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Defeza Nacional
Neste momento em que 

todas as fôrças vivas e to
das as inergias procuram  
expandir-se para conseguir 
0 engrandecimento e pros
peridade da Nação, avulta 
entre os muitos problemas 
que os homens públicos e 
a iniciativa particular têem 
de resolver o da Defeca 
Naçional,

Trava-se por esse mun
do fóra, uma verdadeira e 
intensa lucta pela vida nos 
seus mais variados aspétos, 
e as nacionalidades não 
hesitam em pôr ao serviço 
da sua expansão territori
al e do seu engrandeci
mento financeiro e econó
mico a fôrça das suas ar
mas,

Ao brado de Paz solta
do pelos ótimistas bem in
tencionados, responde in
variavelmente o labor cons
tante dos arsenaes e, por 
vezes, a voz terrivel dos 
canhões.

Povo que se não defenda
e, segundo as modernas teo
rias da politica internacio
nal, povo que não tem ra
ção de existir independente 
e livre.

E' tempo, pois, de pen
sarmos a sério em garan
tir por todos os meios a 
defeza da nossa indepen
dencia e a integridade do 
solo sagrado da Patria.

Ora, nenhum outro meio 
mais prático se nos ofere
ce desde já, do que o de 
fazer intensa propaganda 
da prática do tiro de guer
ra, que habilita todos os 
cidadãos a saberem servir- 
se de uma espingarda mo
derna.

Com essa orientação 
trabalham os podères or- 
Sanisando cersamens de 
Tiro Nacional, onde, como 
^'aquele cujo programa 
juntámos, se encontra já 
um forte estímulo para to
dos os cidadãos.

Do patriotismo do nos
so povo esperámos, pois, 
que por todos os meios ao 
s-u alcance, se procure fa
zer a propaganda pela im
prensa, pela conferencia, 
peia simples conversação,

do Concurso Nacional de 
Tiro, que nesta Carreira  
se deverá realizar de i a 
i 5 de Outubro prócimo 
futuro e cujas condições 
vão claramente indicadas 
no respétivo programa, a- 
presentado pelo ilustre di
rétor da carreira de tiro de 
Pedrouços, sr, capitão Pos- 
sidonio Ducla Soares.

Que dessa propaganda 
se procure tambem fazer 
salientar as notas seguin
tes já em parte nele em 
destaque:

3.° A’lém de muitos e valio 
sos prémios em dinheiro e objé
tos d’arte serão conferidas me 
dalhas d’onro e prata, para as 
quaes se está fazendo uma cu - 
nhagem especial.

2-u Para todos aqueles premi- 
os que são consignados á catego
ria V «General Gomes Freire» 
0 concurso é inteiramente gra
tuito.

3.° Todo 0 militar qualquer 
que esteja em serviço átívo, li 
cenceado ou na 1.“ reserva, de 
ve concorrer ás categorias IV e 
V, que são gratuitas.

4.° O Estado fornece gratuita
mente a todo a cidadão 150 car
tuchos para se instruir no tiro 
com arma de guerra (Regula 
mento de tiro Nacional de 1902).

&..ç Por determinação Ministe
rial a Carreira de Tiro, de Pe 
drouças é pública (tanto a mili
tares como a civis) todos os dias 
fóra das horas destinadas, á ins 
trução das tropas, afim de pode
rem iustruir-se. Quem quizer 
portanto exercitar se no tiro, ou 
p.repacar-se para 0. concurso, pó 
de fazel-o em regra das 7 ás 12, 
ou á hora marcada no edital de 
serviço afixado na Carreira.

6.° O oticial de dia á Carreira, 
que u’ela permanece durante as 
Jjioras de serviço marcadas no 
Edital, dará aos atiradores todos 
os esclarecimentos necessários.

ÊaiKjtísso’ tio Pattiòo JKe- 

publicano Pottvgucj

O  Dirétorio do Partido 
R e p u b lica n o  P o rtu g u e z  
aprovou o programa dos 
trabalhos do congresso 
anual do Partido que este 
ano se realisa na Figueira 
da Foz nos dias i j  e 18 
dá corrente* sendo a or
dem d esses trabalhos, a se
guinte:.

Dia 16:—Sessão de abertura 
Leitura e discussão do relatorio 
do Dirétorio; discussão das, te
zes: Ensino, neutro,, relator dr. 
João de Barros; Tribuna) para 
delitos politicos, relator Carlos

Olavo; Regimen prisional, relator 
dr. Bernardo Lucas.

Sessão noturna. Discussão das 
tezes: Problema eleitoral—Cons
tituição de círculos; Representa
ção proporcional, por lista in 
completa e círculos uninominais; 
recenseamento obrigatorio. Rela
tores: Henrique Cardoso, dr. 
Carneiro Franco e dr, Pereira 
da Fonseca,

Dia 17 — Sessão diurna. Dis
cussão das tezes: Meios práticos 
de baratear a vida: o problema 
das subsistencias, relator Anto 
ri’io Maria da Silva; 0 problema 
do vestuário, relator dr. Barroso 
Dias; 0 problema da habitação, 
relator coronel Ramos da Costa.

Sessãonoturna—Disoussào das 
tezes: A defeza nacional: A ques
tão militar, relator major João 
Ortigâo Peres. A questão naval, 
relator capitão de fragata Ma 
nuel Edmundo Correia.

Dia 18—Sessão diurna. Dis
cussão das tezes: O imposto de 
rendimento, e remodelação . de 
outros impostos, relator dr. Al
varo de Castro; Municipalisação 
<l<?_s«pv.ieas.. relator .engenheiro 
Ernesto Navarro.

Sessão noturna—Discussão das 
tezes: A questão constiuwiuuak: 
Organisação do podêí- legislati
vo, relator dr. Barbosa de Ma
galhães; Atribuições do presi
dente da Republica, relator dr. 
Alberto Xavier;, divisão admi ais 
trativa, relator dr. Eduardo de 
Almeida.

D’este concelho foram 
representantes de todas as 
comissões do Partido, di
réção do Centro, camara 
municipal, juntas de paró
quia e O: jornal «ODom in*  
go».

R, de la Rive indigna-se 
em «L’Ami des animaux» 
de janeiro de 1909 contra 
o hábito de ligar filas e ou
tros objétos ás andorinhas. 
Isso não póde ser me aos 
que um incómado para as 
pobres aves, e ás vezes 
mesmo causa de perigosos 
acidentes.

Nós já vimos uma ando
rinha dependurada do ni
nho,. dando mostras de 
grande afl.ção. índo-se em 
socorro da ave, verificou- 
se que uma fita, ligada por 
alguem e ha largo tempo 
a uma das azas, prendera 
a desgraçadinha a uma das 
rugosidades do ninho.

Para què semelhante 
costume.

foi apanhada na Alemanha 
uma andorinha que se viu 
ter uma fita ao pescoço.

Retirada esta verificou- 
se que lhe fôra posta em
25 de agosto de 1907 por 
um individuo chamado 
Luiz Alberto, de Vilaber- 
trand, prócimo de Gérona. 
Quer dizer; de 25 de agos
to de um ano até 16 de 
maio de do outro, ou se
jam quazi nove mezes, a 
pobrezinha ave suportou 
esse fardo se não pezado 
pelo menos incomodativo 
afinal para què?

Dir-se-ia que a andori
nha não quiz voltar a Es
panha com receio de ou
tra partida peior, e se di
rigiria por isso á Alema
nha onde efétivamente en
controu quem d’ela se 
condoesse.

Nas suas Petites chroni-
££ 14 CS iíc  ítí '•>v tv « v ? ^ U. _

Berthoud o cazo duma 
d’essas aves que a espôza

tambem pelo sr. Manuel 
Luiz Bisca ou sob a res
ponsabilidade do seu no
me, o que não importa pa
ra o caso, insere qualquer 
coisa subordinada á nossa 
epígrafe e, assim, vem, mo- 
nasticamente, lamentando 
que um grupelho de indi
víduos fosse á estação dos 
caminhos de ferro para 
apupar os deputados evo
lucionistas que aqui vie
ram no dia 3- do corrente 
— não em propaganda. d’tir*- 
ma idéia boa como diz, 
mas tão somente espalhar 
ódios que nada valem poc- 
que ninguém de bom sen
so já d’isso faz caso. O  Dr. 
Afonso Costa está alto,, 
muito alto. E terá de nós 
toda a razão o sr. Bisca: 
quando um dia, ouvir des
te politico. on de qualquer 
outro Democrático, na pno«- 
o a c r a n d a  d este Partido OUU 
grupelho com.o lhe queira.
chamar,, o fraziado chulo,.

de F. Rouseau, célebre boçal, vergonhoso até qu
rM * ntt*  f l n r o n . - A n f m n  r n s t n m a  s e r v i r  r ip  n r n n apintor florista, encontrou 
um dia toda ofegante com 
uma aza partida, e que le
vou comsigo e conservou 
em caza até estar de todo 
curada.

A ave já no dia seguin
te conhecia a dona, a quem 
saudava com alegres gor- 
geios, e amizade foi ela 
que não mais a abando
nou.

A par da virtude que é 
a gratidão, a ave tinha o 
defeito de ser ciumenta e 
portanto egoista.

Se via a dona a traba
lhar,. puxava-lhe pelas li
nhas, se fazia festas ao cão 
picava-a com frenezi nas 
mãos.

a Na da falta á andorinha 
(escreve o autor), nem os 
ciumes, nem os caprichos, 
nem esse escluzivismo im
pertinente que é peculiar a 
todos os seres fracos, e. em 
especial ás crianças, ás 
mulheres e aos animaes»

Aos homens não, nem 
mesmo aos fracos. Podia 
lá. ser!.

Luiz l-SIT&O.

JUÍZO', MUITO JUIZO
A divertidíssima gaita de 

Ma. primavera d.e 191 8' foles  soprada desta ve1

costuma servir de p ro p a 
ganda a quasi todos os-se
us correligionários. Mas is
so não nos importa politi
camente falando, importa- 
nos somente como portu- - 
guezes que somos. Essa 
propaganda vai dando o t 
resultado que o evolucio
nismo não vè. porque o seu 
ódio e o seu rancor são. 
ião grandes que o não dei
xam vêr por mais que quei- - 
ra, mas que as urnas, com 
toda a sua grande clareza,, 
mostrarão em todo o paiz . 
dentro em pouco.Lê-se nos . 
desconchavos que o s r . . 
Bisca perfilha:.

«Para, vergonha d’ésta terra, „ 
é triste dizel-o que os fulanos , 
que fazem parte do tal grupelho, 
são filhos de Aldegalega e para ,, 
vergonha da Republica se dizem 
republicanos».

Admitindo a hipóteze de 
qu.e efétivamente o tal gru
pelho havia ido á estação, 
dos caminhos de ferro pa
ra apupar os deputados., 
evolucionistas, diga-me o 
sr. Bisca o que foi que ftze- - 
ram e disseram, os- evolu~- 
cionistas quando aqui veia* 
em sua propaganda o -sr,. 
dr. Antonio José d Almei-- 
da nesse mesmo lugar ao* 
GvâSG ç.oixeligiQAaj.ia Eraa-w
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cisco Cheirinha? O  que dis
seram e fizeram na taber
na do tambem nosso cor
religionário Panfiiio Eze- 
quiel? O  que foram fazer 
a Lisbôa o sr. Bisca e os 
seus correligionários desta 
terra na noite de 26 de fe
vereiro quando da mani
festação ao Dr. Afonso 
Costa e do que foi que o 
sr. Bisca se gabou dias de
pois no Hotel Republica de 
esta vila? Do que é que.se 
gabam tambem por ahi os 
seus correligionários d’esta 
terra e companheiros na 
contramanifestaeão da rua 
do Carm o? A que partido 
politico pertencem e de 
que terra são os individuos 
que noite e dia andam den
tro da vila armados de pis
tola? Com  que intenções 
foram uns quatorze destes 
individuos para o acto elei
toral de Canha armados 
de pistolas e carabinas?

E sem falarmos, por ôje, 
dos canibalescos projétos 
sahidos dos vossos correli 
gionarios, temos a garan
tir-lhe, sob a nossa pala
vra de portuguez e de re
publicano sem aspirações, 
como secretario da C o 
missão Municipal d’este 
partido nesta vila, que 
nunca o Partido Republi
cano Democrático daqui 
pensou, sequer, na mais 
pequenina hostilidade con-
M  U  V_J u i  c »  1 V  * ^  I U  [ . '  U  U U  f. ’ I -

tido politico quer desta 
vila quer fóra dela. Nós sa 
bemos muito bem que é 
com actos de generosida
de que se amacbuca os ini
migos politicos e nunca 
com actos que o sr. Bise 
sonhou ou alguem malin- 
tencionadamente lhe me
teu nos ouvidos. Mas nós 
compreendemos tão bem 
o sr. Bisca como o seu par
tido.—  Fazem o mal e a ca- 
ramunha.

Pois guarde o sr. Bisca 
todo o juizo para si e para 
os do seu partido que os 
Democráticos governam- 
se muito bem com o que 
teem.

C omenta rios &  Noticias 

í;A SSesíauração,,
E ’ com este titulo começou a 

publicar-se a 7 do corrente, na ter
ra dos bons presuntos (Lamego) 
tuna lamparina monárquica. Diz 
da Republica 0 que Mafoma nun
ca disse do toucinho rançqsa e 
«so. mesmo tempo condena 0 
monstrosinho qtie, du, «cresceu, 
medrou, criando garras, escanca
rando a bôca repugnante e famé- 
Jica. Na sua voracidade ingéni- 
ta, vai deglutindo o que encon 
ífa: os avetvs e a opra. Por on 
tie passa, despeja a peçonhenta 
baba e deixa atraz de si de.spo 
jàs tristes da sua destruição — 0 
relaxamento, a destruição, a rui- 
F.8-. Um fétido nauseante espalha 
IH> am biente, qtie sufoca e ator 
ctôa. tS preciso combater 0 mons 
íri-i aj*iifuiía> t>. matai po,

é d iz e r  que a lin g u a

C O F R E  B E  F E R Ô L â S

T R I U N F A D O R E S

Pobres, não levanteis os olhos para cima —  
para o régio esplendor.. . caireis fulminados! 
Quem póde vêr o sol, a olhos desarmados, 
e perscrutar a alma, a vida que o anima?

Ha dois mil anos, vêde! — 0 mundo não se aclvnà 
ao ideal de Jesus: —  o amor aos desherdados! —  
Os bons são pelos maus inda crucificados. 
a Justiça ao bordão da espada inda. se arrima!

Acaso julgais, vós, que a Sociedade agora 
é outra, e não impera 0 mesmo despotismo 
que f e \  a Escravidão e os Mártires d'outr ora?

Olhae: a turba vil dos triunfadores! —~ passa, 
a dançar, delirante, o can-can do cinismo, 
e a rir do vosso pranto e da vossa desgraça!

Josis A ugtjsto p e  C astro .

gem é de ernjas que já não be 
bem azeite e que a criminosa 
benevolencia dos nossos gover
nantes não deixa que se lhes 
parta as azas.
C’eua desagradave!

Na passada segunda feira, á 
noite, deu-se na rua Mártir cie 
Mcntjuich uma cena algo des- 
agradavel entre os srs. dr. Cesar 
Ventura e Francisco Bernardo da 
Silveira, cujo resultado poderia 
ter tido graves consequências, 0 
que felizmente nào aconteceu.
Faltou tudo!

O orgão do sr. Antonio José,
de terça feira passada, traz a
sua primeira página cheia de re- 
terencias a testa de homenagem
ao sr. dr. Afonso Costa, no Coli
seu dos Recreios, nào se oançando 
de dizer que foi uma coisa insi 
gnificante, sem valor algum, 
sem gente, sem oradores . e até 
sem. . . incidentes. Foi uma «ho
menagem de uns anónimos a 
uma das mais macabras figuras 
politicas do Portugal contempo
râneo, e que a ela faltou tudo 
quanto representa um valor so
cial! Faltou tudo!»

A quanto obrigas, inveja!!!

lísirada imiuicipal
E ’ incalculável a satisfação 

que veio trazer a um grande nú
mero de agricultores d’esta vila, 
0 facto da digna camara munici
pal mandar abrir a estrada dó 
Labreco que então era caminho 
de pé posto e que havia rnais de 
vinte anos se vinha pedindo tão 
grande melhoramento ás cama 
ras transa tas.

Feita esta obra, diz um dos 
interessados; «E’ hem certo, faz 
mais quem quer do que quem 
pckle d .

E disse tudo.
SJííja siaonsáruosSdadc

Domingo passado foi morto 
traiçoeiramente á facada o ma
jor de infantaria 21. sr. Eduardo 
Migue] Correia, na cidade da Co
vilhã. O assassino, um soldado 
de reserva, que odiava os oíiciaes 
do ezército conforme declarou 
após a sua captura.

No dia immediato juntaram se 
prócimo da prisão centenares de, 
populares, e soldados que arrom 
haram a cadeia e lincharam bar
baramente o louco atando lhe de
pois uma corda ás pernas e arras 
tando 0 pelas ruas até estar bem 
morto.

Tão grande monstruosidade 
só inima terra de padres comoj 
a Covilhã. i

;IIa de passar-íísc...
A propósito do grupelho que 

foi á estação dos caminhos de 
ferro na noite de 3 do corrente 
para apupar os deputados evolu
cionistas, segundo alirmou o sr. 
Bisca no orgão do seu partido 
n’esta vila, e depois nos afirmou 
pessoalmente que era composto 
de rnais de 30 individuos arma
dos de bengalas, somos a dizer 
ao sr. Bisca que sahiram eféti
vamente n’essa mesma noite do 
Centro Democrático 14 individu
os, 11 dos quais foram acompa
nhar á estação trez amigos de 
Lisbôa e que apenas dois leva 
vam bengala. Estamos autorisa- 
dos ã garantir que nada mais os 
icvuti íx eiiacao que nao íosse a
companhar aquelas trez amigos.

O sr. Bisca, procurando, por 
esta fórma, atirar aos Democrá 
ticos o labéo, de arruaceiros dá, 
ao mesmo tempo, uma nota'tris
te da sua terra e até da Repu 
biica.

Se bem que Aldegalega não é 
das terras mais civiiisadas, é 
certo porém que não se compõe 
de selvagens. Esqueceu-se, o sr. 
Bisca, na ância de querer ser 
mais,papista qtie o proprio papa, 
que melindrava ossétis patricios. 
Mas isso ha de passar lhe porque 
estamos convencidos de que o não 
fez por mal.

HBrasardo dc
Faz ôje 3í!5 anos que morreu 

na Bastilha, perseguido pelos ca
tólicos, o grande ceramista frau 
cez e homem de ciência Bernar 
do de Palissy, artista e filósofo. 
Sendo visitado na prisão por 
Henrique 111, que lhe diz: «Se 
reis ámanhã queimado vivo se 
nâo renegares as vossas opi
niões». — «Senhor, respondeu 
Palissy, eu sei morrer. Muitas 
vezes haveis dito que, tendes pie
dade de mim. Pois eu tambem 
agora digo que tenho piedade de 
vós»,

tír, Afoaso Tosta
Assuumiu a mais singular im 

portanch a festa de homenagem 
realisada domingo passado em 
Lisbôa no Coliseu dos Recreios 
ao eminente estadista e grande' 
portuguez, sr. dr. Afonso Costa.

O amplo Coliseu encheu se por 
tal fórma que muito poucas fo
ram as pessoas que puderam 
assistir aquela br-ilhantissima 
festa sentadas, tâo pequeno se 
tornou o Coliseu ante essa extra
ordinaria multidão que ali fôra 
saudar o maior homem da Re
publica. ;

Coofcreucias
Vêem brevemente a esta vila 

os srs. drs. Jacinto Nunes, seu 
íilho Jorge Nunes e Ferreira de 
Mira, o (Mólhinho de Vides). O 
primeiro, falará sobre o novo có
digo administrativo; o segundo, 
sobre nogocios agrícolas; e o ter
ceiro, naturalmente, sobre as 
reviravoltas politicas d’um mar
reco.
SSercado

Não esquecer que a nossa ca
mara municipal pôz a concurso 
a construção do célebre mercado 
fechado. D’aquel§ mercado para 
que o povo d’este concelho já deu 
alguns milhares-de escudos e que 
apesar de constar ser feito por 
algumas vezes nunca ninguém o 
viu. Pois dentro em pouco deve
mos todos vêl-o.
Co a tra a tufeercuSose

Pela digna camara municipal 
d’este concélho foi ha dias paga 
ao Estado a quantia de cincoenta 
escudos, destinada ao fundo de 
defeza nacional contra os tuber
culosos, tendo já pago no mez de 
fevereiro igual quantia.
Gregorio Cii!

Com fábrica de distilação na 
travessa do Lagar da Cera (na 
Pòntinha) oferece á sua numero
sa clientela, álém de aguardente 
bagaceira muito boa de que sem 
pre tem grande quantidade para 
venda, finissima aguardente dê 
prova (30°) para melhoramento 
dé vinhos, assim como aguar
dente anizada muito melhor que 
a chamada de Evora. Os preços 
sâo sempre inferiores aos de 
qualquer parte e as qualidades 
muito superiores.
Síesorderai

Na madrugada de segunda fei
ra bateram se á portuguez» uns 
quatro individuos de que ficou 
uni bastante ferido na cabeça. 
Foi dar e levar á vontade. Uma 
gravidade qne se evitaria se Al
degalega tivesse guarda republi 
cana.
O itsaposío-eais

Pensaram os inimigos do Par
tido Republicano Portuguez n’es 
ta vila fazer poiitiquice de tudo 
e tâo descaradamente o veem 
fazendo que até os proprios me 
lhoramentos do concelho lhes ser
ve para a sua guerra. Se bem 
de-máscara afivelada, as figuras 
são sempre as mesmas e por con
seguinte conhecidos os fins a que 
vêem. Sabem que perdem tem 
po devido á sua incompetencia 
mas supõem ganhar terreno de 
vido á sua velhacaria. Um enga
no. O Partido Republicano n’es- 
ta repubhcanissiraa terra sabe 
muito bem o que faz e melhor 
sabe para onde vai. Os veriado- 
res republicanos; ao tomar posse 
dos seus lugares, apresentaram 
o seu programa, programa que 
dias antes tinha recebido a apro
vação dos verdadeiros republica 
nos do concelho e que, n’aquele 
acto, foi igualmente bem recebi
do por gregos e troianos. O im
posto cais, dizia toda a gènte, já 
de ha muito que devia ter sido 
feito. Republicanos e nâo republi 
canos achavam que éra nraá óti 
ma fonte de receita d’onde, sem 
sacrifício para ninguém, se con
seguiria dentro em poueo dar a 
Aldegalega o que ela ha muitos 
anos teria se tivesse á sua fren
te homens inteligentes e com von
tade de trabalhar como agora 
tem. Dizem, os mascarados, que 
o motivo que os leva a fazer a 
representação á camara para que 
tal imposto não vá por diante 
«é que vêem n’isso um sensível 
agravo á vida das classes pobres»! 
Or» isto é uma politiqueira

mentira que atrevidamente sa 
lança aos ouvidos dos ingénuos a 
que álém de politiqueira, tem o 
fim de vêr se se evita que o im
posto dos cais vá por diante pa
ra que a camara não possa con
tinuar o seu programa de melho
ramentos e mais: para que. o 
matadouro municipal —esse espé- 
tro de chacineiros faltos de vista 
e muito mais de miolos — nunca 
se possa fazer.

Pois mais uma vez aqui lhes 
garantimos que perderam o tem
po e o feitio da «obra». O impos
to dos cais vai cobrar se dentro 
em pouco por que toda a gente 
sensata e medianamente inteli
gente compreende- que isso é 
uma necèssidada inadiavel que 
muita beleza e muitos lucros 
trará á nossa terra.

O matadouro municipal devetn 
vêl o no prócimo ano, não só pe
los grandes lucros que d’ahi vê
em para o municipio, como ss 
torna preciso acreditar, por meio 
de inspéção veterinaria, o prin
cipal ramo de negocio d’esta vi
la.

Viva a Camara Municipal da 
Aldegalega!

Viva a Republica!
Coudoleacias

Ao nosso amigo e correligio
nário Manuel Francisco da Cos
ta, bemquisto comerciante de Sa
rilhos Cirandes, enviámos a ex
pressão sincera do nosso sentir 

_pelo falecimento de sua querida 
mãe.
íim pasquim reacioaa- 

rio querelado.
O reacionario pasquim de Lis

bôa «O Dia», de 29 de abril úl
timo, foi querelado. O sr. dr. Jo
ào Eloi, ilustre dirétor da policia 
de investigação remeteu já para 
juizo o çzemplar querelado.
Síesastre

Domingo passado, quando o- 
sr. Fernando Repas, no seu car
ro, seguia Avenida Antonio José 
d’Almeida abaixo distrahiu-se. e 
o cavalo, faltando lhe o govêrno, 
voltou rapidamente para a traves
sa da Cèra esbarrando o véhi- 
culo na esquina e voltando se, 
dando o sr. Repas uma grande 
quéda de que resultou deslocar ;i 
clavícula esquerda, fraturar um 
dedo da mão esquerda e ficar 
com o rôsto contundido.
ISserupuiosa reporía-

gess...
A proposito d’um desastre 

acontecido domingo passado com 
um carro na Avenida Antonio 
José d’Almeida, somos informa
dos por quem não merece a rr.ais 
pequena suspeita, de que o dire
tor da «gaita de' foles» pretendia 
dar tâo «pormonorisadamente» 
a noticia que até julgava conve
niente dizer qne o desastre fôra 
devido a quem guiava o carro 
querer evitar o atropelamento 
d’uma criança que casualmente 
se metêra defronte do cavalo.

A noticia do desastre, dada 
ôje por «aquela coisa», talvez 
meta gravuras, nào sabemos sa 
com a tal criança a provocar o 
desastre. . .

Ai bola, bola!
UvoSuíiossístas e reaeio- 

uarios.
Segundo uma carta enviada de 

Cardigos (Mação) ao nosso cole
ga de Lisbôa «O Povo», vê-se 
que ali é a reação envolvida no 
manto do evolucionismo quem 
põe e dispõe dos destinos d’aqtie- 
ia localidade. Nas festas da Sei 
mana Santa foram os evolucio- 
nisias que alomharam com os 
andores e tocaram as incómodas 
«matracas».

U s  filho s dos e vo l .cio; is ta s  «
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dos afalassasí faltaram ao cole 
gio para irem á igreja, obedecen 
do assim á vontade dos paes. E 

até onde chega o 
a carta: «Todas as

verpara se 
descaio, diz 
noites, os peqneninos da fregue
zia vão escutar lição de doutrina 
em casa d’um masmarro que 
aqui eziste e quando saem de 
tão estúpida prática vão, cantan
do em côro, pelas ruas, em ar 
de provocação àqueles que não 
partilham das imbelicidades dos 
seus inspiradores:

Q uerem os D eu s. q ue é  nosso rei 
H om ens insensatos q u e  d u v id a e s da

f é . . .

Se alguns dos nossos leitores 
puzerem em dúvida que os evo- 
lueionistas continuam feitos com 
talassas e reacionarios. não tem 
mais do que ler o artigo do sr. 
Kibeiro de Carvalho na a folha 
de côve» cá da terra.

Comquanto nâo seja ainda dos 
mais claros julgámos suficientes 
todas aquelas bicha-gatas que 
faz até aos autênticos conspira 
dores que, sem rebuço, diz te
rem estado prêsos inocentemente.
ISatle

Promovido por uma comissão 
de socios do Aldegalense Sport 
Club deve realisar-se ôje, á noi
te, n’esta sociedade, um anima
díssimo baile,

Hata-iiioiiros
Lembram se os nossos leitores 

do alando que se fez quando o 
secretario de íinanças d’este con
celho preparou o manifesto dos 
armazéns aos chacineiros: Muito 
barulho, muitas promessas de

I M P O S T O - C A I  S
Tabela e regnlamcato

A comissão encarregada por 
esta camara de estudar o impos
to cais, imposto que tende lógi 
camente á criaç.ão de receitas 
com as quais a mesma camara 
possa satisfazer necessidades ina 
diaveis do concelho, vem apre 
sentar á inteligente apreciação de 
V. Ex.''’’ os resultados dos.esfór 
ços que empregou para o desem
penho da missão que lhe foi con
fiada.

Assim organisou uma tabel 
de taxas que todos os géneros 
exportados e importados devem 
pagar no acto da sahida ou en 
trada nos portos do concelho.

Ao mesmo tempo elaborou um 
projéto de regulamentação que 
servirá de base ao cumprimento 
integral da cobrança do imposto- 
cais e regulará os direitos e de
veres d’esta camara na ezecução 
da referida cobrança.

Imperou sempre no ânimo da 
comissão ao lado da idéia da cria
ção de receita, a de atender aos 
interesses dos munícipes, não os 
sobrecarregando com taxas ele 
vadas de fórma a prejudicai os 
uos vários ramos de comercio e 
industria a que se dedicam.

A absoluta necessidade de pro
ver á realisacão de melhoramen
tos imprescindíveis para o bom 
nome, salubridade e embeleza
mento de todo o concelho e o 
completo reconhecimento da fal 
ta de recursos com que esta óa- 

uta para a satisfação

do imposto-cais, cuja tabela e re 
gulamento temos a subida honra 
de apresentar á apreciacão de V. 
Ex.a*.

A comissão: (aa) Antonio Mar
ques Peixinho, Joaquim Maria 
Gregorio, Joaquim Duarte Pe 
reira Rato e José Teodozio da 
Silva.

TABELA
Aduelas, cento, 10 centavos! 

alcatrão, breu ou pixe, barrica, 
barril ou caixa, 2 cent.; alhos, 
batatas e cebolas, canastra, 1 
cent.; caixa, 1[2 cent.; meia cai
xa, 2 cent. e 1[2 milávos; saca.
1 cent.; arcos de ferro, 15 kilos, 
1[2 cent.; areia, barcada, 30 
cent.: aviamentos para farmacias. 
cabaz, 4 cent.; azulejos, cento, 1 
cent.; bacalhau, costal, de 30 a 
45 kilos, 1 cent.; costal de 60 a 
75 kilos, 2 cent.; banha, barri
ca, 2 cent.; pote, 1 cent.; pane
la, 1|2 cent.; lata até 30 kilos, 
1[2 cent.; de mais de 30 kilos, 1 
cehf. betume, barrica, \  cent.; 
bois ou vacas, cada cabeça, 50 
cent.; bolos, lata, 1[2 cent.; ca
beças de porcos, cesto ou canas
tra, 1 cent.; cabo de cairo, peça 
grande, 2 cent.; pequena, 1 cent.;

VINHO V E R D E
Vindo diretamente de Via

na do Castelo 
VENDE-SE por junto ou 

a retalho no

H O T E L  R E P U B L IC A
P R O P R I E T Á R IO

Inacio Lage Moòvigues 
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Manuel ©ominc]os I  aneco

Negociante

go!
E ’ que alguns dos nossos pa

tricios comprazem-se do que é 
prejudicial e mau para a terra. 
!5ão «Mata-mouros».

Isto vem a propósito da repre 
sentaçâo levada á camara contra 
a melhor obra até ôje apresenta 
da n’aquele ediíicio municipal 
*— o imposto eais—e d’onte mui
to virá para Aldegalega, sem 
prejuizo de ninguém.

Oatde está a ijjibediida-
de?
Pergunta a «gaita de foles» 

publicando um documento que 
lhe convém e ao qual acrescenta 
não haver necessidade de comen
tários, prometendo — devido á 
abundancia de espaço — publicar 
34 nomes de individuos ilimina- 
doi do recenseamento eleitoral: 
«-Onde está a imbecilidade»?

O’ meniua, nós tambem pu
blicámos um documento e que 
tambem fala como genteí

Onde estará então a imbecili
dade?

As urnas vos dirâo.
líeEseílííSo

Pelo Aldegalense Sport Club 
realisar se ba brevemente n’esta 
vila nm brilhante espétáculo em 
seu beneficio.

Ua já grande entusiasmo.

ta comissão a crêr que todos os 
munícipes manifestando o seu 
amor pelo progredimento d’est.a 
terra, aceitarão com benevolen
cia e até com prazer a criação

----- w mara luta Para a satisfação dos
vingança, etc. E os republicanos, i ra®smof roelhoramentos, leva es- 
sem promessas, sem barulho, di-!ta onrrn' 
rigiram-se ao ministro das finan 
ças e resolveram a questão á 
vontade dos chacineiros.

Mas ha mais: o secretario de 
finanças que por sinal é vêsgo, 
tem atacado 0 pobre contribuin 
te por todas as fórmas e feitios, 
não lhe dando um momento pa 
ra respirar.

Pois ainda ninguém se lembrou 
de fazer uma representação ao 
ministro para que o animal fosse 
posto d’aqui para fóra; ninguém 
disse ainda ter dó do povo que 
está pagando contribuições pesa
díssimas, á vontade do tal secre 
tario antes peio contrário: abra 
ços e gracejos ao D- Juan Vês

~  . / 1 1
café, lata, 1 ceut.; saca, 3 cent., 
caixões, cada ura, 3 cent.; car- 
borero, tambor de 50 kilos, 1 
cent.; de 100 kilos, 2 cent.; car
roça, 10 cent; carro de 4 rodas, 
50 cent.; carvão, saca, 1 cent.; 
tonelada, 10 cent.; cestos novos, 
para panelas, potes e frutas, 2 
cent. e 1[2 milávos dos pequenos; 
e 1|2 cent. dos grandes; cerveja, 
barril pequeno, 1|2 cent.; gran
de, 1 cent.; caixote, 1 cent.; cai
xa, 1|2 cent.; chá, caixa até 5 
kilos, 1[2 cent.; de mais de 5 ki
los, 1 cent.; charrete, 20. ce.nt.; 
ohouriços, barrica,. 2' cent.; bar
ril, 1 cent.; caixote, 1 cent..,

(C o n tin ú a ).

de batata 
em sacas ou em caixas, a- 
dubos quimicos, carvão, 
palha e eereaes.

Quem pretender reali
sar algum negocio póde 
dirigir-se ao seu escritorio 
defronte da Estação dos 
Caminhos de Ferro =  A l
degalega.

€£«e não e «jsae sien
Nas «tezouradas» da «gaita» 

pergunta-se onde ó o consultorio 
gratuito para os pobres e fala se 
do programa da camara apresen
tado pela maioria republicana.

São assim, os da «gaita»: di
zem que não e que sim ao mesmo 
tempo.

E a que vem a almeidistica 
representação?

Esi bôca própria
Interessante, sempre, a «gai

ta de foles» Calcule o leitor: o 
último número éra o proprio cor
respondente de Alcochete a pres
tar o mais rasgado elogio ás su
as correspondencias: — «Com pra
zer temos lido. .....................

A N U N C IO

E’ assim que se faz politica. 
Não é dizendo mentiras que se 
engrandece um partido. Continue 
a .....  trilhando esse caminho 
de verdade, e muito terá a lu 
crar.

Elogio em bôca própria. . ..

lloitamjula on glepubli-
1* cã ■*
Um dia d’estes os monárqui

cos deram em Lisbôa, no teatro 
Nacional, um espétáculo cujo 
produto, estamos a vêr, será pa 
ra restaurar. . . a monarquia.

O teatro é do Estado, e . foi 
emprestado. Como. de quando 
em quando assomavam á varan 
da do teatro individuos com pose 
de desafio, do povo, indignado, 
que se foi juntando n.o. largo, 
sahiram calorosos vivas á Repu
blica. A policia e a guarda re
publicana interveem e distribuem 
pranchadas a torto e a direito.

Já chegámos a isto: conside
rar se subversivo o grito de. Vi 
va a Republicai

©liveira Coeliió
Foi, emfim, comutada a pena 

a este nosso compatriota, conde
nado á morte pelos tribunais iu- 
glezes.

Em virtude das circulares dis
tribuídas pela Associação. Cen 
trai de Agricultura aos seus so 
cios oferecendo lhes excécionaes 
vantagens, reuniram no dia 6 do 
corrente, na séde da Companhia 
de Seguros Bonança, vinte e cin
co, das vinte e seis compaahias 
de seguros portuguezas que tra
balham o ramo agricola.

Piesolveram por unanimidade 
ratificar o acôrdo sobre seguros 
agrícolas, em todos os seus pon
tos, pela. evidencia q.ue só. em 
tais bases semelhante ramo pôde 
honestamente ser explorado.

Apenas entre si permutarão as 
respétivas responsabilidades, pois 
só nas condições de preço- e ou 
tras entre elas acordado se po
dem assumir, garantindo sircitil- 
aneainente os segurados e os in

teresses que ás. companhias estão 
confiados.

As Companhias de Seguros: 
Sg««asa?i*. 1 ,â£í8s> ÉPoría- 
gal. SoeSeílasie S®oHssgíse- 
*a. Ulírauaariasa» Aiíau- 
ça SBadeireitse. l'otsea<o 
AgE‘íeoÍ3 , Irss, «'«raícreio 
e iiiiSuslri». fôacioa»!, 
B*<>pe:Ear, Portfngal ff*rc- 
viticnle. Ixsisiáaasa, E ui- 
versa!. Cosfiaalça B*ortn- 
fííse. 5*«a'Éaíejíse. Bonror 
Ciariiittia, SegBraaça. Ar- 
g*s s , EM os pe r I da d e. T  ra n - 
qwiíidade Baorine»se. STr- 
hana I*oríugueza, Atlau- 
íica e Ti£oi‘la»

|cb 
I ta

m
( f . a publicação)

Pelo juizo de Direito da 
Com arca de Aldegalega 
do Ribatejo* e cartorio do 
escrivão abaixo assignado 
pendem uns autos de ação 
de despejo requerido por 
Lourenço Elisiario da Fon
seca, casado, proprietário, 
residente na vila de C a 
nha, contra Antonio Pires, 
tambem casado proprietá
rio morador que foi na re
ferida vila de Canha, e 
hoje ausente em parte in
certa na qual alega o au
tor que por escritura de 
io  de janeiro de 1906, la
vrada a folhas 7 v.° do li
vro 40 das notas do nota 
rio de Vendas Novas, 
João de Lemos Seixas e 
Castelo Branco, deu de 
arrendamento ao aludido 
Antonio Pires, du-as cou- 
relas anexas que se com 
põem de terras de semea
dura, vinha, olival, monta
do-,. pinhal e charneca com 
casa de habitação, sitas 
no Vale Pousada, freguezia 
de Ganha,, confrontando: 
norte, com a Sesmaria do 
Calado; sul, com terras de 
Joaquim Ratinho; do nas
cente, com terras de An  ̂
tonio d’Almeida e- poente 
com fazendas de José 
Correia Louro— a i.a cou
rela descrita sob n.° 435." 
a fís. 14 do Livro B-12.0 e 
a 2.a sob número 4;5oo a 
fls. 2 do mesma livro; 
arrendamento feito por 
desenove anos a começar 
no dia t d;e janeiro d.e

justo o arrendamento o 
arrendatario ausentou-se 
sem que dele haja noticias, 
deixando as courelas ao 
abandono e não pagou 
as rendas conforme o esti
pulado na escritura.

Como o mencionado 
sr. Antonio Pires, se acha 
ausente em parte incerta 
correm éditos de 40 dias a 
contar da segunda e ulti
ma publicação do anuncio 
citando-o para no praso 
de 10 dias, a contar do 
quinto dia depois do praso 
dos éditos, apresentar no 
cartorio do mencionado 
escrivão, a oposição que 

{ tiver na dita ação de des- 
'pejo sob pena de ser ha- 
vido por confesso nos ter
mos do artigo 5 do Decre
to de 3o de agosto de. 
190-7 seguin.do-se os de
mais termos.

Aldegalega do Ribate
jo, aos 19, de março de- 
*9X4-

O ESCRIVÃO-

Antonio Lourenço Gonçal
ves..

Verifiquei a ezatidSo:

0 JUIZ DE DIREITO* 

(substituto)

H. Mbta.

A N U N C I O

(>8 .a pubiicação);

9°6 pela renda anual de
5 ".i

Que pouco depois de

Juizo de Direito* 
ua comarca de Aldegale
ga do Ribatejo, cartorio 
do primeiro oficio, cor
rem éditos de 20 dias. a 
contar da segunda e últi
ma publicação do anuncio, 
chamando todas as pes
soas que se julgarem com 
direito ao terreno expro
priado, amigavelmente, pa
ra a construção do C a m i
nho de Ferro do Pinhai 
Novo. a Aldegalega, cujo* 
terreno é situado no Bai- 
ro Serrano, desta, vilã, pa-- 
ra que o venham deduzir 
dentro do referido prazo, 
terreno aquele que foi jul
gado livre e desembara
çado em favor do Estado,, 
e expropriado, aos proprie
tários Francisco José Ne~- 
pomuceno Serrano-e esp.o-- 
za Antonia Rita d’01iveira,. 
residentes nesta vila.

Aldegalega do Ribatejo*, 
3o de abril de 1914.

O  E sc riv ã o

Alvaro Godinho dos. Reis, 
Cardoso.

/e r if iq u e i 8 ezatidáo;-

O Ju iz  de D ire ito  (substitutô

I I  Mota,
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tOil

(3 ,“ psiblifação)

Faço saber que no dia 
19 do corrente mez, por 
doze horas, á porta do tri
bunal Judicial da Quinta 
Vara Cível, edificio da Boa 
Hora, da comarca de Lis
bôa, e pelo cartorio do se
gundo oficio, nos autos de 
inventario orfanologico a 
que se procede por obito 
de Antonio Pedro Morei
ra, no qual é inventariante 
D. Ema Moreira, vae á 
praça, para ser arremata
do em hasta pública pelo 
maior lanço oferecido 
álém da sua avaliação, a 
propriedade seguinte:

Uma quinta com uma 
grande casa de habitação, 
tendo contiguos dois ar
mazéns, uma adéga e se
te casas terreas com pe
quenos quintaes para ha
bitar, sita em Alhos Ve
dros, d esta comarca.

Compõe-se a quinta de 
dois póços, parreiras, al
gumas arvores e terras 
de semeadura na rua Be
ber e foi avaliada em 
3:ooo$oo, quantia por 
que é posta em praça.

Fica a cargo do arrema
tante toda a contribuição 
de registo.

Pelo presente são cita
dos quaisquer credores in
certos para dedusirem o 
seu direito no praso legal, 
sob pena de revelia.

Aldegalega, 2 de maio 
de 1914

O E s c r iv ã o

João de Brito Figueirôa
Junior.

V e rifiq u e i a ezatidáo:

O  Ju iz  de D ire ire ito  

(su b stitu to )

II. Mota. 

A P R E N D IZ  precisa-se
para relojoeiro.

N’esta redação se diz.

ROSINE
Unico destruidor

infalível das

F O R M IG A S

B A R A T A S

e M O S CA S

Frase®, @0 eçsstavos 

U N IC O  D E P O S IT Á R IO :

m m  DAS M BS GOUVEIA

c £ : : »  Ca minio- dos Reis

«

i a t  C a s a  C o m e rc ia
D E

S E B A S T I Ã O  L E A L  B A  G A M A
Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 

por preços reduzidos.
Único representante da casa das célebres máquinas 

de coser M E M Ó R IA  e das afamadas bicicletas Clé- 
ment, Grit\ner  e Memória e motocicletas F, N . 4 ci
lindros.

Vende máquinas de coser a prestações semanaes 
de Soo réis e a pronto com grandes descontos.

Acessorios para máquinas, oleo, agulhas, etc.

D.i C A T A LO G O » G Ri A T IS

10 -  R U A  D A  C A L C A D A  - 1 2
A 0 E S Ã L 3L E G Ã

0  B A R A T E IR O

A. BATISTA
iDOOp-

Neste novo estabelecimento en
contra o ex.m0 público, pelos preços 
mais cómodos, o seguinte; Móveis di
versos, máquinas de costura, relogios 
e gramofones a prestações e a pron
to pagamento com grandes descon

tos. Grande variedade em discos de o,m25 com duas 
faces, muito bem gravados, desde 32 centavos.

Importante sortido em Fanqueiro, Retrozeiro e 
Mercador. Roupas brancas de todas as qualidades.

A L F A IA T A R IA  E C A M IS A R 1A
6M

R . M IG U E L  B O M B A R D A ,  N.“  3 , 7  E  7 - A

A LD EG A LEG A  

LUZ E LE T R IC A

GREGORIO GIL_
Esta casa é a que faz instalações mais baratas e 

mais perfeitas, empregando material da melhor quali
dade e lampadas de filamento metálico da ultima cria 
ção industrial, mais económicas no consumo da luz e 
resistentes a todas as trepidações.

Pede-se a fineza de não fazer instalações sem qu 
primeiro vejam os orçamentos e o ótimo material de 
esta casa.

Na mesma encontra-se á venda: assucar, arroz, 
manteiga e alguns outros artigos de mercearia, tudo 
de finissima qualidade e por preços módicos.

18, R U A  D A  P R A Ç A , 18— ALDEGALEGA e7o

A MODERADA
CAS.% IJSSPSÍISSTIMOS SOB BUS

li!l iljan^uiju uun 
ex-encarregado da 

R E LO JO A R IA  A N G U LO , rua da Prata, 
encontra-se estabelecido na mesma rua 
n.° 151, Lisbôa.

Encarrega-se de concertos em cronó- 
metros, cronógrafos, palhetas, calenda- 
rios, números de salto, repetições d’ho- 
ras, quartos e minutos, caixas de musica, 
etc. Vende toda a qualidade de relogios 
por preços excessivamente módicos, ga
rantindo todas as vendas e concertos por 
um ano.

A N U N C IO

P I3X 1I O K I5S
OK

JO S É  R A M O S  C A R D E IR A

Fazem-se tranzações a juro módico

Rua Teófilo Braga , 4 8 -A
( a n t ig a  r u a  no c o n d e )

ALDEGALEGA
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( I  a publicação)

No dia 24 de maio cor
rente, pelas doze horas, á 
porta do Tribunal Judicial 
desta comarca, situado na 
rua do Caes, d’esta vila, e 
nos autos de ezecução hi
potecaria que Antonio Pe
reira Duarte, desta mes
ma vila, move contra os 
ezecutados Francisco Jor
ge da Siiva Firmino Juni
or e mulher Maria Anto
nia, moradores na Horti
nha, e Francisco Jorge da 
Silva Firmino e mulher 
Guilherrnina da Concei
ção, residente em Sarilhos 
Grandes, para pagamento 
da quantia de 2:000^00 e 
respétivos juros de oito e 
meio por cento ao ano, 
vão pela segunda vez á  

praça para serem arrema
tados por valor superior 
aos abaixo designados, os 
bens seguintes:;

i.°— Uma couréla de 
terra de semeadura com 
um pôço, sito na Horti
nha, freguezia de Sarilhos 
Grandes, foreira em dez 
centavos anuaes do se
gundo ezecutado Francis
co Jorge da Silva Firmino,

a confrontar do norte com 
herdeiros de Manuel G o
mes Manhoso, sul com 
herdeiros de Antonio Joa
quim Botas, nascente com 
o Rio Tejo e poente com 
predio abaixo descrito, no 
valor de 59800.

2.0— Uma fazenda de
nominada «Quinta Nova», 
no dito sitio da Hortinha, 
composta de terra de se
meadura, vinha, arvores 
de fruto, casas para habi
tação e adega, livre e alo
dial, a confrontar do nor
te com herdeiros de Ma
nuel Gomes Manhoso, 
sul com herdeiros de An
tonio Joaquim Botas, nas
cente com couréla acima 
descrita e poente com es
trada publica, no valor de 
55o$oo.

Pelo presente anuncio 
são citados quaesquer 
credores incertos para 
assistirem á dita praça e 
ahi usarem dos seus direi
tos sob pena de revelia,

Aldegalega do Ribatejo, 
i 5 de maio de 1914.

O e scrivá o

João Frederico de Brito
Figueirôa Junior,

V e rifiq u e i a ezatidáo:

O J U IZ  D E  D I R E l T o  (su b stitu to )

H. Mota.

U L T IM A S  P U B L ÍC A C Õ E S :

1 0  C E N T A Y O S - C A D A  1 0 1 0 - 1 0  CENTAVOS
Assinatura permanente 

A V ITIM A  DE UM FRADE romance historico —  A 
SA N TA  1N Q U IS1Ç  O  emocionante romance —  O  
A M O R  D O S  AM O RES novela de costumes —  O S  
INFERNO DO S CIUM ES romance de grande sensa
ção —  O  LIVRO  DA MULHER a revista mais util ás 

donas de casa, 20 centavos cada tomo.

E M  P R E P A R A Ç Ã O *

A IN Q U IS IÇ Ã O  EM P O R T U G A L  grande romance 
historico, 10 centavos cada tomo —• A mulher em sua 
casa, A C O S IN H A  -MODERNA, 20 centavos

cada tomo

V  venda na Biblioteca do Povo, Henrique Bregante 
Torres, Rua de S. Bento, 279

LISEOA


