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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

Aos eleitores do Concelho de Aldegallega do Ribatejo
C ID A D ÃO S-
Sois novamente chamados ao exercício d’u- 

ma das mais nobres prerogativas e das mais 
elevadas funcções,- que a lei confere aos ho- 
mens de consciência livre: a eleição dos seus 
delegados ao Parlamento.

Este acto, quando exerci Jo  na liberdade 
plena da vontade nacional, representa, na vida 
social dos povos cultos, que firmam pela gran- 
desa do seu ci- vismo e pela elevação dos seus 
deveres patrioticos, a sua independencia e a 
sua integridade, a mais alta affirmaçãoda sua 
força e a mais segura garantia da sua sobe
rania e do seu engrandecimento.

O  Partido Republicano apresenta ao vosso 
suffrágio os nomes do Dr. Êstevam de Vas
concellos, Dr. Mendes Bello e Feio Terenas, 
cuja austéra respeitabilidade, illustração, in- 
telligencia e extrema dedicação na defesa da 
causa pública, todos sobejamente reconhecem.

Partido dordem , de legalidade e d j tole
rância; partido do Povo,, porque é do Povo 
que dimana e é n’el!e que firma a sua força, a 
sua auctoridade e o âeu prestigio, o Partido 
Republicano, constitue hoje, perante a evolu
ção da sciencia,-a unica fórmula politica capaz 
dè promover, pela observância inflexível da 
Lei e pela honesta coherenCia dos seus proces
sos : e dos seus princípios o nosso desenvol
vimento, a nossa prosperidade e a nossa re-'
gene;'açao.

Em oito séculos de monarchia e oitenta 
ah nos de mascarado constitucionalismo, ha so- 
béjbs elementos para apreciai- 0 que vâle um 
regimen que se firma'em mystiFicaçqe.s.,e ab
surdos' e que se mantêm {?ela veniaga, pela, 
corrupção^ pelá illegdlidâde1 e pelo crime.

: Syàthematicamente retrógrado, , temendo 
a luz, porque sé-póde viver na sbpibra, de
monstra nitidamentèque a ignorância do. Po
vo" é o. unico esteio a que se arrima, man
tendo cotn criminosa consciência essa estatís
tica assombrosa e incrível de 78 °|0,ds«aiiial- 
phabetós, o que representa a mais degradante 
inferioridade e a mais deprirhente-situação pe
rante ©-mundof-!cuit o. . o:,' v „  v/iV 

Da obra nefasta de todos os governosda 
monarchia, só uma preoccupação transparece 
e só um criminoso intúito se verifica; engran- 
deeer.o poddr do Rei, sacrificando os direifos 
e  as'/regaJias do Povo. :?srf‘ 1. v»Y tj

Por effeito deste principio,.tão revoltante 
como injusto, concepção nxxns&rimsa' êe\cs>r, 
pi ritos, iniquamente .perversos e é^oistaa; surb 
giu a tremenda crise monalicéconomica.q.ue 
tudo tem subvertido nutna cbtó?sái derrocada:, 
crédito, honra, dignidade, tudo! . > /. .s-V, r, 

Obra sinistra e ’ ftèfasta qijie o Codigo Pe
nalespreita,: d ella resulta uma divida públi
ca de 9Óo.ooo:ooo$ooav réis approximadsh. 
mente que absorve annualmènte de juròs, mats 
d um .terço da receita total ‘do Estado!

E o que temos a justificar a existencia de> 
tão assombroso encargo, violentamente aiS 
rançado á rmzeria do côntribuinte, aôs exauâ* 
tos braços dos que trabalham e que produ

zem, por contribuições odiosas e vdxatorias, 
como a contribuição de renda de casas, o 
imposto de consumo e toda essa infinita sé
rie de extorsões, a incidir especialmente sobre 
os miseráveis, os proletários e os famintos?

Nada! .
Toda essa montanha douro-se tem submer

gido no sorvedouro das absorpçõesillegitimas,. 
na manutenção d’oIigarchias ambiciosase vo
razes, em viagens faustuosas, nã compra da 
conâciendia de alguns e na paga do silencio de 
muitos, nã sustentação dum pessoal burocrá
tico que atulha de empregados, numa grande 
parte ociosos e inúteis, as-repartições do Estar 
do, em corrupções eleitoraes, n’uma lista civil 
desproporcional e monstruosa, em negocios 
escuros e illicitos, em obras sumptuosas dé 
palacios régios, quando a maioria dos que os 
pagam não têem um tecto de colmo a que 
se acolha, em adeantamentos criminosos, em 
burlas, delapidações e latrocínios.

E as forças vivas da producção e.da riqueza 
pública, a agricultura, o commefcio, a indus
tria, a navegação, tudo o que á competencia 
d’um Estado honesto e progressivo compete 
proteger e auxiliar, para ahi se debatem p u 
ma agonia horrorosa e lentaá mingua de in
citamento desinteressado .e effectivo;'

O peqLteho ;ãgricu11o.r, moureja n uma 1 u- 
cta incessante .e 'crueota,>diá d dia, áoí a sol, 
inrroíeanfó e desbravando a terra,, tornan
do-a phoduetora e. fecunda,;parít-vèr o pró- 
dueto dolseiu esfoi-ço inutilisado por falta d’u- 
ma compensação .remuneradora, consequên
cia, da inépcia e imprevidencia legislativa dos 
governos, que o callaeam na dependençia exploradora dç>s.grandes commerciantes ,e dos 
grandes produetores. ... - , 1

,,’Á  industria,.,e.m ooncorrencia;seria com ,ps 
gr and e,s dentros fab ri s.d o mun d o, com i m p ó á- 
tO;S, excessivos.sobre a matéria prima indis
pensável,; sem - puatas protéecionisths, sem 
escolas p'rofissicmaes, com encargos pesadis- 
simossobre a sua limitada producção insigni
ficante e 'réstricta,,quasi weaa vive^no exíguo 
âmbito da Sua .expansão e da sua actividade

P ela séqúenciarnatuarl) dos  facto;}, e num 
Pbíz aò nde'a indulstria èscassam en td*sé des
envolve è a agricultura fonteprimordial.e ori
ginada da sua riqueza, .se definha e s t io la ,  a 
navegaçãio não existe; e o codimercio, .pavaly- 
sadb e injprogressivo, arrasta ju r a  epíisGenci.tj 
de diflicu-ldude#, de sobresaltos t  de! incerte- 
zsasr ?-'s- . cí-tfití!rJi —
;ivComo;sympfOmaí d’esta assustadora dbcê- 

dencia nac-tonaUa cemigração.prosegue,  verti- 
■.ginosa.e "devastadora, com o unico. e doldVosó- 
recurso: dos despfx>íegidos a queni a' Pa-triH'
nega prote.ccão e confortono seu trabdlhó a

, 0  • v  : ! - 1 ■na sèu ínfaritífliQ. ;. -
Na o b ra -d e  defeza. nà-cional. a mesma in- 

túriacriniinos«:'ê asnesçaaincapãeidade revol
tante! ; .-(,n r, 'íCíUíisYiCi 1

Abertais :as, fronteiras'á ambição vle estrar 
nhosf.só podei emosoppôr de sério ánian.uten- 
ção da/nqssa independencia e á segurança da

nossa autonomia, o heroismo dos nossos sol
dados e dos nossos marinheiros, a nossa au- 
dacia, 0 nosso patriotismo e a nossa abnega
ção. •.

Tudo o mais que á patriótica e intelligente 
iniciativa dos homens a quem a fatalidade 
confiou os nossos destinos, competia estatuir 
e promovei-, tem sido protrahido e descura
do, sumindo-se as verbas que,os orçamentos 
consignam, pelas innúmeras portas falsas de 
prevaricações de-tbda a especie!

Em matéria; dordem moral e legislativa, 
de garantia de dirbitos, de cumprimento de 
deveres, de respeito pelas liberdades públicas 
e pelas regalias individuaes, de egualitaria ap- 
plicação da justiça, de normas de limpa e ho
nesta administração, de tudo o que é legal e 
integramente digno, a mesma desoladora fal- 
lència e o. mesmo odioso e intencional des
respeito.

Especialmente agora, no períod.o que> atra
vessámos de plena actividade politica, a dois 
passos do acto eleitoral, é que os partidos 
monarchicos patenteiam todo o mesquinho 
mencenarismo dos seus processos, corrom
pendo, ameaçando, pervertendo, numa indi
gnidade revoltante e sórdida!

Estradas, escolas, chafarizes» empregos, 
.garáp.íia de impu.rtidadede>crimes, tudo pro-. 
mel tem os infameis lídloeiros de consciências, 
á'falta de princípios dighfòs .com' que-se i-mpo
nham, para a t.udõ faltarem,: como faltam a si 
próprio^,;á sua honra, á sua dignidade e ao 
seu nome!.' ,

E‘ q desmorona mento completo do regimen,, 
com a vergonhosa liquidação moral dos ho
mens que o defendem!

Aldegallegq, enfeudada há cincoenta annos, 
n’uma passividade obediente .ao caciquismo e- 
ás protecções desveladas o que deve á prepon- 
derancia e influepcia dêsses.gananciosos' sem 
vislqres das suas próprias ambições e interes- 
tfsiittii) «Icdtt j... 1 -j; .-íj ofjrJds oíí rri/riLv 

ÇÍ

Nem um favor,; nem um ceitil< O  pouco- 
que teh vd eve-o  a .si própria; aos seus sacri-- 
feios, ao.seU dinheiro e ao seu trabalho.

E’ tempo de pòr ternx'» a essa farça especu
ladora dos melho.raníentQ.s que para ahi se. 
ejthjbé? èmf tregéitbs truanes-cos: e indecoro-- 

,sos. ,
dp O,partido .Republicano nada promette, que 
não s^ja o cumprim.ènto.estri,eto da Lei, a 
inflexível execução da justiça, a moralidade,:a 
cconOThin', o fumento e auxilio a todas as 
inè!rg'f;ís e a todas as actividadç^ e a rigorosa 
ò;bse'rvanciã de todos os principios que a JLi-. 

‘bérdade ábrangeP ., ■ (
Não compra consciências, nem pervert,e„ca-- 

ractéres.
Esclarece, illumina e educa. : .
AJdegallega conquistou já, pela. sua cora

gem, desassqmbrò,. e,|elevação cívica-, um lq- 
gar proemimenté, nos domínios da democra
cia nacional.

E’ preciso mantel-o com toda a energia e de-
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cisão, emquanto a lufada benéfica e redèm- 
pttíra d!uma revolução, nos não ‘liberte e 
emancipe.

'Cidadãos:
A hora é de decisiva acção parà todos os 

‘portugúezes que sobrepõem o futuro da sua 
Patria, ao ápoio crifhinoso è consciente dos 
que a sacrificam em holocausto ãs suas'am

bições desmedidas e aos seus interesses insá-t a Republica, que é a syntftêse d um ideal dé
’ A’rftOi% dè Justiça, de Fraternidade e de Paz. 

Á  ufnà pêlos deputados repitblicãnos!
Á  ftrilà pèlos desihteressadosdeJeHsores dos 

httínildes e dos opprimidos!
Á  urna pèlôs àpósíolos da Libèfdàdè è dá

Lèií

ciáveis.
Entre ’o poder -d’um só, descricionario ê 

despótico-, qúe é 0 podei do Rei, fto regimèn 
pseódo-constituciôttál que nos oppVime e o 
podèr deíodôs q áeé  o poder cio Povo ha for
mula repúbíicana ã  qúe âspirâmos> hão péfde 
haver indecisões nem dúvidas vamos para

5  de abril \
E’ hoje quê'éè vaètráVâr 

a batalha "em -que o povo. 
df: Alde<ralleçra irá decidir

- : O  . *Z3.. < . . .  Y

se quer ser Ifvrè òú se, pelo 
contrario, quer continuar a: 
estar subrnettido ao jugo 
dos caciques.

Para iíós 'é ío rad e  dúvi- 
d aq u e  o'nosso povo aífir- 
ríiará na úrnà a digfíiidade 
cívica que ultimamente 
têm manifestado è q‘ue da 
nrèsnia lima sa 11 irá tfram- 
phante -o -brio -ê a etoâhd- 
pação de todiís ríós.

Por 'uma m-aiorôa èsfna- 
gadoía se fará a prova ir- 
refragavel de que quê re
mos ser 1'iv‘res e de ‘qué 
qúererwos, acima dè tudo-, 
a felicidade "da Patria-, péla 
Jústiça, pela Liberdade-, pê- 
là Repubiicá.

Sem o d i o s-, sé nt Vi oí e rr- 
èiàs, dentro da Lei, o povo 
irá serenamente mostrar 
que o tempo do caciquis
mo passou e que se consi
dera de maioridade para 
tomar conta dos seus des- 
tittos.

Mostrará tambem que 
julga a monarchia incom 
pativel com a honra < 
prosperidade da Nação qúe 
têm sido desprezada, ert- 
vilecida e explorada pelos 
que dentro aeste  abjecto 
regimen a têm administra* 
do.

Reis e aúlicos fizeram o 
seu tempo; tempo perdido 
para o progresso, para a 
civilisação, para o engran 
decimento deste Paiz que, 
tendo em si todas as forças 
fiecèssarias pára sêr gran 
de, fbrtê e respeitado, os 
governos da monarchia le
varam ao estado mais de
gradante de mesquinhez e 
de fraqUeZa, tornafldo^o o 
éscárneo das outras na- 
ções.

O  povo dirá hoje: basta 
de tanta baixeza, de tanto 
aviltamento; basta de tanto 
servilismo; queremos inter
vir nos destinos da Nação 
e a nossa intervenção enér
gica ■& tenaz a livrará das 
garras dos traidores que a 
têem vilipendiado e rouba
do. Vamos todos, a quem 
a Lei confere esse Direito, 
lançar a nossa lista na úrrta; 
não haja abstenções, que 
seriam um crime neste 
momento de vida ou de 
morte para a nacionalida
de portugueza; vamos to
dos depor no Altar da Pa
tria o nossó voto hoje, com 
a mesma abneçracão com

o  *

qne-ámanhã 1-he daremos■ 
o nosso sangue para a sua 
libertação.

Esta terra está por todo 
o paiz considerada O según- 
do baluarte da democracia;
— V V . % • v. • *» •
provemos noje que assim e, 
dando'Os nossos votos aos 
■candidatos Ve publica nos
que irão em côrtes pugnar, 
efft nome da Republica, pe  ̂
los interesses-dos humildes, 
dos pobres e -dos despro
tegidos; que irão ilo parla- 
YiYentô íiscaiisav a a p l ic a 
ção do nosso dinheiro que 
com tão grande sacrifício 
dawios para as necessida
des públiòas} que irão pé- 

dir contas sevérâs a èssas 
hoVdâs, qúe lios tèem op- 
priníido e empobrecido, de 
todos 'Os setas cvivnes'^ d 
todas as súas delapidações, 
de, todas as síias Vèniágas.

E’ preciso qúe ‘o império 
da lei ê da ihoralidáde sè 
estabeléça e para isso só 
temos úrii caminho; fazer a 
Republica.

Dèmos hoje úm grande 
passo para ella; ámanhã 
chegaremos ao fim da jor
nada.

Sf.YHÍO.

. f K a g a ih n ^ S  EBu s I í j S

Na passada segunda fei
ra tiVemos O prazer de cum
primentar estè nosso pre
gado ariiigo ê préstimOso 
cOiTéligiortafio^ úm dós 
mais importantes e honra
dos commerciantes da ca
pital.

Aquelle hoSso amigo, 
qúe foi cumprimentado 
muito aííeètúosamente por 
alguns dos seus amigos 
desta villa, retirou tio dia 
immediato tio Vapor da 
manhã.

Mais sima escola
O partido republicano 

desta villa pensa em criar 
uma escola para o sexo 
feminino, para o qne vae- 
tratar de arranjai* profes
sora competentemente ha
bilitada. Quem desejar 
metter suas filhas nesta 
escola dirija-se ao director 
d’estè jornal.

r r  ■**»■' '* ---------

Píocíssáo ile l*assos
E’ no proximo domingo, 

12 do corrente, que pelas 3 
horas e meia da tarde, se 
realisará nesta villa a tra
dicional procissão de Pas
sos,

C a r t a
Perdeu-se na rua Direita 

da1 loja do sr. Rama até ao 
escriptorio do sr. Ventura. 
E’ favor, quem a achou, en- 
tregal-a nesta redacção.

O  comicio qúê se réali- 
soú ho pássâdo domingo' 
fôi úmà VicJtorra assombro
sa do partido republicano^ 
da capital. Um número in- 
cakúlavel de pessoas oc- 
corrôu alli â oúvir a pala- 
vra ardente dos defensores^ 
do povo que se propõem a 
deputados nas eleições que' 
se effecttiam hoje.

Hoúvê discúrsos rèal- 
mente arrebatadores. An
tonio José de Almeida, o 
tribuno impetúoso ê o 
gran dê coração que palpita 
de santo amor pela liber^ 
dadê da stía patria, teve 
por muito tempo suspetisa 
dos seus labios toda aquêl- 
la multidão que o escutava 
énthusiaamada e qúe no 
fim rompeu nuiUa ovação 
espontânea ê vibrarite co
mo húnca nenhum orador 
pOrtugliez recebeu-.

Mal élle ássomoú á trp 
buna, houve Um énthúsias- 
mo délirahte', todos qúeri- 
àtli saudar o apóstolo ar
dente da démocrací i, o pa^ 
ladino incanèavel e inteme
rato dos mais santos ê no
bres ideaes..

O discurso de Afíohso 
Costa, oútro pelejador va
lente e aúdaZ que defende 
com brio a causa popúlar, 
tambem foi brilhantemente 
Festejado. Era uma corrente 
electrica qúe se transmittia 
dos labios do orador a to
dos que.os esctttaVam.

Núnca se viu em reUni- 
ões populares úm triumpho 
de tal ordem.

Presidiu ao comicio o 
venerando ancião, s r  Aú- 
gUsto José da Cunha, qúe, 
trocando a sua cadeira 
dourada da xarnara dos 
pares pelo assento modes
to de uma assembléa do 
povo, como disse, um dos 
oradores, estava alli muito 
a contento de todos e dan
do Uma prova frisante da 
hombridade do seu cara-  ̂
cter e da firmeza das suas 
convicções. ■ : ~

Reuniram-se alli as nien- 
talidades mais prodigiosas 
cjue o partido republicano 
conta no seu seio. Todos 
foram ouvidos com um re
ligioso respeito e em todos 
os peitos calaram bem 
fundo as palavras inspira
das dos defensores do po
vo, dos que querem levan
tar o nosso paiz á altura a 
que têm direito entre as 
primeiras nações do mun
do. L - . •

O  comicio do dia 29 de

março foi um protesto unâ
nime contra a coarctação 
dè todas as regalias-, de to
dos os direitos qúô assistem 
a Uiii povo livre-, Lisbôa 
mostrou a toáo õ paiz que
na capital do reino lavra Sacristão.
intenso fogo da liberdade 
e què esse fogo pódê trabs- 
formar-se num immenso 
incêndio que tudo devore 
se porventUra téntar er
guer de novo a cabeça o 
monstro terrivel do despo
tismo.

Uni «BravoU á capital 
do reinul

Na impossibilidade de 
assistir ao comicio, o sr. 
dr. Berttardino Machado 
publicou em vários jornaes 
uma carta que todos os 
portugueses devem ler, 
porqúe, além de ser uma 
joia litteraria, é uma altíssi
ma manifestação dê civis
mo do erudito professor. 
N’ella se apontarti os erros 
e os desvarios quê tèem 
levado a nação ao estado 
de vergonhosa decadência 
em que se encontra, che
gando, a úm ponto em que 
só ha uma solução possi
vel para as coisas muda
rem dê caminho! a implan 
tação do systema republi
cano, unico que póde sal
var o pai£, porque ahi hão 
de ser um por todos e to
dos por um.

JoAyrlii d o s  A*;it>S;

IPaEán tlc C SJW iÇ o

A absolúta falta dê es 
paço inhibe-nos hoje de pú 
blicarmos o nosso folhetim 
Ulha paixão, fâtáiy do qúe 
pedimos desculpa aos tios 
sos leitores.

— :— i— — l :------ _■

l l i l l i i O r é S
Que ha quinta feira , 

otn Alhoi Vedros, puderam 
uma caldeira velha ao rabo 
■do caciqUfrtnôr da villa da 
Moita.

=^Qíie este cacique têm 
andado a offerecer i $ 5oo 
réis por Cada voto.

— Que o opulento crea- 
dor de Rio Frio vae man
dar abrir a ponte da Rilvas 
para que o povo de Canha 
não possa vir votar'd fre
guesia de Sarilhos Gran
des, d'este concelho.

= Que os galopins por 
conta de sua ex* receberão 
lenha, palha e róça duran
te um anno.

— Que o Antonio do Re
go não sabe se ha de ficar 
sem a agua do Diogo sé 
sem os fórnòs do sr. Caria.

— Que se promptijicou

a dar dois votos aos thalas* 
sas, em tréca do seu, parà 
fie  ar bem com ambos-, 

= Q â è  ‘esta a pèâif 'èMã~ 
boadetlà no jm\o como à 
de ha pouco 'ténipo co))i 'ú

-Que Os srs. D. João è
D. Pedro encontraram no 
Samouco o rebanho beiti 
disposto.

— Q í íí? alli se vàe beril 
sem o tradicional carneira 
com batatas.

==Q uè o Machadinho da 
sello está a, pedir $tfe fhè 
roriem o rabo.

= :()ue o si. D. Pedrô 
lêm andâdp por S. Fran
cisco e Atalaya pedi/ido. áê 
mulheres que digam aoá 
maridos para vúlarein cqnl 

thalassas.
= Q u e a idéa não é mâ 

mas têni d'el/às recebido 
respostas desagradavois.

■ -Que o João branco 
está erii Aldegallega .fèilú 
galopim do SújUos,

= Q  ue 0 <1 Ladrao do Pe- 
troleot) está *angado pof 
ainda não lhe tocarmos 110 
éncaiiteifaiftettio dos barnS 
nem na praÇa de touros.

— Q_iie o secretario dá 
cantarà está esperançado 
11’litHà bóa votação p ró  ti 
Santos.

= Q Ue o Sf\ adminislfa* 
dor do concelho entrou 
d'esta ve\ em Aldegallegá 
com o pé esquerdo.

= Q  ue este circ-iilo ciardi 
pelo menos, um deputado 
republicano.

= = Q ue 0 bufo^mór fôr<X 
corrido de Sarilhos Ctfdit- 
des nd pâssàda senta feira,

• l á  v e m  í iu m I c

Consta-nos qúe a céle* 
bre EmpreZa Liquidadora 
de lenha, roça e palha do 
mando do sr. José Maria 
dos Santos, desanimada 
com o mau súccesso das 
tentativas de permuta d’es- 
tes artigos por consciências, 
resolveu abster-se do ne
gocio passando a aconse
lhar que a palha só serve 
para as bestas.

A tal Empreza pensa, 
naturalmente, em salvar- 
se. . j  ’ 1 ' ,

Já  vem tarde.

X o t a  s e m a n a l

Dois individuos conver
sando sobre eleições: '. >

— Por quem votas tu?
— Um 3 v- eU. . .  tenho 

uma o ve lh ad a .. .  e, como 
sabes, anda nas pastagens 
do Santos; além d'isto, pa
lha é quanta eu queira; já 
v ê s . v .



O  D O M I N G O

Cidadãos de A ldegallega

H’ chegado o dia em que 
a vossa consciência vili
pendiada e opprimida e os 
vossos direitos serceados 
pelos sicários da quadrilha 
monarchica se manifeste 
livremente.

Ainda vos resta esta uni
ca liberdade.

Em breve ella dêsappa- 
recerá se lhe hão tiverdes 
mão. >:

Despêrtaè para  a luctã 
radiante das vossas reivin
dicações sociaes; fazei do 
no.sso querido Paiz uma 
Patria livre; arrancae-o das 
impuras mãos dos Bran
dões assassinos, que na 
s o m b r a 'd e  ha séculos tra
balham, e hoje, á lUz clara 
do dia5 hão descanÇam um 
só momento enchendo dia 
a dia, hora a hora, as suas 
insaciaveis algibeiras com 
o irifausto producto do nos
so trabalho, até que num 
dia mais ou rhenos proxi
mo nos vibrem o golpe de 
misericórdia, dando-nos 
por penhor ao extrangeiro.

Povo operário, povo tra
balhador por exeellencia, 
observae de perto, de viso 
proprio, essa cáfila de ban
didos; vêde como ainda ha 
dias, alguns filhos então 
queridos desta laboriosa 
villa eram tidos por homens 
honestos, d’uma probidade 
inconcussa, indiscutível, di
gna do maior respeito; e 
hoje, frisante contraste ! . ... 
apparecem-nos hypo'crita- 
mente desmascarados,  tal 
qual são, feitos galopins 
eleitoraes, implorando, pe
dindo, impondo aos seus 
amigos, aos seus servos a 
sedencia das suas consci
ências, dos seus votos para 
em trouco d’essas consci
ências vendidas a tanto por 
cabeça ao Santos, recebe
rem matto, lenha, palha, 
pastagens,  etc., etc.

Filhos de Aldegallega! Se 
vos deixardes acorrentar 
por tal meio, será tal pro
cedimento um ultrage ver
gonhoso,  tôrpe e indigno 
de homens de bem; pois é 
evidente que fe d en d o  a 
vos^a consciência, o vosso 
voto a taes sicários, proce
dereis, conscios de que es
se voto, essa consciência é 
vendida ao creador Sanlos 
em beneficio tão somente 
de meia duzia de falsos pa
trícios nossos.

A experiencia de séculos 
vos têm demonstrado evi
dentemente que as monar- 
chias são um bando de cor
vos insaciaveis, que de tem
pos a tempos se revesam, 
tendo por unico fim sugar- 
nos o sangue que é a vida 
que ainda nos resta ao des
baratado expolio legado 
pelos nossos antepassados.

Aldegallenses! Reflecti 
bem nesse grandioso acto

eleitoral que talvez pela 
primeira Vei  deve ter logar 
no dia 5, que o vosso dever 
de cidadãos livres vos obri
ga  a desempenhar perante 
a Urna!

Vède que o vosso Voto 
consíiente é somente a- 
proveitado errt prol da li
berdade vilipendiada, em 
proveito directo de vós e 
dos vossos filhos.

Tende beni en1 vista que 
ais vossas consciehcias de
vem sahir de junto dn urna 
tranquilas de ter cumprido 
um sagrado e indeclinável 
devéf.

Vartlõs, aldegallenses, 
vamos á urna pelos ho
mens do povo que com sa
crifício do seu bem estar, 
da saúde e do futuro dos 
seUs filhòs, trabalham de
nodadamente para pôr em 
debandada a quadrilha de 
exploradores que dia a dia, 
hora a hora, nos sugam o 
sangue.

Por estes sim, que nas 
camaras,  que em côrtes 
farão ouvir a nossa voz, a 
voz dos filhos de Aldegál- 

(ega trabalhadora,  que é a 
voz de todo o povo portu- 
guez, unico senhorio de 
Portugal.

A ’ urna pela nossa terra.
A ’ urna pela Patria.

J. L.^S.
----------— ------------- ----------

©élivraacc
No passado domingo 

deu á luz, com muita feli
cidade, uma formosa cre- 
ança do sexo masculino, a 
esposa do sr dr. Christia- 
no Leite da Cruz.

O s  nossos parabéns.

A ’s uossas leitoras
A modista de chapéos e 

confecções que morava  na 
rua do Quartel mudou-se 
para a rua da Fabrica,1 n.° 
46, onde continuará con
feccionando e leccionando 
pelos últimos figurinos pa
risienses. Garante a ele- 
gancia e bom acabamento 
e toma a responsabilidade 
por todos os trabalhos 
Preços módicos.

Mais uma vez declará
mos que dâmos aqui logar 
a qualquer rectificação das 
accusações que fazemos, 
quando d’isso nos próvem 
o contrario.

----------- ------— ------------------■

Animatographo
Hoje, ás 8 horas da noi

te, extraordinaria sessão de 
animatógrapho, abrilhan
tada pelo perfeitíssimo gra- 
mophone «Pathé».

------ «o.---------------

Loja de Novidades
Acaba de chegar a este 

estabelecimento um bello 
sortido de postaes illustra
dos de grande novidade, 
assim como bluoses, finos 
bordados,  para senhora, 
chapéos de palha para 
creanças, espartilhos, g ra 
vatas, caixas de lenços, fi
nas guarnições em seda

para vestidos, chávenas fi
nas próprias para presen
tes, sabonetes de diversas 
qualidades, essencias a pe
so e muitos outros obje
ctos.

Preços muito rãsoaveis, 
só na Loja de Novidades.

R. Direita, 139,  esquina 
da rUa do Poço. 357

---------- -*»>->g<3tex ■ *
('onímissão Muulclpail 

Itcpublicana

E’ de toda a conVenien- 

cia para o b o m  resultado 

da eleição que os nossos 

correligionários não alte

rem a lista que lhes for 

entregue.

Não convém que ne
nhum dos nomes que a 
compõem seja substituído, 
porque isso seria enfraque
cer a votação podendo 
comprometter o resultado 
firial.

A Commissão recom- 
menda com todo o empe
nho aos eleitores que si
gam estas instrucções.

--------- -— —

Adubação racional e ba
rata

A todas as culturas que 
precisam de azote pode-se 
fornecefo com grande van
tagem e economia por meio 
de uma cultura de tremoço 
enterrada quando estiver 
em flôr.

E’ principalmente nas vi
nhas que este modo de 
adubação é mais aconse
lhado, pelos magníficos re
sultados que se obtêem.

O  tremoço tem a pro
priedade de absorver o 
azote atmospherico não 
necessitando de se„empre- 
gar  adubos chimicos azo
tados.

Para que este modò de 
adubação seja verdadeira
mente efficaz é preciso que 
o tremoçal esteja bem de
senvolvido, porque quanto 
mais destroços das plantas 
se enterrarem, melhor é o 
effeito.

E’ portanto necessário 
adubar préviamente o tre
moço com adubos Potassi- 
ços e Phosphalados que 
vão produzir os seus effei- 
tos na vinha e no tremo
çal.

As  tremoçadas adubadas 
préviamente e enterradas 
quando em flôr, são já mui
to usadas em Portugal e 
principalmente nas ilhas, 
com os mais proveitosos 
resultados.

Pedir instrucções, folhe
tos, esclarecimentos e adu
bos a O. Herold &  C . a, R. 
da Prata, 14, i . °— Lisboa, 
ou ao depositário em Al
degallega— José Pereira
Fialho.

ISaxofre

e sulphato de cobre para o 
tratamento das vinhas, 
vendas por grosso e miudo, 
pedidos a José Pereira Fia
lho— Aldegallega.  349

Arsèuiato de Chumbo <Ie 
Kwift

Novo insecticida ameri- 
cdiio, destroe os insectos 
que se sustentam com a 
seiva dos vegetaes,  piolhos 
dos favaes, meloaes, rosei
ras, arvores fructíferas, 
hortas, jardins, etc., etc.

Applica-se por meio de 
pulverisadores, como os 
tratamentos da vinha e ba- 
tataes.

Preços, esclarecimentos 
e encommendas,  a José Pe
reira Fialho— Aldegallega.

_. . . . . . —  ---------  —

Processo para ter mui
tas batatas

Não é empregado só es
trume de curral, não é em
pregando só lamas, não é 
empregando só lixo, nãoé 
mesmo empregando adu
bos chimicos com fracas 
dosagens de potassa!

Então como é?
Todos os bons lavrado

res devem saber.
E’ empregando os adu

bos compostos especialmen
te feitos para a batata, com 
altas dosagens garantidas 
de potassa,'de que esta cul
tura tanto necessita e com 
os outros elementos nobres 
perfeitamente equilibrados 
conforme as exigencias da 
cultura da batata e a natu
reza das terras, que se po
dem obter enormes produ- 
cções de batata da melhor 
qualidade.

Nas regiões em que seja 
costume adubar-se a bata
ta com a Pui gueira, Ricino, 
Estrumes,  Lamas e Lixò na 
ocÇasião da sementeira, 
adubação bastante deficien
te, é da maxima vantagem, 
completar esta adubação 
espalhando com 8 a 1 5 di
as antes da sementeira, 25 
kilos de Chloreto de Potás
sio na mesma superfície em 
que se semearem 75 kilos 
de batata.

P ara  a cultura da batata 
exigir sempre altas dosa
gens de Potassa.

Só assim se poderão ob
ter grandes produções de 
boas batatas.

O s  revendedores e os la
vradores, podem obter o 
Chloreto de Potássio com 
a maior facilidade.

Pedir adubos compostos 
especiaes ou Purgueira e 
Chloreto de Potássio x o m  
esclarecimentos a O.  He- 
rolde &  C . a R. da Prata 
14, 1 ° — Lisboa.

O u  ao depositário em 
Aldegallega— José Pereira 
Fialho.

------■.«

Aldegallega
Modista com longa prá

tica de chapéos, chegada 
de Lisbôa, faz e transfor
ma-os pelos melhores figu
rinos parisienses, para se
nhora e creança, em todos 
os géneros;  lava e tinge os 
cascos de palha ficando 
como novos e transforma 
os mais antigos; frisa plu

mas. Ensina a fazer cha
péos em trinta lições.

Tambem faz vestidos, 
capas e casacos com a 
maxima elegancia. Executa 
toda a qualidade de figuri
nos mesmo os mais diffi- 
ceis.

Encarrega-se de enxo- 
vaes para noivas. Ensina a 
fazer flôres em panno, vel- 
ludo e seda. Preços muito 
rasoaveis. Quem preten
der dirija-se a Beatriz Ne-r 
Ves Miees, rua da Fábrica, 
46, nesta villa.

L o j a  d o  B»o t o

Acabou de chegar a esta 
importante casa um bom 
sortido de fazendas pretas 
para homem e senhora 
próprias para a presente 
estação.

Pannos, setins, armures,  
crépes, sargés,  matellasés 
e damassés para capas, e 
os bellos estambres pretos 
para fato de homem. Pre
ços baratíssimos.

.----- - - -««•,—- —- -------—— ■
Q u a c s  o s  a d a a b o s  a  a p p l i *  

c a r  ?
Poucas são as pessoas 

que sabem quaes os adu
bos que devem empregar  
nas suas terras para as 
diíferentes culturas.

Por exemplo a Kainilé 
como adubo rotassico e o 
Phosphato Thoma\ como 
adubo phosphatado são 
dois adubos que emprega
dos conjuntameqte estão 
dando os melhores resul
tados em muitas terras, 
augmentando considera
velmente as colheitas.

Estes dois adubos devem 
ser applicados com algum 
tempo de anteceJencia ás 
sementeiras deitando-se 
depois Nitrato de Sódio 
em cobertura, como adubo 
azotado, quando as cultu
ras t iverem um palmo, 
pouco mais ou menos, de 
altura.

No trigo, centeio, ceva
da, aveia, milho, batatas e 
hortas, pódem-se espalhar 
na na terra antes de semen
teiras os adubos potassico- 
phosphalados e depois de 
nascidos espalhar uma ou 
mais vezes o Nitrato de 
Sodio em cobertura, va
riando as doses com as cul
turas.

Nas vinhas pode-se subs
tituir com economia e van
tagem o Nitrato de Sodio 
por uma tremõçada semea
da a seguir á vindima e en
terrada quando estiver em 
flôr.

Pedir instrucção, folhe
tos, esclarecimentos e adu
bos a O. Herold &  C . a R. 
da Prata, 14 — Lisbôa, ou ao 
depositário em Aldegallega, 
José Pereira Fialho.

• ----------- r ^ - ^ . ........... « ■

V e n d a  d e  a d u b o $
O s  lavradores no geral  

têem sempre que se quei
xar das casas vendedoras  
de adubos, sem repararem



que a maior parte, das ve
zes são elles proprios os 
principaes culpados de se
rem mal servidos.

Eftectivámente os pédi- 
dos em regra são desacom
panhados de qualquer efe- 
clareciménto, vindo ás re
quisições de adubos como 
a de qualquer outro género 
qufe não demandasse tantô 
esérupúlo e precauções.

A queixa por isso é injus
ta, porque pelo menos à ca
sa O. Herold &  C .a, 14'; 
R. dà Prata—‘Lisboa, 25, 
R. da Nova Alfandega— 
Porto, sabemos nós que es- 
crupulisa o mais possivel, 
para prehencher as láeunas 
nos pedidos, tratando por 
todos os meios da se: intei
rar das condições em que 
os adubos devem ser em
pregados, para os poderem 
fornecer com as maiores 
garantias de exito.

Além do «Ferlilisador» 
que se .distribue gratuita
mente em enorme profu- 
sãp, varias outras publica
ções são pela mèsma fórmâ 
distribuídas, e todas com o 
íim de Cscla.recer ós agri
cultores sobre a melhoi 
fórma de adubarem ais su
as terras, tendó em vista 
alcançar as maiores produ- 
cções com o menor dispen 
dio possivel.

A secção techniço- 
agronomica é dirigida pelo 
conhecido agronomo Sr 
Ramiro Laréher Marca 
com larguíssima prática 
d’esta especialidade ,e coa
djuvado pelo ,sr. Dingô Fol- 
que.Possolío tambem agro- 
nojpo.

Além destç pessoal te- 
chnico a casa tem como
3« -O T JIIf... l; )JJ . .eiD II

c o n u 11 otr- c h i m i c o ,u m m u 17 
to dístincto e .betji concei
tuado analysta. ,

A secção agronomica da 
casa O. Herold &  Ç  a res
ponde gratuitamente e 
coni a maior prpmptidão 
possivel a todas as consul
tas que lhe são dirigidas 
sobre o assumpto a d liba
çõ e s  ou ao depositário em 
Aldegallega, José P, Fialho.
jjn 'g/Tu';'
A assbaçãó  ráèitânal c b'a-

rfíía''^'"57

A todas as culturas que 
precisam de azóté pódè: se 
fornecelo eom,grande van 
tagem e economia a m mèjp, 
de uma cukúVade t rem ®Q  
enterrada quando estiver
• L  V -y». A • > . 'hJO f Ti -/ IT £ , í ! iJ i i. ; j

epTtlo,r.
E' principalmente nas vi

nhas que " este mo d o ‘de 
ajjtíbbaçãí), é roais aconse
lha Jo . pelos magníficos re
sultado^'. q«e‘ se obtèem 
r iQc* r.çnacíQo_' t e) a jétç*

‘9
uzote atmosphericó;.' não 
necessitando 'de; se empre
gar -adubos chimicos ^azo
tados. • -

Para que estem odó de 
adubaéãcv seja verdadeira

mente £ffiça^ve preciso que .cepas, se sepieare 
0 fiiMuòfaf é.steja bsém'dé- [a 5o litroá dé tren

em de 40
òa£af è..S:teja /b’em'de- la 5o litros dé trcmôços pa- 

s^uvolvido, porque qy^nto ;r'ã os enterrar1 quando em 
mais desitjro.ços das plantasjflõr'na primavera do anno' 
se ente.rrarem,. melhor é o
eíTeito.
f E’ -portanto, necessário 
adubar, préviamente o tre
moço com adubos Potassi- 
cos e Phospha lados que 
vão produzir os seus,eflei- 
tòs na. vinha e no.tremo- 
çal.

. As  trempçadas adubadas 

préviamente e enterradas 

quando em  flôr, são já mui 

to usadas era Portugal e 

principalmente nas' ilha 

com os mais proveitosos 

resultados.

Pedir instrúcções, folhe
tos, esclarecimentos é adu
bos a O. Herold &. C . ‘\ R 
da Prata, 1 4 , — Lisboa,
ou ao depositário em Al- 
degalléga— José Pereira 
Fialho.

iíjssoffVe
e sulphaio de cobre' para o 
tratamento das vinhas, 
vendas por grosso è miudo, 
pedidos a José Pereira Fia

349— Aldegallega.

Cassáo íl-íEpjíSicsíçãfs «1«
avseaiaíae <le «‘lesimafHí
Meio de salvar um faval 

por 1 o féis de mel còádo.
Os Srs. O. Herói d & G 

R. dá Pratà,' 14, Lisbôa e 
•R. dá Nova Alfandega, 25, 
iPorto, vendem  o Arscma- 
fo de Chinivbo em barris de 
5o kilos a 3c)ó cada kilo e 
em barris oú latas de 5 ki- 
;los a 480 réis cada.

E . p Ô Y p r e ç o s i n t e r m e dkV- 
ribs vasilhas com pesos 
tam bém 'interm édios.3 • • 
f  HÊâek sSãô Ôs? p' é̂reo3r-'daí 
•droga, mas não o custo 
id'’applicação, que se torna 
insignificante pelo- grande 
-volume1 d’água em que - s■£ 
dilue.

Ca d a kilo de ai-seiftafò. 
de chumbo: ápplfô-a-se dilui- 
dõ em / 2:5 litroS'de agua, 
pelo que mesmo no' caso 
do preço mais elevado, o 
custo dapplieação náo che-
iga, a cinco rçis o

Com dez réis- de niel 
coado salva-se um lavàT'’̂ ' 
á"éixa-se :dé ter fr u dt á bic iio-

V̂ í:‘a 1
E’ um ovo por um real.

Ad5ih;5í*ã«9 bara ia  <la t .1-
- ass#err
.-> r-srs ..éhru^sjáffió,

coni pá«íi\s peBÍ^cniii- 
sisd»

E m p i• ega ip d êscf^ já  p0 i' 
cada milfiey*o" de'‘"cépa[S. 
25í).. kilos de. Kainite e 75 
kilos dê ‘P h o s p h a T h o - 
m.7 .̂ -espalhados - a -lanço e 
bem ihcorporáfdte íô m  a’ 
rãfVànGiJ à s ã  .íòodrtiJ s L 

Está adubação '.produz: 
logo resultados na primeira 
vindinia, más muito ma-íón 
res à-inda se nas aguas.no-

mmTeéiiáto.
Com a Kainite,’ íov?\Qce- 

Sje a potassa, com o Phos- 
l'hoina~ o acido 

’lòrico e com os tre- 
moços coriipletá-sé a adu
bação, com o açòle.
' Èsta adubação não cus

ta mais d ê '7 ou 8 réis, em 
ifiédia' por cepa’, fóra 0 
valor do tremoço:

Para mais informações 
dirigirem-se ós interessados 
a Ó. Herold & C.a, 14, Rua 
da Prata —  Lisbôa e 25 
l^ua da Nova Alfandega, 
Porto,

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

<Haae aílísb© «levo apgtli- 
cas'?

Pedir a O. Herold & C .a, 
Lisboa ou Porto, um ques
tionário em branco, enchel- 
0. e deyolvel-o: enviar 'ao 
mesmo tempo uma amos
tra de terra á ca$.a Q. He
rold &  C .:l, Lisboa ou Por
to, que tem 2 agronomos 
e urii chi mico ao seu servi
ço para com as maiores 
garantias possíveis de bom 
pxito poder indicar as adu- 
bações- mais. convenientes.

Úm adubo muito bom 
pode ser improprio para 
uma certa terra, Um adu
bo quer seja caro, quer de 
preço fru to  baixo, pode 
representar em: ambos os 
casos dinheiro completa
mente perdido quando mal 
applicado á cultura e im
propriamente á natureza 
da terra.
|  ̂ . __-----—-■««—— --------r. -.

O. a®í«951i«  !®os f a T a c i
Combate-se com uma 

mistura de 1 kilo de Àrse- 
niato, de. Chumbo em 125 
litros'de; agua. Agitar sem
pre bem antes de empregar 
e appHear por meio de pul- 
verisador no principio da 
invasão.

O Arseniató de Chum
bo vende-se ria1 Casa Ô. Hé- 
:i;old, & C.% Lisboa, 14, Rua 
da Prata e Portô 25-, Rua 
ti a N o v a A1 fa n d e ga ’(m ini- 
mo 5 kilos cada
um)'. Quantidades inferio- 

jres aauelfa" á venda ' ffà-s 
!principaes dfogàrias;

M A X IM O -C O R K I

N A  P R I S Ã O

Freço S o o  réis

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

f O  L I S B O A 5

M O N T E  NOVO{ - c • ' % • iJ . % Jl ■ ' .

Vende-se ou afóra-se 
esta propriedade próxima 
da estação dos Pégões. E’ 
composta, de terras de se
meadura, charneca, um 
valle com agua nativa, ca
sa para caseiro, abegoaria, 
palheiro, poço e mais de- 
pendencias.

Tem 35o hectares e está 
isenta, por i 5 annos, de 
decima. Carta a esta reda- 
ccão a X . Ò. P.

P A L H A

Enfardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re- 
Ipgio Junior, nesta villa, 
rua do Conde. • 1 340

I Ues *r u

-í-<S8s~X--

vas - db 
se entre

eútòtjinO seg-tHnte 
cada milheiro d ê :

b; A M qs Iw p ?1«8
Chamam-se assim os 

adubos.' que se vendem 
% 600,011 800, réis por sac- 
co de 5o .kiloa.f,-;;ii,

Podemos porém provar 
que, todo o lavrador que 
gíista estas cplfras que.; .de 
adubo só.-tem-,p.np,i4ie, de.i- 

dinheiro p,a- 
ra. a terra em , pura perda, 
sem tirar a-mais insignifi.- 
cantfí^antage.pi..

Todo o 1 a v r a d ór , J.eVe 
com-príH' os adubos com- 
rostos com—devidas dosa-

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

Ao preço de 200 e 240 
réis o fardo. E’ de trigo e 
feita. á. machina.

Dirigir os pedidos a João 
Martins Gomés, Moita do 
Ribatejo/ .332,
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RELOJOARIA GARANTIDA
-- D É ---

Ãveíino Marques Cònítàiíicsfte

Relogios de bolso america
nos Inquebraveis de nickêl ma-( 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4^000 ré
is, garantindo-se pôr 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde '2S800.

Relogios d'e parédè e de.nleza, accen- 
tamentoá.de ileíògioS^lc torre, etc. 

Divei^gs ollièéi©1» d ouro e p ra ta . '
Çarim^ós S e  .metal e de-btirracha, tintas para mar- 

Çar roupa r.umei-ádore.s e datadhi-es, prensas de alavan
ca e de sôco com sellos em branco para repartfeões 
públicas,-companhias, etc.,'marcas a fogo para caixas 
sinetes.par,a tinta e. j5ará:laçrev nionó'-* 
grammas em relógios e ,pai'a carteiras.

Grande diversidade em óculos e lunetas.

S. B&saa Eíãi-ciá;ji S -  ALDEGALÉEGÁ
• 1-347

))

yens garantidas . de aço te
acida ’posphàric©. e polassa 
da-casa Ó. Herold & -C.“ de 
Lisbôa .e Pôrto. ■ . .oLd -•.•

I  DIMÍIO D É  .- NOTICIAS
____... S . B R A  A N G L O - B O E R  De••

Jpteressan,itósima p^uraçao i}<>? luctas entig.iifigtezes e boérs, «iHustrada» 
com rinmeíoíàs zincd-gríivun;s'de «fiQmens celebras» do Transyaal e do 
Orafige. incidentes nmfíveis. (tcercos e batalhas iriars cfuetúàs da

 ̂ G U E R L IA  A N G L O -B O E R   ̂ ■ ■
Por um iunccionario da Çrtiz Vérnlelha áo serviço

do Transvaal.-
j.Fasciculos semanaes de 1 6 paginas......... .. 3o
Tom o de_ 5 fasciculos......... . i 5o

GtJERÇf\A-NQI;0 BOER é a obra |i'e nVais palpitante actualidade.
■; N'elía sáo descriptas, «ror unia téiteiíláhha pt^sen as diflererites 

plrrfsés e fl^ohtèWiiifeiltos einocionantef.ija. tcM'i'jyeJ^guei-ra cjue te/ivesj®ntado
o iniuiidjO. ít^teiro^ir|- I

A GUEÍIR-À ANGI.O 1 OÈR. foz (passar ante os oihos do’ eítbr tódas as 
« giandes b á r  ihns’; 'cónifiátes»-- e <(esrfiíainuycis,)j,d'fiáta.prolongMda e ace/rima 
lucta entre iriglêzes. tra. svaalianoj.e brânçihòp, verdçdeirbs; pròdígios de 
he-oismo_e tenacidade._ em que sao egualmente Aomitâveis:à coragem é de- 
dicaçãò«p̂ t. ôt;ca.&'vãncldís %vencê r^̂ w-j-j ág 3jjn S.Jf!3flltJ 105fcfi 

ÔS m nàAW .VariKonssírflfe^estnj contenda enjfre a poderosa 'nglatsr- 
ra e asiiiuás p'tóli .ns»s TefiíMicas-sul-afrícanaái’de?orréni atfÀvez- de-Verdá- 
J e i p í :perl]^eci<vS4l .or.iaí,mi)iat^a uraihiUfyaSj e pkunescas, q.fie d;io árGUER- 
RA ANG}_0 -BÒ KR. Vònj,finctamèhtè l cm õ irresisífvél àttractívo d'uma nar 
ratiVVr H8l<ori'c,f vio^ílosíJá d :a í.'o  en* artfK'da liTfVra' rbmarifóíáda; :

. 'A Biblioiheca do-DIARIO DE: NO TICIAS >b
apre;dn;and,o au piibl^pp «>ta ohfa em «esmerada ediçáo.,» e por um preçp di- 
niinuto/ ]ulga prèstar ú n í serviço'aos'num erosos leitores que áo mejm» 
têmró ffiesejam.'deleiiar.-s4-' e adquirir -perfeito- 'òvnhecimeht-o dos sòcc^ssos 
que mais interessam o mundo culfí) na actualidade.. - r- ■

Pedidos á Lnipreça da D L iR K ) D E  N O T IC IA S  
Rua dp Diario de Noticias, 11 o — LISBO A


