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Ij PROPRIETAKIO— José Augusto Saloio

João Chagas
Temperamento ardente 

de luctador e organisação 
vigorosa de jornalista, João 
Chagas occupa, innegavel- 
mente, um dos primeiros 
logares entre os apóstolos 
da democracia. N’esta épo
ca de míseros e ascorosos 
pygmeus, elle destaca-se 
como um gigante, pelos 
seus serviços prestados á 
causa republicana, de que 
é um dos mais fervoro
sos adeptos.

Desde a mallograda re
volução de 3 i de janeiro 
no Porto, que produziu 
tantos martyres e fez der
ramar o sangue dos h.eroes, 
que o seu nome fulgura, 
como um astro de primei
ra grandeza, no céo dos 
novos ideaes. Tudo tem 
supportado; as privações, o 
capiiveiró, a deportação, e 
Sempre com a resignação 
dos martyres e a coragem 
férrea dos apóstolos,

A voz do perpétuo re
voltado echôa sempre, co
mo um protesto inérgico, 
contra todas as prepoten- 
cias e todas as tyrannia&^a 
penna de que se serve  ̂
um azorrague com quees| 
córràça- todas as Lrifamiasj 
ferro em braza com quej 
marca na fronte dostyran-» 
nos o estigma infamante- 
que os ha de apontar á 
posteridade.

Ainda nos tempos omi
nosos da ultima dictadurá 
elle foi victima dos odios 
do homem nefasto que re
geu por tanto tempo os 
destinos do nosso paiz. En
carcerado, privado de.to- 
das as regalias e liberdades 
a que tem direito o mais 
Ínfimo dos cidadãos, lá es
teve numa lôbrega prisão, 
de que só o livrou o acto 
praticado por dois homens 
no dia 1 de fevereiro.

O partido republicano 
deve-lhe porfiados e valio
sos serviços, e unia causa 
que possue tão intemerato 
caudilho não póde morrer, 
porque a voz inspirada do 
grande luctador ha de cha
mar ao caminho da liber
dade os que andam ainda 
transviados pelas veredas

escuras do erro e da igno
rância.

Saudando João Chagas, 
o estrénuo defensor de 
todos os que padecem, o 
batalhador incançavel da 
causa da democracia, cum
primos o nosso dever de 
íiberaes e pagámos, em 
parte, a nossa divida de ci
dadãos.

J oaquim dos A n jo s .

IM». it;58sl Sam paio  
Para a Praia de hspinho, 

aonde vae fazer uso de ba
nhos do mar, partiu na 
passada sexta feira, com 
sua illustre familia, o nosso 
presado amigo, sr. dr. Raul 
Sampaio, distincto médico 
d’esta villa, onde tenciona 
demorar-se um mez.

Que elle e os seus re
gressem bem e aproveitem 
com a sua estada naquella 
estancia balnear, são os 
nossos mais ardentes dese- 
jos.

Hoje, e-m Alçochete, rea- 
lisa-se uma corrida de 8 
touros em beneficio do 
moço de forçado José C a r
raça,

ISxesirsôes

Em excursão a esta villa 
deve chegar hoje, pelas 9 
horas da manhã, o «Gré
mio Excursionista Victor 
Hugo», de Lisbôa, acom
panhado das associações: 
Registo Civil, Centro So
cialista do i.°Bairro , Cyrios 
Civis do Monte, José Fon
tana, Fraternal e Grémios 
Alfamense e Castello, que

far-se-hão acompanhar de 
um grupo musical.

A ’s 3 horas e meia da 
tarde e tambem acompa
nhada do grupo musical 
('Patria Novais, chega hoje 
a esta villa umá excursão 
promovida por um gru.po 
de cidadãos de Belem.

O  grupo «Patria Nova», 
assistirá á tourada para o 
que foi já convidado pela 
«1 0 de Dezembro»,

S2\iinie «le pl&&reiia e ia

Fez exame de pharma*-. 
cia ficando approvado çom
12 valores, o nosso amigo 
e correligionário Alvaro 
Valente, a quem enviámos 
os nossos çordiaes para
béns.

I&sb m o res

Que na passada quinta 
feira o illuslrissimo senhor 
Frederico Guiiherme Ri
beiro da Costa fora a Lis
bôa representai- a camara 
municipal deste concelho 
ante a imprensa da capital, 
na exigência de um des
mentido sobre noticias pu
blicadas com referencia á 
passagem dos cyrios da 
Atalaya por esta vil|a.

-—Que aquelle illustre 
cavalheiro náo foi para ho
tel, não andou de trem, 
não foi ao theatro, nem fu
mou a trabucos».

— Que a escolha para es
te fim não podia ser me
lhor pelos lados tanto de 
representação como de eco
nomia.

— Que esta lembrança 
sahiu do bestunto do secre
tario da camara, a quem a 
actual vereação obedece 
cega e promptamente a to
dos os fiascos que elle or
dena.

— Que os vereadores 
procuram todos os meios 
de bem dirigir a barca, 
mas que nada conseguirão 
emquanto governados pelo 
secretario. >

:—Que a bruxa da rua do 
Conde continua mui d es- 
pre occupa d a mente rouban
do 5Sooo réis a c»ida tolo 
que lhe cái em casa.

— Que a clientella vai 
crescendo demasiadamen
te.

Caleeianseaatfo 'das ruas
A maior parte das ruas 

d’esia villa estão n'um es
tado deplorável com res
peito a calçada, e que mais 
custoso se tornará quanto 
mais tarde se-açeudir. Ou
tras ha, e em grande nú
mero, que não- tem calceta
mento, como no Bairro 
Serrano e outros onde se 
estão sempre- çontruindo 
prédios^Ora attendendo a 
que a camara náo póde — 
nem poderá emquanto o 
actual regimen estiver de 
pé—entrar em tão grande 
despeza,—-merçê do esban
jamento de dinheiro gasto 
superfluamente em moi
nhos, jazigos, .etc.,— lem
brámos que fosse proposto 
a todos os individuais que 
tèem prédios nestes bair

ros o pagamento do calce
tamento correspondente ás 
suas propriedades, forne
cendo a camara a pedra 
necessaria para esse fim. 
Assim temos que cada pro
prietário teria a sua rua 
calcetada pela bagatella de 
dois a tres mil réis e a ca
mara, com bem pouco di
nheiro, prestado um excel- 
lente melhoramento.

Estamos certos de que 
ninguém, por mais pessimis
ta que seja, não concorde 
com a nossa opinião.

Pense circunstanciada
mente nisto a camara, sem 
admitir imposições do tal 
secretario, e verá que pres
ta a esta terra um louvável 
serviço.

.•%syío f!e SS. «7o$é

Não abriu ainda este es
tabelecimento de caridade 
por falta de documentos 
que provem a in d entidade 
de dois dos requerente'.

Abrirá com seis indiví
duos dos mais impossibili
tados d'esta villa.

Na passada segunda fei
ra manifestou-se incêndio 
na adega da firma M. S. 
Ventura &  Filhos, que logo 
foi extincto pelos bombei
ros d’esta vilja.

s ra«essíio íla eas

Em ses.-ão ordlnai ia de
29 de julho ultimo resol-
/eu-se o seguinte;

Adjudicar ao sr. Jacintho 
Simões Quaresma o forne
cimento de mantas, ao 
preço de .800 réis cada
uma.

-x-
Receber propostas, em 

carta fechada, até ao dia
19 dagosto, para o forne
cimento e collocação de vi
dros nos candieiros da illu- 
mi nação pública..

- X -  .
Foi lido um officio da ca

mara municipal de Alco- 
chete annuindo ao pedido 
feito sobre a venda das 
carnes verdçs no sitio do 
Casal (Samouco), dando-se 
em seguida conhecimento 
ao respectivo.arrematante,

- - X —
Depois de approvadas 

diversas ordens de paga
mento, encerrou-se a ses
são eram 2 horas da tarde»



1ND1FMRENTES EM POLUTA

Ninguém, por mais inde
pendente que seja a sua 
situação, deve ser índitíe- 
rente enl prolitica.

A politica, no sentido 
mesquinho em que hoje a 
tomámos, essa lucta de in
teresses em que mais se 
'obra por alcançar uma si
tuação preponderante nos 
destinos da patria, do que 
pela prática de princípios 
que melhorem a situaçác 
do homem, dessa grande 
legião dos que trabalham, 
recebendo só emquanto 
trabalham —  menos que o 
preciso para satisfazer as 
suas necessidades, a políti
ca, como diziamos, deve 
interessar a todos — ricos 
e pobres, grandes e peque
nos.

No campo político, como 
no campo económico e fi
nanceiro, todos luctam pe 
la deteza dos seus interes
ses, defendendo uns as 
suas regalias, conquistadas 
á custa de embustes, op 
pressões e violências; ou 
tros os seus direitos, que 
uma pequena minoria lhes 
contesta e lucta sem cessai 
por lhos sophismar e não 
reconhecer.

Neste grande tablado 
ha logar para todos dize 
rem da sua justiça, ha 
campo extenso para luctai 
e razões de sobra para 
queixumes e protestos.

O  futuro, sem dúvida, 
será do maior número, 
quando a instrucção e uma 
outra moral mais consen- 
tanea com as necessidades 
natúraes do homem, o col- 
iocarem no verdadeiro lo
gar que lhe compete— fren
te a frente, de egual para 
egual, gosando a maxima 
liberdade, até ao ponto 
em que o goso d’essa rega
lia não vá prejudicar a li
berdade dos outros, alcan
çando por direito o que ho
je nem por favor lhe con
cedem:— alimento para o 
corpo e para o espirito.

Precisámos preparar o 
terreno, desbraval-o e me
lhorar as condições meso- 
lógicas, arrancando ao Es

tado o maior número pos
sivel de regalias que elle 
disfrueta e que tão funestos 
resultados tem produzido, 
afundando-nos em lama, 
embrutecendo os povos e 
explorando-os, sem que 
trate de melhorar a situa
ção dos desprotegidos de 
fortuna e benesses.

Luctemos sempre, pois 
que da lucta tenaz, persis
tente, realisada dia a dia, 
alguma coisa fica— quanto 
mais não seja a satisfação 
de um dever cumprido, um 
passo dado a mais no ca
minho do progresso.

Mas, se é necessário pre
parar o terreno onde a se
mente terá de germinar, 
para formar novos seres 
vivos, não é menos neces
sário extremar os campos, 
balisar o terreno.

E’, pois chegada a hora 
de tirar a máscara, não 
sendo licito a ninguém, 
querendo passar por ho
nesto, conservar-se indiffe- 
rente perante a administra
ção dos dinheiros públicos.

A administração do paiz, 
com a sua multiplieidad 
de engrenagens e alcatru
zes, é uma grande e trai
çoeira arma politica, feita á 
custa do trabalho de todos 
e em beneficio de uma mi
noria privilegiada— a explo
ração do homem feita pelo 
homem, nem mais, nem 
menos.

Quem acha, pois, que 
este estado de coisas é lo- 
gico. é legitimo, é natural, 
junta-se á cauda dos que 
exploram e vivem á custa 
do trabalho alheio, poden
do até— faça-se justiça a 
todos— não comer e seguir 
nesse caminho na melhor 
das intenções, suppondo a 
monarchia compatível com 
os seus princípios políticos 
N este caso, tem o nosso 
respeito, aquelle respeito 
que nos merecem as almas 
ingénuas que, impensada
mente, se tornam cúmpli
ces de criminosos— que 
muitos ha que o fazem por 
despeito ou conveniencia 
pessoal, posto lhes sobre 
intelligencia para reconhe
cer a incompatibilidade que

xiste entre o principio mo- 
narchico e as reivindica
ções sociaes.

Mas, nem todos são obri
gados a vêr as coisas pelo 
mesmo prysma e com 
egual intensidade.

Uns pódem vêr tudo ne
gro, outros côr de rosa.

Quem discorda, porém, 
quem anceia por melhores 
dias para si e para a socie
dade, até mesmo por uma 
mais justa e natural distri
buição das riquezas, ainda 
que arrisque as suas com- 
modidades, o bem estar da 
sua familia e muitas vezes 
a sua liberdade e até a vi Ja, 
quem assim pensa, vae ho
je para a Republica, embo
ra depois, não o satisfazen
do por completo esta for 
ma de governo, siga o ca
minho quj a sua consciên
cia lhe indicar.

Restam . . .  os indifferen
tes, os que não querem sa
ber de nada, os que tem mais 
que fa^er.

Pois b-'mí Quem póde, 
desde que tenha a compre- 
hensão nítida dos seus di
reitos e deveres, permane
cer indijferente a uma ap
plicação tão criminosa, tão 
diversa do quejdevia sei', 
do produeto do seu traba
lho, das suas canceiras e 
fadiga-?

Quem póde digam-no 
francamente?

— Só néscios ou crimino
sos.

J o r g e  N u n e s .

(Dô «Pedro Nuriess).

O  D OM JNGC

Vaceatla

E' hoje que nesta villa, 
na praça de touros, se rea- 
lisa uma divertidíssima vac- 
cada em beneficio da So
ciedade Phylarmônica i a 
de Dezembro, afim de sa
tisfazer importantes débi
tos já antigos.

Espera-se que a concor
rência seja regular atten- 
dendo ao fim, pois, que é o 
de salvar a sociedade da 
crítica senão vergonhosa 
situação em que se encon
tra.

Os bons aldegallenses 
não deverão faltar a esta 
corrida.

___ C O F R E :  D E  P É R O L A S  ___ _

ROSINDA
Quem passeiava de tarde na Avenida 
Via-a sempre — um prodígio de bclle~a! 
Muito elegante, airosa, bem vestida,
A  gi'aça e distineção d'uma princesa.

As senhoras da alta sociedade 
Tinham desprego immenso da Rosinda.
Uma mulher sem pejo . . .  com vaidade.
(Jma mundana emfim. . .  mas era linda.

Os homens cortejavam-na com medo;
Tinha na rua um porte senhoril.
Diriam uns aos outros, em segredo: 
n E ' pena ser assim. . . E  tão gentil'!»

A  Rosinda, porém, não queria amores, 
Queria as bellas victorias deslumbrantes; 
Banqueiros e da Bolsa jogadores 
Eram sempre escolhidos seus amantes.

Mas um dia afinal. . .  querem saber? 
Penetra-lhe no peito o deus Cupido.
0  coração começa-lhe a bater 
P or um palhaço alegre e divertido.

Elle lambem. . .  viu-a e amou-a.
Como tinha a escriplura concluida,
Jd  estão os dois bem longe de Lisbôa, 
Ninguém a vê de tarde na Avenida.

^caqui/n dos z?T,njo$.

Coiitkio

Deve realisar-se hoje em 
Setúbal, pelas 4 horas da 
tarde, um comicio de sauda
ção ao circulo 17, em que 
serão oradores além dos de
putados por este circulo, os 
srs. drs. Antonio José d’Al
meida, João de Menezes e 
Bernardino Machado. N’es- 
te comicio far-se-hão re
presentar os centros de 
Lisbôa, de Almada, da Co
va da Piedade e Patria No
va, de Carnaxide.

Ha em Setúbal grande 
enthusiasmo por este comi
cio.

IVota sem anal

— Teu tio, dizia um ma
rido á mulher, escreve-me 
pedindo 1 oo$ooo réis, e eu, 
com franqueza, não tenho 
multa vontade de lhos em
prestar.

— Pois então responde 
dizendo-lhe que não rece
beste a carta!

8amlc jtól)lica

Chamámos a attenção 
do digno sub-delegado de 
saude para o estado im- 
mundo e mal cheiroso em 
que se encontram as valle- 
tas das ruas. Muito princi
palmente as da rua Direita 
é o que ha de mais perigo
so para a saude pública. E’ 
um dever de sua ex.a im
por-se á camara para que 
se façam irrigações diaria- 
memte, pelo menos nas 
ruas mais concorridas da 
villa.

L,oja de  X o v íd a d c s

Bonitos cintos, magnífi
cos espartilhos, lindos len
ços de seda, colares da ul
tima novidade, malas para 
senhora, cortes de blouses 
bordados, etc.

Essências finas e objectos 
para brindes por preços 
muito módicos.

Rua Direita, esquina da 
rua do Pôco.

FOLHETIM

Traducção de J. DOS AN JO S

DUAS MASCARAS
1

A marqueza de Champrosé está no 
seu toucador; as criadas ajudan-n’a a 
vestir. O penteado está quasi prom 
pto. Das borlas sae uma nuvem de pó 
de que a marqueza preserva os olhos 
occultando o rosto encantador num 
resguardo de marroquim verde, com 
grande desespero do senhor abbade, 
que protesta contra .este eclipse.

Finalmente, acabou-se! Os cabellos 
louros cinzentos da marqueza, levan 
tados no alto da cabeça eriçados so 
bre cada face, desappareceram debai 
*0 d‘iiquelle pó branco que se allia

tão bem aos tons de juntura da sua 
pelle.

A senhora de Champrosé abaixa o 
fatsl resguardo e o lindo rosto, fresco 
como uma rosa, apparece em todo o 

seu brilho; o abbade náo se sente á 
vontade; levantou se de repenie da 
cadeiia onde estava sentado e anda 
pelo quarto. Na sua alegria, esbarra 

com os moveis, deita por terra as 
porcelanas e incommóda as criadas, 
faz ladrar o cãosinho e ganir o maca
co. assustados com aquella turbulên

cia; atira para longe o maldito res 
guardo, a que chama o apagador das 
graças, e vae pòr-se em ponlo bom 
pura analysar minuciosamente os at- 
tractivos da marqueza.

—Na verdade, marqueza. disse elle 
no seu enthusiasmo, esse penteado 
fica lhe muito bem; os amores pinta

ram lhe o rosto, e tem hoje nos 
olhos um brilho particular.

—Parece-lhe. abbade? respondeu a 
marqueza, deitando o olhar para o 
espelho, cercado de rendas, que es
tava no toucador; pois olhe que pas
sei uma noite péssima e tenho uma 
enxaqueca horrivel.

— São para desejar essas enxaque
cas que lhe póem as faces floridas e a 
fazem mais fresca do que a Hebe; a 
verdadeira enxaqueca faz os olhos 
murchos e a tez mais amarella do que 
um marmello; náo acredito na sua.

—Pois então náo tenho enxaqueca, 
mas tenbo flato.

—Pelo rubro da sua bôca,pelas ro
sas do seu rosto, pela humidade bri
lhante das suas pupilas, affirmo que 
tudo isso são puras chimeras.

—O abbade está hoje de uma bar
baridade insupportavel para cororoi-

go. Estou moribunda, e faz-me cum
primentos á queima-roupa sobre a 
frescura das rainhas faces e o meu el- 
tado de saude.

Diga tambem que estou gorda e co
rada; compare-me com alguma divin
dade mythologica que tem as faces 
côr de maçã e fornas roliças de ama 
de leite!

— Então, então, não se zangue; não 
reparei bem. Vejo agora, effectiva- 
mente, que está com cara de enterro. 
Estenda me a sua máosinha, para eu 
lhe tomar o pulso; sei alguma coisa 
de medicina e dou pareceres que não 
são para desprezar.

Com um ar languido que fazia per
feito contraste com os lirios e as ro
sas das faces, a senhora de Champro
sé apresentou ao abbade, que a to
mou delicadamente entre os dedos 
pollegar e indicador, um lindo braço

feito ao torno que sahia de um tufo de 
rendas.

O abbade parecia escutar e contar 
as pulsações com uma attenção pro
funda, o semblante tornou-se-lhe se
rio.

A marqueza olhou para elle, repri
mindo a respiração, com ar de quem 
espera a sua sentença.

—Está convencido agora? disse el
la, vendo a cara compungida do ab
bade.

—Hem! hem! exclamou o abbade,
o pulso não indica coisa boa; esta bo
nita veia azul não está bem no meu 
dedo.

—Estou gravemente doente? suspi
rou a marqueza.

—Oh! não, replicou o abbade n’um 
tom animador, o que v. ex.a tem é o 
moral afíectado.

(Continua;.



OS C O N V EN TO S

Se acreditarmos em D. 
João III ou os que falavam 
em seu nome a immorali- 
dade pullulava por toda a 
parte, sobretudo entre o 
clero, e especialmente en
tre o regular, que elle tan
to favorecia.

Os ecclesiasticos, por 
exemplo, da vasta diocese 
de Braga, têem um typo 
acabado de dissolução. Os 
párochos abandonavam as 
suas igrejas, e o povo não 
recebia a necessaria educa
ção religiosa, faltando cas
tigo para tantos desconcer
tos. Os mosteiros offere- 
ciam os documentos de 
profunda corrupção, distin
guindo-se entre elles o de 
Longovares, da ordem de 
Santo Agostinho, e os de 
Ceiça e Tarouca, da ordem 
de Cistér; ou antes nenhum 
dos mosteiros cirtercienses 
se destinguia, porque em 
todos elles os abusos eram 
intoleráveis. O s abbades, 
que, segundo a regra, oc- 
cupavam o cargo vitálicia- 
mente, faziam recordar no 
seu modo de viver os de
vassos barões da edade mé
dia.

A opulência manifesta
vam-na em custosas e né
dias cavalgaduras, em aves 
e cães de caça e numa nu
merosa clientela, comple
tando alguns essa existen- 
cia de luxo com mancebas 
e filhos, que mantinham á 
custa do mosteiro. Viviam 
os monges pelo mesmo 
estylo, na crápula e na bru
teza, servindo muitas ve
zes como creados do abba- 
de, de modo que na opi
nião del-rei não havia na 
ordem de Cistér senão 
ignorantes e devassos. Os 
conventos de freiras não se 
achavam em melhor esta
do, sendo o de Chellas, o 
de Semide e outros, thea
tro de contínuos escanda- 
los.

A historia de Lorvão e 
da suaabbadessa D. Filippa 
d’Eça, é um dos quadros 
característicos daquella é- 
poca. Lorvão contava en
tão cento e setenta freiras, 
entre professas, noviças e 
conversas.

A familia d’Eça prepon
derava alli. Delias eram ti
radas sempre, havia ses
senta annos, as abbadessas, 
e outros tantos havia que a 
dissolução era completa em 
Lorvão.

Das freiras actuaes, uma 
parte nascera no mosteiro.

Suas mães não só se não 
envergonhavam de as 
crear no claustro, mas ahi 
mantinham tambem seus 
filhos do sexo masculino.

D. Filippa era uma d es
sas bastardas, fiel ás tradi
ções maternas.

Andava ausente quando

falleceu D. Margarida d’E- 
ça, a ultima abbadessa. 
Aquellas que tinham vivido 
cm annos com D. Filippa, e 
que contavam com a sua 
indulgência, chamaram-n’a 
e elegeram-n’a successorà 
de D. Margarida, estando 
esta moribunda.

Queria el-rei substituir 
a nova prelada por uma 
freira de Arouca; mas op- 
poz-se a parcialidade da 
eleita. Seguiu-se uma longa 
demanda em Portugal e 
em Roma, demanda cheia 
de estranhas peripécias.

Entre estas, a mais sin
gular foi o serem certa vez 
encontradas D. Filippa e 
outra freira em casa d’um 
clérigo de Coimbra, escon
didas com a sua amante 
ordinaria que a justiça bus
cava.

A penna recusa-se a des
crever o estado em que 
todas tres foram achadas. 
Taes eram as devassidões 
e os escandalos de que va
mos encontrar memória 
nos mais insuspeitos docu
mentos.

A  LEXANDRE H e RCULA.NO .

Na capella da Senhora 
da Conceição dos Mattos, 
a 2 kilómetros da fregue
zia do Samouco, realisa-se 
hoje a annual festividade 
havendo arraial abrilhanta
do pela tradicional gaita de 
folies acompanhada de tam
bor.

---------- ««»— —o.-----------
A requisição do adminis

trador do concelho do 
Cartaxo a policia prendeu 
na passada sexta feira, 
nesta villa, Antonio da 
Cruz e Gertrudes Jorge, 
isto por aquelle haver ra
ptado esta e terem ambos 
fugido.

—------ «o--S-<5SS>̂——«>» ....
P e n s a m e n t o

O Partido Republicano 
não é já hoje um partido 
estreito e pequeno que 
possa destruir-se com a 
cadeia e com os sabres; é 
a nação erguida no seu 
sonho de gloria, é a inven
cível e a inviolável demo
cracia que surge espuma e 
alastra como uma onda in
dómita. — Antonio José  
d' Almeida.

Festa ao Keniior *3essa* 

do s  Afflictos

Consta-nos que esta fes
tividade se realisará nos 
dias 16 e 17 do corrente e 
que será abrilhantada por 
duas phylarmónicas: uma 
de Palmella e a i.° de De
zembro, de Aldegallega.

D o e n t e

Tem passado inccmmo- 
dada de saude por effeito 
do transe afflictivo por que 
passou, pela perda de seu 
filhinho, a dedicada esposa 
do nosso bom amigo e 
prestante correligionário 
Joaquim Maria Gregorio.

O  D O M IN G O

A o s  no ssos  asslgnantes

Aos nossos estimáveis 
assignantes a quem já en
viámos o recibo do 2.0 se
mestre d’« 0  Domingo» 
pedimos o favor de nos re- 
metterem as importancias 
em débito, o que muito 
agradecemos.o

---------  — — «i>. . ..

íoiiíribniçôes 

Foi prorogado o prazo 
para o pagamento volun
tário das contribuições ge- 
raes do Estado até 3 i do 
corrente mez.

■ ««-------- — ■ -

O  v in h o  

Ultimamente tem au- 
gmentado de preço o vi
nho, o que muito tem ani
mado os viticultores desta 
região.

Que ao menos, o vinho, 
não encalacre o fazendeiro, 
já que todas as colheitas fo
ram sem resultado, sequer, 
para o seu trabalho.

Sob a regencia do seu 
mestre, o nosso amigo Bal- 
thazar Valente, tocou hon
tem no coreto, na Praça 
Serpa Pinto, a distincta 
phylarmónica i.° de De
zembro, desta villa, sendo 
muito applaudida.

  — -f=<38£>»í- mt. ---------- —

C onferencia  

K Commissão Municipal 
Republicana do Centro Dr. 
Celestino d’Almeida espe
ra hoje o iliustre democra
ta, sr. João Chagas, a quem 
pediu para vir fazer uma 
conferencia. A realisar-se 
esta conferencia será á 
uma hora da tarde, no 
Centro Dr. Celestino d’Al
meida.

-----------—«*» ....................... ........
Chegou do Gerez, mui

to melhorado, o que esti
mámos, onde esteve fazen
do uso das aguas d'aquella 
estação thermal, o nosso 
amigo e honrado proprie
tário desta villa, sr. Anto
nio Luiz Pereira Nepomu- 
ceno.

----------------nrr,---- --------------------------------*
PergiBata-se 

Com  que direito, todas 
as noites, certos sujeitos, 
sem respeito algum pelas 
auctoridades, entram nes
ta villa sem as alanternas 
do carro accesas?

----------- -— —--------- ——
Pédem-nos do logar da 

Atalaya para lembrarmos 
á camara municipal a con- 
veniencia de se proceder á 
limpeza do pôço público. 
Informam-nos que este pô
ço tem agora agua e que 
poderia ser aproveitada 
se estivesse limpa.

Cedendo ao pedido que 
nos foi feito ahi vai o nos
so alamiré esperançados 
que seremos attendidos em 
tão justa reclamação.

---------- oco— —  ■ —

O  ministro da marinha 
deve apresentar ámanhã,
na camara dos deputados, 
a proposta de lei approvan- 
do o novo regulamento das 
capitanias, pelo qual essas

estações maritimas ficam 
com mais largas attribui- 
ções.

Segundo a proposta, se
rão creadas uma capitania 
na Póvoa de Varzim e uma 
delegação no Barreiro, fi
cando subordinada á capi
tania da Nazareth a dele
gação de Peniche, sendo 
tambem melhorada a situa
ção dos escreventes e dos 
cabos de mar.

Jaiilitr íhalassiano

O  sr. Manuel Caixeiro, 
aspirantea «cacique» na fre
guezia do Samouco, offere- 
ceu em sua casa, no passa
do domingo, um jantar aos 
seus amigos thalassas, que, 
parece, correu animado.

O padre «Sopas» assis
tiu mas d’esta vez sem elo
gios na imprensa para os 
seus discursos, pelo menos 
que nós déssemos por is
so. . .  Este diabo ás vezes 
vai tão lo n g e . . .

A G RA D EC IM EN TO

Maria Emilia de Jesus 
Callado, Fernando dos 
Santos Callado e filhos, 
Emilia Ritta de Jesus Cal
lado Pereira e Maximiano 
de Jesus Callado vêem, por 
este meio, agradecer penho- 
radissimos a todas as pes
soas que se dignaram acom
panhar d sua ultima mora
da, seu muito presado pae, 
sogro, avô e irmão, Fran-

• T*cisco Maria de Jesus Calla
do. A  Iodos protestam a sua 
eterna gratidão.

.......... .......-»«■>--• -T» ■ ■ - A

Agricailtura

O  calor que estes últi
mos dias fez, queimou 
grande quantidade de uvas, 
prejudicando immenso os 
viticultores desta região 
vinhateira.

A NNUNCIOS 

CÂSCOSJ^QVOS
Quem pretender dirija- 

se a Manuel Taneco, n’esta 
villa, que os .tem para ven
der por baixo preço.

F A Z E N D A  
Arrenda-se no sitio do 

pau Queimado.
Para tratar com Francis

co Justiniano Marques.

G A ZE T A  das 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 diploma 
d’honra na Exposição da Imprensa 
de 1898.

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

P O R T O

E N C YC LO PED IA
DA S FAMÍLIAS

P reco da assignatura, an
no, 800 réis.

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

CYRILLO
ISelojociro-Macht aiista

Rua D irei la
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Ofíicina especial de con
certos em

Relogios, Machinas e obje
ctos d'arte. 

Encadernações, molduras, 
recortes, etc.

______________ 3

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E NOYO TESTAMENTO
iVida de Jesus Christo e dos pn» 

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

P E I.A
"U stre ila  do  \ orte .,

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

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oiiveiras, 75— PO RTO ,

M AXIM O  C O R K 1

NA PRISÃO
P r e ç o  S O O  réis

«A E D IT O R A »

Largo do Conde Barão, 5o 
W l L I S B O A  O S

MUNDO 
INTERIOR

Sonetos por Santos Lu* 
á venda na livraria Ferin, 
Lisbôa.

P r e ç o . 4 0 0  réis

Seguro de Cea
ras

C.a INTERNACIONAL DE SEGUROS
F o m e n t o  agricola

Correspondente ri es la vil
la: Cyrillo Rosa Carneiro
— Rua Direita.

Lembra aos srs. lavrado
res a vantagem deste segu
ro na presente épocha.

A L F A I A T E M A  POPOLAIt
DE

Manuel Ântonio òo Carmo
RUA DA GRAÇA, 18-1.°-D, 

Aidegalle gSS 4o3

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como o fregue\ os desejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisbôa. 
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- 
de  ̂ e bons fôrros.

Tambem se executam 
servidos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nas f a 
zendas mais dijficeis.



O DOM IN G O

RELOJOARIA GARANTIDA
■ DE ■

Avelino Marques íLoníramcstre

Relogios de bolso america
nos Inquebraveis de nickel ma- 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4^000 ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2$8oo.

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

Diversos objectos d’ouro e prata. 
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar

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

Grande diversidade em oculos e lunetas.

y, I&BBa Direita, 5 -  ALDEGALLEGA

DIARIO BE NOTICIAS
-A. GUERRA ANG-LO-BOER

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

G U E R R A  A N G L O -B O E R  
P or um funccionario da Cruz Vermelha ao serviço

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 1 6 paginas.........   3 o n !?s
Tomo de 5 fasciculos................   ......................  i 5o »
A G U ERRA ANGLO BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N'ella são descriptas, «por uma testemunha presen. irl», as diiíèrentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivelguerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO  1 OER faz passar ante os olhos do Leitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acorrim.-. 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
he-oismo e tenacidade, em que são egualmente admiraveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d’esta contenda entre a poderosa Ingiater 
ra e as duas pequenas republicas sul-africanas. decorrem atravez de verda 
deiras peripecias. por tal maneira dramaticas e pittorescas, que d.;o a GUER 
RA AN GLO -BO ER. conjunetamente om o irresistível attractivo d'uma nar 
rativa h.storica dos nossos dias. o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IA S
apresentando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preço di 
minuto, julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao raesmc 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successo- 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

Aproveitem!
A todas as pessoas que 

desejarem fazer as suas 
compras de fazendas, lem
bramos a conveniencia de 
irem á conhecida

L O JA  DO POVO
na Praça Agrícola.

E sabeis porque?
Porque são já bem co

nhecidas as vantagens, sor
timento e boa qualidade 
dos artigos que alli se ven
dem; e para occasiões de 
massa como a actual, de 
certo que todos procuram 
juntar'o util ao agradavel, 
o que só se poderá obtei 
na

L O JA  DO POVO
Em casimiras para fatos, 

nisso então nem se fala! 
sortido mostruoso!!!

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

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

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

Pedidos á Empregado D IA R IO  D E  N O T IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1o  —  LISBOA

Pequeno bibliotheca democratica
^Dirigida per- c/Znloniô jEerrão 

Ix m h h  por I l I I i M I i  SA M Â M

I®e«í?ae!SOS tratados «!e e«lsse:íí*:!«» eívlea f. ín«»raL- 

©feras de p rop agand a  d e m o e r a t ia .  - «ile
Yíslgarisaçáí» seieasíàílca. - ISstmios

f;arl$açã«> «Ia seseiaeia «las reíâgiôes.- í|isesíões «le 
ateresse  proletário.-litc.

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

P R I M O S  D A  X  I I»Il©ri]Xei 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 in’ uito de aproveitar 
todo o sàldo em beneficio da escola do Centro Rodri
gues de Freitas.

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

-S8§ LISBO

OS DRAMAS 
DA COUTE

(Ch;Q íica do reinado de Luiz XV)

Romance historico por 

E. LA D O U C ET 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 imprim:u um cunho 
de originalidade deveras encantador, 

A corte de Luiz xv, com todos os 
seus esplendores e misérias, é escr> 
pta magistralmente pelo auctor á ’0  
Bastardo dr. Rainha nas paginas do 
.eu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi recebido em P a
ris. onde se contavam por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza uo popular e 
commovente romance, será feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, i lustrados com 
soberbas gravuras de p; gina, e cons
tará apenas de 2 volumes,

8 ©  r é i s  o  i a s e l e e s l o
1 © ©  reis «s tossãí»

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

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

,10,10 f u a Kco
POR

João Chagas
f  vGÍESS5à<*. 6 0 ©  reis firo- 

eíia«lo: e n c a d e rsa d o ,
8 ©© réis,

A' venda em todas as livra
rias

Tem sempre bacalhau nas melhores condições pa
ra bem servir o público.

Arroz extrangeiro, bom, a 120 e u o r é i s  o kilo 
manteiga da Ilha da Madeira, uma das melhores mar
cas, J i á  de differentes qualidades, café, assucares.

Cereaes: milho, fava e sêmea a 220 réis cada 14 li- 
tros Louça pelo preço das fábricas.

Vidros: uma collecção de copos, candieiros de por
celana nacionaes e extrangeiros que se vendem pelos 
p-reços de Lisbôa.

Differentes drog-as: Oleo de linhaça, agua-raz, sec- 
cantes, vernizes, cloreto, potassa, zarcão para vidrar 
louça que vende a i :85o réis cada i 5 kilos e muitos 
outros artigos que se torna quasi impossível mencionar.

Acaba de fazer, em excepcionaes condições, um 
bello fornecimento do seguinte:

Sola, carneira, cordevões, pellicas, vitellas france
sas e americanas, polimentos, elásticos, fio, prego e pre
silhas e todos os mais artigos pertencentes d arte de sa
pateiro pelos preços de Lisbôa.

Ha tambem grande sortimento de calçado para ho
mem, senhora e crianças que se vende por preços muito 
limitados.

O proprietário convida o respeitável público a fa
zer uma visita ao seu estabelecimento o que muito 
agradece.
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R U A  D I R E I T A ,  130 A. 136
(Defronte da R u a  do Pôço)

A L D E G A L L E G A

FIMARIA III RIBATEJO

Wl

í,.4£__ ' 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.m0 
público d'esta terra que não vá a outra parte sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

88, RUA DIREITA, 9 0
I5sí£5siasa da SSssa «lo Com le

ALDEGALLEGA
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COMPANHIA FAIÍIÍÍL SINGER
260 •____

P o r Soo réis semanaes se adquirem as ceie* 
br es machinas S IS  G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO J O À O  DA CRUZ, cobrador 
da casa .o s c o r s Á  «fc v :\  e concessionário em Por/ti- 
gal para a venda das ditas, machinas.

Envia catálogos a quem os desejar.
-;3ffl ALDEGALLEGA Iggg
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