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|| PROPRIETÁRIO-—José Augusto Saloio

O  parlamento está aber
to, mas ainda ahi não se ven- 
tiíou uma, unica questão de 
utilidade para o paiz. Pas
sa-se 0 tempo em discur
sos e retaliações; ha dias 
houve até uma scena de 
pugilato entre o dr. Affon- 
so Costa e dois represen
tantes do franquismo. 
Queriam estes que o depu
tado republicano, se bates
se em dueílo com um 
delles, mas como elle se 
negasse a isso, provôcaram- 
n’o então na camara,  dan
do origem á supracitada 
questão.

Ora  isto póde ser mui
to boqito para quem g os
tar, mas hão de concordar
qyç e pouco seno. Não
na camara que se liquidam 
estes casos,.

”A final a ce lebrada aç-al- 
fnação parece-nos que não 
passot i  de palavras. A si
tuação continúa no mesmo 
estado; a miséria cada vez 
é mais; a questão dos. 
adeantamentos parece que
rer reso.lver-se de tórma 
pouco, satisfatória para os 
Interesses da nação, prepa
rando-se algum alçapão de 
magica. E’ preciso, pois, 
muito cuidado e vigilancia 
da parte dos. que estão en
carregados, pelo povo de 
fisçal.isar os.actos daquelles 
senhores.

Uma commissão de es
tudantes de Coimbra en
tendeu que devia vir a Lis
boa,acompanhada por al
guns lentes, para felicitar o. 
rei D. Manuel. Estava no 
seu pleno direito, porque 
as o.pin.iões são livres; a oç- 
casião, porém, é que foi 
p éssi m a m e n t e escolhi d,a, 
porque ainda está na me
mória de todos a célebre 
greve académica e, com ou 
sem iundamento, accusam - 
$e os,estudantes de C o im 
bra de a terem feito gorar.  
O  resultado foi serem mal 
recebidos por parte de al
guns seus çollegas de Lis- 
bôa.L chegando até a havei 
vias de facto.

O ra  a. mocidade acade 
mica tinha na verdade coi- 

muito mais y.teis em

que empregar o seu tem
po.

Os. senhorios continuam, 
com um desaforo incrive). 
a. augmentar as rendas das 
habitações; é o caso de bol
sa ou vida; as classes des
protegidas vêem-se,  por 
isso, n'uma situação deses- 
perada com estas ferocissi- 
mas exigenejas;. pensa-se 
numa liga de inquilinos, 
para melhorar este estado 
de coisas. E quem o póde 
remediar, o. que faz?. . .  
Nada.

Joaqú!¥ pos A njos.

C A R T A  D E  C A N IL í

A marcha do Partido 
Republicano nesta villa é 
op.ti.ma. O s  triumphos suc- 

de.m-se. As victorias são 
completas.

A todas as sçssões da 
Commissão Parochial, as 
adhesões chegam expo,n- 
taneamente de todos os la
dos.

Umas ve?e's sap ua villa, 
isto é, um ou outro que 
ainda hesitava em manifes
tar-se contra a tyrannia e 
encorporar-se ao nosso la
do. Outras vezes são do 
campo, os escravos do jugo 
senhorial, esses eternos 
desherdado.s que tudo pro
duzem e nada têem e qu,e 
de olhos fitos no hori.sonte 
qúe lhç parece sori'ir se 
vêem chegando ao cami
nho. da Razão,

São esses, para quem a. 
minha vista, se alonga mais 
e para os qyaes a minha 
attenção se volta preoccu- 
padamente.  A sua simpli
cidade é manifesta, e para 
lhes explicar o. que é a mo
narchia dei.apiladora em 
que têem vivido, não acho 
tarefa facil. E não acho fá
cil, porque receio sempre 
que o meu sentir seja mal 
interpretado, ainda mesmo 
que dos. meus labios de re
voltado, saltem claramente 
as verdades mais çruçis 
para esse regimen rep.el- 
iente e odioso.

Sim! O  regimen monar- 
chico theoricamente é a 
burla, a farça, a fao.tocha- 
da, a comedia antes de en
trar em scena. Prática-

mente— para que oçcul- 
tat-o?—é o rouba descara

do levado a eííeito impune
mente, é o, massacre aos 
cidadãos que não concor
dam com as suas to.rp.ejas 
odiosas, é a busca domici
liaria vexando! pessoas de 
bem, é as prisões em mas
sa para a bastilha, para os 
fortes, para os quartéis, 
para toda a parte, emfim; 
e o assassínio, á luz do dia, 
nas. ruas e praças públicas, 
é o exilio; é a deportação,  
é Timor;  é a morte.

Pis o que ç a monarchia 
em todos os seu detalhos, 
Programma vasto. em. to
dos os ramos de Tyrannia, 
tem a, reconimendái-a uma 
sólida força  de que uza e 
abuza para co.m um Po.vo 
que as.pira a. nova vida. 
Serve-lhe de lemm.a o, ar
bítrio, symholisado com a 
Mentira.' Traz na fro.nte oi 
Mal e uza como diviza a 
Iniquidade. Eis o monar- 
chismo pintado em várias 
côres. E são essas cores 
que a Commissão Parochi- 
a] Republicana de Canha 
se esforça por que as co
nheça o povo do campo, 
esse rude, proletário que 
tudo soffre e que com tudo 
se resigna para que elle— o 
martyr — veja fujgurante- 
niente de que parte vêem 
as causas da sua dçsgraça,  
da sua dôr e da sya mize- 
ria.

A. DE J, Ol.tVlillU.

ç  thèrajíeBBiiçsi
A hygiene trata de evi

tar 0 mal.
A therapeutica de curar 

o mal depois de çlle se 
manifestar.

R egra  geral é sempre 
relativamente mais facil 
evitar o. mal, do que o 
combater depois, de mani
festado e tanto, mais quan
to maior fôr o desenvolvi
mento da doença.

O  enxofre é um produ- 
cto relativamente barato, 
ao alcance de todas as boi- 
sas, que constitue não só 
um agente therapeutico de 
primeira ordem, mas egml-  
mente um meio preventivo 
de reçon.hecida efficácia

O enxofre é um desinfe
ctante inérgiço, q;ue appli- 
cado. devidamente a tem
po e horas, póde evitar a 
propagação de muitas e-pi- 
lisn-iirw e evitar a perda de 
niuitas vidas, tanto d-e.ani
ma es como de vegetaes.

Se o emprego do enxo
fre em Portugal é já gran
de, não é por assim, d,i?er 
nada, do que podia e devia 
ser, se houvesse-Verdadeira 
consciência dos desastres 
que se poueruim,, evitai 
com a sua muito., maior
o-eneralisacao.o

(jnç a p o l ic ia  
presáa

N o  pretçrito domjn.go, 
seria meia noite, tres rapa
zes divertiam-se pelas ruas 
da villa rebentando estalos 
chinez.es. A policia, escru
pulosa sempre no serviço, 
correu, sobre os. rapazes, 
para os. prender julgando 
que fossem filhos de repu
blicanos, C.omo sempre a 
agudeza de-vista daquel
les tão uteis quão indispen
sáveis empregados brilhou: 
Eram filhos de. thalassas. 
No emtanto, para se salva
rem do grande fiasco, lá 
fizeram os rapazes no dia 
immediato ir á administra
ção do concelho, p a r a . . .  
rir

E digam lá que a policia 
não presta bons serviços, 
digam, se são capazes!

Tanto n a pec ua ria, c-omp 
na agricultura propriamen
te dita, é indispensável no 
seu próprio interesse, q,ue o., 
lavrador portuguez. se com
penetre da verdadeira. im- 
■portancia do enxofre e dos 
grandes desastres qu,e póde
içvitar, com uma, despega 
p re ventiva rela ti va men t e 
insignificante.

Se  0 enxòfre póde evitar
o. (íOÍdium» das vinhas, a 
perda completa ou parceal 
das novidades ou a. sua 
desvalorisação, póde egual
mente o enxofre evitar o 
desenvolvimento das épi?xo- 
olias e a morte de. milha
res de cabeças de gado, 
pela unica falta da conveni
ente desinfecção das. arri
ba.pas, dos apriscos, das 
maihadas, etc., etc.

A desinfecção pelo ga%- 
s.ulfuroto que se obtem, pe
la combustão do enxofre, 
é um. meio. seguro e econo- 
mico, de co.m pequena des
peza e vitar sérios prejuízos.

fres de pureza garantida 
não inferior a q8 qu e reg-gi- 
tar os que se vendam em
bora por preço mais abai
xo sem essa garantia ou 
com baixas perçentagens.

-■■------------- ----------
S essã»  «la easasara.

Em sessão ordinária, na 
pretérita quarta feira, foi 
deliberado por unanimid a-. 
de que a gamara tomasse 
por sua conta os trabalhos 
a fazer nas muralhas do 
caes das faluas, visto não 
ter, até áquelja data, aon»- 
recido coh''o-.'-i ente algum.

Deliberou pçdir auc-to- 
risação á direcção de ser« 
viços l iuviaese  marítimos 
pv.ra mandar construir uma 
muralha junto do matadou
ro municipal.

foram. ap.provadas di
versas o/q-ens de paga-
11ÍCIHU.

A sessão, en.ce-r-rou-se á 
uma hora e meia da tarde,

--------—------------------
i ; l|e|i,í?i-s á à  'rÇxBgeiit;»;, 

por  Astrigildo Chaves á 
memória de Manuel dos 
Reis Buiça e Alfredo Luiz 
da Costa á venda no esta
belecimento do nosso ami
go e. cor r el i gí o na r i.o. Man Ur. 
el. Braz dps Santos,

R. Dii'eita, i 3j ,  e-squina 
da rua do. Poço.

-------- ---------------- --- -
Bi.5ss.í!!,lre 

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

\jSaifiaBe! SjOíbha 
Com  estabelecimento de 

chapéos. de sol ann.uncia 
que acaba de receber um 
variadi.ssi.mo sortido, d e s 
tes chapéos em seda para 
homem, senhora e ereança 
proprios da presente- esta
ção.

Preços muito módicos, 
Rua da G r a ç a — AldegaU. 

lega.

Preferir sempre os enxo- Dezembro,

lieráisessç 
E’ hoje que na Pra.ç& 

Seroa Pinto a corporação, 
de Bombeiros.  Voluntários 
d-esta villa realisa uma ker- 
messe em favor do seu co
fre. Abrilhanta aquella fes
ta a phylarmônica i 0 á_Q



'

3 O D O M IN G O

EiÍÍSMOi’eâ
Que o «cacique-mór» da 

'villa da Muita geiiiilfiiènlÉ 
cedeu as salas do seu pré
dio para a fundação dum; 
centro de (balásseis-, n’a- 
quéiia villa.

•—Que esse centro 'sè 
denomina:«Centro do Ca 
rapau».

— Que o escrivão de fa
zenda de Aldegallega está 
em negodo com o arren
damento do prédio do Re
pas na-esquina da rua do 
Condê.

--•Que este prédio tem 
estado arrendado por no
venta mil réis e o escrivão 
de fazenda toma-o pela 
renda de cento e cincoen- 
ta.

— Que o sr. José Maria 
dos Santos tem em Alde
gallega mais um novo afi
lhado.

Á  í|8Síl8tl «ííÊ&ijíiíii I'
Pedimos, a quem com

petir, para que não seja 
consentido que se deixem 

atravessados nas ru
as. Além  d-e pevig-ixn e. 
improprio duma terra que 
p a g a :á policia.

Se a policia não serve 
para serviços uteisque faz 
ella"? (Correr at raz dos rapa
zes e fugir das desordens? 
O ra bolhas! Setenta mil ré 
•is é dinheiro!

t e ,

À esgíigíi

o dia da tradicional espiga, 
sãhindo mui 10 poVo para 
os arredores desta villa, 
em burros, de carro e a pé, 
sendo este anno o logar de 
Sarilhos Grandes o ponto 
mais-Lon corri do. Por todas 
as estradas se viam bandos 
de popularès, que-, não 
contentes com a espiga go
vernamental, vão procurar 
outra nos campos. Consu
miram-se algumas pipas 
de vinho e devoraram-se 
avultados farnéis. A ’ som
bra dos arvoredos viam-se 
muitas famílias tomando o 
fresco.

BBi*$asíré
Na passada quarta feira, 

no Samouco, seriam 8 ho
ras da noite, voltou-se o 
Carro onde o filho do sr.

José Cândido Rodrigues 
d’Annunciação ia com uns 
companheiros seus, ficando 
debaixo, com tão pouca 
sorte, que fracturou a -per
na direita. Recebeu os pri
meiros soccorros na phar- 
macia Maneira-, 'mesta 'villa-, 
sendo depois conduzido 
para casa de seu pae onde 
está sendo tratado pelo sr. 
dr. Raul Sampaio.

Estimâmos-lhe 'o mais 
breve restabelecimento.

C';usli;i
Tem estado bastante do

ente o nosso correligioná
rio Antonio da Costa C o e 
lho, presidente da C o m  
missão’ Parochial Republi 

{Cana.
Appetecemos-lhê o mais 

rapido e completo restabe
lecimento.

— Na quinta feira Ultima 

foram dados plenos pode
res á Commissão Paro
chial para quê trate da or 
ganisação do Centro áté 
que sejam eleitos us cor 
pos gerentes.

Na me&ma reunião fo
ram nomeada-s duas com- 
missôes: Uma-, para anga
riar prendas para as ker-

■ messes, e outra para levar 
a effeito a re alisa ção dal
guns espectáculos que te
rão logar nos dias das ker- 
messes e festas democráti
cas.

— v^onsra-nos que os 
festejos que aqui se vão 
reaiisar em beneficio do 
cofre da escola Republica
na tem logar nos dias 2 1, 
23, 24, 26, 28 e 29.

— As commissões de que 
acima falo começaram os 
seus trabalhos no domin
go, angariando a primeira 
immensas prendas.

•— No domingo proximo 
realisar-se-ha uma sessão 
solemne da Commissão 
Parochial para a entrega 
dos bilhetes de identidade 
a todos os correligionários 
filiados na Commissão Pa
rochial.

-— Está nesta villa (herda
de do Escatelar) o nosso il
lustre correligionário de 
Alpiarça, sr. Antonio Alves 
Meira.— C.

C O F R E  D E  P É R O L A S

FIAT LIJX!
Desperta, pobre alma, ha tempos àbysmada 
Em lôthargo fatal, em Inste padecer; 
ReSurgè d voz bemdita, d vo\ encantadora 
Que te convida a amar. Eevanta-kè, mulher!

0  mundo sem amor é árido deserto 
‘Onde se perde sempre o triste viandante. 
Nao deixes apagar, ójoven coração,
Do teu olhar g a luq enebriaiíte.

Caminha! Vés a vida em prisma seduclor 
E  queres fugir ao mundo, em triste cobardia? 
Em breve na tu alma irá la\er a lii\
0  meigo deus do amor, em ondas d harmonia!

Joaquim dos c?í ’0 S .

ToíBi”2t«I;4

E' no proximo domingo, 
7 de junho, que na praça 
efesta villa se realisará a 
inauguração da épocha 
tauromáchica com uma 
grande, attrahente e des
lumbrante corrija  de dez 
touros todos puros, gene
rosamente ofíerecidos por 
acreditados lavradores do 
Ribatejo em beneficio da 
Escola do Centro Dr. Ce
lestino dAlmeida, em que 
teremos occasião de admi
rar os festejados toureiros 
Mãlàgueiío, Pescãdtrito e 
Chispa e os distinctos ama
dores Mira, Inglezito,, João 
de Souza, Custodio Do-

& mttros.. As péffa® 
serão feitas por Um deste
mido grupo de moços de 
forcado desta villa que te
rá por cabo o valente João 
Bragança.

Por deferetteia para com 
a commmissão promotora 
dirige a corrida o distincto 
cavalleiro, sr. José Luiz 
Bento.

A praça será elegante
mente ornamentada por 
um grupo de rapazes da 
nossa primeira sociedade, 
que para isso se offereceu.

Deve ser uma tarde bem 
passada!

Os bilhetes para esta 
corrida acham-se á venda 
nos estabelecimentos dos 
srs Antonio Rodrigues 
Pinto e Jacintho Simões

Quaresma, na rua Direita, 
Manuel Ra malho è João 
Èpiphanio, na rUâ do Caes.

A entrada para os cama
rotes é pela porta detráz.

-- ---- —«»----------------
FÒgÒ

Pelas 10 horas e meia da 
manhã de sexta feira pas
sada manifestou-se fogo na 
fábrica de aguardente do 
sr. D. Gregorio Gil, na rUa 
da Cera. AcCudiram os 
bombeiros voluntários d’es- 
ta villa que fizeram optimo 
sefviÇ'0, evitando que o fo
go tomasse maiores pro
porções communicando ás 
propriedades contíguas.

A fábrica está segura
n a  C o m p '* n Vu 0 « C n m n i e r -
cio e Industria».

Merisíéssè èaaa KaHhlflg

Cirandes
Conforme noticiámos 

realisou-se na passada 
quinta feira-, na freguezia 
Je Sarilhos Grandes, a 
kermesse em beneficio do 
cofre da Sociedade Phylar
mónica União e Trabalho, 
daquella localidade.

D’esta villa foi alli muito 
povo que veio bastante sa
tisfeito.

Vi&iôriá
Acompanhados do admi

nistrador do concelho, sr. 
D. Carlos Pereira Couti
nho -estiveram na pretérita 
quarta feira nesta villa fa
zendo a vistoria á praça de 
touros um engenheiro e 
um architecto.

I„o|ía «!«* XoYÍ«lad<e&

Importante sortido em 
chapéos de palha para cr: 
anças, espartilhos, novida
de em piuguinhas, malas 
de mão, essencias finas, sa
bonetes, objectos para brin
des, rua Direita, 139.

----------------------- ----- -
O iTiíaeilí» iaííaliyel para 

evilar e ©osaaba<c»“ « 
oídiuist da Vinha ê ò 
ISíixoérè.
O  tempo Corre de fei

ção para o desenvolvimen

to dos fungos, que encon

tram um meio adquado e 

favorável para a sua pro

pagação, nas alternativas 

de calor e humidade.

E’ effectivamente a 
acção combinada do calor 
e da humidade que mais 
favorece u desenvolvimen- 
to dos vegetaes rudimenta
res, que verdadeiros para
sitas de outros vegetaes de 
maior porte, tantos e tão 
consideráveis prejuízos fa
zem na agricultura.

Entre outros fungos, é o 
desenvolvimento do «Oí- 
dium Tuckeri» da vinha, 
que mais se deve receai'.

E como o remedio está 
conhecido e tem a saneção 
da pratica, é indispensável 
não estar com hesitações e 
applicalo devidamente a 
tempo e horas, para evi
tar maiores calamidade,-,.

O s tratamentos preven
tivos são sempre mais e f i 
cazes e mais economicõs 1 
do que os curativos.

E’ mais facil e fica mais 
barato evitar uma invasão 
ou o desenvolvimento del
ia quando está em princi
pio, do que ter de a com
bater depois de muito ge- 
neralisada e de ter tomado 
grande incremento.

O enxofre é o remedio 
radical para evitar as inva
sões do «oídium». e para 
ás combater depois de se 
terem declarado.

Fica mais barato empre
gar enxofre e evitar o ap- 
parecimento do «oídium», 
do que ter de empregar 
muito maiores quantidades 
depois do mal se manifes
tar e muito mais ainda de
pois da invasão se assenho
rear das vinhas e ameaçar

FOLHETIM

Traduccão de .1. DOS ANJOS

A um canto do quarto, o Roberto 
de Martillac soluçava como uma cre- 
ança em quem bateram e mordia o 
lenço molhado.de lagrimas. Por tim. 
enervada, a Eva W ishev atirou vio
lentamente para cima do tapete o ra' 
mo de rosas vermelhas que estava 
respirando, com a cabeça reclinaJa 
numa pilha de almofadas japonezas 
e, encolhendo os hombros, exclamou 
com a sua voz arrastada de extrangei- 
*a:

— Brincadeiras, meu caro. Não se 
mata nem ha de matar ninguém. Quê 
adeantava com isso? Tem-nie entreti
do durante ires mezes máis dó quê 
os outros com a sua mocidade e o seu 
amor. Infeizmente. estamos no fim 
da sua terceira herança, e não é pon
do-nos a olhar um para o outro e a 
sonhar, com os labios juntos, que se 
tem uma frisa nos Italianos, qúe se 
pode apresentar na avenida Acacias 
cavâllos de pura estampa, comer pê 
cegos em janeiro e mudar de vestidos 
de hora em hora. Ninguém lhe em
presta boje vinte e cinco luizes. sabe 
isso melhor do que eu. Procure em 
outra parte e, já que náo tem ne
nhum tio velho para enterrar, arran 
je um casamento secio. Seja herança 
ou seja dote, o resultado vem a ser o 
mesmo e prometto lhe que mando 
então embora o barão BanhoíT sem

lhe conceder sequer os seus oito diàs.
O sr. de Martillác hesitou em lhe 

■responder. Apesar do seu profundo 
abatimento, da especiê de id'otismo 
que lhe entorpecia morbidamente a 
itttelligêttcia e as forças, recuava dean
te. da traílsacçáo, que a amante lhe 
propunha, sentia acordar n’elle uma 
honestidade instinctiva. Uma repu
gnância vaga. Mas como não havia de 
ceder a tudo o que ella desejava n'a- 
qúelle quarto, onde tudo lhe desper 
tava recordações enlouquecedoras.de 
alegria? Náo tinha energia para isso. 
Era imeapaz de desviar a cabeça, de 
fugir A sua auctoridade despótica, de 
renunciar ao seu amor.

Como elle se calava, a Eva desatou 
a rir.

—Terá por a;aso exemplos? per
guntou ella,

Era pegar ou largar. Ella náo tinha

! tempo nêm costumava ser sentimen- 
! tal e caminhava na vida direita ao seu 

fim. Consentia elle em se deixar guiar, 
em seguir docilmente o caminho que 
lhe indicava? A questão era bem cla
ra. Ella própria falaria com um dos 

seus conhecidos, o sr. de Savenay, 
que tinha uma filha retirada num  
Canto qualquer da provinda.

A pequena era feia ou bonita? Não 
o sabia. A gente quer lá saber d'esses 
pormenores inúteis quando ha no 
contracto um dote de quatro milhões? 
O pae só queria livrar-se da filha, 
que o incommodava, encontrar um 
genro facil. fosse lá onde fosse. Ella 
se encarregava de o engodar com os 
seus artifícios. E  concluiu friamente:

—Sim ou nao?
O Roberto levantou a cabeça e dis

se-lhe com uma indifíerença resigna 
da.

—Quando me apresenta ao sr. S a '
vènay?

Elle adorava-a com uma especie de 
loucura, com a submissão absoluta 
dos desgraçados que estão á mercê de 
uma mulher. E  todos os homens que 
se approximavam da Eva, ainda que 
fosse só por um momento, soffriam o 
mesmo encanto feiticeiro.

Tinha ella a envergadura das aven
tureiras atrevidas que sobem de de. 
grau em degrau e arrombam as por
tas que nao lhes querem abrir; que, 
como cometas luminosos, atravessam 
Paris n um sulco de milhões, fazem 
da vida um conto azul inverosímil e 
desapparecem de repente num  desa
bamento trágico.

(Continuaj.



por completo a destruição 

j as novidades.

A n n o s  coitio este que 

está correndo é q ue  são 

para recear.

O «oídium» desenvolve- 
se sobretudo quando as 
teríiperaturas médias va
riam entre 25.° e 3o.°.

A éfficácia d’acção do 
enxofre não excede a mais 
de 20 a 25 dias.

Tratamentos preventivos 
são indispensáveis pelo 
menos tres: i.° quando os 
sarmentos, têem cerca de 
i5 centímetros; 2.° durante 
a floração e 3 .° na occasião 
de as varas Atemparem.

Evitar a applicação nas 
horas de maior calor e de 
tempo muito quente.

Quantidades a applicar 
por milheiro de cepas: i.° 
tratamento — 3 k.os; 2.0 —
10 k.os e 3.° —  i 5 k;°

Nos outros tratamentos, 
maiores ou menores quan
tidades conforme as cir- 
cumstancias.

Para a applicação re- 
commendam-se as torpi- 
lhas dé Vermorel.

l<]nferni»s

Continuam, infelizmente, 
ainda incommodados de 
saude os nossos amigos e 
correligionários, srs. João 
Bento Maria e Antonio 
Rodrigues Calleiro.

Passou no pretérito d o 
mingo o anniversario nata
lício do nosso amigo, sr. 
Balthazar Manuel Valente, 
habil mestre da Phylarmó
nica i.° de Dezembro.

Sinceros parabéns

nos mesmo os mais diffi- 
ceis.

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

AN^UNCiOS

A . n N r i s r u j > T c i o

ao
nosso amigo.

—-------«es--

A G R A D E C IM E N T O

D. Gregorio Gil vem, 
por este meio, na impossi
bilidade de o fazer pessoal
mente, agradecer á distin- 
cta Corporação de Bom 
beiros Voluntários desta 
villa, e egualmente a todos 
os cavalheiros que na pre
térita sexta feira trabalha
ram quer na extincção do 
fogo na sua fábrica de 
aguardente quer no salva
mento de muitos utensílios.

A todos, pois, patenteia 
aqui a sua muita gratidão. 

Aldegallega, 3o de maio
de 1908.

— —— — —  ---------- .

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 
corno 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

(S .a psablácação)

No dia sete de junho 
proximo, por dez horas 
da manha, 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 a 
quem miaor 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 D A  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- 
demio, ao Visconde da 
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:

0 JUIZ DE DIREITO 

A. Franco.

jo, se ha de arrematar em 
hasta pública a quem mai
or lanço offerecer sobre o 
valor abaixo designado, 
uma morada de casas de 
habitação, abarracadas, 
sita na Rua da Fabrica, 
d’esta villa de Aldegallega 
do Ribatejo, foreiras em 
384<j 5 réis, annualmente, 
aos herdeiros de D. Maria 
Joaquina Laranjod'OHveira 
e vae á praça no valor de 
360$ 100 réis.

Fica a cargo do arrema
tante o pagamento por in
teiro da contribuição de 
registo.

São citados todos os 
credores incertos para as
sistirem á dita arrematação 
e ahi uzarem dos seus di
reitos, sob pena de revelia.

Aldegallega do Ribatejo, 
22 de maio de 1908.

o  ESCRIVÁO

Antonio Augusto da Silva
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE D IREITO .

A. Franco.

O D O M IN G O

A N N T J l S r C I O

1)1 D

A N N U N C I O

MARCA DE ALDEGALLEGA

(4 .a paablSeâeão)

N o  dia 14 de junho proxi
mo, pelas 10 horas da 

manhã, á porta do tribunal 
judicial desta villa de Al
degallega do Ribatejo, nos 
autos do inventario orpha- 
nologico a que se procede 
por obito de Christiano 
Augusto Resina, morador 
que foi nesta mesma villa 
de Aldegallega do Ribate

A N N U N C I O

ARCA DE A L D E G Á L »  
DO RIBATEJO

(A.» pnbl ieaçSo)

Ia a ç o  saber que pelo juizo 
de direito d’esta comar

ca e por deliberação do 
conselho de familia e inte
ressados no inventario or- 
phanologico por obito de 
Joaquim Barreiro, no qual 
é inventariante Rosalina 
Carlota, e que corre pelo 
cartorio do i.° officio, ha 
de ser posta em praça no 
dia 7 de Junho proximo, 
pelas 10 horas da manhã, 
á porta do tribunal de esta 
comarca, a fim de ser arre
matada por preço superior 
ao abaixo declarado, a se
guinte propriedade:

Uma fazenda no sitio da 
Lagoa da Viceira, limites do 
Samouco, desta freguezia, 
compõe-se de terra de se' 
meadura, vinha e pinhal, li 
vre e alodial, no valor d; 
520Íj)000 réis.

Peio presente são citados 
quaesquer crédores incer
tos para assistirem á praça 
querendo.

A contribuição de regis
tro é paga por inteiro pelo 
arrematante.

Aldegallega do Ribatejo, 
17 de maio de 1908.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE D IREITO

A. Franco.
o  ESCRIVÁO  

José Maria de Mendonça

( i . n publicação)

dia 7 de junho proxi- 
" mo, pelas dez horas da 
manhã, á porta do tribu
nal judicial desta villa de 
Aldegallega do Ribatejo, 
nos autos de execução p.or 
sellos e custas que o Minis
tério Público move contra 
Antonio d’01 iveira Mocho, 
solteiro, residente no logar 
de Sarilhos Pequenos se 
ha de arrematar em hasta 
pública a quem maior lan
ço offerecer sobre o valor 
abaixo designado, uma 
morada de casas abarra- 
:adas com quintal, sitas no 
logar de Sarilhos Pequenos, 
freguezia da Moita, foreira 
em mil réis annuaes, sem 
laudemio, a Henrique Bu- 
chual, e vae á segunda 
praça no valor de ioo$ooo 
réis.

São citados todos os 
crédores incertos para as
sistirem á dita arrematação 

ahi uzarem dos seus di
reitos, sob pena de revelia.

Aldegallega do Ribatejo, 
25 de maio de 1908.

O ESCRIVÁO ,

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei ;i exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

A. Franco.

T R E S P A S S A -S E

Ou arrenda-se uma vac- 
cal ia por motivo de retira
da. Trata-se na mesma 
vaccãria, na rua do Poço.

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 Praca Agrícola.• O

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

03 L O JA  DO POVO

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

Preços inegualaveis! 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 
Praça Agrícola. Não se 
enganem. 360

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

Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 1 0  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 li
tros. Louça pelo preço das fábricas.

Vidros: uma collecção de copos, candieiros de por
celana nacionaes 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~ 
ilhas e Iodos os mais artigos pertencentes d arte de sa

pateiro pelos preços de Lisbôa.
Ha tambem grande sortimento de calçado para ho

mem, senhora e crianças que se vende por preços muito 
limitados.

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

R U A  D IR E IT A , 130 A. 136
(Defronte da Rua do PÒço)

A L D E G A L L E G A
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JOAO FRANCO
POR

Chagas
JL volsapBie, €£©© réis fero- 

cisado^ c n p íle r i iad o , 
@<tí<© réis,

A ’ venda em Iodas as livra
rias

'ianueí Anio.:no <)a Carmo
RUÀ DA GRAÇA, 18-1,‘-D.

■ ^ídegaSiega 403

ifeccioiiam-se fa l<-1 s, 
pelos últimos. figurinosou  
como 0 jregu ei os desejar 
e com a perfeição das p n « 
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de Iodos, 
garantindo-se ao fregues 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer falo como 0 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soh- 
des e bons fô r  r os.

Tambem se executam 
servidos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nas fa 
lências mais aijjiceis

P A L H A

Enfardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re- 
logio Junior, n’esta villa, 
ruado Conde. 34O

g a z e t a  das ALDEIAS

Semanario illustrndo de propagan
da Agricola e vulgarísaçáo de conhe 
cimentos uteis. premiado com meda- 
lhps de ouro, prata e bronze em difíe- 
rentes exposições e grande diploma 
d’honr.a na Exposição da lm pren;a 
de 1898.

Assigna-se na rua do Sá da Ban 
deira, 193, i.° .

IMM1T©

1 H s t õ r í ã 3 S g r ã d ã "
DO

antigo e hoyo testamento
iVida de Jesus Christa e dos pri

meiros. apóstolosi acompanhada de 3o 
gravuras e de dois mappss e uni pia
no de Jerusaiem-

P E !. A
“ l í s í r e l la  íl« K o rte ..

Com approvação do sr. D. Antonip,
Bispo do Porto.
Preço, brochada,— iõo réis. Carto

nada — 200 réis.
Livraria Editora dé Figupirinhais Ju

nior, rua das Oiiveiras, ' j i — PORTO..

_ 0 _ D O M I N G O  

M AXIM O CO RKI

HA PRISÃO
E*reço 8SH& ré is

«A E D IT O R A » 

la rg o  do Conde Barão, 5o

I Í I x . x s b o a - B S

EN C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Preço da assignatura, an
no, 800 réis.

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

Romance historico con
temporâneo por

1  ’
M I R F

Fascículos semanaes a 3o 
réis e tomos mensaes a 1 5o 
réis.

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

V V l

m m m m m m

R m à m  ã

■OS" D I1ÃM ÃS
P A  SI T l?

f  f f  
íí5l 2t5L$! 

i i e

S *1 ”
jL.

(Chroníca uo remado, de Luiz XV)

Romance historico por

E. LA D O U C ETTE

Os amores trágicos de Mamiii Les 
çaut com o celebre çavallçijo de 
Grieux. formam o entrecho d’çste 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade deveras encantador.

A còrte de Luiz xv , com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente pçlo auctor d '0  
Bastardo da Rainhá nas paginas do 
;eu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar eptre nós exito egual 
aquelle com que foi recebidç,em Pa
ris, onde sg compram por milhares 
os exemplares vendidos.

A ediçijo portugueza do popular e 
ommovente romance, será feita em 

"isciçulos semanaes de i6. paginas. 
:tt grande formato, illustrados com 
oberbas gravuras de pagina, e coas- 
ará apenas de % volumes.

&Ó rèíis «s fescicíslè
ré is  o íoiím»

: v a l i o s o s  b i i n d e s  a  t o d o s  

O s a s s i ® 'u a n i  e s

Pedidos á BibliotheçaPopulgr.Em
presa Edito-ra. 162. Rua da Rosa. 1Ò2 

, Lisboa.

l í U H D O
I I ^ T E m i G R

Sonetos por Santos Lu% 
á venda na livraria Ferin, 
ifshôa.

jp|’Cç«. ré is

s&éx&l 'ESTE importante estabelecimento ha 
grande quantidade de vidros de cris- 
tal nacionaes e exlrangeiros e vidra
ças em todas as dimensões'por pre
ços eguaes aos de Lisbôa.

Encarrega-se de collocar vidraças 
en.i janellas, vitrines, etc.

Ha lambem molduras em madeira e differentes arti
gos de louça.

0  proprietário d este estabelecimento péde ao ex.mo 
público d'esta terra que não vá a outra parle sem p ri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

DIREITA, 9 0
>

Ssspsiauí «Ia íI o C’«2EsIe

RELOJOARIA GARANTIDA
— r»E —

Avelino M; irques Contramestre 
— r

Relogios de bolso america-1 
nos Inquebravcis de nickel ma- 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4$ooo 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, 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 lacre, mono* 
grammas em relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

ALDEGALLEGA%. Ifssa ià lrcU a, %
36o

I L I O U M
JN  G U S R R A

NOTICIAS
A N G L O - B O E R

Interessantíssima narração das luctas entre inglezes e bo.ers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravufas de «homeqs celebras» do Transvaal e do 
Orange. incidentes.notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas tía

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

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 1 6 paginas  .........  3o réis
Tomo de 5 fasciculos.................. i 5,o, »
A GUERRA ANGLO BO ER é a. obra de mais palpitante.actualidade.

N ’ella são desdriptas, «por uma testemunha presencial», as differentes 
piv.ses e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado 
ò mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO BO ER faz passar ante os olhas d a 1 eitor so.dís as 
«grandes batalhas, combates».e «escaramuças» d'esta prolongada eacérrima 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodígios de 
h,Q’ o;smo e tenacidade, em que são egualmente admiráveis a coragem e de
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d'esta contenda entre a poderosa higlater- 
ra. e as duas pequ.-na.s repuhlícas sui-afrícanas, decorrem atravez de verda
deiras peripecias. por tal maneira dramaticas e pittorescas,que d lio áG U E R 
RA AN GLO -BO ER. conjunctamente . 0111 o irresistível attractivo dum a nar 
rativa histórica dos nossos dias, o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IAS
apreiema.udo ao. publico esta obra em «.esmerada edição,» e por um preço-di
minuto. julga, prestar um serviço, aos numerosos leitores que ao mesmo 
térnpo desejam, deleitar-se e ‘adquirir perfeito conhecimento dos successos 
que m aí' interessam o, mundo culto ria" actualidade.

Pedidos á Empregado D IA RIO  D E  N O T IC IA S
Rua do Diario de Noticias, 1 10 —  LISBO A

P o r Soo réis semanaes se adquirem as, cele
bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO A O  DA CRUZ; cobrador 
da casa «&. €V tf concessionário em Portu
gal para. a. venda das. ditas, machinas.

Envia, çatalogo.s a quem os desejar-
í j§ §  ALD EG ALLEG A i m

fDir-iaida ver- Á%nlenie ̂ er-r-ãe
tS A

Í n.níi:ti)a por

Peqneieog tratad o s dc cdncaçâo c ív ica  e m o ra l.- 
Obra» «8e propagassda dem ocratica. - de
YEsífarisaçrso sç ie n tiiic a .-  BS^lndos liistori«os,-Vn2* 
g;arIsaçao da sc ien c ia  das re lig iõ es.- í|Bsestões de 
ia iieresse  .proietarfio.- fiiíe.

Cada volume de 3,2 paginas, avulso, 5o réis 
Por assignatura, 40 réis

3 me^es, (6, números) 280 réis; 6 mezes,
(12 números) 5(io; 1 anno, (24 números) 1 $900. réis 

*4 sahir quinsenalinente.

Esta bibliotheca inicia-se- nó intuito de aproveitar
todo o saldo em. beneficio da escola do Centro. Rodri
gues de Freitas,

Séde do, Centro da (.(Pequena Bibliotheca Democra« 
ticav:— Largo, de Santo André, 19-A, i.°.

— Í 8 I L I S B O A


