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' O discurso que o dr. 
Affonso Costa proferiu na 
passada terça feira na ca
mara dos deputados, foi, 
além de uma brilhante pe
ça oratoria, um dos libellos 
mais -aterradores contra 
os desmandos e desperdí
cios da monarchia. A im
pressão que esse discurso 
deixou em todos os. que 
ainda prezam a dignidade 
nacional foi profundíssima. 
Dirão que tudo isso é ma
lhar em ferro frio, mas não 
importa; a impressão ficou
e, como de vagar se vae ao 
longe, proseguindo-se ou
sadamente no caminho da 
verdade e da justiça, te
mos fé em que o futuro ha 
de appareeer-nos risonho, 
expulsando as nuvens que 
ainda entenebrecem o ho- 
risonte da nossa infeliz pa- 
H ia.

Animo, pois, E alguma 
coisa boa ha de sahir dos! 
esforços dos denpdadosi 
campeões da democracia.

E’ preciso que venha a 
plena luz tudo o que haja; 
de escuro na administração, 
pública do reinado ante
rior-e que se castigue se
veramente os q.ue prevari
caram. A lei .não? se fez só 
para os pequenos e para 
os humildes; deve ser egual 
para todos. Quem delin- 
quiu de.vé ter o justo casti
go das suas culpas.

O.  ̂ gatunos andam aqui 
cada vez mais desaforado^; 
chega até a haver assaltos 
na rua á hora do dia. E a 
policia. . .  está de preven
ção nas esquadras, á espera 
de que appareça a hydra.

Vae isto de mal a peor.

Realisou-se na capital um 
congresso telegráphicp in
ternacional que, tem si
do muito concorrido. Os 
membros d este congresso' 
visitaram, os pontos mais 
importantes, do nossó .paiz 
e devem levar daqui as 
mais gratas recordações.! 
Valha-nos isso, para co.n- 
trabal^nçar ,o mal. que de 
nós tèem dito lá por fóra

uns certos amigos de P o p  

tugal.
J oaquim dos A njos.

44SBM5ído Jsííerâor,,

Assim se intitula um li
vro de interessantes sone
tos oíferecido ao sr. dr. 
Manuel d’Arriaga pelo au
ctor, sr. Santos Luz, archi- 
vista do Directorio do Par
tido Republicano Portu
guez, e que se acha á ven
da na livraria Ferin, Lisbôa. 
E’ um elegante volume de 
100 páginas nitidamente 
impresso em magnifico 
papel pelo custo apenas de 
400 réis.

Agradecemos o exem
plar que nos foi offereéido.

•Toaurada
Realisar-se-ha na tarde 

de 7 do proximo mez de 
junho a corrida de inau
guração da épocha tauro- 
machica na praça d’esta 
vilia, sendo lidado um so
berbo curro de touros, to
dos puros, generosamente 
oííerecidos pelos mais afa
mados criadores do Riba
tejo.

O programma está sen
do caprichosamente orga- 
nisado, sabendo nós que 
além do destemido mata
dor de novilhos Malagueno, 
toureiam os festejados ar
tistas Joaquim dAlmeida; 
o Chispa, que lidará a fer
ros de palmo um touro a 
sós, 0 cavalleiro Nobre In
fante e os conhecidos ama* 
dores Mira, Inglezito e ou
tros,

A commissão encarrega
da da organisaçãò desta 
tourada está preparando 
grandes surprezas para to
dos os espectadores.

-----------------£ -< 3 S Í> i-.-------- O * ----------------

” !BcpoIs d a  T r a g é d i a . ,
Por Astrigildo Chaves á 

memória de Manuel dos 
Reis Buiça e Alfredo Luiz 
da Costa á venda no esta-, 
belecimento dò nosso ami
go e correligionário Manu
el Braz dos Santos.

R. Direita, t3g, esquina 
da rua do- Poço. 3.57

--------- «*>—'— --te*. -

Na passada sexta feirai 
tivemos o prazer de abra-; 
çar na nossa redacção o, 
nosso amigo e correligio
nário, sr. João Antonio Ri
beiro, empregado no com- 
merçio, em Lisbôa,

C A R T A  D E  CAN H A

Um nosso correligiona. 
rio falando numa das ses 
sões da Commissão Paro- 
,chiai Republicana aconse
lhava a todos os republica
nos presentes união e /zr- 
mc\a.

Com effeito eu não vejo 
nada melhor, nem mais 
benéfico entre o.s homens, 
para a reivindicação dos 
seus direitos, uzurpados 
violentamente pelo poder 
arbitrano dós Braganças 
do que— a união.

A  união é sempre a for- 
ça segundo o dictado mui
to antigo. E é n’essa força 
organisada e unida demo
craticamente para um fim 
humanitariamente justo, 
que a Nação confia o Futu
ro de seus filhos, vilipendi
ados e véxados, pelos vári
os corripheus que infestam 
as virtudes do monarchis- 
mo concentrado.

Só nessa força  o Paiz 
confia. E é d’essa união for
midável que a Democracia 
tem organisado. nos últi
mos annos, que tèem sahi- 
do os paladinos do Povo, 
proclamando convictamen- 
te, no parlamento, na pra
ça pública ou em qualquer 
parte onde apareçam, a 
palavra sempre nobre que 
traz na frente o symbolo 
do Bem.

N’essas palavras sempre 
inspiradas na Justiça, claras 
como um dobre, os após
tolos republicanos com 
uma fé inquebrantavel, 
cm Iodos os campos tèem 
defendido e defendem os; 
direitos do Povo, as rega
lias sagradas da Nação e, 
emfim, o bem-estar de nós 
todos,

O combate é sem tré
guas contra o poder des
pótico e desmoralisador 
que se alberga no ministé
rio do reino, mas a razão 
com que esses justiceiros, 
martyrisados ultimamente, 
nos cárceres infectos, pela 
tyrannia dvnastica. luctam 
contra esse miserável regi
men que nos tem roubado 
descaradamente, e a ainda, 
por cima, nos manda des
acreditar no extrangeiro 
como um povo de selva
gens, é admiravel...

gno d

E admiravel é tambem 
aquella Justiça que elles — 
os defensores do Povo tão 
bem sabem imprimir, quer 
nos seus escriptos, .quer 
nas suas palavras, ora ou
vidas por um auditório 
sempre numeroso, ora li
das pelo mundo inteiro.

Ah! meus amigos! A elo
quência d’estes homens é 
um facho libertador que 
faz germinar nas almas no
bres o desejo dé revolta, 
dessa Revolta que nos 
mostra no horisonte pur
púreo e bello uma era de 
Paz pa.ra.este povo tão di- 

se r feliz!
E essa eloquência vem 

da uniãòi que-as idéas en
tre si promovem. Já Vi- 
ctor-Hugô dizia; «as idéas 
approximam os homens»
E é verdade. Portanto unâ- 
mo-nos todos e firmes, for
tes e disciplinados, cami
nhemos sempre coherentes, 
sempre justos e sempre 
Unidos, para o ideal subli
me da Republica!

A. DE J. OUYEHU.

Durante a semana finda 
p assara m i n 0 0 m mo d a dos 
de saude os nossos amigos 
e; valiosos* correligionários, 
srs, João Tavares Bastos, 
Jacintho Simões Quares
ma, João. Bento Maria e 
Antonio Rodrigues Callei- 
ro, Kste ultimo, infelizmen
te, ainda se encontra bas
tante incommodado.
■ Que-, em breve se resta
beleça são os nossos mais 
ardentes votos.

F e s ís s  csa» AscU ao
Está assente o dia 8 do 

proximo mez de junho pa
ra as festas á Senhora 
d’Arrabida, em Azeitão.

Irá abrilhantar aquellas 
festas nesse dia a distincta 
phylarmônica i.° de De
zembro, desta villa, para o 
que já começou os seus en
saios.

P e a a  de isíoríe
Em S. Petersburgo foi 

publicada uma estatística; 
na qual se via que na Rús
sia houve 766 condemna- 
ções á morte durante o 
primeiro trimestre do cor
rente anno.

BiicríMcsse
No proximo domingo, 

3 i do corrente, a corpora
ção de Bombeiros Volun- 
tarios^desta villa realisara 
uma kermesse na Praça 
Serpa Pinto.

Abrilhantará aquella fes
ta a distincta phylarmônica
i.° de Dezembro, d’esta 
villa, que tocará das 6 ho
ras da tarde á meia noite.

c «  sneih«»r adaaho 
para síêillio?

Será o adubo mais claro 
ou o de côr mais escura? 
Será o que cheira muito 
ou o que cheira pouco? Se
rá o que se vende em sac- 
cos pequenos ou grandes?

Resposta; Nem a côr 
nem o cheiro, nem o volu
me dos saccos, em egual
dade de peso, tèem influen
cia sobre o valor dos adu
bos.

O  melhor adubo para 
milho é o que tem a* devi
das dósagens de a^ole, aci- 
dá phosphorico e Potassa 
no estado mais apropriado 
ás dilTerentes qualidades.de 
terra.

Mandar uma amostra de 
terra (too grammas pelo 
correio) e indicar se é ter- 
ra regada ou não a 0  He
rold &  C.*—' l i s 0oa, 14, 
Rua da Prata; Porto. 25, 
Rua da Nova Alfandega, 
que indicarão pelo seu 
agrónomo o adubo mais 
apropriado, fórma de. o- 
applicar,. preço,, etc.
' O  adubo é fornecido ou. 
do arm.azem.de Lisbôa ou 
d o Po r t o vcon forni e ao com
prador mais convier.

Ha adubos para qualquer 
outra cultura.

Adubos chi micos bons 
estendem a sua acção fer- 
tilizadora pelo 2.0, 3.° e 
muitas vezes mais annos 
seguidos.

Bíermessc em Sarihlost 
Cirandes

Consta-nos que na pró
xima quinta feira se re.alisa- 
rá mais uma kermesse em 
favor do cofre da Sociedade 
P hylarmónica União e T ra
balho, de Sarilhos Gran
des.

Como as outras, é  de su~- 
pòr que seja muito concor
rida pòr povo de Ald.egalle- 
ga, Moita, Lisbôa, etc.



E N S IN O  LAICO

À aspiração dos espiritos 
verdadeiramente livres é a 
diffusâo do ertsirto laico, 
nlultip1icando-.se as escolas 
por iniciativa particular e 
federando-as n’uma formi
dável é gigantesca associa
ção a exemplo da França.

«Fazei a luz em todas 
as consciências!», exclama
va o grande Victor Hugo 
num dos seus mais vibran
tes discursos na grande 
Ãssembléa Constituinte de 
1848. Eis o brado de liber
tação que symbolisa a gran
de alma do pensador da 
Nossà Senhora de Paris e 
dos Miseráveis!

F aier  a luz em todas as 
consciências é a mais ve- 
lha missão das escolas lai
cas. Cumpre-nos por issso 
— a nós os apóstolos da 
Democracia e do Livre Pen- 
samentot-^a nós os paladi
nos irfcançaveis da ínstru- 
eçâo Popúlai\— exigirmOs 
a organisação de missões 
escolares a todos os pon
tos, àirtda os nVais fenvotos 
ê quasi dê todo olvidados 
do nosso paiz, a levar ás 
almas a luz celestial da sua 
redempção.

Instruir as multidões é 
abrir caminho para o futu
fo  Com o alvião do ro-
grêss'0 e da Civilisação. 
InspirôiiTonos-, pois, no 
exemplo fecundo da culta 
Suissa>da generosa França, 
da pensadora e genial Àl- 
lemattha, da illustrada e la
boriosa Inglaterra, as tep- 
ras consagradas da Scien- 
cia e do Trabalho onde o 
povo é soberano, onde ca
da cidadão é um membro 

^eftectivo da solidariedade 
mofai e social.

Formar uma Patria on
de só tem vegetado uma 
colonia de ignorantes, de 
inconscientes vis-á-vis de 
todas as nrepotencias do 
despotismo triumphante, 
é trabalhar com vontade 
e consciência, com vívida 
fé e explendorosa energia 
na emancipação do Povo 

Trabalhemos pois sem 
hesitações nem desfalleci- 
metitos n'umà grandiosa e

sympathica obra de redem
pção. Os obstáculos até ha 
pouco tempo considerados 
como inexpugnáveis ba
luartes onde a ignofancia 
e os preconceitos barrica
dos aíírontaram impune
mente os sublimes tentá- 
mens do Progresso e da 
Civilisação, começam pela 
nossa dedicação!. . .

E’ assim que, pacientes e 
previdentes obreiros do 
Futuro, nós vamos lenta
mente construindo a Cida- 
do Ideal, reducto invencí
vel do Livre-Pensamento 
e da Democracia, contra 
cujos inabordaveis muros 
se irão quebrar e destazer- 
se as vagas da reacção

i clerical,
Vamos, é tempo de has

tearmos bem alto o épico 
estandarte de Ínstrucção 
Popular e da Liberdade!...

A muralha de preconcei
tos e de velhafias accumu- 
ladas durante muitos sécu
los— desde que a civilisa
ção romana ru ra  ao con
tacto da emigração dos 
barbaros do Norte-^come- 
ça a d e sm o ro n a ra  ante a 
alavanca do Progresso vi
rilmente manejada por es
se Hercules sabido da 
grande Revolução France- 
za:—revolução politico-so- 
cial.

Os povos libertam-se-; 
as fronteiras desappare- 
cem. Fundem-se no cadi
nho da Democrací 1 Social 
todas as raças; irmanam-se 
estreitamente todos os 
obreiros da Scie.nciae do 
Pensamento sob a égide 
do Trabalho!. v .

O  trabalho é o verda
deiro traço de união de 
todos os intellectuaes-, de 
todos os pensadores do 
mundo culto, e o symbolo 
d esta união é o Arco-íris 
da Ínstrucção.

A Europa sente-se in
quieta pelos rumores e 
abalos que de tempos a 
tempos se manifestam em 
trepidações á superfície do 
seu solo fazendo oscilar a 
velha ordem social. São os 
exforços de libertação dos 
Titans do Quarto Esta
do!. . .  E’ a cohorte da Mi-

seria que se põe a caminho!
Os conservadores apa

vorados voltam-se para a 
Igreja. E’ quererem provo
car o raio refugiando-se 
sob as espessas ramarias 
dum roble secular!. . . Só 
a Sciencia, o Trabalho e a 
ínstrucção podem conju 
rar a.xampest.aie._pormeio 
da diffusâo e ;gratuitidade 
do ensino laico.

O  ensino laico é o pára- 
<

O  D O M IN G O

raios do P rogrésso porque 
só elle póde evitar as de
vastações da Ignorancia e 
da Miséria,

Fazendá  JUNIOR.

rvoía sem anal
Num exame;
O  examinador — Diga- 

me cá’: qual é o animal que 
mais.se liga ao homem?

E' a sanguesuga, respon
deu-lhe o examinando, de
pois de pensar um pouco.

C O F R E  D E  F l S Q L l i

Guitarra de cordas d ’ouro,
Com teu braço de marfim,
Não me fujas, meu lhesoUro,
Nunca le aparles de mim■!

Minha, dôcé companheira 
Dos momentos mais ditosos,
Com teus sons harmoniosos 
Consolas a vida inteira!
Tua vista fêiticeirà
E ’ p'ra mim de bom agouro.
Ouço dos anjos o coro 
Nas harmonias divinas 
Co)n qiie Sempre me fascinas,
Guitarra de cordas d'ouro!

No pensamento Constante 
Dos teus arpejos gentis,
Só tu rne fa\es feli".
E s  minha formosa amante.
Como o cantar mais brilhante 
D am rosado cherubim,
Mostras encanto sem fim,
Bonità, elegante, airosa,
A quefn te veja formosa,
Com teu braço de marfim.

No desalento profundo 
Que ás nossas almas invade,
Das prazer e felicidade 
.4 .v vis agruras do mundo.
Ora dás riso fecundo,
Ora provocas o choro.
Tocando aos pés d'um rei mouro 
E  s como a escrava galante.
0' meiga lu\ deslumbrante,
Não me fujas, meu thesouro.

Sem li, que faço eu na terra?
Sojffro medonhos tormentos.
Traduzem ais e lamentos 
A mágua que o peito encerra.
Ié  mesmo as aguiãs na serra 
Têm pena de dor assim 
Meu delicado jasmim 
Que com prim or eu cultivo,
Emquanlo me sintas vivo 
Nunca te aparles de mim!

Joaquim dos zfZ,njes.

B & i a t u o r c s
Que na villa da Moita foi 

imponenlissima a festança 
pela acclamação do reisi- 
nho.

— Que assistiu a ella o 
Duque dos Atoleiros, o 
Zé das Libras, o Carapau, o 
conde da Batata e outros 
titulares da mesma laia.

— Que o dono desta 
cambada não está em dia 
com as despezas do muni
cípio.

— Que os thalassas d’al-
li estão imitando os jesuí
tas na propaganda de con- 
veniencias.

— Que para o effeito de
sejado mettem senhoras na 
dança e dão esmolas aos 
pobres da sua feição.

— Que as esmolas fize
ram parte da festança.

— Que ha alli um homem 
incompleto que se aguenta 
com cinco pastas fora ás 
postas.

— Que as eleições cama- 
rarias serão em novembro 
proximo.

----------aó*—: -<ó.— — «---- * 1
ABBiassistwgavjpíio

O  prograrnma que a se
guir damos é dos que mai
or sensação ha de fazei' no 
público. Lembrámos que 
ás <) horas em ponto co
meçará com o primeiro 
quadro o Carro cellular;
2.0 Probidade mal recom
pensada; 3 .° Os coelhos do 
doutor; 4 °  Caça ao veado; 
5.° Guarda-vigia-bem; 6.9 
Cyclistas roubados; 7.0 Sor
teio duma mulher; 8.° 
Amòr de escrava.

liiBeyelopcalSa »la§ Fanii- 

Xias

Summario do n.° 257
Historia dos Estados U- 

nidos da America— Poesia
— Photographia — Escri- 
ptores portuguezes — An- 
tigualhas — Origens e tra
dições—Usos e costumes— 
Contos e novellas— Curio
sidades '— Artes applicadas 
— Hygiene pratica—-'?assa- 
tempos—Estatística—  Eco
nomia rural— Seitas e reli
giões— Mosaico— Monolo- 
gos— Lisbôa antiga— The- 
soiro domestico— Viagens
— Anedoctas — Secção re
creativa— Hygiene do mez.
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No ultimo dia, o agonisante leco- 
brou. algumas horas <4e inte.ligencia. 
A morte npproximnva-se. Tinha as 
pernas paraivsadas e frins. A cara e s 
tava inchada e cheia de pastulas ro
chas. Quando viu a sogra ao pé de si. 
dilatou lhe as pnlpebras quasi fecha 
das uma alegria immensa.

Abanou a cabeça e chamou a com 
voz muita fraca."

—Então perdôa-me? perguntou el. 
fe airosam ente.

Fila, náo respodeil. mas com os Jo is 
braços enlaçou o pescoço do mori
bundo e beijou-o maternalmente na 
testa. As papebras do Saturnino or- 
valharam se de lagrimas. Suspirou 
longamente. As máos agitaram se-lhe 
por baixo do lençol. FlutlioU lhe uma 
escuma entre os dentes cerrados e as 
pupilas figuram-se-lhe brancas.

Estava morto com aquelle beijo 
consolador de absolvição daposto na 
sua frente como o oleo refrigerante 
de um viatico sagrado.

Uma chuva fina lavava as pedras tu
mulares e os cyprestes do cemiterio. 
Os oíikiaes do regimento, parentes, 
os amigos e muitos curiosos que ti
nham acbmpanhadó o cortejo para 
ouvir a musica, rodeavam a cova 
aberta que o padre aspe.rgig.com agua 
benta.

Depois de os meninos do ct>ro te
rem psalmodiado os últimos «Rèqui 
escat in pace». o coronel deu alguns 
passos para a frente e. subindo para 
o monte de terra e de pedras que fi
cava ao pé da cova, disse umas pala
vras de despedida, com inflexões ru
des. veladas por uma commoção ver
dadeira. a'quelle-caixão que ia desap- 
parecer debaixo da terra.

Enumerou tudo o que o fnllecido 
tinha feito, a sua coragem deante do 
inimigo, a sua probidade proverbial 
no regimento, e depois de o apresen
tar como exemplo a todos os que o 
estavam alli ouvindo, de cabeça des
coberta. tanto aos velhos como aos 
novos, disse:

—Adeus, pobre camarada! Nunca 
nos havemos de esauecer de ti!

Os offkiaes retiraram se então. 
Muitos paravam para lerem as :ns-

cripçóes dos jazigos e olharem para 
as mulheres, cujos trajos sombrios 
sobresahiam na espessura das arvores 
verdes'.

E  emquànto a força apresentava as 
armas pela ultima vez deante da cova. 
rasgando o ar humido com o tinir so
noro do aço, os offkiaes pelo cami
nho iam contando uns aos outros his
torias picarescas a respeito do capitão 
Paulinot. e sem phrases. um delles 
concluia, encolhendo os hombros:

—E ’ um bruto de menos!

FIM

C asa m en to  forçado

A seguir ao romance 
Uma paixão fatal, que tan
to agradou aos nossos lei
tores, vamos publicar ou
tro do mesmo festejado au- 
ctor. Intitula-se Casamento 
forçado e a sua acção, 
muito simples e ■ natural, 
desenvolve-se de uma ma
neira encantadora e com- 
movente, dando um desen
lace real e bem preparado. 
Calculámos corresponder 
assim ao subido favor com 
que nos têem distinguido 
sempre os leitores d’0  D o
mingo.



Xh eatro  Aveisida

A. B. C.

ex-E' verdadeiramente 
cepclonal o successoquees
tá alcançando neste elegan
te e popular theatro de 
Lisbôa a já célebre revista 
de costumes e aconteci
mentos, a que os seus au- 
ctores, os apreciados co- 
mediógraphos, Acçacio de 
Paiva e Ernesto Rodrigues 
pozeram o titulo de A. B . C.

O A. B . C, em cuja epí- 
graphe vae já uma critica 
ás necessidades do paiz, é, 
além duma obra de humor 
e sátyra, um verdadeiro in
quérito aos últimos aconte
cimentos, explorados em 
scenas successivas duma 
verve pouco vulgar.

Se juntarmos a isto o 
desempenho que lhe dá a 
Companhia do Theatro 
Avenida em que figuram 
os primeiros artistas do 
género, taes como a insi
gne Palmyra Bastos, a gra
ciosa Carmen Cardoso, a 
notável cançonetista Julia 
Mendes, as actrizes: Elvira 
Mendes, Auzenda d Olivei
ra, Rentini, Dalila Mottilli, 
Isabel Ferreira, Julia Pare
des, Carolina Baptista, 
Ivonne de Carvalho, Encar
nação Barbosa, Emilia Sar
mento, e os populares 
actores Alfredo de C arva
lho, Antonio Gomes, Álva
ro Cabral, Santos Mello, 
Sarmento, Pinto Ramos, 
João Silva, Jayme Silva, 
Amarante, Paiva, Viilas, 
Brito, Baptista, Simões 
Coelho, José Alves, etc., 
formando a mais brilhante 
companhia de operetta que 
tem havido nos nossos thea- 
tros; se accrescentarmos 
que no A. B . C. entram 
perto de oitenta coristas 
das mais gentis, sendo os 
scenariòs dos 14 quadros 
da famosa revista, todos 
de grande espectáculo e 
devidos aos. pincéis dos 
mais habeis scenógraphos; 
se dissermos ainda que a 
musica da peça é um ver
dadeiro encanto para o 
qual os maestros Del Ne
gro e Calderon puzeram o 
melhor da sua inspiração, 
teremos justificado o exi 
to enorme que está alcan
çando o A. B . C  e explica
do o motivo porque todos 
os forasteiros, chegados a 
Lisbôa, correm logo ao 
Theatro Avenida a adqui
rir o seu bilhete.

A augmentar o interesse 
da popular revista, cujo 
successo excede o do 0 ' da 
Guarda, ha o facto de to
das as noites se apresenta
rem números e coplas no
vos, algumas desempenha
das pelos melhores can- 
çonetistas estrangeiros. 
Quem chegue a Lisbôa, 
tem pois de ir vêr o .1 .  B . C

«9 discurso  do  s e * .  «Is*.

A ffo aso  Costa

Este nosso illustre corre
ligionário está revendo o 
seu ultimo discurso parla
mentar para 0 publicar em 
separata.

O producto da venda 
reverterá a favbr da Socie
dade das Escolas Liberaes.

L n v r a d o m :  é deitas* já o 
^ ií r a í»  de S o d io  nas 
cearas.

Este anno ha muitas cea
ras perdidas, mas ha ou
tras que se podem salvar 
se ainda a tempo deitarem 
o Nitrato de Sodio em co
bertura sobre as cearas fra
cas, amarellas e atrazadas.

O  Nitrato de Sodio é o 
unico adubo que se pôde 
applicar em cobertura so
bre as plantas já nascidas e 
verdadeiramente efficaz 
nos seus resultados.

Ha muitas cearas que só 
se poderão salvar se lhe 
deitarem o Nitrato de So
dio a tempo.

Fazer hoje os seus pedi
dos dé Nitrato de Sodio a
O. Herold & C .a, rua da
5 rata, 14. i.°, Lisbôa— Rua 
da Nova Alfandega, 25 — 
Porto, ou nesta villa a Jo
sé Pereira Fialho.

Maasisel &<ó'ifiha

Com estabelecimento de 
hapéos de sol annuncia 

que acaba de receber um 
variadíssimo sortido, d e s 
tes chapéos em seda para 
homem, senhora e ereança 
proprios da presente esta
ção.

Preços muito módicos.
Rua da G raça— Aldegal- 

igâ.

é o naelhoa* ad u b o  

batata?

Será o adubo mais claro 
ou o de côr mais escura? 
Será o que cheira muito ou 
que cheira pouco? Será o 
que se vende em saccos pe
quenos ou grandes?

Resposta: Nem a côr nem 
o cheiro, nem o volume 
dos saccos, em egualdade 
de peso, têem influencia 
sobre o valor dos adubos.

— O  melhor adubo para 
balata é o que tem o a^ote, 
acido phospliorico e Potas
sa com as dosagens d e v i 

das e no estado mais ade
quados á natureza da ter
ra.

—-A batata para dar pro- 
ducções enormes precisa 
de altas dosagens de Potas
sa.

—-Enviar já uma amostra 
da terra (100 grammas pe
lo correio) com esclareci
mentos a O. Herold &  C .a, 
14. Rua da Prata— Lisbôa 
e 25. Rua da Nova Alfande
g a — Porto, que indicarão 
pelo seu agrónomo o adu
bo mais apropriado, fór
ma de o applicar, preço 
etc.

O  adubo é fornecido ou 
do armazém de Lisboa ou 
do Porto, conforme ao 
comprador mais convier.

Ha dubos para qualquer 
outra cultura.

Adubos chimicos bons 
estendem a sua acção fer- 
tilisadora pelo 2.0, 3 .° e 
muitas vezes mais annos 
seguidos.

D O M I N G O

f i i i io f r e  i
e sulphato de cobre para o 
tratamento das vinhas, 
vendas porgrosso e miudo, 
pedidos a José Pereira Fia
lho— Aldegallega. 349

ANNUMCiOS

A.]Nrisruisrcio

ATE
Canli a

Naquella villa houve! 
reunião na noite.de 14 do 
corrente em sessão ordina 
ria para approvação d o 
rnas propostas. O nosso 
correligionário Pedro Ber- 
nardino dos Santos apre 
sentou um regulamento 
que foi lido sendo approva 
do com excepção do art.° 
10 que foi modificado.

O  nosso prestante cor
religionário, sr. Manuel Jo+ 
sé Salgueiro, falou sobre 
a organisaçãò do partido 
republicano em Canha, 
terminando por aconselhar 
a todos que fossem unidos 
e firmes.

A commissão reunirá', 
conforme o regulamento 
apresentado, todas as quin
tas feiras.

— Preparam-se grandio
sas festas em beneficio do 
Centro que se realisarão 
por todo o proximo mez 
de junho.

( l . a publicação)

No dia sete de 
por dez

Lançada, avaliada em 
3 i 6$ooo réis.

São citados todos os cré
dores incertos para assisti
rem á dita arrematação e 
ahi uzarem dos seus direi
tos, sob pena de revelia.

Aldegallega do Ribatejo, 
i 5 de maio de 1908.

o  ESCRIVÃO

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco.

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 ereança, em todos 

s 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, 
.ipas e casacos com a 

maxima elegância. Executa 
toda a qualidade de figuri
nos mesmo os mais diffi- 
ceis.

Encarrega-se de enxo- 
vaes para noivas.. Ensina a 
ázer flòres em panno, vel
udo e seda. Preços muito 

rasoaveis. Quem preten
der dirija-se a Beatriz Ne
ves Miees, rua da Fábrica, 
46, nesta villa.

V K S D F - S F  ■

Uma armação de loja de 
mercearia com todos -os 
pertences. Trata-se no be
co do forte com Antòriio 
de Oliveira.

A todas as pessoas que 
desejarem fazer as suas 
compras de fazendas, lem
brámos a conveniencia de 
irem á conhecida

L O JA  DO POVO
na Praça Agrícola.

E sabeis porque?
Porque são já bem co

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

L O JA  DO POVO

Em casimiras para fatos, 
n'isso então nem se fala! 
sortido mostruoso!!!

P recos ineçualaveis!s! E
agora, então, que chegou 
uma enorme remessa des
te artigo que encanta to
dos os que têem bom gos
to a vestir bem!

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

E’ a Loja do Povo, na 
Praea Aímcola. Não se
enganem.

junho
proximo, por aez horas 
da manhã, á porta do tri 
bunal judicial desta villa 
de Aldegallega. nos autos 
de execução de sentença 
de partilhas por Maria da 
Cruz Andrade, viuva resi
dente em Malpique, move 
contra José da Cruz Coxo, 
viuvo, residente na Jardia, 
se ha de vender e arrama- 
tar em hasta pública ; 
quem maior lanço offere- 
cer sobre o valor da sua 
avaliação, um predio rústi
co composto duma courella 
de terra de semeadura e 
vinha, no sitio donomina- 
do SIS MA RI A DA LAN
Ç A D A  limites da Jardia, 
prazo foreiro em oito 
mil réis e quatro gallinhas 
ou trezentos réis por cada 
uma annualmente, sem lau- 
demiOj ao Visconde da

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

Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 10  réis o kilo, 
manteiga da Ilha da Madeira, uma das melhores mar
cas, chá de differentes qualidades, café, assucares.

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

Vidros: uma collecção de copos, candieiros de por
celana naeionaes e extrangeiros que se vendem pelos 
preços de Lisbôa.

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

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

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

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

O  proprietário convida o respeitável público a fa
zer uma visita ao seu estabelecimento o que muito 
agradece.

RUA DIREITA., 130 A 136
(Defronte da Rua do Pòço)

A L D E G A L L E G A



POR

João  C h a g a s
£ volnsme. 6 0 ^  réis J>ro» 

eliado; enciMÍem ado. 
réis.

A ' venda em todas as livra
rias

Mamtel Ajníonio òo í,arma
RU A  DA GRAÇA, 18-1."-D.

Aldegallega 403

Covfeccionam-se fatos, 
velos últimos figurinos, ou 
como o fregue* os dèsejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregue* 
que nada tem a perdèr por
que quando não seja execu
tado qualquer falo como 0 
exigira ç substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli- 
de\ e bons jo rro s.

Tambem se executam 
servidos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nas fa
zendas mais aifficeis.

i«n
IS T

P A L H A

Enfardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re
lógio Junior, n’esta villa, 
ruado Conde. 340

G A ZET A  d a s  ALDEIAS

Semanário íllustrndo de propagar) 
da Agrícola e vulgarisaç&o de conhe 
cimentos uteis’ premiado com meda
lhas de ouro. prata e bronze em dilíe- 
rentes exposições e -grande diploma 
d’honra na Exposição da, Irppr-en a 
de 1898. , '

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

PSMIT©

I iF t õ r í a I a g r a d T
DO

ANTIGO E NO VOTES TA M K N T 0
Vida de Jesus Christo e dos pri

meiros apóstolos; acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappas e uni pla
no de Jerusalem.

P E LA
" S S s í r e l i a  d o  J¥ - ís r £ e .?

Com approvaçfio do sr. D. Antonio, 
Bispo do Porto.
Preço. broebada ■— 160 réis, Garto- 

:nada — 200 réis.
Livraria Editorade Figueirinbas Ju

nior, rua das Oiiveiras,- 7?,’— PORTO.

E N C Y C L O P E D 1A
D A S FAMÍLIAS

Preço da assignatura,an
no, 800 réis.

Pedidos a Manuel Lucas 
Torres, rua de Diario de 

íeias, q3— Lisbôa.

NA PRISÃO
P r e ç o  3  «10 rcís

«.4 E D IT O R  As 

Largo do Conde Barão, 5o 

L I S B O A  3 É

O DOM INGO

MÁXIMO CORK1

L‘JL

Romance historico con
temporâneo por

M1B1ELMIBRÂ
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a j 5o 
réis.

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

& I i t  m  H? # 0 '  3fí #  H

F/DRARIÀ BO RIBATEJO

(Chrunica do reinado dç Luiz'XV) .

Romance historico por

E. LADO UO ETTE

Os .anipr.es trágicos de Manon Le.s 
<aut com o cçieftre Ça‘vaIIéiro de 
G rieux. formam o entrecho d’este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade devéras encantador.

A còrte de Luiz, xv, cotii todos os 
seus esplendores e misérias, e escn- 
pm magistralmente pelo auctor d’0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
teu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entie nós:exito egual 
aquelle com. que foi recebidp em Pa
ris, ondg se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
tomniovc-pte romance, sçra feita çm 
fascículos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de % volumçs.

réis o fasciesilo

, |(Hí ré is  o (oisso

2 valiosos brindes, a todos 
os assignantçs

Pedidos á BihlioihecaPopular.Êm- 
presa-Editora. t.ôii Rvia da Rosa, 162 
— Lisboa..

M X J 3NTI3 0

I N T E R I O R

Sonetos por Santos Lu? 
á venda na livraria Ferio, 
Usbôa.

8 * r ç f o «  -A'iíí> r e i s

RELOJOARIA GARANTIDA
—  DE —

Avelino M arques Contramestre

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

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

Diversos objectos douro e prata. 
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar

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

Grande diversidade em óculos, e lunetas.

3 .  I t u a  f i f t i r é . f t a ,  ?  — ALDEGALLEGA

í [j ! 11 n n
Li

A .
DIARIO DE NOTICIA f

’Esi e importante estabelecimento ha 
grande quantidade de vidros de cris
tal nççiõnaes e exlrangeiros e vidra
ças em todas as dimensões por pre
ços eguaes aos de Lisbôa.

Encarrega-se de co/locar vidraças] 
em janeltas, vitrines, etc. 

íla  tambem molduras em madeira edijferentes arti
gos de louça.

0  proprietário d'este estabelecimento pçde ao ex.mci 
público d'esta terra que não vã a outra parle sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

G U E R R A  A N G L O - B O E R
Interessantíssima nari-açúo das luetas entre inglezes e boe.rs, «illustrada» 

com numerosas zinco-gravuras cie «homens celebres» do Transvaal e do 
Qrange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas aa

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

do Transvaal.
Fascículos semanaes de 1 6 p a g i n a s , 3o réis 
Tomo de 5 fascículos...........................................  i 5o »
A GU ERRA A N GLQ .BO ER é a obra de mais]palpitante actualidade.

N‘ella são d.escrij tas, «por uma testemunha presencial», as difíbrentes 
phases e acontçcinjentos emocionantes da tèrrivel guerra que tem espantado 
o mundó .liteiro,

•A GUERRA ANGLO I OER faz passar ante os olhos d o 1 eitor todas as 
« grandes bati iluas, combates» e «escaramuças»' d’esta prolongada e acérrima 
lliçta ‘entre inglezes. tra svaalianos e oranginos. verdadeiros prodígios de 
he-oisjno e teilacjdade'. ém que são egualmente.admiraveis a coragem e de
dicação p. trio ti ca de vencidos- e vencedores.

Os incidentes vaViadissimós d’ésta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas pequ-.nas republicas-sul-africanas, decorrem atravez de- verda 
deiras peripécias, por tal maneira' dramáticas e pittorescas, que dtió á GUliR* 
RA AN GLO -BO FR, conjunctamente om o-irresistivel attractivo duma nar 
rativa h storien dos nossos d as, o encan.foda-leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IAS
apresentando ao publico e ; trt obra em «esmerada edição,» e por um preço di
minuto., julga prestar., um serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo dêsejam'd.eleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos suç.cessQs 
que mais interèssam o inundo-culto na actualidade,

Pedidos d Empregado D IA R IO  D E N O JIC I A S  
Rua do DiàriO de Noticias* 1 1 0 — LISBOA

5

S5$ff|apsa:« da do Çó»de

n ?À r 1
j j n mmm u

? 5o
COMPANHIA -FABRIL SINftE

r] R ar  5  00 reis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S L \  G E R  para Coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O  DA CRU Z, cobrador 
da casa rbí.'íH'1-í v,* e coiicessiúuario em Porju- 
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogas a quem os desejar.
< 11  ALD EG A LLEG A  ! g g ,

a por

Feípseasos tratados de  edweaçâo «ivira e- m oral.*
ílferas de |»rop.agaisda d e n io ep tic a , • E s t u d o s  de 

v««ígarisaç9o sfieótlflça. - iistwdos hisíorleos.-VssS' 

garisação d a  seieaeia das religiões.- Q u e stõ es  de 
»®le5*ésse |is*ol0tarlo.- Ute.

Cada volume de 32 paginas, avulso, 5a réis 
P or assignatura, 40 réis

WRISÇOK P A  A S S m X i T I l M  X.%
3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,

.(.1 a numeros^-56o; 1 anno, (24 numeras) t $ q o q  réis 
A sahir quinzenalmente. .

Estia bibliotheca inicia-se no intuito de aproveitar 
todo o saldo em be-neBcio da escola do Cehtro Radri- 
glies de:Freitas. /

Séde. do Centro da a Pequena Bibliotheca Democra* 
tica»:— L a r g o  dç S a n t o  André, 19-A, t.6.,

L X S B O  A / É g l - 1


