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Um programa.
Apareceu o domingo 

passado a jo ih a  de côve lo
cal com o seu programa 
evoíucionista, todo de Mo
ralidade —  moralidade em 
letras graúdas, claro— con
firmando (?) assim o que já 
havia determinado no iní
cio da publicação d’aquela 
fo lha , isto vai para cinco 
mezes, o que, parece, de
vido á pouca confiança que 
tem no caco dos correligio
nários. E’ provável, talvez 
certo, que daqui a dois ou 
trez mezes se repita o mes
mo (?) program a.. . A’ fal
ta de outro assunto procu
ra a folha  encaixotar na 
cachola dos correligioná
rios o s e u ...  variadíssimo 
programa.

Isso a que chamam em 
Aldegalega partido evolu- 
cionísta, é um grupo de in
dividuos, endinheirados al
guns, que, reunidos para 
defeza de arruaceiros e 
conspiradores, precisa jus- 
tifii :ar, por qualquer modo, 
aos olhos de nós todos, a 
razão de ser da sua auto
nomia. ..

No longo articulado que 
condensa as complexas as
pirações do grupo, tal ra 
zão se não descortina á pri
meira vista e, se não fosse
o interesse por questões de 
igiene á fôrça de chá e a 
agua benta a borrifar a 
Moralidade que lhe é de 
mais conhecida, tinhamos 
a impressão de já ter visto 
aquilo, pouco mais ou me
nos, em todos os progra
mas do regimen deposto 
em 5 de Outubro de 1910.

Depois, este documento 
é um verdadeiro desastre: 
sem falarmos no mais co
meça por afirmar que «as 
questões pessoaes irritam e 
fazem a discórdia, e não só. 
considera intangível a pes
soa do seu adversario co
mo tambem pertence res- 
peitai-a». E mais adiante já 
diz que «combaterá os se
us adversarios com todas 
as fôrças, etc., entendendo 
que assim não vai mal».

liei
íssim vai com a cato-

cissima orientação da sua
bola

O ra o evolucionismo, 
formado não só aqui mas 
em toda a parte, de apa
ras miguelistas, abades bem 
nutridos, parlamentares de 
sacristia e mocinhos dege
nerados, não tem, d’essa 
maneira, pretêsto algum 
plausivel para surgir no 
combate politico nVsta. al
tura. Não tem ele progra
ma, por mais rendilhado 
que seja, que convença ôje 
os mais ingénuos e, sentin
do faltar-lhe o terreno de
baixo dos pés inventa coi
sas, diz coisas, mas logo, 
no mesmo instante, vomi
ta ódio, mostra desespero 
levado pela ambição que o 
domina e pela inveja que o 
atormenta.

A sneníalidade 
mascuiiaia começa a ser 

estragada em casa 
pelos paes.

Uma observação de Re- 
member em La Sufragisle:

«As mães, tão estupida
mente indulgentes em rela
ção aos filhos, são em re
gra d'uma severidade inau
dita para com as filhas, que 
sofrem durante a vida to
da as consequencias de tão 
incrivel anomalia.

«Com a triste mentalida
de peculiar á mulher, as 
mães em muitos casos, não 
têem mais experiencia que 
as filhas. Elas não foram 
educadas senão para agra
dar ao homem, e d#hi o 
fazerem de suas filhas ade
ptos de tal doutrina, e mau 
grado a idade,, continuam 
sendo como sempre fôram, 
coquettes e fúteis.. .»

E’ certo, e já n’outro en
sejo assinalámos a incon
gruência que dahi resulta, 
e que é numa mesma fami
lia, emquanto os meninos 
adquirem liberdade e pre
ponderância, as meninas se 
habituam á mais absurda 
sujeição transformando-se 
a breve trecho em escravas 
ou pelo menos em criadas 
e servas d’aqueles peque
nos e ás vezes inconscientes 
tiranos.

E comtudo, todos eles 
são irmãos, e por isso mes
mo que todos tiveram a

mesma origem, todos de
viam ser tratados pelos 
paes com a mesma consi
deração e a todos havia 
de unipe aprócimar a mes
ma fôrça afétiva que aliás 
muitas vezes é mais viva 
na escrava pelo seu senhor 
que neste por aquela.

Se no lar as coisas não 
corressem por esta detes
tável fórma, os mancebos 
não vinham cá para fóra 
com tão falsas idéias sobre 
a importancia de ser ho
mem e a inferioridade que 
pensam ser mulher, e os 
êrros e os preconceitos que 
q-iram no mundo não se- 
riam nem tão numerosos, 
nem tão monstruosos co
mo realmente são.

l .u iz  L e it ã o .

ã f e s t a d â á b v o r e
Conforme noticiámos efé- 

tuou-se no domingo passa
do, com um dia primave
ril, a Festa da -Arvore 
n’esta vila, cujo entusias
mo, brilho e alegria foram 
dignos de todo o realce e 
bem sucedidos assim os aT- 
tos esfó.ços dos dignos 
professores oficiaes, sr.a D. 
Erminia Esteves e sr. Vítor 
Fernandes Guerra, e bem 
assim a digna comissão 
promotora da festa que se 
não poupou a sacrifícios 
para que a. solenidade d a 
quele acto revestisse, o pos
sivel luzimento.

Antes da sahida do cor
tejo foi inaugurada, ao som 
do Ino Nacional, a Bandei
ra da Patria, no edificio da 
escola oficial Conde Fer
reira e em seguida, seriam
11 horas, começou a for
mar-se,. cá. fóra, na Aveni
da Antonio José d’Almei
da, o cortejo,, pela ordem 
seguinte:

Musical Club Alfredo 
Keil, Aldegalense Sport 
Club, Associação Maríti
ma, Associação dos Traba
lhadores Rurais, escola ofi
cial do sexo feminino, colé
gio D. Emilia de Oliveira, 
colégio D. Laura Bernar- 
des, colégio D. Maria Vitó
ria da Conceição Rodri
gues, coleíjio D. Beatriz Pi- 
mente!, colégio D. Amelia 
Valentirn Marques,,colegio 
D. Felicidade B.onaire, co

légio Julio Roza Policarpo 
Moreira de Sá, colégio 
Conde Ferreira, escola Po
pular Republicana, escola 
Progresso, escola do C e n 
tro Republicano, Camara 
Municipal, Associação de 
Classes Mistas, Centros po
liticos, autoridades judici
ais e administrativas e C o r
poração dos Bombeiros 
Voluntários de Aldegale
ga, fechando o cortejo a fi
larmónica t.° de Dezem
bro. Depois do percurso 
anunciado dingiu-se o 
enorme cortejo ao teatro 
Recreio Popular onde se 
realisou a sessão soléne 
presidida pela professora 
oficial, sr.a D. Erminia Es
teves, cujo programa foi o 
seguinte: Ino da Infancia 
ezecutado pela filarmónica
i .° de Dezembro e cantado 
ao mesmo tempo pelas cri
anças. Em seguida pronun
ciou um bonito discurso a 
ilustrada professora, sr.a D. 
Erminia Esteves, presiden
te da comissão promotora 
da festa, e depois o sr. dr. 
delegado da comarca pelo 
que foram muito felicita
dos. Terminada a sessão 
soléne o cortejo dirigiu-se 
á Praça da Republica onde 
se procedeu á plantação de 
quatro palmeiras findo o 
que foi esía brilhante festa 
terminar na. escola Conde 
Ferreira onde foi servido 
ás crianças um lanche. O  

■nosso, amigo, sr. Antonio 
Moraes da Costa Jácome, 
fez oferta ás professoras de 
importantes óbras de Julio 
Verne, Camilo Castelo 
Branco e Almeida Garrett 
e mandou distribuir pelas 
crianças uni pequeno livro, 
intitulado A  arvore e duas 
caixas de bolos finos que 
foram sorteadas cabendo a 
sorte a dois alunos um da 
escola Conde Ferreira e 
outro da escola Progresso. 
Foi uma excelente festa, 
que onra sobremaneira 
quem a pr-omoveu.

Comentários Noticias 

\  pacificação <sS«s pa**
A ampla amnistia qne 0 grupo 

almeidista clamava em altos ber 
reiros e dizia ser a pacificação do 
para, está a vêr se com 0 que se 
passou.em. Louros, em Lisbôa no 
Ginazio e na rua. Anckieta e. 0

calor-q-ne .1 imprensa mouárquioa 
está tomando em iodas . ques
tões politicas. E ’ preciso jue o.'' 
últimos acontecimentos, provoca 
dos por monárquicos á soita de
vido á amnistia, não passem des
percebidos ás autoridades. Faça- 
se luz sobre 0 assunto e tomem 
se medidaa inérgicas.

L i a h a  de desvio
Este importante melhoramen

to vai muito brevemente ter iní
cio. Foi j á  feito 0 orçamento em 
onze contos e a comissão ezecu
tiva da camara já representou ao 
ministro mostrando-lhe a urgen- . 
cia d’essa grande obra.

CUs Crimes <8a laquislção
N’uma edição esmerada., está 

a Empreza da Biblioteca- do Po
vo, de qne- é dirétor e fundador,
0 nosso amigo sr. Henrique Bre- 
gante Torres, u-m. belo trabalho 
historico, do tam bem, nosso- ami
go sr. Cesar da Silva,.que te.tc 
0 titulo d’esta local.

«Os Crimes da Inquisição» nâo 
são um romance de fancaria, co
mo tantos outros de que 0 nosso 
mercado está cheio. São nm livro 
assás útil a todos aqueles que 
dezejem conhecer os nefandos e 
atrozes suplicios, a que 0 odioso 
tribunal do «Santo Oficio» H), 
condenava as suas desgraçada,", 
vítimas.

Assina-se para esta monumental 
obra no escritorio da Empreza s 
Editora, rua de S. Bentp., 17-9—
1.° em Lisbôa.
\  fstzâ® .

Segundo as notas publicadas 
nos.orgãos dos srs. Antonio Jo
sé 6 Manuel Camacho, a fuzão 
não é possivel. No emtanto algu
ma coisa já se ,vai vendo. de ex
traordinario. e que muito consola 
0 grupp unionista, mercê das ha
bilidades do. seu chefe.

Síê". AfoíESí» Costa
A mensagem que vai ser dirigida 

ao eminente estadista, dr. Afonso . 
Costa tambem póde ser assinada 
n’esta vila no Cent.ro Republica
no Democrático. Como apenas . 
nos enviaram só quatro listas, lem
brámos a quem 0 queira fazer se 
dirija ali ôje.

Politica democrática
Na passada .terça, feira alguns . 

membros das comissões politicas 
d’éste concelho procuraram no 
parlamento os deputados do cír
culo, tendo com. eles uma demo
rada conferencia sobre melhora- . 
mentos que muito interesam esta 
região.

CJ*ã em criança
A. «folha.. •» diz no. seu novo 

programa que. se apresentará 
sempre limpa, pois que para is
so, teve. a felicidade de tomar al
gum chá,em, criança..

Como somos duas. vezes crian
ças;, será.bom tomar novamente 
chá para conservar a gentileza 
com.que sempre nos mimozeia e..; 
de qu.e tão gratos lhe - estamos»,.



O forcío
Â diréção da Sociedade 1.° de 

Dezembro mandou já proceder 
ao arranjo do coreto, sendo sna 
intenção melhorai o de fórma a 
concorrer para o embelezamento 
da Praça da Republica. Anima- 
nos esta noticia a pedir á exm.a 
camara que recomende aos zela
dores olheai pela conservação do 
coreto, bem como ás autoridades 
locaes, castigando sem dó nem 
atenções — seja para quem fôr— 
todo aquele que, por qualquer 
fórma, procure damnifical-o.
líscolas móveis

Estão atualmente funcionan 
do 254 escolas móveis, distribui 
das pelos seguintes distritos: 
Angra do Heroismo, 4; Aveiro,
8; Beja, 7; Braga, 11; Bragan 
ça, 7; Castelo Branco, 12; Coim 
bra, 11; Evora, 11; Faro, 9; 
Funchal, 3; Guarda, 17; Hor 
ta, 13; Lisbôa, 47; Leiria, 12: 
Ponta Delgada, 4; Portalegre,
4; Porto, 33; Santarém, 15; Via
na do Castelo, 15; Vila Real, 9; 
Vizeu, 12.
I>ei ilos acidentes d© tra

balho.
Ao Conselho de Seguros fo

ram comunicados 254 casos de 
acidentes de trabalho, aconteci
dos em janeiro último, e cujas 
vítimas receberam a assistência 
e indemnisação consignadas na 
lei de 24 de julho de. 1913.
A  ssova caixa postai

Pela diréção geral dos correios 
e telégrafos foi mandada na quin
ta feira passado um operário das 
oficinas construtoras arrancar a 
corôa da nova caixa postal, que 
no dia 9 fôra metida na parede 
do predio onde está instalada a 
estação telegráfica.
A  cosinha moderna

Acha-se em publicação estebem 
compilado tratado da arte culina- 
ria, cuja aquisição muito servirá 
aos gastrónomos que saibam 
apreciar os bons pitéus. De tu
do quanto diz respeito àquele 
assunto encontrará o leitor o que 
mais modernamente se tem apre
sentado nas mezas do bom tom.

O livro «A cosinha moderna» 
assina-se na Empreza Biblioteca 
do Povo, rua de S. Bento, 179—- 
1.°, Lisbôa.

Custa cada fasciculo, 2 cent., e 
cada tomo, 10.

A edição é esmerada e profu
samente ilustrada.

Â  $ esta ba A m ire na democratica íre^ue îá Oe 
Sarilhos fívanòes

A festa da Arvore n’aquela lo
calidade decorreu coma mais ex 
traordinaria pompa, notando se 
em todos a maior alegria. O cor
tejo, que era enorme, foi anun
ciado por uma girandola de fi>: 
guetes, tendo, para isso, reuni 
do os alunos e comissões prorr.o 
toras da festa na escola oíicial 
sob a habil diréção da ilustrada 
professora, exm.a sr.a D. Bcnil- 
de Augusta de Magalhães Me 
nezes, a quem, principalmente, 
se deve o brilhantismo que a fes 
ta revestio. A’s 15 horas o corte
jo começava a sair. Compunha 
se de uma longa fita de crianças 
com a sua professora, ensaiadora 
de canto, comissão Paroquial do 
Partido Republicano Portuguez. 
junta de paróquia, autoridades, 
representantes da imprensa, ca
mara municipal do concelho e fe
chava o cortejo a distinta Banda 
Democratica de Aldegalega, sen
do percorridas as principais ruas 
da localidade até á praça da Re
publica onde se procedeu á sole
nidade da plantação de umà ar
vore. A professora, então fez 
uma linda alocução dirigida ás 
crianças, incutindo-lhes no espiri
to o respeito que devem ter pela 
árvore e o motivo d’aquela ftsta 
Durante a plantação da árvore a 
Banda Democratica tocava o Ino 
da Arvore que as crianças, mui 
to bem ensaiadas pela exm.a sr. 
D. Izabel Morais, acompanhavam 
com as suas encantadoras vósitas. 
Terminada, esta cerimónia as cri 
anças foram levadas para a am 
pia sala do Centro Republicano 
Democrático onde recitaram poe
sias e cantaram cançonetas alu
sivas ao acto os meninos José 
Horta, Claudina Ferreira, Sabina 
Ismael, Francisco Russo, Emilia 
de Jesus, Antonio Luiz, Marga
rida de Jesus, Américo Quintei
ro, Maria Costa, José Mósca. 
Emilia Ismael, Francisco Gomes, 
Emilia Rosa, Sabina Maria, Emi
lia Rosa Ismael, Claudina da

Conceição, Antonio d’Almeida 
Gordo. As crianças tambem can
taram em côro a Portugueza. o 
Ino da Instrução. A toutinegra,
O trevo, Um dois trez. Sentine
las, A Sementeira e Ino da Ar
vore. O orfeon foi regido pela 
exm.’ sr.a D. Izabel Moraes que 
mereceu fartos e justos aplausos. 
Uzaram da palavra n’aque!e acto 
álém da distinta professora, os 
nossos amigos dr. Paulino Go
mes a quem foi dada a presiden 
cia, e José da Silva Lino Varei
ro, achando-se a secretariar os 
nossos amigos Manuel de Medei
ros junior e José Teodozio da 
Silva. Em seguida as crianças 
foram para o colégio oficial onde 
lhes foi servido um lanche pelas 
principais damas e cavalheiros 
da localidade. A Banda Cemocra- 
tica, sob a habil regencia do seu 
distinto mestre, sr. Henrique 
Lopes, tucou no coreto até ás 
19 horas, sendo lhe depois ofere
cido um jantar na sala do Cen
tro Republicano Democrático que 
correu animadissimo, trocando-se 
entusiásticos brindes, nâo esque
cendo os eminentes estadistas drs. 
Afonso Costa e Bernardino Ma
chado. A praça da Republi
ca estava enfeitada com bandei
ras, cordas de murta e balões ve- 
nezianos que produziam magni
fico efeito. A’s 21 horas a refe 
rida Banda ezecutou lindas pe 
ças do seu repertorio que, embo 
ra ainda pequeno, foram coroa 
das do mais entusiástico aplau 
so da enorme massa popular que 
enchia a ampla praça da Repu 
biica, saindo do coreto ás 23,30 
para Aldegalega, onde atravessou 
a vila tocando a Portugueza acorri 
panhada de muito povo que dava 
vivas á Republica, ao dr. Afonso 
Costa, etc., isto até ao Centro 
Republicano Democrático, d’on 
de todos seguiram satisfeitissimos 
pelo bom êzito da festa para

erravam quando pediam a amnis
tia. O primeiro a vêr o êrro foi 
o sr. Antonio Josè d’Almeida que, 
ao contrário do que dizia ha bem 
pouco, já sabe pedir ao govêrno 
todo o rigor da lei.
Agradecimento

A Comissão Organisadora da 
Festa da Arvore n’esta vila de 
Aldegalega, no cumprimento d’um 
dever, vem por este meio mani
festar b seu maior agradecimento 
a todos os individuos. colétivida
des, corporações e autoridades, 
que por qualquer fórma a coa 
djuvaram na realisaçâo da dita 
festa, quer incorporando se no 
cortejo, quer auciliando-a com 
mobiliário, monetariamente ou 
ainda por outros modos. Não pó
de. tambem, a mesma Comissão, 
deixar de patentear o seu mais 
alto reconhecimento á Exm.a 
Camara Municipal dV.ste conce
lho, q u e n ’um rasgo de bôa vonta
de ju s ta m e n te  louvável, se dignou 
s u b s c r e v e r  com a importante ver
ba de 50 escudos para auciliar as 
despezas a fazer com a aludida 
festa. Ao Exm ° sr. Baltazar 
Manuel Valente, digno regente 
da banda da Sociedade Filar
mónica l.o de Dezembro, pela 
sua extraordinaria bôa vontade e 
árduo trabalho no ensaio do can
to coral ás crianças, bem como 
ao Exm.” sr. Antonio Moraes da 
Costa Jácome pela sna valiosa 
quanto significativa oferta, enten
deu a Comissão dever manifes
tar-lhes publicamente o seu gran
de reconhecimento. Diligenciou 
sempre a Comissão Organisado
ra proceder com a maior urbani- 
dade possivel para com todos, 
mas se porventura algum caso 
em contrário sucedeu, dever-lhe- 
ha ser perdoável, pois que nâo 
houve por maneira alguma a in 
tenção do mínimo melindre fosse 
a quem fosse. Finalmente mais 
uma vez a todos os que coopera 
ram n’esta vila na organisação da 
Festa da Arvore, agradece reco 
nhecida.

Aldegalega, 20—3 — 914. =  A 
Comissão.

Chamámos a atenção 
do paiz e especialmente das 
camaras da região interes
sada para o assunto que se 
nos afigura de importancia 
capital.

suas casas.

Bocage
Faz ôje 116 anos que o poeta 

Bocage passou da reclusão a qne 
tinha sido condenado, do conven 
to de S. Bento para o das Neces
sidades. A causa da sua prisão 
foi a Epistola da «Pavorosa iin 
são da eternidade». Foi o poeta 
entregue á inquisição em 7 de 
novembro de 1797. Tinha sido 
prêso a bordo da corvêta «Aviso» 
a 10 de agosto de 1797 quando 
tentava fugir e metido no Limo
eiro, onde esteve’ trez mezes.
Bj&nicatavel desastre

Na manhã de quarta feira pas
sada deu se n’esta vila um la- 
mentavel desastre de que fôra 
vítima o digno juiz d’esta co 
marca, sr. dr. Mendes d’01ivei- 
ra. O desastre deu-se quando a 
quele ilustre magistrado descia a 
escada do Hotel Republica, onde 
se encontra hospedado, precipi
tando se d’e!a e vindo bater eom 
a cabeça no patim inferior de 
que resultou fender o crâneo e 
tazer nm enorme ferimente, sen 
do socorrido pelos srs. drs. Na 
varro de Paiva e Manuel da

í uí Junior. Os médicos foram 
: opinião que o sr. dr. Mendes

Oliveira recolhesse ao hospital

de S. José e ali fosse convenien
temente tratado o que se fez no 
vapor das 14,30, sendo transpor
tado na maca da Misericórdia e 
chegando ali ás 17 horas. O de
sastre foi lamentado por toda es
ta população, que tem no ilustre 
magistrado uma excelente pessoa 
e um nobilíssimo caráter.

Fazemos ardentissimos votos 
pelo seu mais rapido e completo 
restabelecimento.
Harcos postaes

Esta semana deve ser coloca' 
do na praça da Republica um dos 
marcos postaes prometidos pelo 
ministério do fomento 
ISssofia

Com que então o sr. Manuel Ca
macho confessa que já fez abrir 
os olhos ao sr. Antonio José? 

Basolia!. . .
Como se o sr. Antonio José 

.já alguma vez tivesse os olhos 
fechados! Ele, que vê rnais que 
um morcêgo!
Banquete

Apesar de cada inscrição cus
tar quatro escudos o que, seja 
dito em abono da verdade, achá
mos puchadinho, no banquete 
promovido uo Porto em on- 
ra do eminente estadista, sr. dr 
Afonso Costa e que se efetuará 
no prócimo dia 28, deverão to
mar parte alguns milhares de con
vivas.

E tanta festa, tanto entusías 
mo, em onra d’uma «nulidade», 
dirão os talassas mordidos de in- 
veja.

■tfeitos do chá-..
Não sabemos se por cansa dos 

«efeitos do chá. . . », temos lido 
na «folha. . . » qne o grande poe
ta Guerra Junqueiro tem sidt 
insultado, amesquinhado e em
porcalhado em certos papeis 
immundos. Como todos os indi 
viduos que se ocupam em escre
vinhar em «folhas de côve» são 
«mata-moiros», compreendemos: 
jogam de ricochete.
Teatro Recreio IPopsalar

A grande dificuldade que o 
emprezario d’este teatro teve em 
conseguir artistas para o espètá 
culo d’ôje, leva-o a apresentar 

I só fitas. No emtanto procurará 
i satisfazer o público trazendo das 
Jque maior êzito teem obtido em 

Lisbôa.
B>r. Cnahriel da Fonseca

Este nosso amigo e prestante 
correligionário pediu quinta feira 
passada a demissão do seu lugar 
de administrador d’este concelho.
Associação de Classes Cí-

perarias.
0 digno presidente d’assem- 

bléia geral, sr. Teodoro Manuel 
Teixeira, mandou convocar uma 
reunião n’aquela prestante coléti 
vidade no prócimo dia 25, pelas 
20 horas e meia, para apresenta 
ção de contas e eleição de novos 
corpos gerentes. 
Bleconhecendo o erro

Os meninos da oposição ao go
verne reconhecem já que os mo
nárquicos egtào fóra da ordem, 
que o mesmo è confessarem que

M O  DE FERRO
Uma iniciativa 

do deputado ftastão 
a&odrigsses. Modificações 

«pse Blae acoasse- 
Ihom a ca mura de E2e- 

navente.
Uma idéia prática 

para a reaiisação dc iam 
beneficio 

impor tant issimo

«Para responder, quesito por 
quesito ao seu inquérito seria ne
cessário consultar muitas entida
des, o que se tornaria muito mo
roso e não chegaria a responder 
satisfatoriamente a alguns que só 
por técnicos e procedendo o estu
do-do local podem ser respondi
dos.

Entretanto e sem me cingir ao 
questionário vou responder de 
modo bastante ilueidativo.

A projétáda linha de Aldega
lega a Muge teria de seguir nma 
trajetória que partindo de Alde
galega'seguisse por Alcochete e 
passando ao norte de S. Estevão, 
seguiise para Benavente onde 
passaria um kilómetro ao sul de 
esta povoação e seguindo para 
Salvaterra e aprocimando se de
pois da margem do Tejo, chega
ria á estação de Muge.

Uma tal linha atravessava a 
várzea de Samora, a várzea de 
Benavente,' o paul de Magos e 
muitos terrenos ricos de expro
priação caríssima. As obras d’ar- 
te eram importantíssimas, pois 
que álém de viadutos de peque
na importancia, que não estou 
habilitado a enumerar com pre
cisão, comportaria sete importan
tes pontes, sendo uma no rio das 
Enguias, outra no paul das La
vouras, duas na várzea de Bena
vente e uma no paul de Magos. 
Só o atêrro e pontes na várzea 
de BeDavente na extensão apró- 
cimada a dois kilómetros, custa
riam 150.000$000. As mercado
rias da região atravessada n’este 
concelho, consistindo principal
mente em eereaes e vinhos, tem 
o seu trânzito natural e barato 
pela via fluvial, o mesmo suce
dendo no concelho de Salvaterra.

Tal linha, pois, ficaria carissi-J 
ma e nâo compensaria em lucros 
de exploração.

Segue se que não deva fazer- 
se nm caminho de ferro que par
tindo de Aldegalega venha bene
ficiar d’um modo decisivo esta

O  ilustre deputado Gas 
tão Rodrigues enviou um 
questionário á s ; Camaras 
da região atravessada por 
um caminho de ferro que 
se propunha levar a efeito 
entre Muge e Aldegalega.

A camara de Benavente, 
dando patrioticamente pre
ferencia aos interesses do 
paiz sobre as comodidades 
pessoaes, respondeu por 
fórma tão elucidativa que 
damos publicidade na ínte
gra, á sua resposta d’onde 
se conclue que o prolonga
mento do caminho de fer
ro de Ponte de Sôr a Mó
ra pela Quinta Grande a 
Benavente e Alcochete é 
o único immediatamente 
viavel pela barateza da 
construção e immediatosí 
lucros de exploração. [

região? De modo algum.
Aproveitando a construção da 

projétáda linha de Ponte de Sôr 
a Móra, fazendo seguir esta li
nha para a estação da Quinta 
Grande, na linha de Vendas No
vas ao Setíl, onde fazia entron
camento e prolongando-a depois 
a descrever uma pequena curva 
que a fizesse passar a igual dis
tancia entre Benavente e Santo 
Estevam e d’ahi para Alcochete 
e Aldegalega, realisar-se-ia uma 
das linhas de mais barata cons
trução e de immediatos e impor
tantes lucros de exploração. Tal 
linha atravessaria terrenos quasi 
todos aplicados a sivicultura ou 
incultos, portanto de expropria
ção baratissima, podendo até ob
ter-se muitos d’eles gratuitamen
te. As obras d’arte a realisar se
riam relativamente insignifican
tes, limitando se a uma ponte so
bre o Almansor, outra no paul 
das Lavouras e outra no rio das 
Enguias, álém de pequenos aque
dutos.

Esta linha ficava servindo a 
região do paiz mais rica em cor- 
tiças: Aviz. Móra, Cabeção, Coti- 
ço, Erra, Coruche, Benavente, 
Santo Estevam e Samora. Esta 
mercadoria, bem como lenhas 0 
tóros de pinho, prefeririam esta 
linha á via fluvial por ser mais 
perto, principalmente para a cor
tiça que se destinasse ás fábricas 
do sul do Tejo que são a mai*
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or parte; valorisaria os incultos 
atravessados, que o são peia sua 
falta de comunicações baratas, 
escuaria o tráfego do caminho de 
ferro de Fonte de Sôr a Móra, 
seguindo por esta projétada li
nha de preferencia d do Setíl, 
por ser consideravelmente mais 
perto para Lisbôa e até iria bus
car tráfego das linhas de Valên
cia d'Alcantara e de Badajoz 
que, chegando ao entroncamento 
Ponte de Sôr, tinham n’esta li
nha o caminho mais curto e ba 
rato para o sul do Tejo, em fren
te a Lisbôa e até porto de em
barque para o extrangeiro com a 
construção de qualquer cais acos- 
tavel na margem sul do Tejo.

A estação de Benavente, n’es- 
ta ipóteze da linha de Ponte de 
Sôr a Aldegalega, ficaria a sete 
kilómetros de Benavente, a oito 
de Santo Estevam e a oito ou 
nove de Samora. As duas pri
meiras povoações estavam já ser 
vidas de estrada a macadau para 
a estação e um pequeno ramal 
de quatro kilómetros partindo da 
Casa do Carvão, que fica na es
trada de Benavente a Samora, 
ligava esta vila com a estação.

Os benefícios para os passa
geiros das trez localidades do 
concelho são: Santo Estevam
tem ôje comboio por Vila Franca 
de Xira, com travessia perigosa 
do Tejo, a 35 kilómetros ou pa
ra Muge, desviando se de Lisbôa, 
a 33, ficava corn a estação a 8 
kilómetros por boa estrada; Be 
navente tem ôje comboios por 
Vila Franca de Xira a 19 kiló
metros e por Muge desviando-se 
de Lisbôa a 10, ficava com um 
comboio a 7 kilómetros por boa 
estrada, para Lisbôa, oom belas 
comunicações com o Alemtejo e 
podendo utilisar para o norte ou 
um comboio andando mais qua
tro estações: Quinta Grande, Co- 
ruche, Agolada, Marinhaes e 
Muge, ou seguindo para esta úl
tima estacão de carro; Samora 
ficava com comboio a 8 kilóme
tros para Lisbôa, em vez de 11 
para Vila Franca com travessia 
do Tejo, com belas comunicações 
para o Alemtejo, nas condições 
de Benavente para a linha do 
norte. Salvaterra muito benefi
ciava ainda d’esta linha que a li
ga com o Alemtejo e que a apro
veitava para Lisbôa, pois que 
tendo de percorrer ôje 11 kiló
metros para Muge e pagar em
2.a classe 1$10 para Lisbôa, per
correndo 12 kilómetros para a 
estação de Benavente chegaria a 
Lisbôa por metade do preoo.

Esta linha, atravessando nma 
das mais ricas regiões de caça 
era o facil e racional transporte 
dos afioionados citadinos d’este 
género de sport.

Se ponderarmos que a ponte 
de Lisbôa sobre o Tejo constitne 
ôje uma necessidade impreteri- 
vel da expansão d’esta cidade e 
que levada á prática a sua cons
trução terá como consequencia o 
exodo das fábricas para o sul do 
Tejo co.m terrenos mais baratos 
para os bairros operários, não é 
dificil prever que o tráfego d’es- 
ta linha Ponte de Sôr Aldegale
ga, seria acrescentado das lãs do 
Alemtejo, de caça, porcos gor
dos, produtos destinados á in
dustria, o que a tornaria indubi
tavelmente a linha mais rendosa 
do paiz, com exoéção do trôço da 
linha de Lisbôa aVila Franca.

Quem uma vez atentar na ba- 
rateza da construção d’esta linha, 
nos benefícios que traz a esta ri
ca região e nos lucros immedia- 
tos da sua exploração, não mais 
póde abandonar a idéia iminente
mente prática da sua construção.

Pelo contrário, a linha de Al
degalega a Muge se satisfazia

muito a nossa comodidade, pas
sando-nos ao pé da porta, é anti 
económica pelo elevadíssimo pre
ço da sua construção e pela ca
rência de lucros de exploração.

Resta-me acrescentar que esta 
camara nâo duvidaria subscrever 
com a quantia anual que aucili- 
asse por quinze ou vinte anos os 
lucros de exploração, constituin
do como que uma garantia de ju
ra capital equivalente. Não podia, 
porém subscrever com capital, 
porque para isso teria de contra 
ir um empréstimo, inviável n’es 
te momento em que esta camara 
está sobrecarregada com os juros 
e amortisação de um empréstimo, 
contraído para obviar aos prejui
zos do terramoto de 23 d’abril 
de 1909.

Saude e Fraternidade.
Sr. Gastão Rodrigues, dignís

simo deputado da Nação.
O presidente da comissão eze

cutiva,
B a l t a z a r  A d r ia n o  d e  F r ic it a s  B r it o

ANÚNCIOS

-A^TJJNTCIO

COMIIICA DE ALDEGALEGA

(1.* peifelicação)

3.a P R A C A>

Faz-se saber que no 
dia vinte e nove do cor
rente mez, pelas 12 ho
ras, á porta do tribunal 
judicial desta comarca, si
to na rua do Cais d’esta 
vila, se hão de vender em 
hasta pública os móveis 
abaixo descritos, que vol
tam á praça pela tercei
ra vez, cujos bens perten
cem á herança do faleci
do Manuel d’01iveira Lu
cas, que foi d’esta vila e 
casado que foi com a in- 
ventariante Dona Tereza 
de Jesus Lucas, residente 
n’esta vila de Aldegalega 
do Ribatejo, e que voltam 
á praça em virtude da de» 
liberação tomada pe!o res- 
pétivo concelho de fami
lia e interessados, no in
ventario orfanológico- a 
que n’este Juizo e pelo car
torio do primeiro ofício se 
procede por óbito do re
ferido Manuel d'Qliyeira 
Lucas.

i m o b i l i á r i o s ,  a  v e n c e r
Uma adéga sita na rua 

do. Conde, desta vila, e 
que vai á praça no valor 
de quatrocentos e deze
sete escudos e sessenta 
centavos..

4 17$6°

Uma morada de casas 
na rua do Hospital desta 
vila com números de po
licia vinte e seis e vinte e 
oito, e que vai á praça no 
valor de cento e trinta e 
quatro escudos e cincoen
ta e seis centavos.

13^56

Uma morada de - casas 
na rua do Hospital d»’esta 
vila, com o número de po
licia trinta, e que vai á 
praça no valor de seten
ta e dois escudos.

'7 2$00

Bominios òircfos

O  dominio diréto do 
fôro anual de trez escu
dos, com laudemio de vin
tena imposto n’uma cou
rela denominada as PE
REIRAS sita na freguezia 
de Sariihos Grandes, e 
que vai á praça no valor 
de quarenta e trez escu
dos e vinte centayos.

48^20

O  dominio diréto do 
fôro anual de sessenta 
centavos, com laudemio 
de vintena imposto n’u- 
ma courela no sitio dos 
MINHARES da freguezia 
de Sarilhos Grandes, e 
que vai á praça no valor 
de onze escudos e trinta 
e quatro centavos,

1 i $34

O  dominio diréto do 
foro anual de cinco escu
dos e vinte centavos, na 
fórma da antiga da lei, 
sendo dois escudos e qua
renta centavos em papel 
moeda e o resto em me
tal ou o equivalente a trez 
escudos e quatro centa
vos, com laudemio de 
quarentena imposto n’um 
predio denominado a 
«Quinta dos Nascentes» 
de que é enfiteuta Fran
cisco Sampaio Pombinha, 
e que vai á praça no va
lor de sessenta e seis es
cudos e vinte e quatro 
centavos..

66^24
O  dominio diréto do 

fôro anual de vinte centa
vos, com laudemio de 
quarentena, imposto n’u- 
mas casas altas e baixas 
sitas na rua da Graça de 
esta vila de que é enfiteu
ta José d’01 iveira Canelas, 
3 que vai á praça no valor 
de quatro escudos e no
venta e seis centavos.

4$96

O  dominio diréto do 
fôro anual de dez centa
vos, com laudemio de 
quarentena imposto' n’u- 
ma morada de casas bai
xas, sitas na rua da G ra 
ça desta vila que é enfi
teuta Vitória Augusta So
ares Franco, e que vai á 
praça no valor de um es
cudo e noventa e dois cen
tavos..

1I92
O  dominio diréto de

trez escudos, com laude
mio de dezena, imposto 
n umas casas altas e bai
xas, sitas na rua da Bela 
Vista, desta vila, que vai 
á praça no valor de trin
ta e nove escudos e sessen
ta centavos.

39^60

O  dominio diréto do 
fôro anual de um escudo, 
com laudemio de dezena, 
imposto numas casas bai
xas, na rua da Bela Vista, 
d’esta vila, e que vai á 
praça no valor de deze
seis escudos e oitenta cen
tavos,

16^80

O  dominio diréto do 
fôro auual de um escudo, 
com laudemio de dezena 
imposto numas casas bai
xas, sita na rua da Bela 
Vista d’esta y-ila, e que vai 
á praça no valor de qua
torze escudos e' quatro 
centavQs.

*4$°4
O  dominio diréto do 

fòro anual de um escudo, 
com laudemio de dezena, 
imposto numas casas bai
xas sitas na rua da Bela 
Vista, desta vila, e que vai 
á praça no valor de vinte 
e dois escudos e oitenta 
centavos,

2 2 $80

O  dominio diréto do 
fôro anual de um escudo, 
com laudemio de dezena 
imposto numa morada de 
casas, siía na rua da Bela 
Vista, desta vila, e que 
vai á praça no valor de 
quatorze escudos e qua
tro centavos.

14^04

O  dominio diréto do 
fòro anual de um escudo, 
com laudemio de dezena, 
imposto numa proprieda
de, composta de terras de 
semeadura, vinha e árv.o- 
res de fruto, sita nos. Por- 
taes da Broega, de que ê 
enfiteuta André' Fernandes 
Talhadas, e que vai á pra
ça no valor de trinta e 
dois escudos e quarenta 
centavos.

Uma morada de casas 
em pavimento baixo com 
seu quintal e neste diver
sas oficinas, situadas na 
antiga rua do Conde e ô- 
je rua Teófilo Braga, que 
é praso foreiro em dois 
escudos e quarenta centa
vos anuaes, com laudemio 
de quarentena a Dona A n
tonia Rita dos Santos C a 
lado Nunes, e que vai á 
praça no valor de trezen
tos e sessenta e oito escu
dos e setenta e seis centa
vos.

368$7Õ

Faz-se saber ainda que 
no referido dia vinte e no
ve, pelas treze horas, na 
casa de adéga, sita na rua 
do Conde desta vila, casa 
aquela que pertence ao 
mesmo casal inventariado 
do referido Manuel d’01i- 
veira Lucas, se ha de pro
ceder, tambem pela ter
ceira vez, á arrematação 
em hasta pública duma 
porção de móveis e vinho, 
que se acham depositados 
na mesma adéga, e que 
todos vão á praça no va
lor de cento e sessenta e 
quatro escudos e oitenta 
e nove centavos,

164389

Pelo anuncio são cita- 
dos quaisquer crédores in
certos a fim de. deduzirem 
os seus direitos.

A contribuição de regis*. 
to. por título oneroso será 
paga por inteiro pelo a.r-- 
rematante-. •

Aldegalega do Riba* 
tejo, 18 de março de 1914..

Verifiquei a. ezatrdão:

O JU IZ  D£  D IR E íT o  

(substituto)

Henrique Pinto da Mota. 
o  e s c r i v á o .

Alvaro Godinho. dos Reis
Cardoso-.

A M A  B E  L E I T E

Oferece-se para criar em- 
sua casa. Quem pretender* 
dirija-se á rua Magalhães^ 
Lima, 1 — 1,°— Aldeg-ategít*.

CONCURSO
Perante a di ração da 

Associação dos Trabalha
dores Rurais, está aberta, 
concurso para o lugar de 
continuo e cobrador da 
mesma Associação com o, , 
ordenado mensal de 6 es-,., 
cudos até ao dia 28 do 
corrente. As demais c o n d i
ções o presidente d,a-diré
ção as dirá; Só poderão 
concorrer trabalhadores» 
rurais.

A  Diréção.,_

Cása de empréstimos'So- . 
bre penhores. Abre, breve-- 
mente, n esta vila.

CEB O LA S
Joaquim Antonio Morei

ra vende cebolas., de 1.* 
qualidade. Tem qualquer 
quantidade até 100 arro
bas. Trata-se: Mercearia*, 
da Graça— Aldegalega
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q  u y m  m m m m m

L E. BE YiTORÍA PEREIRA 
J U L G A R  D E U S

I  rabalho be alfa íranscenòcncia filosófica

A  venladc, a razão e a ciência esmagam?» os pre
conceitos hí3>iíeos e os dogmas absunios 

das religiões qiae tècsu donsisa:3«!o o 
smaud» e eu travado o progresso

A  lw{ iluminando uma era nova, liber.lando o espirito 
da mulher e da creança da tutela nefasta dos jesui
tas e das congregações religiosas.

TITDLOS DOS CAPÍTULOS

Divagando— Onde principia e onde acaba Deus— A 
preocupação da humanidade— A Biblia, a História da 
Filosofia— A terra segundo os sábios— O s crimes e o 
Deus Biblico— O  diluvio dos hebreus— A Biblia é o 
livro mais immoral que ha— Julgamento do Deus da 
G uerra— Eurechl-Jerichó— O  egíto histórico até ao 
exodo do povo de Moysés— Filosofando-^Filosofando 
e continuando— Deuzes e religiões— Autos de fé, tor
mentos, morticínios e assassinos em nome de Deus 

cristão— A separação da igreja do Estado

m , 0  livro é dedicado ao eminente homem d'Estado o ilustre cidadão 
D R . A FO N SO  C O S T A , e é uma homenagem ao grande propagandista re
publicano DR. M A G A L H A E S  L IM A . Gráo-Mestre da Maçonaria Portugue- 
zb, á Maçonaria mundial e aos livres pensadores.

2 0 0  REIS

P O R T U G A L
F I L A T É L I C O
REV ISTA  

mensal dedicada a todos os 
colecionadores

Fundada em j de de dezembro de 1909 
D IR E I  O R  E  P R O P R IE T Á R IO

'  l t > .  d e  S I  e l o
Redação e administração

Campo de Sant'Ana , 112 
B R A G A

B IB L IO T E C A
SSBE ra q u a  KS5 E Bra B*

tis» tsi KS w  ss A' sa W  eTb
Popular e Illustrada 

Edioão da casa ALFREDO DA- 
VII), Encadernador 

30, 32. R. Serpa Pinto, 34, 36 
iiish ò a  

ffiis.ieria da Revolução
ffr-aneeza 

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

réis cada volume brochado 
3 0 0  réis cada volume en

cadernado em percalina

Em D O IS E L E G A N T IS S IM O Z  V O 
L U M E S  de 200 páginas em 8.° 
optimo papel, adornados de 
magnificas gravuras, que se
rão os primeiros da BIBLIO- 
THECA HISTÓRICA.

G R E G O R I O  G I L(por ser o resto da edição) um volume em 8.°, brocha
do e com os retratos dos personagens a quem é dedi
cado!; Com fábrica de distilação na

EN CA D ER N A D O , 3 0 0  R É I S ! !  travessa do Lagar da Cera (na
Pontinha) oferece á sua numero-

A ’ vesada ein iodas as Livrarias

Pedidos de assinatura, revenda, ou grandes enco
mendas a Luiz Pereira— Jôgo da Bola— O B ID O S .

U L T IM A S  P U B L IC A Ç Õ E S ;

ICE1TAY0S—CADA TOtfQ— 10 CENTAVOS
Assinatura permanente 

A V ITIM A  DE UM FRADE romance historico —  A 
SA N TA  IN Q U IS IÇ Ã O  emocionante romance —  O  
A M O R  D O S  AM O RES novéla de costumes —  OS  
SEG RED O S DA H O N RA romance de grande sensa
ção —  O LIVRO  DA MULHER a revista mais util ás 

donas de casa, 20 centavos cada tomo.

sa clientela, álém de aguardente 
bagaceira muito boa de que sem
pre tem grande quantidade para 
venda finissima aguardente de 
prova (30°) para melhoramento 
de vinhos, assim como aguar
dente anizada muito melhor que 
a chamada de Evora. Os preços 
são sempre inferiores aos de 
qualquer parte e as qualidades 
muito superiores. Ha graínha pa
ra vender ao preço de 120 réis 
os 20 litro.

E M  P R E P A R A Ç Ã O ;  .o

A  IN Q U IS IÇ Ã O  EM P O R T U G A L  grande romance 
historico, 10 centavos cada tomo —  À mulher em sua 
casa, O  M ANUAL D A  CO SIN H EIRA, 20 centavos

cada tomo

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

LISB O A

CiTIÍlMEÍ
ex-encarregado da 

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

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

O A I O U m f f i i S l B P õ S
Assim se intitula o décimo volume 

d’esta «Biblioteca» e consiste um no- 
tabilissimo estudo dos aspectos e fa
zes por que tem passado, através de 
todos os tempos, o culto do amor, 
ocupanao-se. principalmente, das re
lações entre o amor e as ciências o- 
cultas. ás quais elle tem sempre - an
dado indissoluvelmente ligado.

Para se fazer idéia do alto valor do 
interessante Volume indicaremos os 
titulos de alguns cap.tulos:

«Duas palavras sobre Ocultismo -  
As religiões e o amor— O amor e os 
anjos — Satanaz e o amor— Satanismo 
e demonol.itría— A  posse diabólica— 
As cerimónias do àabbat— A missa 
negra— A redemção da mulher -Os 
bispos de Satanaz — 0  vámpiii.-mo — 
Os encantamentos— Os filtros afrodi
síacos—A  evocação dos m ortos—A 
arte talismâmca no amor— A lingua
gem das flòres A adivinhação em a- 
mor A astrologia e o amôr — Os so
nhos e o amor— A musica e a dança 
no amor».

Por este simples anunciado se vê o 
alto interesse que póde despertar um 
livro c'esta natureza. É .  te acrescen
tarmos qúe o assunto é tratado por 
dois investigadores de reputação, 
mundial -o  doutor Em iiie Laurent e 
PaulS Nagour-concluirem os que IHe 
está reservado, em. Portugal, um su
cesso tão legitimo como o que tem 
obtido em todos os paizes.

Preço de cada iivro. em Portugal: 
brochada. 200 réis. Magnificamente 
encadernado em percalina. 3oo réis. 
Remetem-se. pelo correio, para to
das as terras, mediante a sua impor
tância. Para 0 Brazil. acresce 0 porte 
e 0 registo. Pedidos á L IV R A R IA  IN 
T E R N A C IO N A L ,  Calçada do Sacra- 

1 mento, ao Chiado, 44.—L IS B O A .
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J O A O  S O A R E S

S^Lensirueso seriimenie de íãzendas
de lã e alaodád. ‘JSehssal íor-neeimeivle de ohavéâs psra ̂ l r  ■

hemem e criança em iodas as medidas

Artigos diversos de FA N Q U EIR O  e RETRO ZEIRO

P R E Ç O S  S E M  C O M P E T E N C IA

£ R u a  cffãmiranie USandidô des R e i s __ 2
% —  Rraça da R epub lica __%
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jszxzz & 5m ta a a

Neste novo estabelecimento en- 
r.:.. contra o ex.mo público, pelos preços

í % mais cómodos, o seguinte: Móveis di-
' ■ * '. ..ifil versos, máquinas de costura, relogios 

;j!jl e gramofones a prestações e a pron
to pagamento com grandes descon

tos. Grande variedade em discos de o,“25 com duas 
faces, muito bem gravados, desde 32 centavos.

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

A L F A IA T A R IA  E C A  MIS A RIA
68(5

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

A LD EG A LEG A

LUZ E LE T R IC A

G R E G O R I O  GUI__
Esta casa é a que faz instalações mais baratas e 

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

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

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

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

CAZA COMERCIIL
D E

SEBASTIÃO L E A L  B A  G A M A
Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 

[por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres máquinas 

de coser M E  MO R IA  e das aia ma das bicicletas Clé- 
ment, Gritçnér e Memória e motocicletas E. N .  4 ci
lindros.

Vende máquinas de còser a prestações semanaes 
de 5 00 réis e a pron lo com grandes descontos.

Acessoriós para máquinas,-oleo, agulhas, etc.
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