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% PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

A TUBERCULOSE PULMONAR E 0

SEU EXTERMÍNIO!

D isp on do do que posso  piira 
o fcem g e ra l, n m inha c o n s
c iência ficará tránquiila.

Vou tratar de unia idéa 
minha, de alta importancia 
para a humanidade, e en
trego-a á protecção vigo
rosa da Imprensa jornalís
tica, a essa alavanca do pro
gresso universal, para que 
a desenvolva em bem ge
ral, sendo sua égide a agua 
lustral que se derrama so
bre ella ao apresentar-se 
no caminho dos factos con
sumados.

Tuberculose pulmonar!
— Nome sinistro que faz 
estremecer a alma dos me
nos timoratos, moléstia ho
je considerada a a^a ne
gra da humanidade— o seu 
maior flagello — a foice 
que decepa diariamente, 
em todo o mundo, milha
res e milhares de vidas — 
sem remedio!

Que se tem feito, até 
hoje, para o extermínio de 
um mal tão grande?

Efficazmente,— nada. . .
Tem-se trabalhada e tra

balha-se muito — m a s . . .  
o mal continúa e a mor
tandade augmenta sempre
— sem respeitar classes; 
tanto morre o pobre sem 
recursos, como o rico 
cheio d’elles!

E’ horroroso! cada dia 
que passa, milhares de vi
das désapparecem em todo 
o mundo, cortadas pelo 
terrivel flagello!

Triste situação a da hu
manidade!

Onde encontrará um 
meio efllcaz de se livrar de 
tão grande mal?

Todos sabem que a tu
berculose pulmonar é mo
léstia contagiosa; todos ho
je estão d’isso convencidos
e, comtudo, as providen
cias que se têm tomado até 
aqui, para a sua preserva
ção, resultam improfícuas.

Moléstia de contagio fa
cil, mas com desenvolvi
mento lento, não se lhe tem 
dado nem dá a importan
cia dispensada ás de desen
volvimento rapido, e, no 
emtanto, o mal é o mesmo; 
é só questão de lentidão ou

de rapide\ no seu progres
so. . .

Porque não se usa, pois, 
com a tuberculose, dos 
mesmos cuidados de pre
caução empregados com 
as outras moléstias egual
mente contagiosas?

O  mal merece iguaes 
cuidados: é tambem um 
monstro que faz estragos 
e que necessita ser estirpa- 
do efficazmente da huma
nidade, extincto para sem
pre.

Em toda a parte do mun
do existem lazaretos e hos- 
pitaes, isolados e apropria
dos para doentes de molés
tias contagiosas, onde os 
indivíduos atacados são 
obrigados a recolher-se 
Porque se não faz o mes
mo com os doentes tuber
culosos?

OppÕem-se elles pro
prios e as suas lamilias?

— Responda-se-lhes que 
é uma exigencia em obe- 
diencia á auctoridade com
petente, á Lei, que deve 
ser cgual para todos.

A preservação das doen
ças é ponto essencial da 
medicina: preservando-se, 
não ha que combater.

Baseado neste principio 
e sem contornos, lembro o 
seguinte:

Que cada paiz faça cons
truir, em logares isolados 
e apropriados, sanatorios 
especiaes de tratamento e 
de convalescença para tu
berculosos, de i .a, 2.“ e 3.a 
classe;

Que se constinuam jun
tas medicas de sanidade, 
obrigadas a fazer as suas 
visitas pelos domicílios, fa
zendo transportar para os 
respectivos sanatorios todo 
o tuberculoso em estado 
de conlagiosidade, sem 
contemplação á sua posi
ção, seja ella qual fôr

Que nos sanatorios de
3.a classe, os doentes, sendo 
pobres, terão tratamento 
gratúito;

Que, nos de 2,ae i .a clas
se, os doentes pagarão o 
seu tratamento pelos pre
ços da tabella;

Que, logo que os doen
tes melhorem e o seu esta
do de contagrosidade des-

appareça, sejam transpor
tados para os sanatorios 
de convalescença, onde es
tarão, pelo menos, um an
no, até que fique bem as
segurada a sua cura.

Não resta hoje dúvida de 
que a tuberculose pulmonar 
é moléstia curável, bem 
como uma das mais trai
çoeiras que existe, sendo 
por isso necessário todo o 
cuidado com os doentes, 
na sua convalescença.

Desapparecendo, pois, a 
conlagiosidade, a moléstia 
tem que limitasse ás suas 
primitivas vjctimas e assim, 
não podendo progredir, te
rá infallivelmcnte que extin- 
guir-se, ou, pelo menos, di
minuir.

Para maior facilidade fia 
obtenção de recursos ne
cessários para a realisação 
deste emprehendimento 
de grande humanitarismo, 
crie-se uma contribuição 
especial destinada para es
se fim, e assim os G over
nos, a quem estes Sanato- 
rios fiquem entregues, sem 
sacriiício para o thesouro 
público, tratarão, não só 
da construcção, como da 
administração interna dos 
mesmos, podendo, talvez, 
com a receita dos doentes 
que pagarem, fazer as des- 
pezas com as classes po
bres.

A idéa ahi fica.
Entrego-a á protecção 

da digna Imprensa jornalís
tica universal (para quem é 
remmetido este impresso) 
confiado em que a aprovei
tará em beneficio da hu
manidade.

Assim, cumprindo com o 
meu dever— «a minha cons
ciência ficará tranquilla».

Porto, 25 de maio de 1908.
V isconde de S ousa S o a res .

---------- roi------------------------

l íxcu rção
Reina grande enthusias- 

mo pela excursão que no 
proximo dia 28 a distincta 
sociedade phylarmônica 
União e Trabalho de Sari
lhos Grandes tenciona fa
zer a S. Julião da Barra, 
Trafaria e Seixal

Deve ser um dia bem 
passado attendendo a que 
n’essa occasião a villa do 
Seixal está em festa.

A s  toair.díis e m  besiefl-

eio d »  ESepu-

blican» ser. Ceiestiuo

d ‘Al m e  3 da.

Com uma enchente pou
cas vezes vista na praça 
d’esta villa realisou-se no 
pretérito domingo a toura
da em beneficio da escola 
do Centro Republicano 
Dr. Celestino d’Aimeida.

Os espectadores ficaram 
satisfeitos tanto com os ar
tistas— e que são merece
dores de todos os elogios o 
bandarilheiro Chispa, da 
Moita, e o cavalleiro José 
Luiz Bento — como com os 
touros que sahiram de uma 
bravura extraordinaria.

Não podemos deixar de 
elogiar tambem o cavallei- 
ro-amador Fernando Gon
çalves Tormenta que, com 
valentia, deixou alguns fer
ros no cachaço do touro 
que lhe coube.

O lavrador, sr. dr. An
selmo Xavier, que offere- 
ceu para esta corrida qua
tro excellentes touros, teve 
uma chamada á arena, re
cebendo alli uma grande 
ovação.

— Na segunda feira, de
pois de umas cavalhadas, 
correram-se tres touros. 
Além doutros amadores 
salientou-se, nela extraor
dinaria valentia que mos
trou, um hespanliol, Anto
nio Couto, rapaz de 17 an
nos, que, á falta de cabres
tos, era elle com o capote 
que conduzia os touros até 
dentro do curro, facto este 
que causou a admiração 
de todos os espectadores.

A direcção da Socieda
de Phylarmônica i.° de 
Dezembro, vendo naquel- 
le amador um excellente 
elemento para o seu bene
ficio, que terá logar no 
proximo mez de julho, con- 
tratou-o já.

Visitantes illustres

Assistiram á tourada de 
domingo passado em be
neficio da Escola do Cen
tro Republicano Dr. Celes
tino d’Almeida os illustres 
paladinos da democracia 
portugueza, ex.mo8 srs. drs. 
Bernardino Machado, An
tonio José d’Almeida, An
selmo Xavier, Estevam de 
Vasconcellos e Celestino 
d'Almeida. A estes nossos

illustres amigos foi offere- 
cido um lunch no hotel Ri
batejo pela commissão mu
nicipal Republicana desta 
villa. Acabada a tourada fo
ram conduzidos a casa do 
nosso amigo e correligioná
rio Antonio Luiz Ramos 
donde falaram da janella 
os drs. Bernardino Macha
do, Estevam de Vasconcel
los e Celestino dAlmeida.

Até á ponte dos vapo* 
res donde os illustres visi
tantes deviam sair ás 7 ho
ras e meia para Lisbôa, foi 
muito povo acompanhal-os 
dentro da maior alegria.

Para Aldegallega, o do
mingo passado, foi um dos 
maiores dias de festa.

Síessão da cansara

Na pretérita quarta fei
ra, em sessão ordinaria da 
camara, foi approvado o 
balancete importante ao 
mez de maio findo, o qual 
foi mandado archivar.

- X -
Foram arrematados os 

impostos das farinhas, n’es- 
ta villa, a Manuel de Jesus 
Callado pela quantia de 
5:770^000 réis; em Canha, 
os impostos das farinhas 
e do toucinho a Antonio 
da Costa Coelho, pela 
quantia de 33o$ooo réis.

- X -
As arrematações dos im

postos no toucinho nesta 
villa e farinhas e toucinho 
em Sarilhos Grandes, fo
ram addiadas para a próxi
ma sessão.

Encerrou-se a sessão ás 
duas horas da tarde,

A ’ 12x.ma C a m a ra  .M unici

pal

Lembrámos á ex.roa ca
mara municipal a conve- 
niencia de umas regas nas 
ruas.

O  calor que está fazendo 
assim õ exige para bem de 
nós todos.

---------- — a » . . . .  — .... -

T o u r a d a

Promovida pela socieda
de phylarmônica da Ribei
ra de Santo Estevam, effe- 
ctuar-se-ha na praça d‘esta 
villa, no dia 29 do corren
te, uma tourada em bene
ficio do cofre da sociedade 
promotora.



ã

C A R T A  D E  C A N H A

Bravo! Bravo! Muito 
bem] No meio de toda es
ta azafama e  de todo este 
movimento agitado que se 
nota nesta villa, -â maneira 
que se vão appfoximando 
os festeijos em beneficio do 
Cofre escolar do Centro 
Republicano Dr. Affonso 
Costa uma nota ha digna 
de toda a consideração e 
de todo o  applauso públi
co.

Essa nota que revela 
bem o patriotismo e a ami
zade que a Commissão P a- 
rochial Republicana tem a 
esta laboriosa villa e o seu 
bom desejo de trabalhar 
pelo bem cummum — é 
mais uma prova bem fri- 
zante de que as commis- 
sões parochiaes apesar dos 
seus limitadíssimos recur
sos pecuniários, sempre, 
álêm d’uma fiiscaiisação 
bastante rigorosa aos actos 
do despotismo local, exer
cem algum beneficio.

O  primeiro ahi está. Ve
jam bem os que não que-' 
rem a Republica porque 
lhes faz mal ao estômago e 
que a final são thalassas 
confessos. Vejam claramen
te, as várias canastreiras 
que odeiam a commissão, 
que embora incompatível 
com gente de tal ordem 
tem comtudo a delicadeza 
e o bom senso de não 
odiar ninguém. Vejam 
bem, essa commissão que 
sabe e saberá, cremos 
bem, adoptar com firmeza 
aâ suas palavras aos seus 
actos e com parenW a com 
os cómicos e burlescos ca
beças de porco que de fuci- 
nho no chão ahi andam a 
querer mordel-a ora com 
os dentes podres das suas 
bôcas ignominiosas, ora 
com a calumnia asquerosa 
sahida das alfurjas das 
monlureiras finas do sitio 
Reparem bem!

A Commissão Parochial 
na sua ultima sessão, por 
proposta do nosso correli
gionário José Ferreira da 
Silva, resolveu mandar var
rer todas as ruas, becos e 
travessas e limpar todo o

lixo existente em qualquer 
dos logares onde é costu
me a sua existencia. Este 
serviço que será feito na 
próxima semana será repe
tido emquanto durarem os 
festejos proximos.

O ra ahi tem a resposta 
âs calumnias infamantes 
que têem assacado sobre a 
commissão parochial, os 
thalassas dos vários mati
zes que nesta villa exer
cem o papel preponderan
te de farçantes. E até para 
a semana.

A . d e  J. O liveira .

Festas cmj Axeiíão

Conforme noticiámos 
tocou nas festas á Senhora 
d’Arrabida em Azeitão, na 
passada segunda feira, a 
phylarmónica i.° de De
zembro j ’esta villa, sendo 
alli muito applaudida.

Pela direcção da sua 
congénere, n’aquelia villa, 
«Perpétua Azeitonense» 
foi, á noite, offerecido um 
opiparo «copo dagua» 
trocando-se, por essa occa- 
sião, affectuosos brindes.

AlílegaBiega

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

Lo ja  «le Víveres

Na rua do Caes, onde 
era a hospedaria Alemte- 
jana, abriu uma Loja de Ví
veres o sr. Justo Benito.

O D O M I N G O

No passado domingo 
houve na Avenida da Li
berdade uma batalha de 
flôres, em honra dos mem
bros da conferencia tele- 
graphica internacional; 
manda a verdade dizer que 
foi um completo desastre. 
Faltou-lhe o brilho, a ani
mação que um espectáculo 
de tal ordem exige; mas 
continuou-se o abuso, que 
temos verberado, de se ve
dar a Avenida, como se 
tudo aquillo fosse roupa de 
francezes e não proprieda
de do povo que paga as 
suas contribuições.

Coisas do nosso paiz.

O  povo tem agora a sua 
festa peculiar—-a  noite de 
Santo Antonio — em que 
se esquecem todas as 
amarguras da vida para 
só se pensar na alegria e 
nos folguedos. Noite de 
encantos e de saudosas re
cordações para os que já 
passaram os annos doura
dos da mocidade, e de re
creio e animação para os 
que passam essa quadra 
ridente da existencia.

Se o Santo Antonio, 
que tantos milagres fazia, 
conseguisse metter o juizo 
na cabeça de certos políti
cos!

que, logo na primeira reu
nião, não poude funccionar 
por falta de número.

Tão arraigadas são as 
crenças dos illustres mem
bros d’essa liga que a 
maior parte d’elles nem se 
dignou apparecer.

De facto, quem póde 
enamorar-se de um rosto 
descorado e coberto de ru
gas? O  espirito actual pro
pende para a luz, para o 
progresso, quer vêr o sol 
brilhante, a eterna mocida
de a reflorir, e a monar
chia, velha e decadente, é 
a treva, o obscurantismo, 
o erro, a ignominia, tudo 
quanto póde causar asco e 
horror, com um passado 
cheio de todos os crimes e 
todas as vergonhas.

Ha de morrer, cançada 
e gasta, e as almas novas 
nem sequer, por piedade, 
lhe lançarão flores sobre o 
caixão.

Joaquim  nos A njos.
-------------■--«»—  ■- -------- ----

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

A «Companhia de Segu
ros Commercio e Indus
tria», com séde em Lisbôa, 
rua do Ouro, 75, 2.0 e de
legação no Porto, praça 
dos Voluntários da Rainha,
14 e 16 vem, por este 
meio, manifestar todo o seu 
agradecimento aos distin- 
ctos bombeiros voluntários 
d’esta villa, pela maneira 
corajosa como todos tra
balharam no fogo que na 
manhã de 29 de maio fin
do se manifestou nesta vil
la na fábrica de aguardente

Fez na quarta feira pas
sada vinte e oito annos que 
em Lisbôa se realisou a
festa_ mais enthusiastica de 'do  sr. D. Gregorio Gil, na

rua da Cera.
Aos valentes bombeiros 

e, emfim, a todos os que 
da melhor vontade evita
ram que o fogo tomasse 
largas proporções, aqui, a 
Companhia, patenteia o 
seu mais sincero agradeci
mento.

que ha memória entre nós
— o centenário de Camões. 
Nas homenagens ao grande 
poeta dos Lusíadas todos 
confraternisaram nesse dia
— ricos e pobres, fidalgos 
e plebeus. Foi uma verda
deira festa nacional, em 
que não houve a mais pe
quena nota discordante.

Como vão longe esses 
tempos e que saudade sen
timos ao comparal-os com 
os de agora!

Fundou-se no norte do 
paiz uma liga monarchica

O s mais lindoslenços da 
moda para bolso até hoje 
conhecidos são os que têem 
os retratos dos deputados 
republicanos e que só se 
encontram á venda na Loja 
de Novidades do nosso ami
go Braz dos Santos.

Jaslgam ento

Respondeu no dia í 1 do 
corrente no tribunal judi
cial desta comarca Joa
quim d’Almeida, o Chispa, 
toureiro, natural da Moita, 
accusado de ter offendido 
dentro da igfeja o prior 
d'aquella localidade, sendo 
condemnado em 5 dias de 
multa a too réis por dia. 
A sentença foi bem recebi
da, pois que, segundo nos 
afirmaram* o masmarro 
não é alli bem visto. Fez a 
defeza o nosso prezado 
amigo e valioso correligio
nário, sr. dr. Luciano Ta
vares Móra, que pronun
ciou um bello discurso.

Respondem na próxima 
sexta feira no tribunal d’es- 
ta comarca Francisco Jus- 
tiniano Marques e seu ir
mão Armando Marques, 
accusados de, na noite de
2 de março ultimo, pelas 1 1  
horas, na rua Tenente Va- 
ladim, aggredirem trai
çoeiramente á bengalada 
o nosso amigo e correli
gionário, sr. Francisco 
Freire Caria Junior.

E’ advogado por parte 
dos réos o sr. dr. Armelim 
Junior e por parte do quei
xoso o sr. dr. Luciano T a
vares Móra,

X n v o  estabeíccIíBieasío

Com um colossal sorti
do de artigos de mercea
ria e de fanqueiro abriu 
hontem o seu novo esta
belecimento na Praça A- 
gricola, esquina da rua do 
Rôlo, o sr. Emygdio Pires, 
para o que convida o pú
blico a fazer alli uma visita 
o que muito agradece.

■ „«»--« •xg g g x- — ----------

Lembramos, a quem competir, 
que, em occasião de tourada n’esta 
villa, se náo consinta que os empre
gados na limpeza pública andem pela 
rua Direita varrendo ou com os car
ros ás horas quer da entrada quer da 
sahida.

A v au ç ar  é uni dever

Que escrever? Com fran
queza que não sei. Em ver
dade, os assumptos são 
numerosos, muitos delles 
interessantes e instruetivos 
e alguns esplendidamente 
bellos pela sua entretida 
conversação e agradavel 
litteratura.

Aqui neste deserto 0

3 FOLHETIM

Traducção de J. DOS ANJOS 

lí

Mas a exaltaçáo, crescente do R o
berto fez com que por fim se com
padecesse d’elle. Teve medo de que 
o rapaz enlouquecesse e eotregou-se- 
lhe. Isto acabou de o perder. Debalde 
os amigos d’elle tentaram caridosa
mente desilludil-o, provar-lhe que el
la o enganava e o havia de enganar 
sempre, e que mais tarde elle conhe
ceria o erro de se ter enterrado até 
80 pescoço n’aquelle amor absurdo; o 
Roberto fez lhe comprehender que

não acceitava conselhos alheios e es
teve quasi a bater-se em duello com
o barão de Serpenoise que teimava 
em o convencer. A Eva impediu isso. 
E ao fim de tres mezes em que tinha 
vivido como n’um sonho eternisado, 
em que julgava que aquella alegria de 
amar e de ser amado nunca teria fim, 
a Eva chamava-o brutalmente á rea
lidade. manchava aquelle romance fe
liz por uma questão de dinheiro. 
Comtudo, não lhe queria mal; até 
quasi se accusava de ter tido aquella 
rebellião passageira, de náo ter accei- 
tado mais resolutamente as condições 
que ella lhe offerecia.

Não valia isso mais do que perdel-a?
Para náo ceder o seu logar a outro, 

seria capaz de roubar um collar de 
diamantes, de falsificar notas do ban
co, de tudo emfim. Visto que ella o 
exigia, prestar-se-hia aos seus calcu-1

los odiosos, casaria, enganaria, como 
um jogador que trapaceia, uma meni 
na cheia de confiança, desarmada, in
capaz de se defender, e roubar lhe- 
hia o dote.

E  emquanto elle repetia como que 
machinalmente: «Quando me apre
senta ao sr. Savenay, a americana fez 
uma imperceptível e triumphante ca
reta de desprezo que lhe franziu os 
labios carnudos.

I I

O sr. Eusebio Savenay nunca se ti
nha ajoelhado aos pés da Eva Wis- 
key. Aquelle homem gordo, corpo- 
lento e sanguineo que abafava nas so
brecasacas apertadas, não gostava de 
idyllios. Não pensava em vencer, co'

mo os outros, a indifferença altiva de 
«miss» W iskey. Nem parecia até dar 
pela sua belleza. A Eva intimidava-o. 
Mas tinha tanta influencia n’elle como 
se fosse sua amante. Conhecia-o por 
dentro e por fóra e não se tinha en
ganado no diagnostico summario que 
fizera ao Roberto para resolver a'quel- 
le casamento.

Elle só aspirava a subtrahir-se a 
uns deveres que o incommodavam na 
sua existencia de goso. Não tinha ne
nhuma amizade á filha. Recordava lhe 
muito a infeliz mulher que fôra con- 
demnada por questões de interesse, 
ordens despóticas dos paesa que nin
guém se atreve a resistir, a usar o no
me d'elle, a pertencer-lhe. Aquelle 
lento martyrio de desconsolada que 
occulta as suas lagrimas, aquella sub
missão passiva de todos os instantes, 
aquelle rosto, de uma pallidez espe

ctral, que nunca se sorria, aquelle cor
po emmagrecido que parecia minado 
por uma doença secreta e sem rem e
dio, aquelles cabellos embranqueci
dos antes da edade, aquelle desespe
ro doido quando tivera uma filha e o 
grito de desolação que dera a seguir, 
apetando-a nos braços com risco de 
a suflocar, depois a sua morte resi
gnada, como illuminada por uma apo- 
theose feliz, todo o drama intimo 
que tinha perturbado e sombreado 
passageiramente a sua felicidade ego- 
ista, revivia na filha n’uma similhan- 
ça de feições tão fiel como um retra
to photographico. Isto exasperava-o 
como um remorso.

(ContinuaJ.
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são indispensáveis pelo , Deus Guarde.público chama aos jorna
listas, massadores, aborre
cidos, etc. Porquê? Porque 
quando nos queremos refe
rir a qualquer assumpt-o 
que interesse o público, já 
elle está farto e até fartís
simo de o saber. O s perió
dicos da capital a elles se 
referem minuciosamente e 
nós, os provincianos, por 
assim dizer, ficâmcs para a 
banda.

O nosso bom povo já 
sabe perfeitamente dos ca
sos da semana: factos nas 
ruas, prisões sem culpa 
formada, as discussões do 
parlamento, as gatunices e 
os «adeantamentos.. .  por 
toda a parte. Portanto que 
quer o público que digâ- 
mos? Banalidades? Não. 
Factos psichológicos? Tam 
bem não, porque elle im
porta-se mais com as suas 
batatas do que com a psi- 
chología. Doutra fórma 
vèmos-nos obrigados a re
correr á Historia? Tambem 
não acham rasoavel? Pois 
que fazer?

Os francezes dizem: en 
avant! E nós dizemos: para 
a frenle! Pois é para a fren
te que iremos e não para 
traz. Não ha muito tempo 
ainda— se a memória me 
não falha— que num artigo 
recentemente publicado 
n’este jornal eu disse: A- 
vançar é um dever, retro
gradar é um crime. E pare
ce-me que dizendo isto, di
go uma verdade. Que 
avançar é um dever, e, por
que nós devemos olhar ao 
futuro e não ao passado, 
porque devemos ter sem
pre em mira a civilisação 
humana, isto é, o resgate 
da Humanidade. Se não 
avançarmos com certeza 
que seremos o povo mais 
deshumano,mais selvagem 
e mais bárbaro que existe 
em todo o universo. Os 
proprios selvagens das re
giões interiores da Améri
ca e da Africa estarão mui
to acima de nós, porque, 
se estes são selvagens não 
tem culpa d’isso, porque 
assim nasceram e assim 
hão de morrer. Agora nós, 
que temos restrita obriga
ção de trabalhar pela 
emancipação humana, por 
pertencermos ao número 
das nações que no rol da 
Historia tem indeleveis pá
ginas de ouro, devemos 
não retrogradar, mas a- 
vançar, conquistando o 
terreno indígena, palmo a 
palmo para o progredi- 
mento da sociedade.

Que importa, que encon
tremos no nosso caminho 
obstáculos que nos impe
çam de avançar? Iremos, 
quaes mansos cordeiri- 
nhos, pelos valados pas
tando alegremente, muito 
socegados, espalhando a 
semente para mais tarde

colhermos os fructos que 
com tanto afan ambicioná
mos.

Mas, se assim pacifica
mente nada conseguirmos, 
que fazer? Recorrer á Ra
zão, pela força, isto é, pela 
Revolução!

F rança  N e t t o .

1  ------™>—-X38SÍX-—*» *------- »

K ap az  afogado
Na passada quinta feira, seriam u  

horas da manhã, afogou-se proximo 
ao moinho d’agua do Zacharias, onde, 
na companhia d'outro> rapazes, fòra 
tomar banho, o menor de n  annos 
Antonio Tavares, filho de Juviano 
Tavares e de Theodolinda Maria.

------- -— --------- *
O  rem ed io  infalível para 

evitar e com bater  o 
oídisim da V i n h a  6 o 

Uaixofre.

O  tempo corre de fei
ção para o desenvolvimen
to dos fungos, que encon
tram um meio adquado e 
favoravel 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 recear.

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 calamidades.

O s tratamentos preven
tivos são sempre mais effi- 
cazes e mais economicos, 
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  euxofre é o remedio 
radical para evitar as inva
sões do «oídium» e para 
as 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 
por completo a destruição 
das novidades.

Annos como este que 
está correndo é que são 
para recear.

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

A  éfficácia dacção do 
enxofre não excede a mais 
de 20 a 25 dias. 

Tratamentos preventivos

menos tres: i.° quando os 
sarmentos têem cerca de
i 5 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 
">r milheiro de cepas: i.° 

tratamento — 3 k.os; 2.° —
i o k.os e 3.°— i 5 k.os„

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

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

ANNUNCIOS

ANNTJNCIO

( l . a publicação)

M e l o  juizo de direito des- 
ta comarca, cartorio do

i.° officio, e por delibera
ção do concelho de familia 
e interessados no inventa
rio orphanologico por obi
to de José dos Santos Min- 
gates, no qual é inventa- 
riante Anna d’Assumpção, 
ha de ser posta em praça 
no dia 14 do corrente, pe
las 10 horas da manhã, á 
porta do tribunal d’esta co
marca, a fim de ser arre
matada por preço inferior 
ao da sua avaliação, a se
guinte propriedade:

Uma fazenda denomina
da Oiteiros de Dentro, no 
logar e freguezia de S Jor
ge, de Sarilhos Grandes, 
composta de uma casa pa
ra arrecadação, vinha, ar
vores e terra de semeadu
ra, livre de toro ou pensão, 
no valor de 900^000 réis.

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

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

Aldegallega do Ribatejo,
4 de junho de 1908. E eu. 
José Maria de Mendonça, 
escrivão, o escrevi.

Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco.
0  ESCRIVÁ O  

José Maria de Mendonça.

ANNUNCIO

Dom Carlos Pereira 
Coutinho, administrador 
do concelho d’Aldeia Galle
ga do Ribatejo por Sua 
Magestade El-Rei Que

o dia 27 do corrente, 
pelas 1 1  horas da ma

nhã, á porta da administra
ção d’este concelho, ha de 
proceder-se á arrematação 
por meio de proposta do 
fornecimento do rancho já 
cosinhado aos presos da 
cadeia desta comarca du
rante o tempo que decor
re de 1 de julho de 1908 a 
3o de junho de 1909, sen
do a base da licitação de 
i 5o réis por cada preso. 
As propostas para o dito 
'ornecimento serão feitas 
em carta fechada, dirigida 
ao administrador do con
celho, até ás 3 horas da 
tarde do dia 25 do corren
te, sem outra designação, 
signal ou marca exterior, 
A proposta que não esti
ver nas condições acima 
referidas, será inutilizada 
nos termos da lei. O for
necimento será adjudicado 
áquelle que por menor 
3reço o fizer abaixo da ba
se da licitação e havendo 
duas ou mais propostas 
iguaes, deverá proceder-se 
á licitação verbal entre os 
ditos concorrentes, sendo 
adjudicado áquelle, que 
mais garantias offerecer. A 
•tabella dos comestíveis a 
fornecer e as mais condi
ções da arrematação, 
acham-se patentes na se
cretaria d’esta administra
ção, todos os dias uteis 
desde as 10 horas da ma
nhã, ás 3 da tarde.

Administração do con-

3

celho de Aldeia Gallega 
do Ribatejo, 5 de junho de 
1908.

O Administrador do Concelho.

D. Carlos Pereira Couti
nho.

Aproveitem!
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, 
nisso 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 enganámos.

E’ a Loja do Povo, na 
Praça Agrícola. Não se 
enganem. 36o

o v a  b r ™

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 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, cordevôes, pellicas, vitellas france
sas e americanas, polimentos, elásticos, fio, prego e pre- 
Si lhas e todos 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.
383

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

A L D E G A L L E G A
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JOÃO FRANCO
POR

João Chagas
1  v o lu m e . 6 0 0  réis b r o 

c h ad o ; e n cadern ado . 
8 0 0  réis.

Á  venda em todas as livra
rias

uri
I)E

Manuel Antonio òo Carmo
ROA DA GRAÇA, 18-1."-D.

Aldegallega 403

Confeccionam-se fatos, 
■pelos últimos figurinos, ou 
como o/regues os desejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregue% 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer falo como o 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli- 
dt‘i  c bons forros.

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

'iíS ã i

P A L H A

Enfardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re- 
logio Junior, n’esta villa, 
rua do Conde. 340

G A ZET A  das ALDEIAS

Semanario illustrado de propagan
da Agricola e vulgarisaçáo de conhe 
cimentos uteis, premiado com meda
lhas de ouro, prata e bronze em difle- 
rentes exposições e grande diploma 
d’honra na Exposição da Impren;a 
de 1S98.

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

P O R T O

‘ H f s fÕ R lT s Ã G R A D A
DO

AUTIGO £ NOVO TESTAMENTO
iVida de Jesus Christo e dos pri

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

P ELA
;ílistrella do  X o rtc ..

Com approvação do sr. D. Antonio,
Bispo do Porto.
Preço, broebada — 160 réis. Carto

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oliveiras, j 5-— PORTO.

h- «fc' - rp  •

EN C YC LO PED IA
D A S FAMÍLIAS

Preço da assignatura, an 
no, 800 réis.

P edidos a Manuel Lucas 
Torres, rua do Diario de 
Noticias, g3— Lisbôa.

M AXIM O C O R K 1

NA PRISÃO
P r e ç o  8 0 0  réis

«.A E D IT O R A » •

Largo do Conde Barão, 5o 

I I I  L I S B O A . ^

A  F I L H A

RELOJOARIA GARANTIDA
• >- ----l)E -----

Avelino Marques Contramestre

Relogios de bolso america
nos Inquebraveis de nickel m a-1 
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 obfec:os 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 pai a repartições 
públicas, companhias, etc., marcas a fogo para caixas 
sinetes para tmta e para lacre, mono- 
grammasem relogios e para carteiras.

Romance historico con
temporâneo por

MIR1ELMIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a 1 5o 
réis.

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

VWRARÍÃ RIBATEJO

Grande diversidade em oculos e lunetas
--- ---

» ,  Mlua ií 5 rei ta, 5 -  ALDEGALLEGA

OS BRAMAS 
DA CORTE

iChronic» Jo  reinado de Luiz XV)

Romance historico por 

E. LA D O U C ETTE

Os amores trágicos de Manon Les 
Caut com o celebre cavalleiro de 
Grieux. formam o entrecho d'este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu uni cunho 
de originalidade devéras encantador.

A corte de Luiz xv. com todos os 
seus esplendores e misérias, é escr:-

Í
>ta magistralmente pelo auctor d '0  
iastardo da Rainha nas paginas do 
seu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exito egual 

áquelle com que foi recebido em Pa 
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
commovente romance, será feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.

8 0  réis o fascículo
Í O O  réis o tom o

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popular. Em
presa Editora. 162, Rua da Rosa. 162
— Lisboa.

M U N D O  
I N T E R I O R

Sonetos por Santos Lu% 
á venda na livraria Ferin, 
Li bôa,

P t c c o . 4 o #  réis

Xj  33

T5U7J áSI5l f S a l ®
’ e s i  e  importante estabelecimento ha 

grande quantidade de vidros de cris
tal nacionaes e .exlrangeiròs e vidra
ças em iodas as dimensões por pre
ços eguaes aos de Lisbôa.

~ Encarrega-se de collocar vidraças 
em janellas, vitrines, etc.

Ha tambem 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 parte sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

DIARIO DE NOTICIAS
A  G U E R R A  A N G L O - B O E R

Interessantíssima narração das luctas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do Transvaal e do 
Orange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruemas da

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 16  paginas..................  3o réis
Tomo de 5 fasciculos............................................ i 5o »
A GUERRA ANGLO BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N'ella são descriptas, «por uma testemunha presencial», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado
o mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO PO ER f«z passar ante os olhos d o1 eitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «escaramuças» d’esta prolongada e acérrima 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodígios de 
heroismo e tenacidade, em que são egualmente admiraveis a coragom e de
dicação- p; triotica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d'esta contenda entre a poderosa Liglater- 
ra e as duas pequ.nas republicas sul-africanas. decorrem atravez de verda
deiras peripecias. por tal maneira dramaticas e pittorescas, que dlio á G U E R 
RA ANGLO -BO ER. conjunctamente 0111 o irresistível attractivo d'uma nar 
rativa h.storica dos nossos dias, o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IA S
apreseniando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preço di
minuto, julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos successos 
que mai - interessam o mundo culto na actualidade.

Pedidos d Emprega do D IA R IO  D E  NO  7 IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 10 —  LISBOA

8 8 ,  R U A  D I R E I T A ,  9 0
ISsrçEiisea da ISua do  C o a d e

Pequena bibliotheca democratica
ÓDirigida, por- c/Tníonio jEer-r-ãs

íunbaba por HEL

ALDEGALLEGA

260
COMPANHIA FABRIL SINGER

f) P o r 500 réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas SI.\ G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O  DA ÇRU.Z, cobrador 
da casa AlíCOCiá cv1 e concessionário em Portu
gal vara a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
í l l l  ALD EG A LLEG A | § §

« i s r

P e q u e n o s  tratados de  educação cívica e nsoral.-

O b ras  <íe p ro p agand a  dem ocratica . - E s t m lo s  de 

vulgarísação scientifica. - E s t u d o s  historicos.-Vul- 

garísacão ' «la scáeacia das religiões.- Q u estõ es  de 

interesse proletário.* Si te.

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

P K K Ç O f t  S>A A S S I f t i X A T U H A  X A  P U O I I X Í I A

3 mezes, (6 números) 280 réis; 6 mezes,
(12 números) 56o; 1 anno, (24 números) i$ooo réis 

A sahir quin\enalmente.

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

Sede do Centro da «Pequena Bibliotheca Democra- 
liça»:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

- l ® f  L I S B O A  ® § i -


