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0 comício
Ainda conservo nos ou

vidos, bem impresso, o tim
bre da voz altisonante dos 
apóstolos das idéas demo
cráticas, clamando contra 
os erros de que enferma o 
actual regimen e compa- 
ràndo-o com os indiscutí
veis progressos moraes, 
económicos e intellectuaes, 
trazidos ao paiz pela futura 
e próxima1 Republica.

Não sei se me engano, 
mas sou levado a acreditar 
pela transbordante concor
rência ao comicio de do
mingo passado, que esta 
maneira de fazer a propa
ganda dos principies de
mocráticos, é no estado 
actual de analphabetismo 
em que se acha o paiz, a 
mais productiva e eíficaz á 
nossa causa, cada vez mais 
robustecida pelo trabalho 
persistente e altamente 
profícuo dos grandes tríbut 
nos republicanos, jámais 
cançados na prédica dos 
meios indispensáveis á con
quista dos ideaes que de
fendem. ■

Por esta razão, numero
sas e prestigiosissimas tê
em sido as adhesõés ao 
partido republicano, contra 
o qual não chegaram, a pro
duzir eífeito as malignas e 
intérmina veies .perseguições 
geradas pela impudente 
obra do extinctò dieta dor, 
hoje, a monte, expatriado, 
sem ter coragem de pen
sar, a.sério nos perigos que 
fez correr ao paiz a sua 
criminosa intervenção nos 
de.^tinos d’_este bello e g e 
neroso povo.

O talento hercúleo de 
Antonio José dPAImeida, 
desfechando rutilantes fa
chos de eloquencia que 
cálam profundamente na 
alma do povo, escalpelan
do e fazendo vir á suppu- 
ração os pòdres do regi
men anáchrónico, despóti
co e irracional por que pre
tendem governar-nos, a- 
pregoando doutrinas es
sencialmente egiialitarias e 
inspirando-se exclusiva
mente no- interesse com- 
mum do povo portuguez, 
tem-lhe garantido logar 
d’honra na galeria das que

Portugal considéra e véné- 
ra como almas conscien
ciosas, justiceiras e genuí
namente patrióticas.

Com o seu fascinante 
verbo que arrebata todos 
que tenham a felicidade de 
o ouvir, com a sua alma 
nobre abrindo-se n’uma sin
ceridade extraordinaria
mente rara, aòs que se af- 
feiçôa, com a probidade’ e 
dedicação dum crente na 
conquista do seu ideal, tem 
adquirido, sem favor, a re
putação de suggestivo tri
buno popular, prémio da. 
campanha tenaz e excessi
vamente aççidentada da 
sua vida de luetador poli- 
tiCQ.

Não sei que mais admi
rar nesse comicio, cuja im
ponência perdurará no ani
mo de todos os aldegallen- 
ses, se a convicção dos ora
dores apregoando as ines
timáveis vantagens da Re- 
.puplica, se a devoção com 
que o semnúmero de assis
tentes, kederitòs de liberda
des, escutavam os grandes 
tribunos da demòcr.acíã, 
possuídos 'das indestructi- 
veis Verdades que aponta
vam.

E’ indisjutivel a acção 
benéfica trazida ao povo 
por este comicio, ondev ps 
oradores,' sem excepção, 
foram dum ^rave cuidado 
na forma eíilcaz e pondera
da: de visar á resolução dos 
intrincados- próplemas que 
olham a remodelação : da 
jactual sociedade.
: Raros comícios se lhe 

têem avantajado :e raras 
vezes o nosso espirito bus
cando o alimento intelle- 
ctual indispensável, o têm 
digerido tão 'beííi prepara
do como, pelps oradores 
que nos deram a honra da 
sua inolvidável visita e o 
deleite da audição da sua 
pomposa e persuasiva pala
vra.

Aldegallega, sempre in
teressada na nobilíssima ta
refa de incluir o nome dos 
seus filhos nó número dós 
que.prestigiam e honram a 
sua Patria, d’aqui envia aos 
prestimosos e devotados 
defensores das regalias po
pulares, um abraço de in- 
com mensurável apreço e 
um appêllo ao seu prodi-

giosissimo talento para a 
con.tinuação do trabalho 
ininterrupto esalvadordes- 
te pôvo, ainda e sempre 
portuguez que quer, com 
Bernardino Machado, um 
regimen económico tal, que 
não sejam os pobres que 
contribuam para os ricos, 
mas as classes ricas que 
prestem toda a sua gene
rosa assistência ás classes 
desvalidas.

FARCANTESÍ...

SISSffiâ«5'l»S
Que o sr. José Maria doS 

Santoá vae mandar abrir a 
pònte da Rilvas' para não 
passar ninguém de Canha 
para Aldegallega.

— Que o ladrão-nmr vi
nha um dia d'estes de Lis
boa radiante de contenta
mento.

— Que as novidades que 
trazia eram boas mas não 
produziram os effeitõs es
perados..

— Que o velho e imma- 
culado senado aldegallense 
não ácceita o retorno ás 
;lòfinhas cadeiras da cama- 
ra municipal.

— Que o Peru , para em 
tudo se/parecer com o seu 
ex-cliefe, tém .ultimamente 
idó (icar para R40 Frio, di
ze ndo-se pe rsegui.d o .

— Que o novo recensea
mento eleitoral é mais uma 
jCOroa de Horiu do nunca ' f « 
a ssá scan Cã d o secr e t a r 1 o d a 
cama ra.

— Que por elle mais urna 
vez se prova quem é a al*\ 
ina damnadaxid seita negra.

— Que essàâlrha damna- 
da 1 e vt) ú-req u e r i m e n t o s lã o 
legaes a Um notário desta 
villa quê elle se recusou a 
reconhecel-os.— — ...—*— 

— Que encontrou porém 
outro-mais accommodahcio 
que fez logo o servicinho: 

— Qué por eâse facto 
será agraciado com o titu
lo d ç. visconde Pernalta..

. aB;s3'á.Í4S«ii iíU^ssMseaíUu» 
Muito brevemente se rear 

lisaiá, na vizinha villa da 
Moita, um importante co
micio promovido pela com- 
missão! municipal republi- 
cana daquella localidade. 
Consta-nos que entre ou
tros oradores irá allr o nos
so' illustre correligionário, 
sr. dr. Antonio José d’Al- 
meida.

Depois da liquidação 
forçada da seita maldita, 
tem constituído o assumpto 
de todas as discussões, as 
célebres denuncias destina
das a produzirem-uma ra
dical limpeza nesta terra;, 
dos entes dam ninhos, que 
\hz perturbam o socego, e 
que trazem em constante 
sobresalto as consciências 
crystalhnas de alguns dos 
seus habitantes.

As hypótheses que a 
phantasia meridional tem 
criado, inais ou menos, ve
rosímeis, sobre quaes os 
auctores, ou responsáveis 
directos dos infames.actos, 
têem sido aos milhares, e 
o rico* vocabulario'. da lín
gua portugueza de epíthe- 
tos degradantes têm-se 
-exgottado por completo 
para estigmatisar tão odio
so procedimento.

;Çom justiça?
Vejamos a psyehologí i 

do caso, e para fazermos 
um, juizo recto, ánalysemos 
v-.ó a primeira denuncia, a 
que já conhecemos, com 
todos os pormenores de 
nomes e de crimes que lhes 
:são imputados.

Antes porém, umas bre- 
: v e s . c o n s i d e r a ç õé s J' i. 11 u. c í d a - 
-tivas, da co-nclusão a que 
jeheg.aremos, ápõz um rà- 
ciociúio' infanuf, más suiti- 
ciente para sér.mõs rigoro- 
sanie.nté. lógicos.

Da inesma.fórma que na 
e sp i 0 n a ge m c o n.si d e r amos 
dois graus, dividindo os, 
seus agentes em bufos e 
semi-bufõs; na denuncia 
teremos que considerar o 
ca;so..com diversa respon
sabilidade moral, conforme 
é feito por qualquer d.as 
duas classes ‘d aquellas en
tidades briosas1.

Para nós o bufo c em 
ger.al.Q indivíduo que, inca
paz de ganhar a vida pelo 
seu trabalho, por indolen- 
jeia nativa, pOr incapacida
de mental ou physicá, ou 
por falta absoluta de apti
dões, lança , mão d’aquelle 
recurso muitas vezes para 
'matar a fome própria e dos 
'seus. E’ um ente boçal, iri- 
offensivo, que se desmas

cara com uma facilidade 
pasmosa, incompetente pa
ra contar o que vê e por
tanto ainda menos compe
tente para inventar. A sua 
denuncia, quando chega a 
çomprõmettér alguem, é 
quasi sempre com verdade 
je1 abaixo das responsabili- 
dades do denunciado.

O semi-bufo é um ani
mal muito mais perigo
so.

Quasi sempre intelligen- 
te e em boa posição na 
sociedade, lança mão do 
mèlier por vaida.de, vanta
gens particulares em peri
go.., ou ataque, de pb|tro,ni- 
ee íuriosa pe-la praraessa: 
d’um castigo exemplar q.u.fr 
a sua consciência lhe se
greda como providencial^ 
mente merecido. A sua de
nuncia toma então propor
ções terríveis, augmenta 
sempre o que ouviu e quan
do não ouviu,, inventa. 
Comprométte todos ós cul
pados, e quando os não ha,, 
accusa innócentes para sa
tisfazer vinganças pessor 
ae.s»
: A.' qu.a| ,das cathegoríás- 
pertencerâó os auctores. 
da pi-imeira denuncia..^ 
avéi-igúáda?

Evidentemente ' á do& 
semí-bufos. "

Com eífeito, examinan
do.friamente.a n.o.ta da de
nuncia, se pelo numero, 
imaginámos deparar com 
os' sete pe ceados mortaes, 
■vemos,.cojii as.sonibrp quQ. 
inais' Saciimento lá encon
traríamos as virtudes theo- 
logaes. Vemos 'mesmo in- 
cluidós nomes., que.'..só up  ̂
baíx.issira.o’ sentimento oe 
vingança pessoal poderia 
fazer incluir em ião torpe 
rod-il-ha.'

O bufo ia denunciar ho
mens que ninguém jvtórjr a 
Lisbôa-dui aHte mézes con
secutivos, conhecidos, ti- 
’dos. e havidos como. mode-. 
•los de- moderação e- de- 
■bondade, e que se tê.en^ 
polit i c a,me n te ma n tid.0"Co ni 
i-aras excepções, n’uma po-... 
litiça doutrinaria?

Certamente que não,
E querem-nos fazer acre-- 

ditar que esse estendal da 
infâmias partiu dos peijue* 
nos?

FarçanteSilf!,



*

Depois da vergonhosa 
fhga do dictador, têem-se 
descoberto coisas assom
brosas. Houve quem qui- 
zesse resuscitar o franquis- 
mo por meio da força, fa
zendo mais nem menos do 

ue uma dictadura militar, 
simplesmente pasmoso. 

E se não fosse o desassom
bro com que alguns brio
sos dfficiaes responderam 
negativamente a esse con
vite, talvez o.facto se con
sumasse e Lisboa ficasse-á 
mercê de um poder mar
cial.

O ra 'ê  preciso, uma vez 
por todas, que isto acabe. 
t  preciso que se reconhe
çam todos os deveres e to
dos os direitos. i'mquanto 
esses senhores, que se jul
gam omnipotentes, não se 
compenetrarem de que, es
magando os pequenos, se 
esmagam a si proprios," 
porqâe os pequenos é que 
pagam pai a eíles gosarem 
as alias regalias nos loga- 
res que oceupam, não te
mos nada feito, ou por ou
tra, sahirão sempre tolices 
que terão necessariamente 
os seus resultados fataes, 
O unico poder que nós de
vemos respeitar é a lei. e 
em todo o caso quando es
sa lei seja justa, inexorável 
e egual para iodos. Esta é 
que é a verdade, e este é 
que é o caminho por onde 
se tem de seguir resoluta
mente, sem temor de peias 
nem de obstáculos.

Cumpra o governo o seu 
dever, sem dar logar a 
murmurações. Se desa.qra- 
áar aos que ficarem des
contentes, porque os seus 
actos os prejudicam de 
qualquer fórma n’unsideaes 
de Ora em deante sebas
tianistas, terá peio seu lado 
a opinião unanime do paiz, 
que é a mais valiosa de to
das. Vejamos se podemos 
mostrar ao resto do mun
do que já desceu o panno 
por sobre o espectáculo 
vergonhoso que ha tempos 
lhe estamos dando. E’ pre
ciso que de ora á vante 
haja confiança plena nos
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Viver com ella, semprê! Trabalhar 
para a sustentar. SofFrer a miséria le
vando-a pela mão. isolar-se por meio 
de uma informa de todo o passado, 
para ser consolado, adorado por ella 
iité á agonia. Tinha elle concebido ou
tro sonho havia tres mezes? E o so
nho podia realisar se agora. Só  depen
dia d'elle.

Comparou ao mesmo tempo aquel- 
la vida aventurosa com s muito ama
da. e a stia casa pa';a q futuro sem 
«legria, sem berít estar, sem sol, em

homens que dirigem os 
destinos d’este desgraçado 
paiz. A nação tem enor
mes forças vitaes; saiba-se 
applical-as sensatamente e 
seremos um povo feliz, re
nascerão o brilho e o es
plendor das antigas eras.

JoAQtfito bos AxJos.
----- - -—-XKfeX——«•>--- --

4|ste aíieaí»» «Sevo ajfrjaffi-
car‘?

Pedir a O. Herold & C .à, 
Lisboa ou Porto, um ques
tionário em branco, enchel-
o e devolvel-o: enviar ao 
mesmo tempo uma amos
tra de terra á casa O. He
rold ■& C .\  Lisboa ou Por
to, que tem 2 agronomos 
e um chimico ao seu servi
ço para com as maiores 
garantias possiveis de bom 
exito poder indicar as adu- 
baçÒes mais convenientes.

Um adubo muito bom 
pode ser improprio para 
im a  certa terra. 13m adu
bo quer seja caro, quer de 
preço m-uito èmx<\ pode 
representar em ambos os 
■casos dinheiro completa
mente perdido qaando r»al:. 
applicado á cultura e im
propriamente á natureza 
da terra.

Sob a presidência do sr. 
Francisco Freire Caria, se
cretariado pelos srs. Adria
no Tavares Móra e João 
Tavares Bastos, servindo 
de escrutinadores os srs 
Francisco José Rodrigues e 
José Augusto Saloio se pro
cede-a, na passada sexta 
feira, á eleição de nova di
recção da Sociedade Phy- 
larmónica 1 .a de Dezembro, 
desta villa, cujo resultado 
foi o seguinte: Presidente, 
Alvaro Tavares. Móra; vice- 
presidente, Antonio Pedro 
da Silva; thesoureiro, Izi- 
doro Maria d’OHveira; se
cretários: i.°, Jo^é Augusto 
Saloio; 2.0, José d ’Assis 
Vasconcellos; vogaes: j.°, 
Joaquim Sequeira; 2.°, José 
Antonio da Silva. Para a 
revisão das contas, durante 
a gerencia da extincta di
recção. foram nomeados os 
srs, Manuel Ferreira Giral- 
des, Armando Antunes e 
Antonio Moraes da Costa 
Jácome.

q.ue a esposa, ulcerada de suspeitas, 
chorava e o esbofeteava com o des
prezo immenso da sua rigida honesti
dade! 'Ensinaria talvez ao filho a de
testar o pae que tinha desertado, do., 
lar da família. O futuro estava som
brio como um céo de inverno. Náo 
poderia mais viver á sua vontade, ani
mado pelos carinhos de todos os que 
o rodeavam. Náo poderia mais, á so
bremesa* dizer gracejos e trocadilhos. 
Os seus passos eram espiados. O mi- 
nimo dos seus actos seria condemnado 
sem remissão nenhuma.

A fealdade de Suzanna apparecia- 
Ihe mais vulgar quando se lembrava 
das faces sensunes.da bacchante e da 
espessa cabejleira que punha como 
um véo saltante nos olhos avelludados 
da Vava.

Apezar de’ tudo isso, ainda hesita
va.

CommissãoMu- 
nicipal Repu
blicana.
AVISO

São avisados os cidadãos 
d'esle concelho, que paga
rem contribuição superior 
a Soo réis, e que individa- 
mente tenham sido excluí
dos do recenseamento, para 
apresentarem na redacção 
de «O Domingo» os recibos 
correspondentes d ultima 
prestação, a fim de se re
querer a reinclusão,

.--—--—«a» *

A lií.  viíS ieaíes!
Em Inglaterra a campa

nha a favor do voto para 
as mulheres tem sido tra
vada com a maior persis- 
tencia. As apologistas do 
suífragio feminino não tem

O • j ;. ■ ..
• recaado perantè violências, 
já  por várias vezes a poli
cia tem tido que resistir a 
ataques de manifestantes 
e tem-se visto parva para 
impedir que ellas penetrem 
na câmara dos communs. 
Vendo que lhes é impossí
vel penetrar no parlamen
to pela força, resolveram 
empregar a astúcia, e as
sim, ha dias, umas vinte 
mulheres foram encontra
das escondidas dentro de 
•carroças de serviço das ca- 
maras. Fulas, ággrediram 
os policias qúe, todos aga- 
tanhados, conseguiram 
conduzir as presas perante 
os magistrados,' que as 
mandaram recolher á ca
deia.

----------—«a*-—'.-* '

lã r a à lc s

Consta-nos que este an- 
no se realisarão bailes car
navalescos na sociedade 
phylarmónica- i.° de De
zembro, nas noites de do
mingo e terca feira de Car-o  *

naval.
E’ de esperar que corram 

animadíssimos attendenuo 
á concorrência que é de 
costume alii todososannos.

O  D O MINGO

As palavras más da amante desper
tavam surdamente n’e(le como um 
echo retumbante das passagé.ns do 
codigo militar. Quantas vezes elle ti
nha ouvido na sua vida aquelles 3rti- 
gos l.lconicamente implacaveis que, 
todos os domingos um sargento 18 aos 
soldados reunidos:

«Roubo qualificado pelo codigo mi
litar penal ordináiio. segundo as' cir' 
ctimstancias: Trabalhos forçados per- 
petuos, por tempo tieierm.nado, re
clusão ou prisão.

«Roubo de dinheiro, roupá ou ou
tra qualquer coisa pertencente a mi
litares ou ao Estado.se o culpado pu
der dar cèntas d js s p :. Cinco a vinie 
annos de trabalhos forçados; em caso 
oe circumstaneias attenuantes: reclu 
são de cinco a dez .annos».

Náo era o labor terrivel das peni
tenciarias nem o medo da prisão que

l* f2 2 S ;5 a M < ‘ 1 S Í«

A verdade não conhece
periphrases; a justiça não
admitte reticências. — G.
Junqueiro.

--- -- —--------------.

L o j »  d c  X o v i t Í n â « $

Lindíssimas máscaras de 
todas as qualidades tanto 
em fino como em ordiná
rio para homens, senhoras 
e creanças.

Surprezas muito engra
çadas para divertimentos 
casnavalèscos.

Essências finas.
R. Direita, 1 3g>, esquina 

da rua do Poço. 357 
---------- -—

Por motivo de doença 
ainda não tomou posse do 
cargo do administrador 
d’este concelho, o sr. D. 
Carlos Pereira Coutinho.

--- ----------
Com 3 hervas do Monte 

Ruwenzori (Uganda-África 
ecuatorali obtem-sè rapida
mente a cura maravilhosa 
e segura de qualquer doen
ça recente ou chronieá, 
seja de que género fôr. 
Ninguém soífre desenga
nos'tomando estas hervas. 
Preço 2$ooo réis. Envia-se 
franco de porte e registra
do. Unicos Concessioná
rios:—Srs. Pertnêllypes C.°
— Milan (Italia).

--------------- ...--- ---------------- -------------------

O  sr. Francisco da Silva 
foi pronunciado na passada 
quinta feira como implica
do na traiçoeira aggressão 
de que fòra victima no dia
1 de novembro o nosso 
correligionário Jacintho
Tavares Ramalho.

------- .<»— «•» ------

Consta-nos que os nos
sos correligionários da vil
la da Moita já organisaram 
uma lista que será apresen
tada ao âufifragio dos.elei
tores nas futuras eleições 
municipaes.

--- ----------
€5 iandíslá© :5«« istarinheí-

Ê*OS

Hontem, pela uma hora 
e meia da tarde, o sr. D. 
Manuel recebeu os advoga
dos dos marinheiros e as 
familas d’estes, que lhe fo
ram agradecer o indulto 
concedido.

--- ----------
A comissão municipal 

administrativa que tão con
tra a lei estava a gerir este

lhe faziam estremecer todos os mem
bros

Era o avilta mehto infamanté.

Talvez o prendessem antes dè pas
sar a fronteira. Seria julgado e con
demnado pelo conselho de guerra., E 
de dia, deante das tropas formadas 
num a praça publica, no meio db ru 
far dos tambores, teria de ouvir, de 
cabeça descoberta, a sentença, que 
pronun.iassem. e sentir no peito e 
nos braços a mão de um ajudante 
arrancar-lhe a cruz e os galres, a um 
e urrt.

Arquejava. Tinha nauseas. torturas 
de cabeça qué lhe faziam vêr tudo 
vermelho. E  levantando-se do banco, 
foi até á beira da lago, cheio de, g-an 
des caniços prateados.

Aqtfelle espelho estagnado atrrahia- 
o coin os seos aeilexos de astros que 
se perdiam num  orificio infinito. Co-

município, espera, resigna
da, o pontapé que o sr D. 
Carlos Pereira Coutinho 
deverá dar-lhe assim que 
receba a posse de adminis
trador d'este concelho.

Estes diabos sâo mais 
casmurros que o proprio 
chefe.

BSr. SSuíbiií Síuaiípafo
Regressou do Porto na 

passada segunda feira on
de estivera alguns dias, es
te nosso illustre amigo e 
distincto medico desta villa.

. —  — — :----- —

L e i «Se 13 «le SPcverels**»
Ainda não foi derogada 

esta lei infame.
Não ha nada mais diffi- 

cil para os nossos gover
nantes do que desfazerem- 
se dessas falsas e omnimo- 
das noções que uma vez 
concebem do despotismo 
na auctoridade.

Nunca esses homens po- 
derani comprehender que 
a auctoridade está no res
peito mutuo dos cidadãos, 
e jamais no emprego de 
medidas de força.

A força subjuga, é certo, 
mata, é certo, mas nâo 
consegue ser obedecida e 
respeitada.

Obedecida e respeitada 
só o póde ser a lei moral, 
a lei constituída pela von
tade do povo.

A lei de 1 3 de fevereiro 
não representa a vontade 
do povo. Ella é ainda um 
produeto d’esse esgoto he
diondo de onde sahiu o fe
to monstruoso do dia 3 i 
de janeiro ultimo.

Não é uma lei; e um uivo 
de odio. E’ um distico mal
dito posto em frente da 
consciência humana, apa
vorando-a com a  seu re
verberar satanico.

E conserva-se, a mons
truosidade!

E não se derogou ainda, 
consentindo que ella con- 
tinúe a informar a legisla
ção portugueza!

(D ’0  C om bn te l

---------------------------
Assl 6aií5áogí*a|iIs®

Inaugura-se hoje o ani- 
matógrapho «Gromon»no 
theatro d’esta villa. Fazem- 
se duas sessões, uma ás 7 
e outra ás 9 horas da noite.-

mo se devia estar bem no fundo, so
bre as hervas'espessas! Ninguém o 
saberia. Dormiria o bom somno, 
guardando na.bocca o penetrante sas- 
bor dos ultipaps beijos da Vava.. .

Sonharia com aquella adorada pa
cificamente. nos mysteriosos silêncios 
das aguas profundas. Deitar-se-hia em 
pleno amor sem ter conhecido os ran
cores lamentaveis do esquecimento, 
dos enganos e do ciumé; Nã.o rouba
ria.

Quando os camaradas fossem abrir 
a caixa no dia seguinte, encontrariam' 
o dinheiro intacto.

E  de repente, como se acordasse 
de um a' lethargia mortal, bateu no 
chão lodoso com o sapato grosso e 
exclamou em voz muito alta:

— Mas eu estou doido! Merece lá a 
pena a gente matar-se por uma mu
lher d'aquellas! (Cont.j



O  D O M I N G O

C O F R E  B E  F E R O I ^ J k S

SONHAR...
Deixa sonhar quem de sonhar só vive,
E  quem do amor acorre d triste boda;
Eu queria levar a vida toda
Sonhando sempre os sonhos quejd tive. . .

Quando da vida nofitga- declive 
A  alma só em sonhos se acommòda,
Temos de os olhos ir deitando em roda,
Sempre em busca de alguém que nos caplive.

Tendo quem junque de illusões queridas 
Essa senda de abrolhos que nos cança,
Nunca sentimos tanto as nossas fendas. ..

Porque esta vida, sem amor, decorre
Entre um grito de dor e outro de esperança. . .
Entre um sonho que nasce e outro que morre. . .

R ibkih o  ms C a r v a l h o .

Adasbação barata «Ba vi
nha para todas- as ter
ras não demasiado 
compactas de casa dem a
siado calcareas. 
Empregar desde já por 

cada milheit;o de cepas. 
25o kilos de Kainite e 7 5 
kilos de Phosphato Tho- 
ma\, espalhados a lanço e 
bem incorporados com a 
terra.

Esta adubação produz 
logo resultados na primeira 
vindima, mas muito maio
res ainda se nas aguas no
vas do outomno seguinte 
se entre cada milheiro de 
cepas, se semearem de 40 
a 5o litros de tremoços pa
ra os enterrar quando em 
ftôr na primavera do anno 
immediato.

Com a Kainite, fornece- 
se a potassa, com o Phos
phato Thoma\ o acido 
phosphorico e com os tre
moços completa-se a adu
bação, com o a^ote.

Esta adubação não cus
ta mais de 7 ou 8 réis, em 
média, por cepa, fora o 
valor do tremoco.*

Pára mais informações 
dirigirem-se os interessados 
a Ó. Herold &  C.a, 14, Rua 
da Prata —  Lisbôa e 25 
Rua da Nova Alfandega, 
Porto.

lo em 1 25 litros de agua, 
i^elo que mesmo no caso 
do preço mais elevado, o 
custo dapplicaçãonão che
ga a cinco réis o kilo.

Com dez réis de mel 
coado salva-se um faval e 
deixa-se de ter frueta bicho-
sa.

E’ um ovo por um real.

Adsabos baratos 
Chamam-se assim os 

adubos que se vendem 
a 600 ou 800 reis por sac- 
co de 5o kilos.

Podemos porém provar 
que, todo o lavrador que 
gasta estas coisas que de 
adubo só tem o nome, dei
ta 20°io do seu dinheiro pa
ra a terra em pura perda, 
sem tirar a mais insignifi
cante vantagem.

Todo o lavrador deve 
comprar os adubos com
postos com devidas dosa- 
gens garantidas de aço te 
acido posphórico e potassa 
da casa O. Herold &  C .a de 
Lisbôa e Porto.

Cmsío d*applicação do
arsen iató  de chaambo
Meio de salvar um faval 

por 10  réis de mel coado.
O s Srs. O. Herold & C .a 

R. da Prata, 14, Lisbôa e 
R. da Nova Alfandega, 25, 
Porto, vendem o Arsenia- 
to de Chumbo em barris de 
5o kilos a 390 cada kilo e 
em barris ou latas de 5 ki
los a 480 réis cada.

E por preços intermediá
rios vasilhas com pesos 
tambem intermedios.

Estes são os preços da 
droga, mas não o custo 
d’applicação, que se torna 
insignificante pelo grande 
volume d’agua em que se 
dilue.

Cada kilo de arseniató 
de chumbo applica-se dilui-

Cositra o fr io !! !
Prevenimos os nossos 

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

Escrevendo a M. Campi 
— Casella 548— Miláo (Ita- 
lia) todos receberão gr a tis 
segredo para ganhar im- 
mediatamente muito di
nheiro.

ANNUNCIOS

O  B*ioiEio nos Favaes
Combate-se com uma 

mistura de 1 kilo de Arse- 
niato de Chumbo em 125 
litros de agua. Agitar sem
pre bem antes de empregar 
e applicar por meio de pul- 
verisador no principio da 
invasão.

O  Arseniató de Chum
bo vende-se na casa O. He
rold & C .a, Lisboa, 14, Rua 
da Prata e Porto 25, Rua 
da Nova Alfandega (mini- 
mo 5 kilos a 480 reis cada 
um). Quantidades inferio
res áquella á venda nas 
principaes drogarias.

-------- -—--------- --------
O s thalassas estão rai

vosos com a vinda para 
esta ^illa do sr. D. Carlos 
Pereira Coutinho como 
administrador do concelho 

«E’ uma senhora», disse-o 
ha pouco o Paviio quando 
ao sr. José Maria dos San 
tos pedia para correr com 
o sr. Abranches.

Patetas!... .  Não vêem 
nunca os seus sonhos!.

A N N U N O IO

eOHARCA PE ALDEGALLEGA 
00 IlISiTEJO

(1.* psiblicaÇão)

P o r  este juizo de direito e 
cartorio do escrivão do 

segundo officio, a requeri
mento de José Fernandes 
Repas na execução que 
promove contra Manuel 
Marques Cepinha e sua 
mulher Maria de Jesus Chi
co residentes na villa de 
Aldeia Gallega do Riba 
Tejo, nos termos e para os 
effeitos do artigo g3i." do 
Codigo de Processo Civil, 
correm editos de dez dias 
a contar da publicação do 
segundo e ultimo annun- 
cio, citando quaesquer cré- 
dores que pretenderem de
duzir preferencias para nos 
dez dias immediatos e con
secutivos ao referido prazo 
os deduzirem sob a pena 
de revelia, e relativamente 
á quantia de cem mil réis 
e juros respectivos na Cai
xa Geral de Depósitos e 
Instituições de Previdencia, 
e entrada no cofre da rece
bedoria d’Aldeia Gallega 
em 1 de outubro de 1906; 
conhecimento n.° 11:827,
-espectivo ao processo de 
arresto requerido pelo 
mesmo exequente contra 
o referido executado Ma
nuel Marques Cepinha.

Aldegallega dó Ribatejo, 
18 de fevereiro de 1908.

o  F.SCRIVÁO

Antonio Julio Pereira 
Moutinho.
Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

A. Franco.

A N I N T U J ^ C I O

(1.» publicação)

P a r a  os devidos effeitos 
se faz público, que por 

sentença do tribunal do 
commercio de esta co
marca de Aldegallega do 
Ribatejo, de i 3 do corren
te mez, foi declarado em 
estado de fallencia José 
Felix Cabanas, commer- 
ciante, domiciliado na vil
la da Moita, fixado o pra
zo de 40 dias para a re
clamação dos créditos, e 
nomeado para curadores 
fiscaes a firma commer- 
cial Oliveira Soares &  C .a, 
e José Nunes, machinista 
dos caminhos de ferro, 
ambos residentes em Lis
bôa, tendo o juiz prezi- 
dente nomeado para ad
ministrador da massa a 
José Joaquim da Silva Ba
rata, de esta villa de Alde
gallega.

Aldegallega do Ribatejo, 
14 de fevereiro de 1908.

o  ESCRIVÃO

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO .

A. Franco.

B IC Y C L E T T A

Vende-se, usada, por 
8$ooo réis. Trata-se nesta 
redacção.

C A S A

Vende-se uma com 9 
divisões e com Lialcão e ar
mação para estabelecimen
to no logar da Atalaya, pa
ra tratar com Manuel Fer
reira Gregorio,por alcunha 
o Pão Saloio, no sitio das 
Barreiras, desta villa.

. A . - N N U N O I O

COMARCA 01 ALDEGALLEGA 
ATEJO ■

(S .a publicação)

P e l o  juizo de direito de 
esta comarca, e por de

liberação do conselho de 
familia e interessados no 
inventario orphanologico 
por obito de João de Pai 
va Carromeu Sobrinho, no 
qual é inventariante Joa
quim Maria Carromeu, 
hão de ser postos em 
praça, no dia 23 do cor
rente mez, pelas 10 horas 
da manhã, á porta do Tri
bunal de esta comarca, a 
fim de serem arrematados 
por preço superior á sua 
avaliação os seguintes pré
dios:

Uma terra de semeadu
ra com vinha, adega, abe- 
goaria e poço, no logar

de Sarilhos Grandes, livre 
e alodial, avaliada em réis 
5oo$ooo.

Uma courelln de terra 
de semeadura, denomina
da Hortinbaw -sita na fre- 
guezia de Sarilhos Gran
des, é livre de foro e foi 
avaliada em 6o$ooo réis.

A contribuição de re
gisto é paga por inteiro 
pelos arrematantes.

Pelo presente são cita
dos quaesquer crédores 
incertos para assistirem á 
praça, querendo.

Aldegallega do Ribatejo, 
3 de fevereiro de 1908.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

A. Franco...

O ESC RIVÃ O ,

José M ana de Mendonça.

Massa de purgueira, rici- 
no e adubos chirnicos de 
toda a espécie,-da casa O ' 
Herold & C.a

Quem pretender dirigir 
pedidos ao depositário Jo 
sé Pereira Fialho - -  A lJe-

t • 336gallega.

P A L H A  E N F A R D A D A

Ao preço de 200 e 240 
réis o fardo. E' de trigo e 
íeita á machina.

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

P A L H A  
Enfardada, vende, muito 

boa, Antonio Joaquim Re- 
logio Junior, nesta villa, 
rua do Conde. J40

Q U IN TA  D E  V A L L E  
D E  F IG U E IR A

Arrenda-se no todo ou 
em courellas. Tratar com 
José Francisco Evangelista 
em Alcochete.
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O DOM INGO

Romance historico con
temporâneo por

MIRlEi MIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a 1 5 o 
téis.

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

G A ZET A  das ALDEIAS

Semánario illustrado depropagan 
da Agricola e vuigarisação de conhe 
cimentos uteis, premiado com meda
lhas de ouro, prata e bronze .em dille- 
rentes exposições e grande diploma 
d’ honra na Exposição da Imprensa 
de 1S98.

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

P 081TÓ

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E MOTTÒ TESTAMENTO

(Vida 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

•4í12sírellla do ]%'oríe.

Com approváção do sr: D. Antonio, 
Bispo do. Porto.

!Preço, broçbada— 160 réis. Carto
nada — 200 réis.

•Livraria Edirorade Figueirinbas Ju-. 
nior, rua, das Oiiveiras, J.5 — PORTO.

M ÁXIM O CO RKI

NA PRISÃO
Ultimò trabalho líltcra- 

rio do extraordinariò escri- 
plor russo. 0  mais empol
gante que a sua penna tem 
produzido até hoje.

0  romance dos presos 
políticos da Russia, anãlyse 
dos costumes barbàros da 
,escra] 'idã o niodenti.

Uin-vtíhãnè de perto de 
200 páginas, com uma ca
pa a cores, illustrada com 
um dos melhores retratos 
do auctor.

EBreço ré is
«.4 E D IT O R A » 

Largo do Conde Barão, 5o 
f £  L I S B O A  B f

IB V i a
73 «3Sd ess» RS &  m  EXB A  EÍE^

ia Èa í N  és ala  èsst
et

3-+9 PARA O

COMMERCIO e INDUSTRIA
c essas giaríleísikàres

Pintura inalteravel em todo o género de desenhos, 
como mortográmmas, alegorias, inscripçÕes, etc., etc.

Desta ultima novidade apresentam-se amostras e 
quem as solicitar ao unico representante em Aldegal 
lega, Manuel Brandos Santos,'rua Direita, 139, e rua 
do Pôço, 1 — Loja de Novidades.

COMPANHIA FAlíl l iL
2õo - _____

SÍKG b i

P o r Soo reis semanaes se adquirem as cele
bres- machinas S lN G E R p a ra  coser,

. Pedidos a AURÉLIO JO À O  DA CRUZ. cobrador 
da , casa .4 » < ’« € ’!£ tík e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

■Envia- catalogxxs a quem os desejai'.
j l i l  ALD EG A LLEG A

Pequeno bihliotheca democratica
^Lrijidí

RELOJOARIA GARANTIDA
-- f)E —-

A rd i  no. M i  mjues Conframesfrc

Relogios de bolso america
nos InçviebraVeis 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.^800.

Relogios de parede e,de meza, açcen- 
tamentòs de relogios de torre, etc. 

Diversos Objectos douro e prata.
L,ai nnbos de metal e dê borracha, tintas para mar

car roupa numeradores e datadores, prensas de alavan- 
ca, , . de sôco com sellos em branco para repartições 
publicas, companhias, etc., marcas a fogo para caixas 
sinetes para tinta e para 1 *’
gramm asem  relogios e "

acre, mono 
para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

S. ISíís lèireiáa ? —

OS D IU *
DA CORTE

!Chronica do reinado de Luiz XV)
Romance hislonco por

E. LADQUCETT.E
Os amores trágicos de Manori Les- 

cãut com o celebre cavalleiro de 
Grieux. formam o entrecho d’ester 
ro-mance, ,-rigorij>siniente historico, a 
que Ladoucettê imprimiu um cuiino 
de onginaiidade -devérás •ehcaiitádor.

A c(Srte de Luiz -xv. com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta nvgístr.il-.iíonte pé lo auctor d'-0 
Bastardo da Rainha nas paginas do 
>eu novo, livro, destinado sem duvi
da a alèançar entre nós exito egual 
áquelle com que foi recebido em Ra,1 
ris, onde se contafam por milhares 
os exemplares vendidbs-.

A edição portugue/a do popular -e 
comniovente romance, será feita em 
fascículos semanaes de 16 paginas, 
cie grande formato, illustrados comi 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 4 volumes.-'

réis o feteelesslí»
•fi. <í.«> ré is  o ôsíso

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes.

Pedidos á Bibliothec,<\PopuJar.Em; 
présa Editora. 162, Rua da Rosa. 165 
r- Lisboa.

ri t | 
t u 1 Juu

3P A ,- H I S

íçl pdr- z/ínbeniv fE'er-rão

por

I*eí|Bs0âB®s trãit»dos de- éduesçtò efviéa e EsíoraL- 
O bra$ - 'jíro p ap ad a  4ém o«ratÍea . - K stn d o s de 
v n lg a r is à ^ o  sj^eoitiflea. * 12Meado» hisí#i*ic#s.-Ve!li 
garisaçãò ds seíeáícia das religiõies.- «Isaeslôcs de 
Ú^epesé^ jpi*oIc&aH».> I2tcí.- . ,,

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

PK B 2Ç OS  B A  Aftft^0X.t1rV7R.t 3>A P B t O V n C IA

3 mezes. (6 números} 280 réis; 6 mezes,
.>-/12 números) 56o;--1 .anno, (24 números) t,$000 .réis 

.•4 sahir <juin~enalmente.

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

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

Rdmance de aconteci
mentos serisacionaes e ve- 
ridicos occorridos na actua- 
lidadê. e mais interesâánte 
que os Mysternrs- de Páris1 
e Rocambole por Dúbut 
de Laforest.

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

— SUS L I S B O A

E N C Y C L O P E D 1A
D A S FAMÍLIAS

Revista illustrada de
instnicção-e recreio 

A Encyclopediam?is uti 
e econ-.jmica que se publica 
em Portugal.' 5 - - 

Cada numero consta d 
80 paginas, profusamente’ 
illustradas, compostas em; 
typo muito legivel, impres-l 
sas em magnifico papel e 
elegantemente brochado.

P reço da-assignatura, an- 
no. 800 réis.

Pedidos a Manuel Lucas

. ..íM uu D IA  IMO D E  N O T IC IA S
A .  G - U E l í l R A  A N G L O - B O E R

Interessaniiâsima narráçao das luetas eutre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravuras de «homens célebres» do Transvaal e do 
Orarige. incidentes notáveis, «cercós e .batalhas mais; cruentas cia

G U E R R A  A N G L O -B O E R  
Por um functionario da Cruz Vermelha ao serviço

do Transvaal.
Fascículos semanaes de 1 6 paginas
Tomo de S fascículos..............

3o réts
/j>o »

 ̂ rrNfcrv . . -------
A G U ERRA  AN GLQ -BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N eila-são desçriptas, «por uma testemunha presencial», as differentes 
phases e .acontecimentos, .einocionantes'da- t.errivel guerra qde tem espantado 
o mundo inteiro.

A GU ERRA A N G L0  1 0 ER faz passar ante os olhos do leitor todas as 
« gra,ndes batalhas, combates» e «escaramuças» d‘esta prolongada e acérrima 
lueta entre inglezes, tra svaallanos e oranginos, verdadeiros prodigiós de 
he'oismo e tenacidade, ém que são egfialmente admiraveis a coragem e .de- 
dicaçá.o p; triotica de venpid.os e vencedores.

Os'incidentes variadíssiinrts d'esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas péqu nas republicas sul-africanas. decorrem atravez de \ erda- 

aeras peripécias, portal maneira drániaticas e pittoresças, que dão á G U ER 
RA AN C. t,0 ; BO FR; conjunc ta mente -'pm o irresistível attrac tivo dum a nar 
rativa h.storic.rd.js nòssoí d.as, o èncaiíto da -leitura romantisada.

A: Bib-liod-^ca do DIÁRIO DE N O TIC IA S
apresentando ao .publico esta obra e;m «esme|-ada-edição,»e por um preço di
minuto; julga* prestar um serviço ’a'os numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desêjam deiei:ar-se e: adquirir perfeito conhecimento dós succeSsos 
que mais interessam o mundo culto na actualidade.

Pedidos á Emprega do D L UUO D E N O llC I A S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1 0 —rLISBOA

-LEfflla/ s ANTAREM -E'J‘LISBO%'<^„
•Majppa e l io m g a * a p l s .d ’es<a jiro v in d a  enidadosa- 

sEÍeáEíe eíáhoanVílo; fsei© ca|»iíâ©- <lo 
‘ék érè iío  iicspáaífe»l'e&. giesaifo CiaSas .y fa r l iõ

' ' ■* '  * 1 ' - ~ j ÍJ t '■ I í . «C1 S M j f ' . , .

E’ uma obra perfeit^ e de-absolut-a necessidade para 
os que .desejem, conhecer esta provineia com seus dis- 
trietos,-os quaes- são impressès enl lindas cores, com 
as suas.vias de communicação, Os seus riós, as suas 
montanhas, as suas povoações, tudo isto perfeitamen
te disposto e impresso a nove cores, permittindo en
contrar-se Côm ía.dltdade o ponto que se procura.

Hste mappa é feito segundo o systema da'Commis- 
são de Serv-iços Geodesicos Portug'ueza.

E’ portátil, dobrando-se e reduzindo-sé á oitava par
te; do seu tamanho,,- para o. que é reforçado com uma 
bella te(a de linho, cujo involucro em forma de livro, o 
torna, ao mesmo tempo unia elegante e primorosa edi- 
çao. ; - . - ■■ -■ ■ ' .

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

Açores; colcniírs africanas e índia, que se compõe de 
12 livrinhos, custa.-4$80.0 réiâí-Btílo correio 5,>ooo,réis. 
Mappa d c c a d a  proyncta 400 réis:-Pelo correio 420 
•réis;-.' :: - í ; r In. u ■ :: ■

Do.mesmo systéma ha também o mappa geral que 
abrange Portugal e Hespan.ha por r$200 rébi-Pelo. cor
reio iS 23o réis. E ainda o 'mesmo mappa,em folha iri- 
teira e sem teta, próprio-para sa=tas,‘ esçriptorios e es
colas primarias por 600 réis. Pelo correio 63o.

Todos os.pedidos,.sempre acompanhados da respec- 
Torrés, rua do Diario de.jtiva irnportancia, devem ser feitos a Egenio Moreira— 
Noticias, 93— Lisbôa.. j AR.GAN1L.


