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§j PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

Concluiu-se o inquérito 
aos actos da guarda muni
cipal, que tanto deram que 
falai-; desse inquérito re
sulta que todos estão in- 
nocentes como umas pom- 
binhas sem fel e que o po
vo é que foi o culpado das 
mortes e acutilamentos que 
se deram na capital por 
occasião das eleições. San
ta gente! Pódem continuar 
á vontade na sua faina de 
dar para baixo em quem 
os sustenta, porque tèem a 
certeza da impunidade.

Estamos ou não estamos 
em Marrocos?

Os anjos que respon
dam.

Está agora na téla da 
discussão um assumpto de 
grande alcance; a constru- 
cção de casas baratas e sa
lubres. Vae uma commis
são ao parlamento apre
sentar a sua representação, 
para que os altos poderes 
do Estado se interessem 
pelo referido assumpto. 
Parece-nos, porém, que se 
o impulso não partir da 
iniciativa particular, ficará 
esse grande melhoramento 
para as calendas gregas. 
Os altos poderes do Esta
do tèem tanto em que se 
occupar!,. .

Mas não se deve desani
mar em tão meritória cru
zada. Conjuguem-se todos 
os esforços para se chegar 
ao bom exito dessa ale- 
vantada idéa, que virá tra
zer o conforto e a saude a 
tantos desprotegidos da 
sorte.

As casas em Lisbôa são 
caríssimas, e a renda ele
vadíssima é o pesadelo dos 
que auferem parcos lucros 
pelo trabalho ímprobo de 
todos os dias. Se se conse
guir remediar esse mal, 
será um grande passo da
do no caminho da melho
ria para as classes pobres. 
Ha ainda o contrasenso da 
decima sumptuária, que 
obriga o desgraçado inqui
lino a pagar ainda ao Esta
do uma contribuição sobre 
a renda que o senhorio 
lhe recebe. O ra isto é o 
que ha de mais retrógrado

e seria bom que acabasse 
por uma vez.

Mãos á  obra; empunhe- 
se o camartello para dei
tar por terra mais uma Ve
lharia que nos envergonha. 
Trabalhem tódos com de
cidida boa vontade e não 
se largue mão do assumpto 
sem que haja a certeza de 
vencer. A  união faz a forca!»

Jo aqu im  d o s  A n jo s .

I»ergunta-§e

O  que será feito das 
mantas na importancia de 
63$()oo réis que no celeber- 
rimo dia 2 de janeiro ulti
mo a camara mandou com
prar a tres estabelecimen
tos desta villa e que servi
ram para cobrir 60 praças 
da guarda municipal?

Estarão a cobrir do pó 
as «adeantadas» cadeiras?

C entro  S2scoSsr Btodri- 

gues  de  IFrestas

UI
E’ hoje que esta presti- 
osa agremiação republi

cana efectua um passeio 
fluvial a esta villa, onde se 
demorará duas horas. No 
Centro Republicano Dr. 
Ceslestino d’Almeida rea- 
lisar-se-ha uma sessão so- 
lemne em que farão uso 
da palavra os nossos pres
tantes correligionários, srs. 
drs. Macedo de Bragança 
e Cunha e Costa e os srs. 
Antonio Ferrão e Ferreira 
Giraldes.

Acompanha os excursio
nistas a distincta banda da 
Concentração Musical 24 
de Agosto.

.Wanifesto facultativo do  

trigo nacional

Principia em i 5 do cor
rente e termina em novem
bro o período para que os 
agricultores possam mani
festar o seu trigo.

Todo o trigo manifesta
do até á quantidade de 
16.000:000 de kilogram- 
mas em cada mez será 
comprado pelos fabrican
tes de farinha ao preço da 
tabella official.

Para este fim devem os 
productores enviar á séde 
do Mercado Central, em 
Lisbôa, ou ás suas delega
ções districtaes, uma amos
tra de um kilogramma, pe
lo menos, de cada qualida
de, segundo as instrucções 
fornecidas nestas estacões.

C A R T A  D E  C A N H A

O assumpto de todas as 
conversas esta semana é a 
imponência do espectáculo 
de domingo ultimo em be
neficio do Centro Escolar 
Republicano Dr. Affonso 
Costa d’esta villa. A boa 
ordem com que tudo cor
reu provou mais uma vez 
que os republicanos não 
são como os monarchicos 
dizem. A festa de domingo 
o affirma bem alto e as 
manifestações aos homens 
mais eminentes da demo
cracia sahidas expontanea- 
mente da alma ciosa de 
Justiça duma multidão 
compacta que enchia o 
theatro provaram á eviden
cia que o sentir deste bom 
povo é profundamente re
publicano. Não ha que du
vidar. Comtudo reptámos 
quem quer que seja a que 
nos desminta.

Não estava aiii represen
tada a aristocracia do sitio. 
Não senhor. Alli só estava 
a plebe, a escumalha, os 
restos, a canalha, em resu
mo; os declamadores das 
ruas, segundo a voz repe
lente e odiosa dum padre- 
ca que alugado, audaciosa
mente teve a habilidade de 
nos perseguir em tempos 
que não vão longe.

Sim! só estavam os que 
tudo pagam e nada tèem. 
O s pequeninos. O s que 
soffrem por um ideal nobre 
e que um dia ou agonizam 
num casebre onde a hy- 
giene desappareceu para 
dar logar á infecta mas
m orra  dos fortes da Sibé
ria ou então os atiram rui
dosamente pela barra fó
ra, para que nunca appa- 
reçam a íazer sombra ás 
várias castas de adeantado- 
res e adeantados do regi
men vigente. Sim! eram 
esses que trabalham de sol 
a sol governando a vida 
honradamente, para que 
na sua casa modesta não 
entre a odiosa fome a per- 
seguil-os. Sim! eram estes 
que o monarchismo des
preza escarrando-lhes na 
face immaculada do Soffri- 
mento e que, de mãos ca
losas trabalham todo o dia 
sem cançar, para que os 
grandes ladrões comam á

sua custa e andem á redea 
solta adeantando-se com o 
seu dinheiro. Eram esses 
que alli estavam: era, final
mente, o Povo, esse mar- 
tyr revel do despotismo 
monarchico de todos os sé
culos passados e que ainda 
agora, em pleno seculo X X  
elle vê a tyrannia, implaca- 
vel, imperar como uma fe
ra obesa em cima da sua 
cabeça de revoltado, ten
tando subjugal-o pela força. 
Mas não! Os tempos vão 
mudando e não é lí.ito 
acreditar que este estado 
de coisas dure muito tem
po. A monarchia delinquiu; 
no banco dos réos está sen
do julgada. Nada a pó
de salvar. Os juizes são 
sete e esses são implaca- 
veis; têem a força do 
povo a dominal-os e não 
perdoam porque sãojustos. 
As manifestações de do
mingo nw theatro d’esta 
villa eram as que por toda 
a parte sahem da alma das 
multidões; era o Povo a dar 
força a esses juizes cuja 
austeridade atormenta os 
tyrannos.

, A .  DE J. OuVEIHA-

Cessão da cansara

A camara municipal 
deste concelho, reunida 
em sessão ordinaria de 8 
de julho do vigente, delibe
rou o seguinte:

Organisar uma postura 
respeitante ao gado capri
no.

- X -
Annunciar, por meio de 

editaes, a numeração de 
prédios a que são obriga
dos os respectivos proprie
tários, nos termos do «Co
digo Administrativo», cujo 
serviço deverá ficar concluí
do até fim do proximo 
mez de agosto,

Annunciar, por meio de 
editaes, que recebe propos
tas em carta fechada até 
ao meio dia de 29 do cor
rente, para os fornecimen
tos de mantas e esteiras 
para as cadeias d esta villa.

- " X —
Foram approvadas di

versas ordens de pagamen
to, encerrando-se a sessão 
á uma hora da tarde.

A s  d eb ulh ad ora s  e m  a- 

cção. Im p o rta nc ia  da  

escolhat do  combustl- 

ve!.

Qualquer que seja a in
dustria de que se trate, c 
sempre uma questão pri
mordial o preço por que fi
ca a unidade da força mo
triz, que deve ser o mais 
barato possivel,

O preço dessa força de
pende de uma série de fa
ctores, em que por certo 
um dos mais importantes, 
quando se trata de moto
res a vapor é a natureza do 
combustível.

Em vista do enorme in
cremento que tem tomado 
em Portugal nos últimos 
dez annos as debulhadoras 
a vapor, é um assumpto 
que interessa sobremodo a 
avoura nacional a escolha 

do combustível para tornar 
o trabalho com estas ma
chinas o mais barato possi- 

t \ .

Em algumas zonas póde 
o lavrador ainda dispôr de 
lenhas por preços que con
siderados em absoluto 
aindam parecem rasoaveis, 
mas em muitas outras as le
nhas faltam de todo ou se 
alcançam por preços eleva
díssimos

O  carvão de pedra ten
de de dia em dia, cada vez 
mais a substituir os com
bustíveis vegetaes, como 
Lenha, raizes, cepas, palhas, 
moinhãs, etc., etc., ainda 
mesmo quando se dispo
nha de combustíveis vege
taes em condições econó
micas, sempre ha vanta
gem de pelo menos os em
pregar de mistura com o 
carvão de pedra. O s prin- 
cipaes typos de carvão de 
pedra que se ençontram no 
mercada apropriados para 
machinas são; o carvão de 
Cardiff e o de Nexvcastle 
O  carvão de Cardiff é de 
maior poder calorífero. que 
o de Newcastle, em- com
pensação este tem maior 
desenvolvimento de cham- 
ma. Estas differenças fa
zem que-o carvão de C ar
diff deverá ser preferido 
para machinas de grande 
tiragem-e o de Newcastle 
para as machinas de pouca 
tiragem.
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À direcção da Socieda
de Phylarmônica í .0 de 
Dezembro resolveu, em 
consequencia dos magnífi
cos elementos artísticos que 
procura introduzir nâ sua 
festa-, que a tourada se rea- 
lise em 2 de agosto proxi- 
tfio ê não èni 19 do cor
rente como hâviamos dito.

Gomo cavallêiros éstão 
já contratados os srs. Fer
nando Tormenta,  que tan
to agradou na tourada 
aqui realisada em beneficio 
do Centro, e seu irmão 
Carlos Tormenta, e como 
bandarilheiros Chispa-, e 
Antonio Còto.

Haverá um admiravel 
intervalio, trabalho nunca 
visto em Aldegallega.

P a rt id o  I&ejíisiiMséaMó ciíi 
C a n h a

À Commissão Pafochial 
Republicana de Canha ob
teve em resposta a um of
ficio dirigido ao sr. dr, Af- 
fonso Costa* pedindo-lhe 
que consentisse que 30 
Centro d'aquella villa fosse 
dado o seu nome, a se*- 
guinte carta:

«Meus caros correligio
nários.— Accedo do me
lhor grado á proposta que 
rne fazem, e agradeço-lhes 
a attenção que a sua idéa 
traduz.

Queiram sempre dispôr
do

Correligionário e amigo 
dedicado

Affonso Cosia*.■------------------- ---------
í® d é  jtsiíf&©

Conforme noticiárnds a 
phylarmônica i.° de De^ 
Zembro de Aldegallega 
festejou o dia 5 de julho 
por ser o 5.° anniversario 
do Certamen Musical em 
Setúbal em que esta socie
dade ganhou o í.° prernio, 
tocando pelas ruas da villa 
nessa íloiíe e recolhendo 
depois á séde da Socieda
de, seriam ío horas, onde, 
pela direcção, foi servido 
aos phyiarmónicos um de
licado «copo dagua», tro- 
cando-se, por essa occasiãó, 
os mais aífectuosos brin
des.

No salão da Sociedade

realisou-se Uma elegante 
soirée, dançando-se anima
damente até ás 4 horas da 
madrugada.

Foi uma excellente festa, 
em que todos se diverti
ram sem á mais pequena 
nota discordante.

felninOrèS
Que as opposições não 

sé acham dispostas a ac- 
ceitar o abafárête da ques
tão dos «adearttamèntostf 
que se intenta realisar por 
estes dias.

— Que, sé éssa violência 
se praticar, a questão será 
larga e rigorosamente tra
tada Ua camara alta pelos 
srs. Joao Arroyo, Dantas 
Baracho é José d’AlpOÍm.

— Que a real familia 
ttadeantada» está altamen
te indignada com as ques
tões qUe surgem de mo
mento a momento.

— Que a éscártdalosa 
taypa da estrada do Areias 
tem sido o assumpto de 
muitas reuniões de pales
tra

— Que até de noite alli 
têem ido grupos de. indivi- 
duos admirar o escandalo
so abuso.

— QUe a tal quadrilha de 
gatunos a que já nos refe
rimos continúa a visitar de 
noite os estabelecimentos 
desta villa.

— QUe as auctoridades 
ainda não se incummoda- 
ram com os ratoneiros, 
exigindo-lhes declarações 
e informando-se da verda
de.

— Que o sr. José Maria 
dos Santos passou um dia 
da semana passada incom- 
niodado de ‘saude devido 
a uma pescada qUe comeu 
ao almoco.

fesrvão d« pedra
O. Herold &  C .a, rua da 

Prata, 14, Lisbôa, tem qua
si sempre vapores com car
vão de todas as qualidades 
á descarga e sempre gran
des existencias de carvão 
de Cardijf, de Newcaslle, 
de Forfd , de Coke de fun
dição e de cosinha e de Ari- 
tliracild para appârélhos de 
gaZ pobre marca Great 
MoUtain,

Ç Q F R E  D E  P I I Q I , â S

DESALENTO
‘Oh! ininhà CrenCa, minhà crença 
Que tão depressa nie fugiste,
Porque deiicasie em dôr irúménsà 
Uma pobré alma sempre triste?

Quem àma e crê é tão ditoso!
Vê todo o mundo num jardim;
Riàílâ o sol, puro e formoso,
P or sobre a torrê de niarfim.

Ouve-se em lodá a creação 
Como um concerto encantador';
Soam em nosso coração 
Os hymnos mágicos do amor.

Mas quando emfim se vê perdidá 
A  crença, a fé que dava dlènlo,
Quando a illusão da nossa vida 
Foge velo* do pensamento,

0  peito raSga-se aos pedaços,
P or dôr alro^ dilacerado;
Quebrani-se então todos os laços 
Que nos prendiam ao passádo-,

E  numa ancia de saudade,
N'um saluçar de magua inftndà,
Di~emos nós: «Será verdade?
«Oh! Se eu pudesse crer ainda!

jfeaquim dos ofLnjos.

í ’oniíèio e i  S&íasíjal
O Directorio do partido 

republicano realisa hoje 
em Setúbal Um grandioso 
comicio a fim de discutir e 
apreciar a grave questão 
dos «adeantamentos» á ca
sa real. Pedimos a compa^ 
redeia de todos os nosso 
corréliçrionafios;

Asylo  de  & .

Pessoa muito competen
te informou-nos de que no 
proximo domingo, içi do 
corrente, se effectuará a 
ifiaUgUração deste estabe
lecimento de caridade.

Oxalá, d’esta veZ, seja a 
valer, o qUe já não é sem 
tenipo.

ísto quãndo se trata de 
accUdir aos désprotegidos 
da sorté. .

Baile
Hoje, á noite, ha baile 

no grande armazém do 
largo da Eira, para cujo
fim se' acha vistosamente 
ornamentado.

á^esía ao S e n h o r  «Sesáss 
dos AíSIictos

Consta-hos que a classe 
piscatória d’esta villa ten
ciona fazer estè mez a fes
ta ao Senhor Jesus dos Af- 
flictos.

Esta festa, que costuma
va sér muito concorrida, 
ha já seis annos que sé não 
faz, e, segundo parecé, 
aquella classe vae fazel-a 
este anno com grande sa
crifício.

dinheiros públicos era be
neficio dá casa real, o re-̂  
laxérti áos tribunáés ordia 
narios-, qué cohsidera como 
sendo os unicos capazes 
de o julgar. Mais se diz 
que o sr. ÀUgusto José da 
Cunha affirmará qUe con
cede aos seus correligioná
rios toda á liberdade de 
acção á seu respeito e ain
da se âccrescenta qúé 0 
antigo presidente da cama
rá dos parés já ofíidou 
nesse sentido ào directório 
dô partido republicano».

4 ò  sr. admiBfiistrador do
coucéllso

Lembrámos ao sr. adrhi- 
rtistrador do concelho a 
converiiencia de lazer én- 
trar na ordérfi c>S que vio
lam a léi, e istO sem qué 
su l eX.á olhé párá a côr 
dos trarlsgressofes. Seja 
vermelha oU árriaréllat 
transgrediu, appliqué-se- 
Ihe o devido correctivo. Es
tamos vendo todos os dias 
deitar das janellas parà a 
rUa toda a qualidade dá 
immundicies* carros guia
dos pof riiénoreSj outros 
sérii láritérna de noite e â 
policia Voltar as costas a 
tudõ isto. Aldegallega quer 
que se faça justiça séfn êx- 
cepçõés e é o que sua ex.d 
tem a fazer. Nada mais.

A atliíiidé do  sr. Ásagsss- 

to «Sose da  C n n h a

0 Seculo d’hontem, ré- 
ferirido-se á qUestão dos 
adeántàmentosj diz:

«Consta qUé o sr. Au
gusto José da Cunha irá 
muito brevemente á cama
ra dos parés préstar de
clarações sobre os adean- 
tãmentos, dizerido-se tam
bem que ésse antigo mi
nistro pedirá que, se por
ventura o julgarem culpa
do por ter defraudado os

lixam és
Da Escola Progresso do 

nosso artligo e correligio
nário Antonio Rodrigues 
Callelro foram a Lisbôa 
fazer exame^ ficando ap- 
provados, José PaUlo Pe
reira Rato, í.° anno do 
curso geral dos lyceus; Al
bino Pereira Rato, Anto
nio Maximo Sequeira e 
Norberto Monteiro Vetltu- 
rà, 2.0 anno do curso geral 
dos lyceus:

Aos intelligentés rapa- 
Zes, a seus paes é ao nosso 
amigo Calleifo os nossos 
mais sinceros párabens.

ftòia sésiianal

Diálogo entre amigos:
— E’ ridículá â vida dò 

padre!
— Porquê?
— PorqUe sô está satis

feito qUando veste sáiás.

FOLHETIM

TraduccTío dê J. DOS ANJOS

N'aqtlélle parque solitário, o amôr 
nascente dos dois tinha caslidades 
candidas de idyllio. Dispunham já a 
su® viàa pYoXiríía cctni risos e proje
ctos sem nexo. como se se tratasse 
d’uma festa ou d’uma viagem de nú
pcias de- cjtfe não- se1 deve voltar. Ella 
dizia lhe tudo o que peffsava com uma' 
franqueza tranqfuillff.- Perguntava-lhé o 
que ignorava do amor muiío simples- 
fflente. sem aquelles rubore’s fingidos 
çae o ociiulsani ama segunda inten- *

ção libertina. Estava impaciente por 
se casar, por se mostrar com o ho
mem a quem amava, por lhe dar to
do o seu sér edm a rrtesma cofífiança 
com que lhe tinha dado o coração.

E  á proporção q;ue o Roberto a ifli- 
dava nas íernuras esperadas e, pelas 
suas coftfissões, pelas phrasís desejo
sas que não se corrípletam, lhe derra
mara no ftírrdo da alma unrta especie 
de philtty singular e atorrííeritador, a 
menitia de' Savenay transfigurava-se, 
toríiava s£ pensaritiva, já náo íiriba o 
mesfn'o riso travesso dos primeifos 
dias, nem o mesmo olhar, o mesmo 
som de voZ, as mesrrias attitudes. No 
fundo' dos seús olhos havia íirtía charn- 
rria laterfte. A ’s vezes, quando os la
bios d'elíes se tocavanfi, se liam úm li
vro o-u falavam ao ottvido' S a í do ou
tro, as narinas palpitavam-lhe imper- 
ceptivelmeftte e ella respondia-lhe á's

avessas como ?e fosse átaCado subita
mente de loucura.

Foi uma tarde, no vasto salão co 
berto com um tapete desbotado,— 
emquartto a t a  do’rm'ia(.—efue o Ro
berto a abradou pela primeira vez. A 
Lise estava ao piano tocando, ri’u'ma 
toada rílelatrcolica. O tremor das lu 
tzs estriava-lhe de reflexos de ouro a 
nuca; cheirava bem. como um ramo 
de fíôres colhidas ao sot, e élle, rião 
se'pode ff d o coftter, apoiou docemefi 
te os labios n‘aquella pennagem' de 
seda loura. Depois beijou-a por de- 
traz da: orelha, ria covitlha da face, 
rias pestarfas coffipriJas e avelludadas, 
na tesfa, e a firial, por mais tempo,-na1 
bôcca fresca que lhe restituis o beijo. 
A  Lise serítia-se feliz como nunca ti
nha sido.

V I
Ao principio, para gafthar témpo e

tambem porqtíe receava alguma com
plicação importuna, algurri destempe- 
ro da amante, o Roberto respofídera 
docilmetíle ás longas paginas apaixo 
nadas e inquietas cfiiê «miss» W iskey 
lhe escrevia ttfdos os dias.

Dissimulava o’ estado do seu cora
ção?. Piriíava-lhe cotri tínfa iridifiereri- 
ça appa'-ente e com côr es falsas as 
impressões da sua estada ria Morari- 
diére. Dizia-lhe c[ue a' Lise era uma 
rústica vulgar e charra, que não se 
sabia Vestir nem' conversar. Mo'rria-se 
de' íiborrecimerito' rfat^uelle palacio 
deserto'. E  como se tivesse saudades 
nostalgicas,- comparava o vasto q’úái-- 
to’ frio oftde dormia com aquella alco
va familiar, a cama larga coberta de 

íreíídas, delicioso riiriho onde ella a ti- 
riha amado tanto e oride tornaria a 
smal-a tão ardentemente como rio 
passado.

Depois censurou-se para aquellè jo
go equivoco, por assim reriègar o 
amor novo que lhe trasbordava ago
ra dD coração, e queimou d’ahi em 
deante, sem sequer as abrir, as cartas 
que vinham de Paris, éscriptas pela 
americana.

«Miss» W iskey em breve compre- 
herideu, pelo silêncio repentino do 
Roberto, por aquella ausência que se 
etéfflisava, que o seu amante lhe fu
gia, qúe aquella rapariguinha honesta 
de quem ella náo fazia ca’so nenhum, 
qúe julgava ser feia e sim plória,a ti» 
riha vencido com as suas próprias ar
mas, que aquelle casamento obrigado 
se tornava n’um casamento de amôr.

ÍConíiritfií;.-



O DOM1NGÓ St
Una presejsle enganado

O nosso amigo Braz pó
de dizer-hos que tal lhe 
souberam os 18 bizugos 
que os peixeiros do Paço 
Ihé mandaram, julgando 
fazerem 0 trivial presente 
ao cabo Valente da policia?

Lembrámos ào Vereador 
encarregado do pelouro 
da limpeza pública faça 
com cjutí os empregados 
dèerh limas lavagens nos 
cairos destinados á essé 
serviço, pára evitar que 
tíoristanterriente estejamos 
a ser incommodados mes
mo em nossas casas com o
fétido que delles se exhala.

---------- —— — «»,----------

I>o,$a de  \ o t id a d e s

A Loja de Novidades é 
hoje o estabelecimento 
que mais variedade de ar
tigos dé capella^ quinqui- 
lhéfiás* retfozeirtí é perfu
marias tém Aldegallega.

ÁÍdcgaÍ)éga

Modista com longa prá
tica de chapéos, chegada 
de Lisbôa^ faz e transfor- 
riiá-os pelos melhores figu
rinos parisienses, para se
nhora e creança, em todos 
os géneros; lava e tinge os 
cascos de palha ficando 
coriio novos è transforma 
Os mais antigos; frisa plu- 
mâs. Erisiná a fazer cha
péos em trinta lições.

Tambem faz ve'stidos, 
cápas é casacos com a 
ttiaxirha elegância. Exectita 
toda a qualidade de figuri
nos mesmo os máis diffí- 
ceis.

Encarrega-se de enxo- 
vaes para noivas. Ensina a 
fazer flôres em panno, vel- 
liidoe seda. Precos muito 

*

rasoavéis. Quem preten
der dirija-se a Beatriz Ne
ves Miees* riia da Fábrica, 
46, nesta villa.

ANNUNCIOS

a .n n u n c i o

3.^495 réis, annualmente, 
a Joaquim dos Santos Oli
veira, e vae á praça nò 
valor de 23o$ooo réis.

Fica a cargo do arre
matante o pagamento por 
inteiro de toda ã contri
buição de registo.

São citados todos Os 
crédores incertos para as
sistirem á dita arremata
ção, e ahi Uzarem dos seus 
direitos, sob pena de re
velia.

Aldegallega do Ribatéjo,
23 de junho de 1908.

o  E S C R IV Á O

Àntohio Augusto dá Silva 
Coelho.

V erifiq u e i a ekactidão :

O JU IZ  DF. D IR E IT O

A. Francó.

(8 .’ publicação)

No dia 19 de julho pro
ximo, pelas dez horas da 
mâtfhá* á porta do tribu 
nal judicial d’está villa de 
Aldegallega do Ribatejo, 
rios autos de inventario 
ofphariologico a c|ue Se 
procede pór obito de 
Christiano Augusto Rezi 
ha, viuvo, morador que 
foi nesta mesma villa de 
Aldegallega, se há de ven 
der e arrematar em hasta 
pública a quem maior 
lanço offerecer sobre o 
valor abaixo designado 
umá morada de casas de 
habitação abarracadas, si 
ta na rua da Fabrica, de 
esta villa de Aldegallega 
<ào Ribatejo, foreira em

A N N U N C I O

DE ALDEGALLEGA

( í . a publicação)
__^

|õ dia 19 do corrente 
mez, pelas dez horás da 

manhã, á porta do tribunal 
udicial desta villa de Alde

gallega, se háo de vender 
e arrematar èm hasta pú
blica as dividas activas per
tencentes á massa do fal- 
lido José Felix Cabanas, 
da villa da Moita, a quém 
por ellas offerecer qual
quer quantia, as quaes 
constam da relação apre
sentada pélo Administra
dor da mesma massa* que 
estará presente no acto dá 
praça.

São citados todos os 
crédores incertos para as
sistirem á dita arrematação 
é ahi uzarem dos seus di
reitos, sob pena de revelia.

Aldegallega do Ribatejo,
9 de julho de 1908.

o  E S C R IV Á O

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

V é rifiq u e i a exactid ão :

O JU IZ  P R E Z I D E N T È

A. Franco.

A n S Í N U N C I O

IAF.1A DE ALDEGALLEGA
miTc

corrente mez, peiaS 10 
Iroras dá manhã, á porta 
do Tribunal d esta comar
ca, á fim dé ser arrema
tada por preço superior 
ao abaixo declarado, a se
guinte propriedade':

Uma fazenda denomi
nada Oiteiros de Dentro 
no logar e freguezia de S. 
Jorge de Sarilhos Grandes, 
composta de uma casá 
pará arrecadação, vinha, 
arvores e terra de semea
dura, livre de foro ou pen
são, no valor de 6oo$ooo 
réis.

A contribuição de re
gisto é paga por inteiro 
pelo arrematante. Pelo 
presente são citados quaes- 
quer crédores incertos pa
ra assistirem á praça, que
rendo.

Aldegallega do Ribatejo,
1 de julho de 1908.

V erifiq u e i a exactid ão :

O JU IZ  D E  D IR E IT O

A. Franco. 
õ ESckiVÂò 

José Maria de Mendonça.

ventario orphanolpgico por 
obito de Joaquim Barreiro, 
no qual é inventariarite 
Rosalina Carlota, ha de ser 
posta em praça no dia 19 
de julho corrente, pelas 10 
horas dá manhã; á porta 
do Tribunal d’esta comar
ca, afiitl de ser ârrerhata- 
da por preço superior ao 
abaixo déclarado á Ségtiih- 
te propriedade:

Uma fazenda rio sítio da 
Lagôa da Viceira, limites 
dò Samouco, desta fregue- 
zia, compõe-se de terra de 
semeadura, vinha e pinhal, 
livre e alodial, no Valor dé 
400.8000 réis.

Pelo preSetite são cita
dos quaesqúer crédores in
certos pai-a assistirem á 
:>raça querendo.

A contribuição de regis
tro é paga por iriteirO pelo 
arrematante.

Aldegallega do Ribatejo,
1 de julho de 1908.

Verifiquei a é iàctiJão :

O JU ÍZ  D E  D IR E IT O

A. Franco.
Ó ESCRIVÁO,

José Mària dé Mendonça.

À todas as péssoás que 
desejarem faZer ás suas 
compras de fazendas, lem
brámos a conveniencia de 
irem á conhecida

L O JA  DO POVO  
na Praça Agrícola.

E sabeis porque?
Porque são já bem co

nhecidas as vántagens, sor
timento e boá qualidade 
dos artigos que alli se ven
dem; e para occásiões de 
nidssa como a actual, de
certo cjue todos proctiram 
jtlntar o util ao agradaVel,
o que só se poderá obter 
na

L O JA  DO POVO
Ern cásimiras para fatos, 

nisso então nem se fala! 
sortido mostruoso!!!

Preços inegualaveis! E 
agora, então, que chegou 
uma enorme remessa des
te artigo que encanta to
dos os que têem bom gos1 
to a vestir bem!

Façam uma visita a títu
lo de curiosidade e verão 
que os não enganámos.

E’ a Loja do Povo, na 
Praça Agrícola. Não se
enganem. 386

(S5.a publicação)

Pelo júizo de direito d’es- 
ta Comarca, e por deli
beração do coriselho de 
familia e interessados no 
inventario orphariologico 
por obito de José dos 
Santos Mingates, rio qual 
é iríveritariante Anna d’As- 
sumpção, ha de ser posta 
em praça no dia 19  do

ANNUNCIO

GOMAI

(8 .a publicação)

Pelo juizo de direito 
desta comarca e por deli 
beração do coriselho de fa 
milia e interessados no in

Â N N U N C I O

(SLa publicação)

No dia ig de 
proximO pélas dez horás

da manhã, á porta do tri
bunal judicial de esta villa 
de Aldegallega do Riba
tejo-, rios autos de fállencia 
contra o faliido José Fe
lix Gabarias-, résiderite riá 
villa da Moita, se hão de 
vender e árrémàtár em 
hasta pública a quenl 
maior lanço offerecer so
bre o valor da sua avalia
ção* os bens immovéis ar
rolados pertencentes á 
rriasSa do rhesmo faliido 
que são os seguintes:

Uni predió urbano, for
mado por très cásas abar
racadas, que servem d’a- 
dega, cellèirO é cávállah- 
ça, sito há rua do ROzario* 
dá villa da Moita, livre é 
aljodial; áváliado em réis 
i 5o$ooo; e uni prédiô 
rústico, composto dé umá 
coiirella de terrá de se
meadura e vinha, no sitio 
dás Courellas de S. Sebas
tião, limites da villa dá 
Moitá, livre e allodial, ava
liado em 6oo$ooo réis.

Sãõ citados todos os 
crédores incertos para as
sistirem á dita arremata
ção, e ahi uzarem des seus 
difeitôSj sob péria de re
velia.

Aldegallega do Ribatejo^ 
3o de junho de 1908.

0  E S t R I V À O

Antonio Aiigiisto dà Silvâ 
Coelho.

Verifiquêi a exactidão:

0 JU IZ  D E  D IR E IT O ;

A. Franco.

Tem sempre bacálhau nas melhores edndições pa= 
rá bem servir o público.

Arroz extrangeiro, bom, a 120 e í í o  réis o kilo,* 
rriariteigá da Ilhá dá Madeira, uma das melhores mar
cas* chá de differentes qualidades, café* assucáres.

Cereaesi milho, fava e sêniea a 220 réis cada 14 li
tros Louça pelo'preço dás fábricas.

Vidros: uriia cóilecção de copos, caridieirOs dé por
celana nacionaes e ektrarigeiros qúé se vendem pelos 
preços cie Lisbôa.

Differentes drogas: Oleo de liriliaça* agua-raz, sec- 
carites; vernizes, cloreto, potassa, zarcão para vidrar 
louça què vende a i :85o réis cada i 5 kilos e muitoá 
oiitros artigos que se torria quasi impossivel mencioriar,- 

Acaba dé fazer, em excepcioriaés coridições, tini 
bello fornecimento ao seguinte:

Sola, carneira, cordevões, péllicas* vitellas france
sas e aniericanas, polimentos, elásticos, fio, pregO e pre
silhas e todos os ihais artigos pertencerites d arte de sa
pateiro peleis preços de Lisbôa.

Ha iàniberii grande sortimento de calçadõ para ho- 
iiiem, senhora e crianças que sé vende por preços niuitó 
limitados.

O  proprietário convida o respeitável público’ á fa
zer uma visita ao seu estabelecirrierito o que muitd 
agradece.
383

R U A  D IR E IT A , 130 A. Í3Ê6
(Defronte da Rua do Pôço)

A L D E G A L L E G A
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O DOM INGO

JOÃO FRANCO
POR

João Chagas
1  v o lu m e . 6 0 0  réis b r o 

chad o : en cadernado .
8 0 0  réis.

A ' venda em todas as livra
rias

i v i m

Mamicl Antonio ho Carmo
RUA DA GRAÇA, 18-1.°-D.

Aldegallega 403

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como o fregu ei os desejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisboa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregue% 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer fato como o 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli
des e bons jorros.

Tambem se executam 
sersidos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nas fa 
zendas mais difficeis. >

P A L H A

Enfardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re- 
logio Junior, nesta  villa, 
rua do Conde. 340

G A ZE T A  d a s  ALDEIAS

Semanario illustrado de propagan
da Agricola e vulgarisação de conhe 
cimentos uteis, premiado com meda
lhas de ouro, prata e bronze em diffe
rentes exposições e grande diplorrra 
d’honra na Exposição da Imprensa 
de 1898.

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

P O  F I T O

W Õ R Í A S I g R Ã D A
DO

A N T IG O E N O V O  TESTAMENTO
iVida de Jesus Christo e dos pri

meiros apóstolos/ acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappas e um pla
no de Jerusalem.

P E L A
“ Estrellá do  3>orte.,

Com approvaçáo do sr. D. Antonio,
Bispo do Porto.
Preço, broebada— 160 réis. Carto

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oiiveiras, 75— PORTO.

E N C Y C L O P E D I A
D A S  FAMÍLIAS

Preço da assignatura, an
no, 800 réis.

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

M A X IM O  C O R K I  _

NA PRISÃO
P r e ç o  8 0 0  réis

*A  E D IT O R A » 

Largo do Conde Barão ,  5o

LISBOA.

A FILHA

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.

OS DRAMAS 
DA CORTE

(Chronica do reinado de Luiz XV).

Romance historico por

E. L A D O U C E T T E

Os amores trágicos de Manon Les 
caut com o celebre cavalleiro de 
Grieux, formam o entrecho d’este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade devéras encantador.

A corte de Luiz xv . com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente pelo auctor d’0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
teu 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, sera feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.

2 0  réis o fascículo

l o o  réis o tom o

2 valiosos bl indes a todos 
os assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popuiar,Em 
presa Editora. 162, Rua da Rosa. 162
— Lisboa.

M U N D O  
INTERIOR

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

P r e ç o . 4 0 0  réis

VIDRARIA III RH BATEM
I D E

e s t e  importante estabelecimento ha 
grande quantidade de vidros de cris
tal nacionaes e extrangeiros e vidra
ças em todas as dimensões por pre
ços eguaes aos de Lisbôa.

Encarrega-se de collocar vidraças 
em janellas, vitrines, etc.

Ha tambem molduras em madeira e differentes arti
gos de louça.

0  proprietário d'este estabelecimento péde ao ex.mo 
público d'esta terra que não vá a outra parte sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

RELOJOARIA GARANTIDA
----D E -----

Avelino Marques Contramestre
—

Relogios de bolso america-< 
nos Inquebraveis de nickel ma- 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas,  ao preço de 4$ooo ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2S800.

Relogios de parede e de meza, accen- 
tamentos de relogios de torre, etc. 

Diversos objectos d o u ro  e prata. 
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar- 

car roupa numeradores e datadores,  prensas de alavan
ca e de sôco com sellos em branco para repartições 
públicas, companhias,  etc., marcas a fogo para caixas 
sinetes para tinta e para lacre, mono- 
grammas em relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

? . U u a  D ireita , % -  ALDEGALLEGA

DIARIO DE NOTICIAS
.A. GUERRA A3NTGrLO-BOER

Interessantíssima narração das luetas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do Transvaal e do 
Orange, incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas da

G U E R R A  A N G L O -B O E R
Por um funccionario da Cruz  V erm elha  ao serviço

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 1 6 paginas...................  3o réis
Tomo de 5  fasciculos..............................................  i 5o »
A GUERRA ANGLO BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N'e)la são descriptas, «por uma testemunha presencial», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO BOER faz passar ante os olhos $o 'eito r todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acérrima 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodígios de 
hcoism o e tenacidade, em que são eguaimente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Ôs incidentes variadíssimos d’esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas pequenas republicas sul-africanas, decorrem atravez de verda
deiras peripecias, por tai maneira dramaticas e pittorescas, que d/.io á G U ER
RA ANGLO-BO ER. conjunctamente com o irresistível attractivo duma nar 
rativa h.storica dos nossos dias, o encanto da leitura romantisada.

A  Bibliotheca do D IA RIO  DE N O T IC IA S
apresemando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preço,di
minuto, julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successos 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.
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88, RUA DIREITA, 9 0
E s q u in a  da 16wa do  C o n d e

ALDEGALLEGA
®®®®*®»®®®®®®®®®®®®®®«®

COMPANHIA FABRIL SINGER
2 6 0  -----------

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

Pedidos a AURÉLIO J O À O  D A  C R U Z ,  cobrador 
da casa . t o c o c k  «& C.“ c concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogvs a quem os desejar.
O H  A L D E G A L L E G A  1®

Pedidos á Empresa do D IA R IO  D E  N O T IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1 0 — L I S B O A

Pequena bibliotheca democratica
D̂irigida, per- c/Zníeniõ 'tEer-rãô

Funbah por M M M

P e q u e n o s  tratados de  educação  cívica e m o r a l .- 

O b ras  de giropaganda dem ocratica . - E s t u d o s  tile 
vulgarisação .«cientifica.-Estudos hist-oricos.-Vu?- 
garisação da sciencia das religiões.-Questões de 

interesse proletário.- litc.

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

P R E Ç O S  D A  A S S I t í A  A T U R A  \ A  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 

.4 sahir quins^nalmente.

Esta bibliotheca inicia-se no in'uito de aproveitar 
todo o saldo em beneficio da escola do Centro Rodri
gues de Freitas.

Séde do Centro da «Pequena Bibliotheca Democra• 
tica»:— Largo de Santo André,  19-A, i .c.

— s i m  l i s b ô a  m u > —■as


