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M PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

Só assim!
E’ o terado que écôa no 

concelho de Aldegalle^ 
do Casal do Samouco a 
Sarilhos, da Atalaya a Ca- 
nha!

Só assim! Só assim, aquel- 
le grupo d’homens escolhi
dos, célebres pelos seus do 
tes intellectuaes, queridos 
pelas excelsas virtudes que 
lhes exornam a alma, res
peitados pela seriedade de 

' convicções que sempre tê- 
em revelado perante os 
seus patricios, admirados 
pelo povo agradecido pe
los innumeraveis benefícios 
que d’elles têem recebido, 
sóflassim chegariam a sen- 

iv tar-se nos fôfos assentos 
ã \ daquellas poltronas, reali- 
i 1 sando-se finalmente o 

‘‘líTOTihfr^O - - • -c-a-gíuriènto, 
epílogo dum deslavado na
moro d’uma vida inteira!

Só assim, apesar do ró
tulo de honestidade e mo
ralidade que lhe imprime a 
inclusão d’um bom rapaz, 
que só por milagre de ulti
ma hora poderia alli appa- 
recer, é que se conseguiria 
transformar a camara mu
nicipal d’Aldegallega, n'um 
patusco animatógrapho, 
cujos quadros grotescos 
nos vamos observar, cóm- 
modamente de palanque, 
num crescendo de riso e 
d e , . .  assobios!

Podia o partido republi- 
. o não ter força em Al
degallega, podia o povo 
conservar-se ainda preso 
ios grilhões férreos que o 
esmagaram durante deze- 
kis d’annos, podia a urna a- 
;da estar servida pela céle
re janella tra'zeira, que se 
'resentassem ao suffiagio 
pulai-, uma lista assim 
isíituida, os republica- 

podiam ficar a dormir, 
<vo a lamentar-se, e a 

'i!a aberta, que ainda 
n a urna repelliria no- 
 ̂ :nte as listas, para
1 e brio da nossa ter-

assim, quem como 
dministrativos ape- 
'esenta a constru- 
ma rua para a sua 
im leilão d’armas 
jarda phantastica- 
•eada e morta de

morte macaca, poderia to
mar conta do pelouro das 
carnes para gaudio e flo- 
rescencia dos cofres muni- 
cipaes, á imitação da rique
za e plethora Jas algibeiras 
particulares dos felizes ac
cionistas duma célebre em- 
preza que morreu de ex
cesso de tacto administrati
vo.

Só assim o grrrande e 
importante Tlitn das flores 
poderia vir para gaudio da 
rapaziada, apresentar as 
suas extraordinarias habili
dades carnavalescas sem 
perigo de passar pelas tris
tes vicissitudes porque pas
sou o o u tro . . .  o do asylo!

Estamos em pleno car
naval! Mas carnaval util, 
carnaval de moralidade, 
carnaval em que se tiram 
as máscaras!

Abençoado carnaval que 
nos põe a nú uma alma que 
durante 3o annos nos an
dou a illudir ignobilmente 
com palavrões de civismo, 
esgares de liberalão e más
cara de republicano convi
cto exportado por Lisbôa 
talvez para se vêr livre da 
mercadoria.

Pobre Aldegallega! a que 
chegastes! Mas orgulha-te, 
repara bem, olha que para 
gaudio e suprema alegria 
dos extrangeiros, são to
dos teus filhos!

Felizmente para eiles, a- 
pezar de tão numerosos, 
não foi possivel encontrar 
só um daquelle estofo!

Dá vontade de ch o ra r . . .

CJesaa**!» íaEEí&lciipsl 
Fomos novamente visi

tados por uma força de 6o 
praças da Guarda Munici
pal.

Devido á periodicidade 
do accesso, procurámos 
saber se a referida guarda 
constituía alguma espécie 
nova do microbio das se^- 
soes.

Nada d’isso. Pessoa ob
servadora deu-nos com a 
maior amabilidade imme- 
diata e cabal explicação.

Afftrma ella, que sendo 
extremamente prejudicial 
para a sua saúde a reclu
são forçada de certos ani- 
maes por longo tempo, es
tá encarregada a referida 
guarda de os vir pôr á sol

ta de 2 em 2 mezes.
Acreditámos, pois a bi

charia era numerosíssima 
na noite de anno bom.

S i non es vero. .  .

EB1‘ « C C S S » S  0 ÍO V O S ...

A novíssima administra
ção camararia, começou 
por defraudar o rico di- 
nheirinho que lhe dá o 
contribuinte municipal pa
ra coisas uteis com uma 
continha calada para ter 
guardas-costas e apparato 
béllico.

Temos que confessar que 
para primeiro acto admi
nistrativo, cheira a morali
dade que tresanda!

Ou haverá engano da 
nossa parte e a despeza foi 
paga generosamente pela 
franca algibeira do seu 
presidente?

Aqui, dTll-Rei!

««aaa^e-
teasies

Consta-nos que o desve
lado (não troquem lettras) 
protector desta terra, o sr. 
José Maria dos Santos, teve 
o arrojo de mandar deslru- 
ir a estrada velha que liga 
esta villa com Canha ha 
já alguns séculos.

O  vandalismo, dizem os 
nossos informadores, foi 
praticado numa extensão 
de quasi 4 kilómetros, no 
termo do concelho de Pal- 
mella.

A ser verdade o acto 
revela um fundo de perver
sidade de tal ordem que 
não póde nem deve ficar 
impune!

Sua e x a, não satisfeito 
em ter passado a vida a 
ludibriar os desgraçados 
canhotos aproveitando- 
lhes as chapeladas, e pro- 
mettendo-lhes uma estrada 
phantastica, destroe-lhes o 
unico meio de communica- 
ção directo com a séde do 
seu concelho!

Será para os obrigar a 
vir em caminho de ferro, 
para assim perfazer os taes 
40:000 passageiros?

Ou julgará sua ex.a que 
ainda está a tratar de ani- 
maes, dispostos a soíTre- 
rem-lhe as arremettidas da 
sua rabugice sem recalci
trarem?

Que diz agora a isto, D. 
Thomaz?

SANGUE
Correu no dia dois o pri

meiro sangue de um habi
tante de Aldegallega. Não 
é o de um nosso correli
gionário, mas poderia sel-o, 
porque o chanfalho do ja- 
ní/.aro não perguntou á vi- 
ctima qual era a sua poli- 
tica.

Não podemos mesmo 
imputar responsabilidades 
aos officiaes que comrnan- 
davam a companhia da 
guarda que aqui esteve, 
porque elles foram o mais 
correctos possivel e pro
cederam com uma cordu
ra inexcedivel.

O capitão, commandan- 
te da companhia, não só 
mostrou as suas bellas qua
lidades de disciplina Jor, 
mas foi de uma admiravel 
o-enerosiJade' para com o
ferido.

O  proprio soldado ag- 
gressor, que exorbitou, não 
estava no seu estado nor
mal, mas visivelmente ex
citado pelos vapores do 
álcool. Vinho barato e bom 
não podia deixar de pro
duzir os seus eífeitos em 
organismos habituados a 
beberem somente os vi
nhos de Lisboa, que são de 
um catholicismo superior 
ao do nosso collega «A 
Palavra».

Quem são pois.os verda
deiros responsáveis, pelo 
sangue que correu?' Evi
dentemente os mesmos que 
requisitaram tropa nos dias 
primeiros de setembro e 
novembro; no primeiro 
mez para afugentar con
corrência a um espectáculo 
em benelicio da instrueção; 
no segundo para lhes g u a r 
dar as costas quando pre
tenderam subtrahir á acção 
da justiça um cobarde ag- 
gressor. Agora, como sem
pre, foi o medo que os im
pulsionou a nnva requisi
ção de forças. Hoje devem 
estar mais satisfeitos por
que o sangue correu e al
gumas damas vimos nós 
muito satisfeitas por esse 
facto.

Regozigem-se á vonta
de, embora não seja esse 
regozijo a qualidade apre- 
ciavel num coração femi
nino: mas como a delica

deza de sentimentos não 
póde em suas ex.as ser su
perior á vaidade balofa ge
rada pela sua falta de cri
tério, só lhes lembrámos 
que quem semeia odios e 
quem applaude violências, 
está mais tarde ou mais 
cedo sujeito a soffrer-lhes 
as consequencias.

O partido republicano é, 
mais uma vez o dizemos, 
um partido de ordem e de 
paz, mas quando*a tempes
tade se desencadear talvez 
os dirigentes não possam 
ter mão nos que têem ag- 
gravos a vingar ou affrontas 
a castigar,

O sangue péde sangue, 
por isso será bom contar 
com o dia de amanhã.

Hoje os desprezíveis ser
ventuários dos mandões 
julgam-se superiores ao 
povo, porque elle não quer 
servir-se da sua força pa
ra os esmagar, mas acau
telem-se nas manifestações 
do seu estulto e descarado 
atrevimento que o dia de 
ámanhã póde transformar- 
lhes a sua alegria em pe
sado lucto.

O sangue que se derra
mou foi pouco, mas foi o 
suffieiente para pôr uma 
mancha na pureza da nos
sa bandeira e essa mancha 
só poderá ser lavada com 
o sangue d’aquelles que o 
provocaram. Siimlia, simi- 
libus curanlur.

A vaidade e o odio são 
má.os conselheiros, e quan
do se alliam com a igno- 
rancia são de resultados 
compromettedores. Lem
brem-se que numa terra, 
em que todos nos conhe
cemos, não é facil íugir ao 
ças'. igo  de ac to s  m áo s  logo 
que as circumstancias se 
tornem favoraveis a esse 
castigo.

Reincidentes na provo- 
cação e na affronta feitas a 
este bom e laborioso povo, 
esquecem-se os estanha
dos e interesseiros servos 
do sr. José Maria dos San
tos que um dia se lhes pó
de pedir sevéras contas do 
seu procedimento, vexato- 
rio para os seus conterrâ
neos e deprimente para 
elles proprios porque todos 
sabemos que a mola que 
os impelle ao servilismo
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são os benefícios particula
res que sua ex.a lhes faz, 
pois que nas suas herdades 
ha muita palha com que 
lhes enche as barrigas, nas 
suas florestas muita lenha 
para lhes aquecer o corpo, 
nos seus prados muita her- 
va para lhes sustentar o 
gado, nas suas eiras muita 
moinha para camas do 
mesmo gado, nos seus co
fres muito dinheiro para 
gratificar baixezas e na sua 
pessoa muita importancia 
dentro deste regimen pa
ra lhes tapar as manigan- 
cias de escripturàção.

Para lhes tirar a respon
sabilidade pelo derrama
mento do sangue do povo 
é que elle não terá força.

ScYPIÃO.

S®eseol»epía geuial

O  Tlim, em furor de 
propaganda messiânica, foi 
convidar um nosso amigo 
a filiar-se no partido fran- 
quista, affiançando-lhe que 
era agora o momento op- 
poríuno.

Que cérebro! Oh! gen
tes, não vos admiraes de 
tanta presciencia?

E levanta-se um padeiro 
á meia noite!. . .

Que pena estar já inven
tada a polvora!

—— — ———*7,— —  ------  -

R u m o re s
— Que o sr. Francisco 

Pinto ainda no dia 3 i, ba
tendo na algibeira onde es
tava o célebre alvará, affir- 
mava não acceitar a nomea
ção.

— Que a referida decla
ração foi feita a um ex- 
admmistrador do concelho 
que tem dom.

— Que o sr. Diogo de 
Mendonça foi para aquelle 
logar como Christo para o 
Calva rio.

— Que os phariseus fo
ram desapiedados com o 
pobre rapaz.

— Que será crucificado 
nas mesmas circumstancias 
mas que não terá quem o 
faça descei' da cruz.

— Que não resurgirá ao 
terceiro dia.

— Que o presidente da 
commissão administrativa 
até na asneira é parecido

16 FOLHETIM

Traducção de J. DOS ANJOS

M  PM ) FATAL
vi

Ella levrntou-se, lívida de coleré, 
mas dominou-se logo e batendo com 
as pontas dos dedos nu face molle do 
Sartunmo, como na de um rapazinho 
que estivesse amuado, disse-lhe sar- 
donicamente:

— O Nim bobeu demais; o que ha 
de dizer :i sua senhora?

VI I
— Então não estamos de mal? disse 

<i Vava. quando viu entrar o capitão 
no domingo seguinte.

com o seu predecessor col- 
lega.o

— Que o ex-presidente 
da camara não só deixou o 
seu logar como o habito de 
dizer asneiras.

— Que o sr. Antonio Má
ximo Ventura vae ser par 
do reino.

— Que o vereador Nepo- 
muceno disse (e lá tem as 
suas razões) que já está 
livre de malandros.

— Que o secretario da 
camara esfrega as mãos de 
contente por vêr que tudo 
continuará á medida dos 
seus desejos.

----------- -—- £<sss->-?——------------- -
Co3íts*a « frl©!!!

Prevenimos os nossos 
leitores e leitoras que já 
chegou nova remessa de 
calçado de feltro e chancas, 
tanto para senhora como 
para homem e creança, e 
que emquanto á qualidade, 
garantimos ser a melhor 
que se tem fabricado até 
hoje e os seus preços muito 
vantajosos, o que só encon
trarão na Loja do Pôvo, 
Praça Agricola— Aldegalle
ga- ’

---------- --- ---------- «rW---------

Co hm bís I s sã « a d ara I je 1 s 4 r  a- 
41 va

Conforme fòra delibera
do pelo governo tomou 
posse no dia 2 do corrente, 
nesta villa, a commissão 
administrativa, que se com
põe dos srs. Francisco Ro
drigues Pinto, presidente; 

Cândido José Ventura, vi- 
ce-presidente; Diogo Ro
drigues de Mendonça, An
tonio Gouveia Dimas e 
Francisco da Costa Rodri
gues, vogaes.

.---------

M bbjd«!o . ,
Depois de mais uma sus

pensão de 3o dias reappa- 
receu no dia 2 este nosso 
denodado collega lisbonen- 
se. Felicitamol-o cordial
mente.

— 1:’--r. -̂— a »  -  

Cosmnissáo paroch ía !
Esta commissão ficou 

composta dos srs. padre 
Theodoro de Sousa Rego, 
presidente; Christiano Ro
drigues de Mendonça, José 
Luiz Gouveia, Antonio Joa
quim Pereira Nepomuceno 
e José Sequeira Junior, vo
gaes.

O Saturnino dirigiu-se para a cama 
e. quasi ajoelhado, beijou a mão que 
ella lhe extendia indolentemente.

—Perdão! implorou elle, causou- 
me tanto desgosto que eu já não sabia 
o que dizia e . . .

Elle interrompeu o com um bocejo 
ruidoso.

—N, i. ni. está dito, mas não quero 
mais d’essas scenas, senão.. .

Não acabou a phrase, e extenden- 
do-se nos lençoes, cantou com força 
as primeiras palavras d'uma cantiga 
que ouvira n’outro tempo.

Passara m o dia na loja. Na véspera 
a Vava tinha tido febre e estava ainda 
com as pernas fracas e as pálpebras 
cerradas de olheiras. Comtudo quiz 
sahir antes de jantar.

Tinha chovido. O calor torrido 
abrandara.

A Vava d’ahi a pouco estava can-

Em primeiro logar, dese
jo boas festas a todos os 
leitores, assignantes e col- 
laboradores d'0  Domingo, 
bem como ao seu proprie
tário e a sua ex ma familia, 
a quem ha muito me ligam 
os laços da mais sympathi- 
ca e cordeal amizade.

Que para todos decorra 
o novo anno repleto de 
venturas e prosperidades 
são os meus votos mais 
sinceros.

*
* *

Estamos já no anno de 
1908 Apresenta-se-noselle 
como um enigma diffkil de 
resolver. Marcará uma au
rora de redempção para o 
nosso pobre paiz? Fará com 
que termine a situação pa
vorosa de dúvida em que 
nos encontrámos? O  futuro
o dirá.

Entretanto, conjuguem- 
se todos os esforços, unam- 
se todos os homens de boa 
vontade e trabalhem a se
rio para o engrandecimen
to da nação portugueza. 
Não bastam palavras; são 
necessários factos.

*

★ *

Os jornaes occuparam- 
se muito da fuga de uma 
irmã de caridade que vie
ra do Pará para sei' inter
nada numa casa religiosa 
de Italia. Parece que a po
bre rapariga não tem vo
cação nenhuma para a vida 
religiosa e prefere viver cá 
fóra, longe das paredes 
frias e soturnas do claustro. 
Pois façam-lhe a vontade; 
nada de contrariar voca
ções. Já  não estamos na 
época em que os paes obri
gavam as filhas a preferir 
os votos religiosos; os tem
pos hoje são outros e deve 
haver para isso a maxima 
liberdade e tolerancia.

Quem tiver vontade de 
seguir as praticas austeras 
do convento, que as siga 
livremente; mas não se to
lha a liberdade ás pessoas 
que querem gosar o dom

çada e sentaram se n’um banco no 
«sguare» Montholar.

O jardim estava quasi deserto.
A rapariga deitou a cabeça para 

traz. Calava-se, batia nervosamente 
na areia com os tacões das botinas e 
por instantes apertava as fontes com 
as máos. dando suspiros profundos.

-S e n te -se  mal? perguntou anciosa- 
mente Panlinot.

Ella encolheu os hombroe olhando 
para elle e disse:

— Es;á hoje tolo!
Depois continuou em tom feroz:
—Aborreço-me! Pois não compre 

hende que me aborreço de morto e 
que faça toda a qualidade de agenei- 
ras para me poder, rir um minuto!

E mudando de repente de tom, 
com os braços enlaçados no pescoço 
de Saturnino, supplicou lhe:

— Se me contasse uma historia boni-

mais precioso que lhes é 
concedido no mundo.

*
* *

Passou o dia 2 de janei
ro, que, por signal, não foi, 
como se promettia, de gala 
nacional. E ainda ha quem 
se fie nos discursos espa
lhafatosos dos politicos. 
Ainda ha ingénuos que não 
crêem*que tudo isto é ques
tão de barriga.

Con su pan se lo coman, 
.como dizem os hespa- 
nhoes.

Jo a q u im  d o s  A m o s .

IPoísrasée aráiséiea 

Pelas g horas da noite 
de quinta feira realisou-se 
no salão da sociedade i.° 
de Dezembro, d’esta villa, 
uma sessão de «Ventrilo- 
quia, Auto-suggestão e Es-, 
camoteação» por Mr. e M.me 
Ildérick, cujo programmà 
alli executado muito satis
fez os socios que em gran
de número assistiram ao 
espectáculo.

--- --------

■ O  sr. Antonio Ribeiro 
de Moura Borges Maga
lhães acaba de ser nomea
do escrivão de fazenda sup- 
plente d’este concelho, pelo 
que o felicitamos.

------------- -— —---------------

.f c « s  s r s .  J s 5 i * e s  e  e s c r i 

v ã e s  d e  f s a a  

Está no prélo e breve
mente será posto á venda 
o «Manual dos juizes e es
crivães de paz»— Formulá
rio geral do processo na 1 a 
instancia, contendo mode
los para todos os autos e 
termos, sentenças e despa
chos. etc., etc., tudo con
forme com a legislação vi
gente e em especial com 
os últimos decretos dicta- 
toriaes.

1 vol. Preço 5oo réis. 
Pedrdos a Manuel Lucas 
Torres. Rua Diario de No
ticias, 93— Lisbôa.

--- ---------- -

EGU A LD A D E

Não somos todos uma 
grande familia? Somos. Por 
que razão, então, existe a 
desegualdade de passadio,

ta! A sua, meu Nini, deve ser muito 
engraçada!

O capitão não respondeu.

Perdoava-lhe as palavras más da 
bocca gelada, porque ella parecia a 
final censentir em respirar aquelle 

amor de que por tanto tempo desde
nhara o perlume, porque lhe estendia 
os braços, porque queria saber todos 
os soffrimentos e alegrias que elle ti
vera no passado.

Confessou lhe o que tinha sido. as 
vendas ao ar livre nos aldeias, as fadi
gas da vida militar, a sua pagina glo
riosa na guerra da Italia e depois a 

aventura romanesca do seu casamen
to. Agora, não desejava mais nada. A 
sua collecção de louças antigas au- 
gmentava todos os dias. Podia dor
mitar á vontade sobre os seus livros 
de thesoureiro, e d'alli em deante to-

de confortos, de vida, em- 
fim?

Pois se todos compomos 
o mesmo conjuncto, have
rá alguma razão lógica que 
determine que A  viva ro
deado de todo o luxo e 
conforto imaginaveis, sem 
mexer uma palha, só go- 
sando, e B  que é um tra
balhador infatigavel, viva 
na mais execravel miséria?

Não. Não ha razão ne
nhuma, a não ser o clássico: 
Quando nós nascemos já  
encontrámos isto assim. . . 
portanto, vamol-o deixando 
estar. ..

Mas isto é um contrasen- 
so, e creio piamente que, 
com uma propaganda acti
va e enérgica, se poderá 
demonstrar aos povos que, 
sendo todos a mesma car
ne, é justo, justissimo, que 
todos tenham as mesmas 
regalias.

Do mesmo modo, estou 
convencido de que— o que 
para a grande maioria pa
recerá uma causa utópica—• 
a Egualdade de trabalho, 
de confortos e de direitos 
poderá ainda um dia ser 
uma realidade, desde que 
os poucos que a compre- 
hendem, que nella agora 
crêem, se resolvam a de- 
monstral-a, por meio de 
uma activa propaganda 
universal, pela penna ou 
pela palavra, fazendo vêr, 
especialmente aos famintos 
e aos ricos, a sem razão da 
Desegualdade.

Eu bem sei que só depois 
de muito tempo se alcan
çará o fim desejado, mas 
como quem trabalha nada 
tem que se importar com 
isso, e só deve olhar que 
vae lançando á terra a se
mente que mais tarde dará 
o almejado fructo, de que 
virão a aproveitar-se com 
efficacia, os nossos vindou
ros, eis a razão porque digo 
que a lucta para convencer 
deve começar quanto mais 
depressa e intensa me
lhor.

Não esmoreçaes, pois, 
vós que nella crêdes, e 
combatei pela Egualdade. 
que será a causa mais bei Ir 
por que podereis pugnar

das as horas do dominho seriam pa 
elle de alegrias doidasi 

A Vava Knoff estremeceu. Sr 
nha ourado uma phrase. Aquelle? 
mera gasto, extenuado de de 
carnaes, que ella fazia mover { 
vontade, era capitão-lhesoureiro 
da não sabia o que aquella p 
queria dizer. Só imaginava uma 
cheia de ouro, o ouro de un 
mento todo, fechado num  qu- 
casa de Paulinot. E  calculado 
ra sombria em que o capitá i 
daria na lama. disse comsig

— Etrego me a elle e d 
d'elle o que quizer!

Então, com as pupilln 
das de subita languidez, ip 
beçr sobre hombro do S 
entendendo-lhe os labio 
com infinita teinura:



O D O M I N G O

C O F R E  D E  P E R Q I . A S

J E S U S
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Jesus nasceu, humilde e pobre entre os mais pobres, 
N  um presepe mesquinho, ao pé dos animaes;
Não viu junto de si os ricos e os nobres 
Nem leve berço d ’ouro ou pompas triumphaes.

Viveu sempre a lidar com miseros da sorte, 
Levando a lu$ do Bem ao rude coração;
Um justo, santo e bom; soffreu iniqua morte, 
Tendo na hora extrema a phrase do perdão.

Que palavras d'encanto e doce singeleza!
.Que amor elle pregava aos nossos similhanles!. . . 
sZT o Christo, abominando o luxo e a riqueza,
Vê hoje em coche rico os seus representantes!

Oh! pobre sonhador das grandes phantasias,
Se pudesses acaso ao mundo regressar,
Ao ver o dolo, a fraude, as vis hypocrisias,
O dia em que nasceste havias de chorar!

JOAQUIM DOS ANJOS.

'

AGRICULTURA
Sícoaíomia agrícola

No meio das desgraças 
economicas a que temos 
sido arrastados pela falsa 
sciencia dos economicos e 
pela imprevidencia dos ho
mens, parece que a Provi
dencia nos ajuda, propor- 
cionando-nos recursos que 

t o temos sabido aprovei- 
f  .r como devemos.

A época que atravessa
mos" ê'de'economias, e al
gumas pode fazer o lavra
dor pobre e previdente pa
ra diminuir as suas despe- 
zas.

O  tabaco e o café são 
dois generos de grande 
consumo; ambos elles po
dem ser substituídos por 
outros menos caros, embo
ra menos excitantes, e por 
isso mesmo mais innocen- 
tes para a saude.

O  tabaco está sendo sub
stituído pela salva brava, 
que nasce espontaneamen
te em muitas terras pobres 
do reino. Além da salva 
brava, ha quem use da fo
lha de parreira secca, e da 
foiha de couve; e dizem al
guns que a folha de melão 
tambern é saborosa, e sub- 
stitue o tabaco, o qual cus
ta caro, porque a necessi
dade de occorrer ás excessi
vas despezas públicas obri
ga a prohibira sua cultura 
e a estimular os vicios dos 
homens.

O café tambern póde ser 
substituído por outras plan
tas cultivadas e cultiváveis 
no paiz. Ha uma qualidade 
especial de chicória, a que 
os francezes chamam chi
cória de café, que é muito 
cultivada em França e 
noutros paizes, e que se 
dá muito bem entre nós.

A raiz desta planta tor
ra-se e moe-se como o ca
fé; m uu~ famílias pobres e 
remediadas w _ni ^  ^ ra

d'esta planta para economi- 
sar a despeza do café.

Entre nós ha uma planta 
que noutro tempo era 
muito cultivada para subs
tituir o café: é a cevada 
santa, que ainda hoje se 
vende em algumas merce
arias. Havia muitas casas 
de lavradores que faziam 
todos os annos a sua pe
quena seara de cevada san
ta, para uso da familia e 
dos creados.

A cevada santa é um ce
real muito parecido com o 
trigo. Tambem se torra e 
moe como o café.

Além destas plantas o 
grão de bico e a bolota são 
applicaveis para os mesmos 
fins, e não devem ser pre- 
judiciaes á saude nem, tal
vez, excitantes dos nervos.

Tudo o que fôr fazer 
economias e aproveitai 
as forças vivas da nação 
póde, e ha de concorrer 
para melhor o nosso mau 
estado gegal e salvar-nos a 
todos. A verdadeira eco
nomia agricola consiste no 
aproveitamento de to
dos os recursos que se po
dem tirar da terra, sem a 
empobrecer.

— Sabes que a barca 
«Flor» foi a p ique?.. .

— Pique? Não conheço 
terra com esse nome.

— Então porque é que o 
jornal diz que o navio foi a 
pique?

— Não percebes nada. E’ 
uma ilha, mas não sei onde 
fica.

--- ------- ---
O administrador d’este 

concelho, sr. José Madeira 
Abranches, deu parte de 
doente achando-se a sub- 
stituil-o o sr. José Pinto 
Teixeira, commissario de 
policia, de quem temos as 
melhores referencias.

íPesssitasesEáo
Ha delicadezas de trato 

que é preciso aprender, co
mo se aprendem processos 
de trabalho: — Bernardino 
Machado.

O Hotel Alemtejano, 
propriedade dos nossos 
amigos Oliveira & Braga, 
passará em breve, a deno
minar-se Hotel Democráti
co.

Este hotel, que é um dos 
mais bem afreguezados de 
Aldegallega não só pelo 
optimo serviço e esmerado 
asseio como pelas geraes 
sympathias de que gosam 
os seus proprietários, mui
to terá a lucrar, pois que, 
como o proprio nome indi
ca, é onde todos se de
vem sentir bem.

—«S3>©<
O  serviço de guarda- 

nocturnos nesta villa está 
sendo feito pelo grupo de 
bombeiros voluntários da 
sociedade i.° de Dezembro.

A iniciativa sahiu dos 
proprios bombeiros que 
merecem não só elogios 
mas até que todos concor
ram com a sua verba pa
ra que essa briosa corpo
ração possa ter-se de pé.

----1T -» <» -<>» A'. — ---

121* rala

Na noticia inserta na 2 .a 
columna da i .a pagina, in
titulada Guarda municipal, 
onde se lê: «microbio das 
sessões», deve ler-se: «mi
crobio das sesões».

Aos sêossos asslgsiaasíes
Tencionando começar 

ámanhã a cobrança ,do pri
meiro semestre d’0  Do
mingo, pedimos aos nossos 
estimáveis assignantes o 
favor de ordenarem em 
suas casas o pagamento do 
respectivo recibo.

Assim evitarão incóm- 
modos com o cobrador a 
bater-lhes á porta e facili- 
tar-nos-hão a nossa escri- 
pturação, o que agradece
mos.

— Aos nossos assignan
tes de fóra vamos tambem 
enviar os recibos, esperan
do que nos façam eguai 
favor.

A  Emprega.

í;C>S;?*c4;í ílos C-ssíahnísos 
de F e rro . .

Entrou no 22.0 anno de 
existencia, este nosso col
lega, apresentando-se mui
to melhorado, tanto na re
dacção, como na parte 
material.

Ao distincto collega de
sejámos cordealmente con
tínuas prosperidades.

Conaarea «le Argaall,. 
Este nosso collega de Ar- 

ganil, orgão do partido re
generador, completou com 
o seu n.° 357 oito annos de 
existencia.

Ao collega as nossas sin
ceras felicitações.

------------- ----- --------------- ■

l3a’ala.,
E ’ este o titulo de um no

vo jornal que incetará hoje 
a sua publicação em Algés.

---- -— -

© ícaaspo
• Depois Je  um temporal 

persistente o dia de hon- 
tem apresentou-se-nos mui
to bom.

A L M A D E  GELO
Alma de gelo coração sem crenças 
Mulher sem fé, que mirrou-me as 

Hores.
Porque olhaste-me. sorriste um dia 
Se não se aninham, em teu peito 

amores?

Porque meus encantos acceitaste 
ho!. . .  diz me 

Se no teu seio já não ha calor?!. . .  
Será uma gloria escarnecer d'ura lou

co.
Porque esse louco te pedia am or?.. .

Que vale oenc. nto de teus lindos
olhos.

Tanta belle/a se tua alma é fria?.. .  
Que vale a rosa, que não tem perfu

mes.
A juventude de illusões vasia?...

Louco bem louco, quem amor pro
cura!

Rojaste ao pó as esperanças mi
nhas. . .

Pedi te amor, dediquei-te um conto. 
E em troca? o «gelo» que no seio ti

nhas.

F h a n c a  N e t t o .

«1c Moíidanles
Neste bem conhecido es

tabelecimento já se encon
tra um bom e variado sor
tido de bilhetes postaes il- 
lustrados proprios para 
«Boas Festas», de grande 
novidade, assim como ha 
lindos objectos proprios 
para presentes d’esta occa- 
sião.
Sempre artigos de novida
de nesta casa por preços 
convidativos.

R. Direita, 1 3g, esquina 
da rua do Poco. 331

iSsseyeííopeclia «las Fjísasâ-

Summario do n.° 252:
Historia dos Estados Uni

dos da America— Poesias— 
Variedades — Lendas — Fa
ctos historicos— Actualida
des— Contos e novellas— 
Biograplra antiga— Revis
ta scientifica— Galeria mi
litar — Antigualhas — C o 
nhecimentos uteis— A ri
beira de Santarém—The- 
soiro domestico— Mosaico 
Usos e costumes— Culina- 
t ia—Sal a de jantar de Edu
ardo vi 1— Notas a lapis— 
Anecdotas— Secção recre
ativa— Predicções astrolo- 
gicas— índice geral do 21.®

volume da Encyclopedia 
das Fa mil ias.

D’esta Revista continua 
saindo regularmente um 
bello numero mensal de 80 
paginas, profusamente, il- 
lustrado, impresso em opti
mo papel e composto em 
typo completamente novo, 
formando no fim do anno 
um importante volume de 
960 paginas pela modica 
quantia de 8óo réis.

Enviam-se numeres spe- 
cimens a quem os requisi
tar a Manuel Lucas Torres, 
Rua Diario de Noticias, g3, 
Lisboa.

m u m e m  ~

P A R A  V E N D E R

Batata franceza e rôxa 
para semente, purgueira e 
farinha de tremôço por 
preços eguaes aos de Lis
boa e palha de trigo em 
fardos feita á machina.

Dirigir os pedidos a João 
Martins Gomes, Moita do 
Ribatejo. 332

ADUBOS
Massa de purgueira, rici- 

no e adubos chimicos de 
toda a espécie, da casa O. 
Herold & C.a

Quem pretender dirigir 
pedidos ao depositário Jo 
sé Pereira Fialho — Alde
gallega. 336

P R O P R IE D A D E

Vende-se uma de boa 
construcção com quintal, 
cocheira e um telheiro 
grande na rua da Bella 
Vista, a qual vae ficar com 
outra frente para a nova 
rua da Estação. Trata-se 
com Januario Gonçalves, 
(o homem das miudezas).

Q U IN TA DO B O R R A -  
L H A L

Arrenda-se. Quem pre
tender dirija-se ao proprie
tário— Rua dos Fanqueiros 
N.° 209— Lisbôa

O
u e r e i s  obter os célebres relogios ame

ricanos Inquebraveis? Comprai-os na 
Relojoaria Garantida de Avelino Mar

ques. São muito elegantes, com pouco diâ
metro e com o peso de 70 grammas, sen
do as capas gravadas em nickel massiço.

Custam apenas 4I000 réis! Quem, por 
este preço, não terá vontade de possuir 
irn relogio escape dancora Inquebraveique 
e affiança por dois annos mesmo contra 
qualquer peça que se parta?

Pia mais relogios de differentes aucto- 
res desde 3$ooo réis até 9$ooo réis.

,Lindo e completo sortido em annéis, 
brincos e travessões em ouro. Relojoaria de

& E3 E3 53 I
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4 O DOM INGO

A  f l L I i

Romance historico con
temporâneo por

MIRIEL MIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a 1 5o 
réis.

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

G A ZET A  das ALDEIAS

Semanario illustrado de propagan 
da Agrícola e vulgarisaçáo de conhe 
cimentos uteis, premiado com meda
lhas de ouro, prata e bronze em diffe- 
rentes exposições e grande- diploma 
d'honra na Exposição da lmpren a 
de 1898.

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

r o r i T o t

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E  NOYO TESTAMENTO

iVida de Jesus Christo e dos pri- 
me.ros apóstolos/ acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappas e um pla
no de Jerusalem.

P E L A

“ Esírella do Itforte,,

Com approvação do sr. D. Antonio, 
Bispo do Porto.
Preço, brocbada— 160 réis. Carto 

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Jú

nior, rua das Oliveiras, 75— PORTO.

M A XIM O  CO RKI

MA PRISÃO
Ultimo trabalho littcra- 

rio do exlraordinario escri- 
ptor russo. 0  mais empol
gante que a sua pen.na tem 
produzido até hoje.

0  romance dos presos 
polilicos da Russia, anàlyse 
ios costumes barbaros da 
escravidão moderna.

Um volume de perto de
2 oo páginas, com uma ca
pa a cores, illustrada com 
um dos melhores retratos 
do auctor.

Preço réis

«.4 E D IT O R A » 
Largo do Conde Barão, 5o 

111 L I S B O A  5

S T O R E S  F I N T A B O S
3-+9 PA RA  O

COMMERCIO e INDUSTRIA
e casas particulares

Pintura inalteravel em todo o género de desenhos, 
como monogrammas, alegorias, inscripções, etc., etc.

Desta ultima novidade apresentam-se amostras a 
quem as solicitar ao unico representante em Aldegal
lega, Manuel B r  a% dos Santos, rua Direita, i 3g, e rua 
do Pòço, i —Loja de Novidades.

COMPANHIA FABRIL SINGER
3 _______

P o r 5oo réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO À O  DA CRU Z, cobrador 
da casa «& CV‘ e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia ca ta lo gr) s a quem os desejar.
5J H  ALD EG A LLEG A

Pequena bibliotheca democratica
^Dirigida por- SZnienie fêerr-ãô

f m h h  por M L M 1 M ©  S A U A M

Pcqiíessos (tratados de eulsacação cívica e isi«5*a5. 
Obras áe propagaiada deiaaocratica. - BSstudos dc 
vulgarisaçáo scieíetifíca. -jtfsíudos fristoricos.-TanB- 
garãsação da scicsscia das religiões.-Questões de 
lutercsse proletário.- Eitc.

OS DRAMAS 
DA CORTE

(Chronica do reinado de Luiz XV)
Romance historico por 

E. LA D O U C ETTE
Os amores trágicos de Manon Les- 

caut com o celebre cavalleiro de 
Grieux. formam o entrecho d'este 
romance, rigòrosimente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade devéras encantador.

A côrte de Luiz xv , com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente pelo auctor d‘0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
eu novo livro, destinado sem duvi

da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi recebido em Pa 
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
commovente romance, será feita em 
fasciculos semanaes de iõ páginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.
3©  réis o fascículo

104» réis o to na o
2 valiosos brindes a todos 

os assignantes
Pedidos á Bibliotheca Popular. Em 

presa Editora, 162, Rua da Rosa, 162
-  Lisboa.

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

P R I iÇ O S  » A  A N M IC iX A T C R A  X l  p r o v í n c i a

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

A sahir quin-enalmente.

Esta bibliotheca inicia-se no intuito de aproveitar 
todo o saldo em beneficio da escola do Cenlro Rodri
gues de Freitas.

Sé de do Centro da a Pequena Bibliotheca Democra- 
tica»:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

- a s  l i s b o a  i m -  ■

IIIIVU LiOUilil

P A R I S

Romance de aconteci
mentos sensacionaes e ve 
ridicos occorridos na actua
lidade e mais interessante 
que os Mysterios de. Paris 
e Rocambole por Dubut 
de Laforest.

Pedidos á «Editora», lar
go do Conde Barão, 5o 
Lisboa.

EN C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Revista illustrada de
instrucção e recreio 

A Encyclopedia mais util 
e economica que se publica 
em Portugal

Cada numero consta de 
80 paginas, profusamente 
illustradas, compostas em 
typo muito legivel, impres
sas em magnifico papel e 
elegantemente brochado.

P reco da assignatura, an
no, 800 réis.

Pedidos a Manuel Lucas 
Torres, rua do Dia rio de 
Noticias, 93— Lisbôa.

-$£DE'eMLlSSOA- 
© J  10,-1? -fiSBO A

Para tratar com o nosso correspondente em Aldegal
lega, sr. Domingos José Martins da Silva. 386

A O 8  E C C W Õ M iC O S !
_ -«»—- ---------------------

Quando qualquer artigo de vestuário, roupas de ca
ma, meza, etc., lhes for preciso* não deixem de preferir 
a loja que maiores sortimentos e bellas qualidades possa 
ter, por preços muito em conta, o que sempre se encon
tra na

L O J A  s e  “ O V O
P R A C A  A G R ÍC O L A  —  A L D E G A L L E G A  360

m m h m m m h »  t m w t t m w w  
PROVÍNCIA BA EXTIiEMADURA

LEIRIA, SANTARÉM E LISBOA
Mappa ehoi‘ographico  d ’esta p ro v in c ia  cuidadosa- 

BBBeaste elaborado pelo capitão do
exérc ito  l&espasahol fiir. R eflito  C-hias y  Caa*bõ

E’ uma obra perfeita e de absoluta necessidade para 
os que desejem conhecer esta provinda com seus dis- 
trictos, os quaes são impressos em lindas cores, com 
as suas vias de communicação, os seus rios, as suas 
montanhas, as suas povoações, tudo isto perfeitamen
te disposto e impresso a nove cores, permittindo en
contrar-se com facilidade o ponto que se procura.

Este mappa é feito segundo o systema da Commis
são de Serviços Geodesicos Portugueza.

E’ portátil, dobrando-se e reduzindo-se á oitava par
te do seu tamanho, para o que é reforçado com uma 
bella tela de linho, cujo involucro em forma de livro, o 
torna ao mesmo tempo uma elegante e primorosa edi
ção.

Preço 400 réis. Pelo correio 420 réis.
A collecção das províncias do continente, ilhas dos 

Açores, colonias africanas e índia, que se compõe de 
12 livrinhos, custa 4$8oo réis, Pelo correio 5$000 réis. 
Mappa de cada provinda 400 réis. Pelo correio 420 
réis.

Do mesmo systema ha tambem o mappa geral que 
abrange Portugal e Hespanha por i$200 réis. Pelo cor
reio i $ 23o réis. E ainda o mesmo mappa em folha in
teira e sem tela, proprio para salas, escriptorios e es
colas primarias por 600 réis. Pelo correio 63o.

Todos os pedidos, sempre acompanhados da respec
tiva imoortancia, devem ser feitos a Egenio ívW^ira 
ARGANIL.


