confiámos em que o par
lamento portuguez de ho
je se ha_de atastar muito 
do da realeza. De outra 
fórma a descrença que é já 
yrande acabaria por açam
barcar todos os e.-piritos li
vres.

Mas a base do nosso ar
tigo é esta: «não ha moti
vos para descrenças». t ’ 
verdade que de casos sa- 
benv-s nós que revestiram 
alta importancia. Deveria,

no emtanto, ter-se notado 
que a situação anormal da 
vida do paiz era a proxim* 
geradora desses mesmos 

j casos. Agora estamos ert-
1 trados no período da nor
malidade. Portugal neces
sita do auxilio de todos os 
seus filhos, e estes não o 
devem, por conseguinte, 
negar. Mesmo, porém, qu* 
se não désse a circumstan* 
cia da anormalidade da vi- 
da politica nacional,-o cer
to é que os actos dum ho- 
mem náo se pódem tomar 
como os de cinco milhões 
e tantos habitantes. Des* 
animar perante a oposição 
d’uma ou umas criaturas 
que só nos mostraram sim
patia emquanto de nós pre
cisaram, é cobardia Luctar 
é viver, diz-se; lutemos, po
is, e, em vez de nos mos
trarmos fracos, apregoe
mos dia a dia mais a nossa 
força. Os grandes, esses 
que renegaram e mancha
ram a sua honra politica, 
traindo a sua palavra, po- 
nhâmol-os de parte. Lan
cemos os olhos para o po
vo e procuremos nelle o 
elixir que nos haja de refa
zer das feridas provocadas 
pelos traidores. Abando
narmos nós o povo, não! 
Se ha quem nos enganasse, 
afastemol-o. O nosso logar 
é. comtudo, sempre o mes
mo. E chegámos finalmen
te a esta asserção «o des
crente é um fraco». '

As agruras da vida tor
nam o homem mais forte e 
ensinam-no a saber resistir. 
O doente crónico suporta 
mais facilmente a dor do 
que o que pela primeira 
vez adoece. Não nos entre* 
guemos, por isso, a um do
entio stoieismo. Entremos 
na lucta com ardor e pro
clamemos sempre a nossa 
cada vez maior ància de li
berdade. Assim cumprire
mos a nossa palavra e sa
tisfaremos as aspirações do 
nosso sentir. Que os dei
xássemos sem combate é 
que os mandões queriam 
para agirem á sua vonta
de. Então o epíteto de trai
dores passaria delles para 
nós e com toda a razão,

A perfeição está muito 
longe de ser atingida. A 
Humanidade avança sem
pre, le monde marche; mar
chemos nós tambem com 
elle de harmonia com as 
condições de vida do nosso  
povo. E acabaremos, se
nhores descrentes, por ven
cer. Férrer foi morto mas 
as suas idéias ainda vivem. 
Isto no que diz respeito ás 
coisas mortais; o contrario 
sucede com o que é im- 
mortal. Mesmo com este 
privilegio vai morrendo dia 
a dia; como exemplo apre
sentámos as questões de 
religião.

P a ii .pto
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esísbIío honra (jaeai o fab rico u !. . .

jío meu ultimo communicado 
deixei os 97M300 réis arrecada
dos na Caixa Geral de Depósi
tos. Agora cabe-me a ve* de de 
monsírar e provar á evidencia, 
com tí presente documento, por 
virtude do qual foi aquella impor
tante quantia levantada da mes
ma Caixa, e quais as condições a 
q u e  obedeceu o levantamento 
respectivo. Assim o vou submet- 
ter â digna apreciação da opinião 
pública, até que brevemente seja 
tambem apreciado e julgado pelo 
Dr. Juiz de Direito, meritissimo 
presidente do Tribunal Judicial 
d’esta‘ Comarca: Consta d’nma 
certidão authenlica, extrahida do 
documento original e official, com 
seu tema proferido pelo meritis- 
sirao Juiz de Direito Dr. Penha 
Coutinho, sentença esta, que tran 
sitou em julgado para surtir os 
devidos effeitos legais e jurídicos, 
e se acha junta aos autos do in 
ventario a que se procedeu por 
obito de meu pai..O documento 
«honroso», como já  disse, foi «fa
bricado pela própria mão» do sr 
Antonio Luiz Knmos, auctor e pro
tagonista no desempenho d’esta 
Comédia drama, que se vai des- 
enrolando lentamente e não sei 
ate onde chegará, porque, feliz 
mente, ainda temos um codigo 
penal para nos desafrontar de 
qualquer «cavalheiro» que «ma- 
léricamente» prevarique.

O documento alludido é do 
theor seguinte;

CERTIDÃO
Pedro,José Bandeira, escrivão 

do terceiro officio perante o Jui- 
7.0 de Direito da Comarca de Al 
deg*H<'gá do Ribatejo, etc.

Certifico.............................. ..

Mais certifico que a folhas mil 
cento e doze, dos referidos autos, 
se vc o requerimento do theor 
seguinte:— Requerimento de fis. 
1:Í12—Illustrissimo e Excelkn-

N’estas condições, por isso que 
o juro da quantia depositada não 
é sufficiente para pagamento da 
pensão, e que os requerentes na 
realidade, são os unicos responsá
veis pelo pagamento da mesma ! 
pensão, por isso une p.o.suem o 
unico predio que canciona esse 
pagamento e por cuja falta póde 
ser executado, pretendem os mes 
mos requerentes levantar da Cai
xa Geral de Depositos a quantia 
ali depositada de novecentos se 
tenta e tres mil e trezentos réis 
e os respectivos juros, nos ter 
mos e com as condições seguin
tes:

Primeiro— Que os requerentes 
se obrigarão por termo no respe
ctivo inventario ao pagamento 
annual da pensão devida a Dona 
Emilia de Jesus Caliado, emquan 
to esta pensionista for viva.

Segundo—Que pela mesma fór 
ma se obrigarão tambem a entre 
gar, fallecida a pensionista, os 
novecentos setenta e tres mil e 
trezentos réis, aos herdeiros e le- 
gatarios pelos quaes esta mesma 
quantia já foi em partilha dividi 
da, ou, no caso de se levantar 
alguma dúvida, a entrar, logo que 
se dê, o fallecimento da pensionis 
ta, na Caixa Geral de Depositos 
com a mesma quantia.

Terceiro—A conservar o pre 
dio que serve de caução ao pa
gamento d ’esta pensão com este 
mesmo onus e a mesma depois de 
fallecida a pensionista não ser es 
te onus levantado sem que a im
portancia agora levantada da 
Caixa Geral de Depositos seja 
entregue aos herdeiros e legata- 
rios a quem pertencer ou dê no
vamente entrada na mesma Cai 
xa, para o que dão como caução 
ao dinheiro a levantar o referido 
sen predio.-—Qs requerentes, ten
do já para este fim o consenti 
mento e annuencia de todos os 
interessados,—Pedem a Vossa

tissimo s r .—-Diz Dona Maria An-} Excellencia se digne mandar pas
toiiia Caliado Ramos e seu mari
do Antonio Luiz Ramos, que no 
inventario a que u’este Juizo se 
procedeu por morte de seu pae e 
foçro Fernando dos Santos Cal- 
lado, pretende requerer o seguin
te:— Os requerentes s'>o senho
res e possuidores do predio de 
casas sito na Rua da Calçada, 
d’esta villa, que havia sido e a- 
inda hoje continúa sendo caução 
do pagamento da pensão annual 
de quarenta e oito mil seiscentos 
sessenta e cinco réis devida pelo 
casal de seu pae e sogro Fernan
do dos Santos Caliado-a Dona 
Emilia de Jesus Caliado.

Para pagamento d'esta pensão 
foi separada a quantia de nove
centos setenta e tres mil e tre
zentos réis que se encontra na 
Caixa Geral de Depositos.

sar precatorio para o referido le 
vantamento, tomado o referido 
Teimo.

Maria Antonia Caliado Ramos, 
—Anlonio Luiz Ramos. — Despa 
ciso: — «Nos autos com vista ao 
Curador.—Aldegallega, vinte oi
to de Março de mil oitocentos no
venta e oito.—O Juiz Substituto. 
—Antonio Victorino Rodrigues».

(a ) Pedro José Bandeira.

Obedecendo a motivos imperio
sos, tornar me-hei o mais suave 
possivel nos considerandos a fa
zer ácerca do presente documen
to, nos números seguintes d’este 
acreditado semanario.

F. S. C a lla d o .
(Continús).

ENXOFRE
99 °;0 de pureza garanti

da. Temos para entrega 
im mediata. Preços sem 
competencia.

O. Herold &. C .a.— Lis
boa, 14, Rua da Prata, 14.

íuCULTUíu
Calílss Hios-ílsleza e eisxo- 

firc esspsieíf.

Nunca será demasiado

repetir que os tratamentos 
do mildio e oidio, respecti
vamente pela calda borde- 
le\a e pelo enxofre são tra
tamentos preventivos e não 
curativos.

O viticultor tem merca
do seguro ainda para 1912 
para a sua colheita viníco
la deve por isso olhar pa
ra as vinhas e defendèl-as 
ou perserval-as dos seus 
mais terriveis inimigos—  
o mildio e 0 oidio.

E a necessidade destes 
tratamentos preventivos é 
tanto maior quanto é cer
to que o anno tem decor
rido irregular, humido, e 
que sendo de esperar de 
que a primavera começan
do a aquecer, os ataques 
do mildio já annunciados, 
venham a desenvolver-se e 
o mildio continue a casti
gar o v-nhedos mais abri
gados e de fructificação 
mais abundante.

Applicações ou pulveri
zações ''-m a calda borde- 
k:z • .1 • rp, por i -so, altcT-
i-ai quc.vS niinter upiamen
te-com a> enxofrações ou 
applicaçõ s de enxofre, não 
esquecendo que os primei
ros defendem a cepa do 
mildio e as segundas do 
■ 'id io. não tendo acção 
reciproca < u combinada.

Ha, porém, um meio de 
cm um unico tratamento 
combater as duas molés
tias, e consiste na applica
ção do enxofre cúprico, 
produeto já muito empre
gado em viticultura e que 
presta os melhores servi
ços na enxof.ação qu.' de
ve fazer-se agora, na occa
sião da alimpa ou quando 
a flòr da vinha começa a 
cahir, deixando os peque
níssimos bagos de uva for
mando os cachinhos novo* 
da cepa.

E em annos que prome
tem ser captivos de molés
tias o emprego deste pre
parado fungicida recom
menda-se á  attenção de 
todos os viticultores.

A crise de preços bai
xos que durante seis annos 
quasi anniquilou uma gran
de parte dos nossos viti
cultores, reduziu os ama
nhos culturaes, simplifican
do sobretudo os trabalhos 

ide mobilisação das terra.'
c t ò V * 111 i ci •

As cavas, as redras ou 
arrendas, n’uma palavra, 
os repetidos amanhos des
tinados a mnbilisar o chão 
do vinhedo, irvrando-o da 
vegetação expontânea e 
çoljocando-o nas melhores 
condições de não desper
diçar a agua tão precisa 
tambem para a vinha, são 
.manhos que devem me

recer a maior attenção do 
viticultor, porque lhes ga
rantem a formação mais 
perfeita do frueto e a sua 
completa maturação.

Sulfatar e. enxofrar é 
preciso, mas cavar e arren
dar as vinhas, deixando o 
chão pulverisado, é tam
bem de enorme valor para 
proteger a futura colheita 
vinicola. sobre cujo volume 
os cálculos mais optimistas 
fazem prevêr colheita pou
co maior do que a de 1911, 
em Portugal.

(D ’ «A A gncu itura)

Ufansae! S#. T-assc®»
Negociante de gado suíno, ba

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

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

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

ANNUNCIOS

José Antonio da Silva 
Junior cumpre o grato de
ver de tornar público, por 
este meio, o seu profundo 
reconhecimento ao ex.mo 
sr. dr. José Victorino da 
Motta pela maneira cari
nhosa e delicada com que 
tratou sua esposa da gra
ve doença que a prostrara 
e de que se acha completa
mente restabelecida.

A sua gratidão fica, pois, 
indeievel para com o dis
tincto médico, porque ao 
seu muito zelo e sciencia 
deve a vida de sua esposa.

Aldegallega, 28 de ju
nho de 1911.

a n n u n c i o

III) U B A T E J O
( t . a pisfeSicação)

A R R E M A T A Ç Ã O

No dia 16 do proximo 
mez de Julho, pelas 10 
horas da manhã e ás por
tas do Tribunal Judicial de 
esta comarca, se ha de ar 
rematar, e entregar a quem 
maior lanço offerecer so
bre a respectiva avaliação, 
o prédio abaixo menciona
d o ,  pertencente ao casal 
do fallecido Francisco Ro
drigues, o qual vai á praça 

rn virtude de carta pre
catória vmda da i.a vara 
cível da Comarca de Lis

bôa, e extrahida dos res
pectivos autos de inventa
rio orphanologico, para 
pagamento do passivo 
descripto e approvado no 
mesmo inventario, a sa
ber.

Um prédio rústico situa
do no Pinheiro do Marco, 
limite do Concelho de Al
cochete, que se compõe 
de uma casa, vinha, terras 
de semeadura, pòço e pi
nhal; constitue um praso 
foreiro em quatro mil réis 
annuaes, e for avaliado na 
quantia de 480^000 réis.

Declara-se, para os de
vidos effeitos, que a respe
ctiva contribuição de re
gisto será paga pelo arre
matante, sem direito a de- 
ducção.

Pelo presente ficam cita
dos quaisquer crédores in-1 
certos, a fim de deduzi
rem os seus direitos, que
rendo, no acto da arrema
tação.

Aldegallega, 28 de junho 
de 1911.
V e rifiq u e i a exsctidáo:

O JU IZ  D E  D IR E IT O  S U B S T IT U T O

M. Giraldes.
O E S C R IV Ã O ,

Pedro José Bandeira.

BIBLIO TH ECA

b i s t C r í c a
Popular e Illustrada

Edição da casa ALFREDO DA- 
VID, Encadernador 

80, 32, R. Serpa Pinto, 34, 36 
fiJsísôa

T jis ie ria  da Stevôluçlô
Jfr-aneeça

A publicação mais barata que até 
agora se tem feito no paiz!!

9 0 0  réis cada volume brochado 
3 0 0  réis cada volume en

cadernado em percalina

Em DOIS ELEGANTÍSSIMOS VO* 
LUMES de 200 páginas em 8.u, 
optimo papel, adornados da 
magnificas gravuras, que se
rão os primeiros da BIBLIO"

1 THECA HISTÓRICA.

LUZ ELECTRIC A
G. G O N ZALE Z  & C.A

Esta casa é a que actualmente, nesta terra faz ins
tallações mais baratas, mais perfeitas e de mais fácil 
comprehensão para o freguez acudir a qualquer irre
gularidade que porventura possa acontecer na luz. O  
material empregado é de superior qualidade como se 
póde prosar pelo avantajado número de ínstaliaçõea 
já feitas. N’este estabelecimento está sempre em expo
sição todo o material para que o público o possa exa
minar.

Péde-se a fineza de não fazerem installações sertí 
que primeiro vêjam os orçamentos desta casa.

RUA. DA P R A Ç A
ALDEGALLEGA

1 8



O DO M IN GO

TYPOGEÂPHIÀ
Esta casa acha-se devidamen

te habilitada a executar' com a 
maior rapide£ e perfeita execu
ção todos os trabalhos concer- 
nentes á sua arte, tais como: bi
lhetes de visita, papel e envelop- 
pes timbrados, memoranduns, 
facturas, prospectos,program-

BILHETES Dfí VISITA
Em  cartão especial a 200, Soo, 400, Soo, 600 e 700 réis 0 cento,

Gomposiçao e impressão be jornaes cm toíios os formatos para 0 que tem material sufi
ciente c maquinas apropriadas

vias,participações diversas, c ir
culares. livros, rapei commer- 
ciai, rótulos para expediente de 

farm ácia, ele , etc.
Impressões de uxo a cô’ es. a 

ouro, prata, bron\e e cobre.
Emcarrega se ae brochuras, 

cartonagens e encadernações.

R. A L M IR A N T E  C Â N D ID O  DOS R EIS , 126

ALDEGALLEGA
ENCYCLO PEDIA

DAS FAMILIAS

Revista illustrada de ins
trucção e recreio. A publi
cação mais util e económi
ca que se publica em Por
tugal. R. Diario de Noti
cias, 93— Lisbôa,

P l O C O U D O l  m  VELHO
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° j 3. En
carrega-se de solicitar em 
todas as repartições da 
comarca e fóra d’ellâ  por 
preços muito diminutos..

mÊmmm
N O V O  M U N D O

Illustração semanal

Cada anno, 2 volumes 
de mais de 5oo páginas e 
1:000 ilíustrações, cada 
um, por 2$000 réis.

Assigna-se na Praça de 
S. Bento, 28-1.0— Lisbôa.
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UNlVEltSÂL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

CAPITAL: l .« 0 0 : 0 0 0 # 0 0 0  R».
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECO S USUAES 

Correspondente em Aldegallega —  Antonio Victorino 
Rodrigues. 5a5

2 0 , R .  D A  P R A Ç A ,  2 2
> 'tsfv' «s* «Kf «fé- « r? f̂s» vsp vavr v-rp 'csp «nsp»

B IB L IO T H E C A  D E E D U C A C Ã O  M O D E R N A

HISTORIA o ã s  RELIGIÕES

Compilação de R IB E IR O  D E  C A R V A L H O

L iv ro  notabilissim o, livro  indispensável a quantos desejam in stru ir se e 
progredir. 7  emos vivid o em uma ignorancia quasi absoluta ácerca da bisto- 
ria das re l’g ócs. Chegám os a não saber a própria hisioria do Catolicism o, 
que mais de perto nos interessa e agita. De modo que um liv ro , congloban- 
j o  a h.storia ae to ios os íem pos e em todos os os paizes, constitue um ua- 
balho que todos devem possuir, que todos devem ler e p ro p a g a r -o  qus 
representará um valioso serviço prestado á causa da instrucção em P o rtu 
gal. porque uma das mais necessarias tarefas da sciencia consiste hoje em 
reconstituir a historia das religiões.

Servindo se d .s notáveis trabalhos de Salomão Reinach. de Beuchat. de 
Hollebecque e do Barão d Oibacb, conseguiu R ibeiro de Carvalho conglo
bar era um só liv ro , por maneira clara, toda essa historia, d ividindo a obra 
em três partes, cuja enumeração basta pa-a lha m ostrar a im portancia.

«A 'rigem  das Religiões — Religião e Mytologia —Theoria da Revelação 
prim itiva - O culto das plantas e dos animais— As metamorphoses O T o te - 
mismo e as fá b u la s -O  sacrifício do T ó te m - 0  S a b b a t-L a iciza çã o  progtes- 
s va da Hum anidade — A Magia e a Sciencia — O F uturo das Religiões e a ne
cessidade de lhes estudar a historia— A  Sciencia das Religiões não só itistrue 
e educa, mas liberta tambem o espirito humano.

«Religiões Antigas e Religiões A ctuaes.»— Religiões que existem actu al
mente— Religiões dos povos chamados selvagens -R e iig iõ e s  de todos os p o 
vos a n tig o s -O s  seus ritos, os seus deuses, os seus sacrifícios— Os phenó- 
menos religiosos, as suas formas e a sua natureza— Logares sagra.ios Os 
templos - O s  mythos -C o m o  funcciona uma religião— Sacerdócio e Egrejas 
—  Estudo histórico das Religiões.

«Ç hristi e o Christianisttio.»—  A  Judeia ao nascer Jesus— Quem foi C h r is 
to Exam e da sua doutrina — Os prim eiros séculos do Christianism o— A in 
fluencia de Platão— C hristo  ão foi o fundador do Chistianism o —Falsidade 
da actual re lu iã o  christan— Os c o n cílio s—Costum es de Christo e da sua p re 
tendida E g r e ja —G uerras entre C h ris tã o s —Atrocidades praticadas pelo- 
Christianism o— C rim es da E g re ja —A  moral christan, inimiga da V ida, do 
A m or e da Felicidade.

Como se vê. por este simples enunciado dos seus capítulos, a 
das Religiões é um livro  notável e cuia leitura se im põe.

aliistoria

Preço do livro : brochado. 200 réis: magnificamente encadernado cm per- 
calina, 3oo réis. Vende se em todas as principaes livrarias de Portugnf, íSr». 
zil e colonias.

Remette se tambem pelo correio  para todas as terras a quem renietter a 
respectiva im portancia em estampilhas ou qualquer outro valor de fecs! co
brança. P e iid o s  a L iv ra ria  Internacional, Calçada do Sacramento, ao C h ia
do, 44 —Lisboa.

P l O D l f C t O S  B A  F A B R I C A  B E  C i i U G O L A T E S
—  DE —

mm$iM ffiMS mmm
<&9 , C A L Ç A D A  D O  G  A R M O ,  5 3

— LISBOA—  53,

CASA CO M ERCIA L
I D E

cc;

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

ALIM ENTO D O  P O V O

10 RÉIS, UM BOM ALMOÇO, 10 IÍÉIS!
Este saboroso alimento recommenda-se por ser 

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

10 RÉIS
© ALffiOÇO M A IS ECO XO H ICO  E  S U IIS T A X C IA L

Êacau puro em pó c cacau em pó com assucar
Artigo especial desta casa, 'recommenda-se ás pes

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

L A T A S  D E  io o  G R A M M A S  
PREÇOS: Cacau puro em pó, 120 réis; cacau em 

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

lega, nas principaes mercearias e outros estabelecimen
tos. ___________________

DESCONTO S AOS REVENDEDORES 
Para revenda dirigir os pedidos a Sousa Lima, 

nosso unico representante em Aldegallega.

SEBASTIÃO LEAL DA GAMA
Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 

por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres machinas 

de coser M E M Ó R IA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
ment, Gn!~ner e Memória e motocyclettes F. N . 4 cy- 
lindros.

Vende machinas de coser a prestações semanaes 
de 5oo réis e a prompto com grandes descontos.

Accessorios para machinas, oleo, agulhas, etc.

B>A C A T A IíOCOS G R Á T IS
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A  m edicina vegetal, será a p rim itiva, m asé a mais natural, a rnais prom - 
pta, a mais barata e a menos perigosa. Com  vánas nom enclaturas, fórmulas 
caprichosas, ró tulo s bonitos e réclames extravagantes, os m édicos receitam 
e as pharmacia^ vendem  sem pre «por alto preço», extractos dozeados de 
plantas ão vulgares, que em qualqner quintal se en:o ntram  sem custo E ’ 
uma industria legal,, sctentifica, necessaria, mas que só póde existir pela ex
ploração dos enferm os, nem sempre ricos. O D IC C IO N A R IO  D E M E D IC I
NA V E G E T A L  (ao alcance de todos) por Çarlos M arques, é portanto, util 
em todas as ca<as.— O i.°  volum e, de 176 páginas, indica «os signaes que 
caràcterisam as principaes enfermidades e a sua cura pela therapeutica ve
getal», raizes, folhas, flôres e fructos, etc.---O 2.0 vol. tambem de 176 pág. 
trata da «descripção botânica e emprego medicinal» das principaes plantas 
portuguezas e brazileiras.

Cada volume custa apenas 200 rs. (pelo correio 520 rs.) e encontram se 
já á venda nas principais livrarias do reino, ilhçs, África e B razil. Os pedidos 
devem ser dirigidos ao editor,

F R A N C IS C O  S IL V A  

Rua de S. Bento, 216-B


