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E X P E D IE N T E

Ktogamos aos n ossos  
estim áveis assigaajites a 
fineza dc «os participa
rem qualquer falta asa re
m essa «lo jornal. para «le 
p r o ín p t o provi«le»ci a r- 
« ia o s ‘.

&cceitam-se com grati
dão qoiaesquer síoáicáas 
qnse sejam de iu íeresse
pSB?>SÍCO.

O imperador da Alle- 
manha, o soberano de um 
dos primeiros paizes' do 
mundo, grande nas scien- 
eias e nas artes e que se 
faz sempre acompanhar 
pelas primeiras summida- 
des do seu paiz, esteve al
guns dias em Lisbôa e sa
hiu d’aqui encantado com 
o nosso clima e com as 
qualidades do bom povo 
portuguez. Militar por ex- 
cellencia, assistiu, no hippo- 
dromo de Bei em, a um 
exercido dado em sua hon
ra e teve pára todos os 
que nelle tomaram parte 
palavras de justíssimo lou
vor.

Cintra deixou-o encan
tado e d’ella levou recor
dações perduráveis.

Emfim, foi bem impres
sionado com a visita ao 
nosso paiz, que lá fóra é 
quasi desconhecido e ga
nha muito em ser visto de 
perto.

Mais um tresloucado, es
tudante do lyceu do Car
mo— uma creança de de- 
zesete annos— poz termo 
á vida por não ter sido 
approvado num axame.

Que triste loucura! Na 
edade em que tudo são 
sorrisos e esperanças, ir 
afundar a sua vidente mo
cidade nas trevas medo
nhas da sepultura!

E’ preciso que se procu
re, seja por que modo fòr, 
o remedio a este mal terrí
vel que cada vez se vae 
alastrando mais. Não ha 
coragem para affrontar os

revezes da vida; á primeira 
desiliusão busca-se logo na 
morte o fim de tudo.

Sem querermos entrar 
em questões que não nos 
pertencem e sem querer
mos melindrar ninguém, 
diremos que ás vezes o 
demasiado rigor póde pro
vocai’ casos destes-, Quem 
chega a uma certa edade 
quasi sempre se esquece 
de que foi rapaz, e ás ve
zes dos peores, e não quer 
desculpai’ nunca os erros 
da mocidade. Ora isto não 
é coherente nem natural. 
Ponham-se todos no seu 
devido lugar.

JO A Q U IM  nO S ANJO S.

•;Ai*cliivo de Legislação..

Sob este titulo, acaba de 
apparecer em Lisbôa, com 
a séde de administração 
na rua do Regedor, 19, 2.0, 
uma revista semanal, que 
se nos affigura ser da mais 
levantada utilidade e im- 
portancia, em vista do fim 
a que se propõe, que é tra
zer os leitores ao facto de 
tudo quanto vem sendo 
publicado no Diario do 
Governo, de indole official, 
sendo publicados na inte
gra os diplomas de menor 
tomo, e os mais extensos 
em summula tão desenvol
vida quanto possível, indi
cando-se sempre a data e 
o numero da folha official 
em que são publicados.

Será, pois, um reposito- 
rio da legislação nacional, 
interessante para todos que 
exercem cargos públicos, e 
mesmo para os demais ci
dadãos, pois todos preci
sam e todos devem ter "co
nhecimento das disposiçõv~S

legaes em vigor no seu 
paiz.

O  preço de assignatura 
desta interessante e utillis- 
sima publicação, é de 600 
réis por tres mezes ou sé
rie de 12 números, tendo 
cada numero 8 paginas a 
duas columnas, em formato 
grande e constituindo ca
da anno um elegante volu
me, digno de figurar nas 
estantes de todos que apre
ciam livros uteis c de todos 
que têem de consultar leis.

Acceitam-se assignatu-

ras até á publicação do nu
mero 6, pois desse nume
ro em deante resolveu a 
empreza limitar a edição 
ao numero de assignatu- 
ras obtidas, e suspender a 
remessa, que tenha sido 
feita avulso, a todas as pes
soas que não tenham pago 
a primeira série de assi
gnatura até á publicação 
do referido numero,

Recommendamos esta 
publicação aos nossos lei
tores, que destarte fica
rão, por modesto preço, 
possuindo a mais completa 
e exacta resenha de diplo
mas officiaes, publicados 
no D iario  do Governo, a 
assignatura do qual impor
ta em 18 $000 réis annuaes, 
não acceitando assignatu- 
ras por menos de seis me
zes

O Arçhivo de Legislação 
vem a lume sob o patro
cínio de uma empreza bem 
conhecida no paiz—-a B i
bliotheca Popular de Legis
lação.

— •<

A QUARESMA

Da-se este nome ao tem
po de abstinência e jejum 
que precede a Paschoa. Di
zem diversos escriptores 
que a quaresma foi insti
tuída em memória dos 
quarenta dias do diluvio; 
alguns pensam que é a 
commemoração dos qua
renta annos, durante os 
quaes os judeus viveram 
errantes no deserto; outros 
asseveram que a institui
ção da quaresma recorda 
os quarenta dias de peni
tencia concedidos aos Ni- 
nivitas. Tambem ha quem 
diga que o jejum, ou qua
resma, é a imitação dos je
juns de Moysés, de Elias e 
de Jesus Christo. S. Jero- 
nymo considera a quares
ma como homenagem á 
memória do grande acon
tecimento da Paixão.

A lei de Christo, e as leis 
apostolicas não designam
o numero dos dias de je
jum. Só depois do terceiro 
seculo a auctoridade da 
egreja fixou este numero 
que foi, a principio, de trin
ta e seis dias, nos quaes a

egreja do Oriente compre- 
hendia sete semanas, e a 
do Occidente só seis por
que, para esta, o jejum só 
era interrompido no do
mingo, e para a primeira 
tinha logar tambem no sab- 
bado a interrupção, exce
pto na semana santa.

Consistia o jejum em to
mar uma só refeição, á 
tarde, depois das vésperas. 
Jantar e jejuar eram dois 
termos contradictoriòs, se
gundo a doutrina dos pa
dres.

A abstinência, pelo que 
respeita á qualidade dos 
alimentos, tambem não foi, 
de principio, claramente 
determinada, a unica regra 
expressa e geral era a que 
excluía a carne e o vinho. 
No Oriente não se comia 
peixe; no Occidente con
siderava-se o peixe como 
alimento permittido, .Mui
tos christãos, seguindo á 
risca o preceito contra a 
carne e o vinho, indemni- 
savamr.se da privação em
pregando todos os recur
sos da arte culinaria na 
preparação dos outros ali
mentos permittidos. Mas a 
egreja condemnou todas 
as subtilezas, fundando-se 
em que a abstinência não 
é uma simples formalidade, 
mas sim um meio de mor
tificação. S. Basilio quer 
que durante a quaresma 
os christãos se sustentem 
com legumes, sem tempe
ro; o concilio de Laodicéa, 
ordenou a xerophagia ou 
uso de alimentos seccos. 
Por isso os ovos e lacticí
nios foram sempre prohi- 
bidos pela egreja.

Os jejuns e a abstinência 
não eram os unicos deve
res do christão durante a 
quaresma. Cumpria-lhe 
tambem abandonar os di
vertimentos, evitar os jo
gos, suspender os proces
sos. pôr em pratica mais 
frequentemente as obras 
de caridade, e entregar-se 
aos exercidos de piedade e 
devorão. A quaresma era 
tambem a época da indul
gência, em que se perdoa
va aos que tinham offendi- 
do a sociedade.

As leis e os usos da egre
ja, no que diz respeito á 
quaresma, moditicaram-se

successivamente. A hora 
da refeição recuou até 
meio dia, e fez-se depois 
desta uma segunda refei
ção, verdadeiro jantar. Des
de o setimo seculo a absti
nência de vinho deixou de 
ser obrigatoria, a dos ovos 
foi illudida, e a dos lacticí
nios, que a principio só po
dia ser dispensada pelo P a- 
pa, foi de facto dispensa
da pela maioria dos chris
tãos.

Emfim os hábitos da vida 
civil deixaram de ser in
terrompidos pela quares
ma.

1 Se o rigor da abstinên
cia diminuía, augmentava 
todavia a duração, e no 
seculo nono começou, ge
ralmente, a quaresma, no 
Occidente, áquartafeira que 
precede a quadragésima; 
mas esta addicao não foi>
recebida ao mesmo tempo 
em todas as egrejas, houve 
resistencia, e tal que ainda 
hoje a egreja de Milão per
siste no antigo habito.

Os gregos começaram 
a abster-se de carne, depois 
do domingo a que nós cha
mamos da sexagesima; a 
segunda-feira que segue á 
quinquagesima é para elles 
0 primeiro dia de quares
ma, durante a qual se abs- 
teem, não só de carne, mas 
de ovos, lacticínios, de azei
te e de peixe. Além da qua
resma da Paschoa, os gre
gos observam mais quatro 
quaresmas, que são as do 
Natal, dos Apostolos, da 
Transfiguração e da As- 
sumpção. Todas estas qua
resmas se reduziram a 
quarenta dias, mais de de
voção do que de obriga
ção. Os jacobitas obser
vam mais uma que é a da 
penitencia de Ninive. Os 
maronitas ainda observam 
outra que é a qe Santa 
Cruz.

Comquanto sejam gran
des as modificações feitas 
pela egreja, em suas leis 
sobre a quaresma, maio
res e muito maiores são as 
licenças que os «fieis» te
em dado a si mesmos: uns 
dispensam-se do jejum e 
limitam a abstinência a 
trez dias de semana; outros, 
emfim, limitam-se á sexta- 
feira de Paixão.
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Assoeiaçã© Coimsmerelal 
A Associação Còmmer- 

cial d’esta villa, em respos
ta, ao seu officio de 27 de 
fevereiro ultimo, recebeu 
do digno Director da Al- 
fandega de Lisbôa, o ce- 
guinte officio:

«Tenho a honra de com- 
municar a V. Ex.5, em res
posta ao seu officio de 27 
de te verei ro ultimó, qué 
foi superiormente attendi- 
do o pedido feito no mes
mo officio, para serem dis
pensadas de inspecção st 
nitaria as carnes de por
co procedentes dessa loca 
lidade, que transitam pela 
estação do caminho,. de 
ferro do, Caes dos Solda 
dos com destino, a varios 
pontos do paiz, e que nes 
se sentido esta Direcção 
deu já as convenientes ins- 
trucçÕes ao pessoal d’e!la 
dependente,»

:© V ia te íffl slas E s c o la s
SUMMAR10— Educação patri

ótica, As bandeiras dos re
gimentos, Feto Térenasi- 
As Missões Escolares, Fc1- 
\enda Junior.—  As crean- 
ças, João Chagas.— A nos
sa galeria com à gravura 
de J. J. M. Coutinho, 1 
gran mestre da maçanoria 
portugueza.— O Marquez 
de Pombal (cartas).— O 
ensino religioso nas esco
las, Paulo B erl teonclu 
são).— Pequena tribuna.— 
Variedades.—  Pedido aos 
liberaes.— O Coração, E. 
Amices.

( 'a s ã n s c a í»
Teve hontem lugar., na 

egreja desta freguezia;, o 
casamento do sr. Jayme 
Augusto de Mendonça P es- 
sanha com a sr.aTzaura Ga
briel Silva. Foram testemu
nhas os ex.mos srs. dr. Hen
rique Pinto da Motta e Cân
dido José Ventura.

Aos noivos desejámos 
muitas prosperidades.

 «>- — X 5 < o > — ----------------

E’ no dia 14, pelas 10 
horas da manhã, que mes
ta villa tem logar a revista 
de inspecção aos reservis- 
tas de 1 / e 2.a reserva do 
exercito, domiciliados nas 
freguezias d’este concelho.

Os reservistas que com

os artigos de uniforme e 
cadernetas se apresenta
rem na secretaria do dis- 
tricto em Lisbôa, rua de S. 
Francisco de Paula, em 
qualquer dos quinze dias 
que precedem o fixado pa
ra a revista de inspecção 
das 10 horas da manhã 
até...ás 3 da tarde,, são dis
pensados de 
no dia marcado

comparecer

— — <

iviBáuosa
Falleceram nesta villa:
Dia 2, pelas 9 horas e 

meia da manhã, com a 
edade de 5 mezes, uma 
creança do sexo feminino, 
filha do nosso amigo An
tonio Augusto dos Santòs, 
victima de gastrb-enterite.

—-Dia 4, pelas 12 horas 
e meia da madrugada, Jo
sé Camillo, de 60 annos 
de edade, maritimo, natu
ral d'esta villa, victima de 
insufficiencia renal.

Dia 8, pelas 4 horas e 
meia da manhã, Emilia An
gélica Alvez, de 64 annos 
de edade, natural desta 
villa, victima de congestão 
cerebral.

No pretérito’ domingo, 
estiveram n esta villa Suas 
Altezas o principeD. Luiz 
Filippe e o senhor infante 
D. Manuel. Acompanha- 
va-os os srs. Antonio Pinto 
Basto, Xuno de Carvalho 
(Pombal),"Rodrigo Correia 
Henriques (Séiáal) e Ke- 
rausch.

Seriam 4 horas da tarde 
quando o hiate Sado, que 
conduzia Suas Altezas, a tra
çou á  ponte-caes efesta vil
la, sendo por essa occasião 
soltos muitos vivas ao prin- 
cipe real e ao infante D. Ma
nuel, por muitos populares 
que alli estavam.

Era mestre do hiate o 
nosso patrício, sr. Manuel 
Marques,

— *»•— -

tapés José Martins, de 18 
annos, solteiro, tambem 
trabalhador, natural de Nel- 
las, residente nesta villa, 
de que resultou ficar con- 
tuso no rosto e em diver
sas partes do corpo.

------- -1— —*»>----------

Não se realisòu hontem 
o julgamento dos rapazes 
acusados de no dia 2 de 
novembro do anno passa
do, na egreja da Misericór
dia, terem commettido of- 
fensas á religião, em con- 
sequencia do processo ter 
de ser annullado em parte 
por não ser aquella a sua 
fórma:

No dia 5 do corrente, 
cerca das 7 horas da tarde, 
no sitio denominado Bôca 
da Samouqueira, José Joa
quim Ourello, casado, tra
balhador, residente n’esta 
villa, aggrediu cor.poral- 
mente com sôccos e pon~

Sbs"í í £Í$s í © íle  I®a§&o§
E’ no proximo domingo 

que se effectua, com toda 
a solemnidade, a tradicio
nal procissão de Passos nes
ta villa.

A distincta phylarmoni- 
ca i.° de Dezembro conti- 
núa ensaiando duas excel- 
lentes marchas, composi
ção do seu muito habil mes
tre o nosso amigo Baltha- 
zar Manuel Valente, para 
serem executadas nesta so
lemnidade religiosa.

Facadas 
Foi preso no domingo 

passado, pelas 11 horas da 
noite, na praça Serpa Pin
to, pelo gUardá alli de ser
viço, por dar duas facadas 
com uma navalha de pon
ta e mola, uma na cara de 
Jacintho Soeiro, ‘cortador, 
e outra na barriga de An
tonio Soeiro, trabalhador, 
um individuo de nome An
tonio Ferreira, serralheiro 
residente n’esta villa.

© Baaaslciro da forca

('Continuado do n.° 194)

Os executores da justiça 
de Valmaseda detiveram- 
se mais acima, numa en- 
crusilhada, pegaram num 
grande madeiro secco, que, 
havia muitos annos, esta
va estendido ao lado do 
caminho., fixaram as estre- 
midades desse madeiro 
secco nos primeiros galhos 
de duas arvores parallelas, 
lançaram um laço ao pes
coço' do criminoso, e sus
penderam-no daquella for
ca improvisada, voltando 
a Valmaseda apenas se cer
tificaram 
expirado.

11
Nesse mesmo dia em 

que, por sentença do tri
bunal de Valmaseda, foi 
enforcado um grande cri- 
minoso, salvou Cosme da 
morte muitos viandantes, 
que, sem o seu auxilio, se

de que elle tinha

elas fe- 
despe-

.V camara m nitlelpal
E’ urgente que a ex."13 

camara mande reparar os 
estragos.caus^dos pelos ga
rotos na escola Conde Fer
reira. O.passeio está todo 
ayrombado e as paredes 
estão numa vergonha.

Grande numero de cre- 
anças éstão iVesta villa ata
cadas de sarampo.

Fala-se em ir ámanhã 
buscar a Senhora da Ata.- 
laya para a egreja da fre
guezia.
o  - •

nam devprados p 
ras, ou se- teriam 
nhado nos precipícios d’a 
quelles temerosos desvios, 
então mais temerosos do 
que nunca, por causa da 
espessura do nevoeiro.

Recolheu-se á sua mora
da, agradecendo a Deus o 
h aver-lh e d a d o  fo rç a s pa 
ra soccorrer os seus ir
mãos, e, apenas chegou, 
feriu-lhe o ouvido o,toque 
da oração, que soou, lento 
e solemne, na longínqua 
torre da egreja de Valma
seda.— O anjo porém não 
lhe appa.receu naquella 
noite!

O santo ermitão encheu- 
se de terror, cpm a lem
brança . de que teria oífen- 
dido a Deus, visto que o an
jo se furtava aos seus olhos; 
mas por mais que pesou 
as palavras, que proferira, 
as suas obras e pensamen
tos de todo o dia, não lhe 
foi possivel atinar com o 
agastamento do Senhor.

Aquella noite passou-a 
toda em contínua oração;, 
chorou., macerou o corpo, 
pediu a Deus perdão e mi

sericórdia para-as suas fal
tas, e logo que raiou a au
rora, como a montanha se 
conservasse coberta de es
pessa névoa, sahiu em au
xilio dos caminhantes.

De repente achou-se na 
encruzilhada, e ao vêr di
ante de si a forca, da qual 
pendia ainda o cadaver do 
criminoso, justiçado no dia 
antecedente, recuou cheio 
de repugnancia e movido 
d espanto; e levantando a 
vista acima do cadaver, 
que estava preso da corda, 
viu o anjo poisado no ma
deiro da forca.

O anjo, longe de lhe
■ sorrir então amorosamen
te, como de costume, olha- 
va-o com semblante seve
ro e carregado.

Cosme parou; e com 
quanto ignorasse qual fos
se a sua culpa, lançou-se 1 
de joelhos; sobresaltado e| 
cheio de terror, ergueu as 
mãos para o anjo, e impio-, 
rou perdão e misericórdia.!

— Cosme! disse-lhe en
tão o anjo, incorreste no 
desagrado do Senhor e 
precisas fazer a sua prdte- 
cção. Hontem, em vez de 
confortar e consolar o des
graçado, que está penden
te de esta forca, escame- 
ceste-o, e olhaste com in- 
differença para a sua tri
bulação. Desprende o seu 
ca d a v e r da £oi:c’a» supulta- 
o em sagrado, e lançando 
em seguida esse madeiro 
aos hombros, leva-o pelo 
mundo, e seja elle o unico 
travesseiro, em que des- 
cances a cabeça.

— E poderei eu -ainda 
um dia obter o perdão da 
minha culpa? exclamou 
Cosme lavado em prantoj 
de arrependimento.

— Sim, lhe tornou o an
jo. Quando d’esse madei
ro brotar um ramo verde, 
é que o Senhor te per
doou.

Dito isto subiu o anjo ao 
céo cercado de musicas 
mysteriosas e de brilhantes 
resplendores.

Cosme acercou-se ani
mosamente do cadaver 
suspenso da forca, des- 
prendeu-o e deu-lhe sepul-

FOLHETIM

T radu ccão de J. DO S AN.IOS

0 C0IU1
P R O LO G O
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C a p i t u l o  I  

© segredo «1» €'hrSsíiaiso

— T e m  razão, respondeu o Christia
no, sem parecer que reparava n’aquel- 
les epigrammas mais ou menos espi
rituosos. A  menina Sim onnet que, 
desde que chegou a esta terra, mos
trou sem pre ter compaixão por mim, 
honra me hoje com  a sua amizade. 
Digna-se supportar ao pé d elia  a 
creatura miserável a quem náo tem

cessado de protegei-.'p orque foi a seu 
pedido que o pae d'ella consentiu 
n ’outro tempo em fazer, de meias 
com o senhor Terbaeh as deàpezas 
da minha educação. P o r isso dedi
quei-lhe um reconhecim ento eterno 
e um affecto profundo. A minha de- 

idicaçáo p o r ellé não tem lim ites. P e r
tenço-lhe de co rpo e alma e dava a 
minha vida com  alegria, se esse saci i- 
(jçip; lhe pudesse se rv ir de alguma 
cóisa. Infelizm ente, sou umá d'essa,s 
créaturas que não servem  para nada. 
Quando a menina Bertha se sorri pa
ra mim, é uma esmola que me da; 

'quando, olha para m im, qu. ndo fala. 
é o paraiso que . se abre. Zom be, se 
quizer. Na presença d'e!la, sinto me 
■fóra 'de m invè còm o qué transporta
do a ura m undo ideal.

— T en i azas nas costas, bem vejo 
daqui.

■ -̂-Diga que estou doido, isso con 
sinto, mas não diga que estou apai
xonado, porque é um insulto que me 
faz. E u , sentir por ella essa paixão 

:egoista, grosseira e. banal que os se
n h o re s  enfeitam cpm o nome de 
amor ! não pense n'isso. Os meus sen
timentos' são d'aquelles que não se 
exprim em ; adm ittindo que me fosse 
possivel definil-os. o senhor não os 
podia com prehender; portanto não 
insi ta.

— Camarada, replicou o A lbrecht, 
a sua argumentação tem falta de s o li
dez; vê-se claramente por ella que o 
meu amigo está perdidinho de amo
res.

— Basta. dis;e o Christiano secra- 
mente, s-offrerei, sem dizer uma pé- 
lavra..todos os gracejos que, a minha 
organisação con.trafeitàHhe passa ins- 
p i:a r, mas prev:no-o de que terá de

!se haver commigo se os-seus mote
jo; cáusticos tomarem po r assumpto 
qiiai.quer coisa,,que se ligue com a 
menina B er ha Sim onnet.

— Ameaças! isso náo é bonito! Des
confia de mim e faz mal. Sou um 
confidente seguro e talvez lhe déssé 
conselhos uteis. O meu amigo, ainda 
está um pouco novo p ra o officio 
dos A lm avirn; não conte muito com  
a guitarra. ..

— Que tenho nas'costas, concluiu o 
Christiano:. E ' muito espirituoso 
Continue, fale-me da minha d eform i
dade, diga tudo quanto q uizer, ex- 
gotte o seu repertorio.

— Vam os, sejamos amigos, C h ris 
tiano. toque, disse o A lb re ch t esten
dendo-lhe a mão; conheço que sou 
um pouco atrevido.- Mas não é por 
mald de. é só p a r a  passar o tempo.

--Pois- poJia passaí*o m elhor, res

pondeu o .Christiano. sem parecer 
que reparava no gesto reconciliador 
do collega; não faltam coisas interes
santes no cartorio. T en ho eu agora 
aqui á vista, entre outros papei-s dos 
outros R ichardson, um documento 
que havia de ser grande achado para 
um romancista.

— Que diz esse documento?
— Diz isto; O senhor Richardson 

que, p ó r testamento, deixa todos os 
bens ao filho. íaz o confissão da sua 
vida. A m ou uma m ulher casada e es
sa muiher teve um .filho d'elle. Como 
elle tambem era casado, não poude 
dar o seu nome a es:;a creança. Sepa
rado dé repente da m ulher a quem 
amava, foi para a -America, onde ga
nhou milhões nas minas, da Califór
nia e nunca mais recebeu noticias 
nem do filho nem da mãe.

C ontínua;.



cura; pegando em seguida 
no madeiro, cujos extre
mos se apoiavam nos pi'i- 
rneiros.ga.lhos de duas ar
vores fronteiras, foi com el
le aos hombros pelo mun
do, segundo as indicações 
que o anjo lhe havia dado, 

111
Andava Cosme pelo mun

do com o madeiro da for
ca ao hombro, e toda a 
gente o escarnecia e fugia 
delle horrorisada.

Uma noite tendo perdi
do. a esperança d'encontrar 
asylo entre os homens, pe
netrou num bosque, espe
rando encontral-o no meio 
das feras, e vendo nma lu- 
zinha atravéz da espessura, 
encaminhou-se para ella, e 
deu comsigo á porta d’um a 
cabana, onde uma velhi
nha dormitava’ junto do 
kimé.

— Santinha, disse elle á 
Telhá, com voz suppliean- 

.e, deixe-me, pelo amor'de 
Deus, passar aqui esta noi
te.

— Não póde ser, lhe tor
nou a velha, porque tenho 
dois íilhoV, que^são'bandi
dos, e que devem chegar 
dentro d’uma hora; se o 
aqui encontrassem, com 
certeza o matavam.

Cosme confiava piamen
te na promessa, que o an
jo lhe tinha feito de que o 
Senhor lhe perdoaria, e 
como visse que o madeiro 
da forca não tinha signaes. 
que indicassem, que estava 
para. rebentar, cfonde se 
deprehendia que vinha ain
da longe o momento da 
sua morte, insistiu em pe
dir. á velha que lhe désse 
pousada, no que ella, por 
ultimo conveio, esperando 
conseguir dos filhos que o 
não assassinassem.

Estava Cosme exhausto 
de forças e, retirando-se 
para um canto da choupa
na, poisóu no chão o ma
deiro da forca, e deitou 
sobre elle a cabeça.

Condoida a velha de o 
vêr descançar em traves
seiro tão duro, offereceu- 
Ihê um feixe de cheirosa 
herva do monte, mas:Cos
me o recUsou, dizendo:— 
offendi o Senhor, dizendo 
a um criminoso a quem 
levavam á forca: \(quem as 
fapaga-as», e para que o 
Senhor me perdoe, vou pe
lo mundo carregado com 
este madeiro, que deve 
ser ‘o unico déscanço da 
minha cabeça, até que d’el- 
le brote um ramo verde, 
que será o signal de que o 
Senhor me perdoou »

— Ai! exclamou a velha, 
rompendo num choro in
consolável, se é ião difficil 
para quem se arrepende e 
unicamente pecou por pa
lavras o alcançar o perdão 
do Senhor, quanto o não 
sera para esses infelizes.

que, como os meus filhos, i 
peccam todos os dias por 
palavras e obras, e não 
tem no coração um vis
lumbre sequer de arrepen
dimento

O ancião adormeceu 
com a cabeça deitada no 
madeiro da forca.

Uma hora depois, che
garam :Os bandidos, e ao 
vexem-no, arrancaram dos 
punhaes para o assassinar.

A mãe, porém, coutou- 
lhes a historia daquelle an
cião, e pediu-lhes de joe
lhos que, longe de o mata
rem, se arrependessem, co
mo elle, das suas enormes 
culpas.

— Pois bem, perdoe-se- 
lhe a vida, responderam os 
bandidos, fazendo .entrar 
os punhaes na bainha, e 
accrescentaram, soltando 
uma gargalhada descar- 
neo:

— Quanto ao arrepen
dimento, havemos de o ter 
quando brotar o tal ramo 
verde d'esse madeiro secco.

Principiaram os bandi
dos a cear. Q uand) aca
baram,' dirigiram a vista 
para o canto da cabana on
de dormia o velho, e vi
ram, com assombro, que 
do madeiro -secco tinha 
brotado um ramo verde e 
mimoso! Romperam então 
em amargò pranto, rogan
do a Deus que lhes per
doasse as suas culpas.

Ao som de taes vozes 
acordou Cosme, e ao vêr 
que d-o madeiro secco ti
nha brotado uma vergon- 
tea verde e louçã, expirou 
de alegria; e o anjo baixou, 
sorrindo amorosamente, a 
tomar conta da sua alma, 
,e a leval-a comsigo para o 
céo.

------- -- --------ca,-------
” A i c r í a „

Recebemos a visita d’es- 
te novo collega, que vem 
de iniciar a sua publicação  ̂
em Barcellos. E' seu dire- 
ctor-redactop unico o sr. 
Domingos Ferreira,e diz-se 
mensal de propaganda li
vre.

Ao novo collega desejá
mos muitas felicidades.

Afoalíí dc ácrra
Pelas tres horas da ma

drugada de 7 do corrente, 
foi sentido nesta villa um 
abalo de terra. Não cons
tou que causasse prejuízos.'

A N N U N C I O S  

a m j s t u m o í o

e # ' t  a i i
0(1 K f f l J O

(2 .:‘ IPasfeSicaspiâo)

No dia dezeseis dabrií-

O D O M IN G O

: proximo, pelas onze ho
ras da manhã, á porta 
do tribunal judicial cie es
ta villa de Aldegallega do 
Ribatejo,, em cumprimen
to da carta precatória 
vinda do juizo de direi
to da primeira vara da 
comarca de Lisbôa, ex- 
trahida dos autos de in
ventario orphanologico a 
que -se procede por obi
to de D. Sophia Roque 
da Silveira Nunes, em 
que é inventariante Fer
nandes Augusto Caliado 
Nunés, se hão de ven
der e arrematar em has
ta publica a quem maior 
jianço offerecer sobre os 
valores abaixo- designa
dos, os bens seguintes:

O dominio directo do 
Toro annual de 35$>ooo 
réis, com laudemio de 
vintena imposto n u m  pre
dio situado no logar de 
Sarilhos Grandes, forma
do por uma quinta, com
posta de uma casa alta 
e baixa, poço, vinha, ar
vores de frueto, terra de 
semeadura e uma por
ção de terreno arrenda
do a differentes indiví
duos, aonde estes teem 
edificação de casas com 
uns quintaes, de- que é 
emphyteuta os herdeiros 
de Jaeintha da Assum- 
pção, avaliado em ré is ...
.......................  g5o$ooo

O dominio directo do 
foro annual de q jio o  réis 
com laudemio de vinte
na, imposto numa fazen
da no sitio de Malpique. 
composta de casas abar- 
raC-adas, v in h a , a r v ú r e s  
e terra de semeadura, de' 
que é emphyteuta Ma
nuel Jorge Serrano, ava
liado em réis........< >.:j '>5 o o

O dominio directo do 
foro annual de 3.$ooo réis,. 
Com. laudemio de vin
tena, imposto numa por
ção cie terreno no sitio 
de Malpique, composta 
de vinha e terra de se
meadura, de que é em
phyteuta Manuel Jorge 
Serrano, avaliado, em réis
.........................  68$ooo

O dominio directo do 
foro annual de 3$6oo réis, 
com laudemio de vinte
na, imposto numa fazen
da no Corte do Ceste- 
val de Sarilhos-Grandes, 
composta de casas. de ha
bitação e outras para ar
recadação, vinha, arvo
res de frueto, poço e 
terras de semeadura, de 
que é emphyteuta An
tonio da Silva Moço, ava
liado em réis........... .

I I  2.^000
O dominio directo do 

foro annual de r~!85o réis, 
com laudemio de vinte
na, imposto numa fa-j 
zenda no’ sitio de Malpi
que,. junto ao rio das 

•lavadeiras, composta de

vinha, arvores de frueto, 
terra de semeadura, ca
sa de habitação, adega 
e mais casas para des
pejos agricolas, de que' 
é emphyteuta Abraão de 
Almeida, avaliado em réis
.......................  207I000

O dominio directo do 
foro annual de 5;$5oo 
réis com laudemio de 
vintena, imposto numa 
fazenda situada em Mal
pique, composta de ca
sas de habitação e ou
tras para. arrecadações,’ 
poço, vinha, arvores de 
frueto e terra de semea
dura, de que é emphy
teuta Manuel Bento e 
herdeiros, avaliado em réis
.......................  iSo^ooo

O dominio directo do 
foro annual de 6.$òoo 
réis, com laudemio de 
vintena, imposto numa 
fazenda proximo de Sa
rilhos Grandes, compos
ta de vinha e terra de 
semeadura, de que é em
phyteuta a viuva de Jo
sé da Silva Firmino e 
herdeiros, avaliado em
réis.................. iqo$ooo

O dominio directo do 
foro annual de 1S200 
réis, com laudemio de 
vintena, imposto numa 
fazenda' no sitio .de Mal
pique, composta de uma 
casa para arrecadações, 
vinha e terra de semea
dura, de que é emphy
teuta Antonio Mosca, ava
liado em réis...............
.......................  i 74$ooo

O dominio directo do 
foro annual de trezen
tos réis, com laudemio 
de vintena, imposto nu
ma- courelia composta de 
vinha e terra de semea
dura, no sitio cia Vara 
Longa, de esta fregue
sia : de Aldegallega do 
Ribatejo, de que é em
phyteuta Domingos Soa
res Ventura, avaliado em
réis.................... i6$ióo

Uma metade de um 
prédio urbano, composto 
de loja e primeiro an
dar, sito nn rua1 da Gra
ça, de esta villa de Al- 
degallega do Ribatejo,
avaliada em réis.............
.................. 2 0 0 $ 0 0 0

A contribuição de re
gisto é paga á conta dos 
arrematantes

Pelo presente são si- 
tados todos os crédo
res incertos para assis
tirem á dita arrematação 
a ahi uzarem dos seus di
reitos sob pena de re
velia.

Aldegallega do Ribatejo, 
27 de março de 190'5 .

O ESCRIVÃO

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Veriliquei a exactidão.

3
o  J l i lZ  DE D IR E IT O

S. Motta.

ENGGMMADEIRA
Kngomma roupa branca 

tanto para homem como pa
ra senhora a polimento ou 
sem elle.' a preços módicos, 
rlia do Quartel, Maria Jo- 

lsc Casse.

COSTUREIRA
Precisa-se d'uma a dias. 

N'esta redacção se trata.

^ 3>TTTU JN TCIO

Ç i i l l C A  D i  A l J l L L I i l i A  
1 0  RI BATEJO

(UasSea peahlicação)

Por este juizo de di
reito e execução hypo- 
thecaria que promove D. 
M a ri a n n a Guilbermina 
Marques contra Arthur 
Augusto Affonsó Coelho 
e sua mulher D. Este- 
phania Augusta da Vei
ga Sargedas Coelho, to
dos proprietários, de es
ta villa, volta á praça pe
la segunda vez, á porta 
do tribunal judicial, de 
esta comarca no dia 9 
do corrente mez de abril 
pelas onze horas da ma
nhã para ser vendido pe
lo maior preço que for 
offerecido e sobre a me
tade da sua a/aliação o 
seguinte predio:

Um predio urbano, si
to no Largo da Miseri
córdia de esta villa, com
posto de primeiro andar, 
lojas, adegas, palheiros e 
outras casas de arreca
dação, dois quintaes e 
dois poços, livre de fo
ro* avaliado em 3 :6oo$ooo 
réis e posto em praça 
em i:8ooi|ooo réis.

Parte do referido pre
dio tem o onus real de 
arrendamento pelo tem
po de tres annos a de
correrem do primeiro de 
janeiro de 1904 pela ren
da annual de 76^500 réis 
paga metade e adianta- 
damente aos semestres 
(inscripção numero 8469 
no livro F. 6 da conser- 
vatoria de esta comar
ca.) São citados para a 
referida praça quaesquer 
crédores incertos.

Aldegallega do Ribatejo, 
2 de abril de 1905.

o ESCRIVÃO,

Antonio Julio Pereira  
Moutinho.

V erifiquei a exac tidão:

O JM Z  D E  D IR E IT O ,

S. Motta.



O D O M I N G O

JO S É  L E O N A R D O  I)A SILV
COM

Estabelecimento i)e lamhcios, aígojhões, mercearias, caíçabff,
papelaria e tabacos

----------- oxzx----------- -
Rua Direita, 88 e g o ^ ^ R u a  do Conde, 2 a 6

ALDEGALLEGA
N O V O  E B F O S I T C

» c  c a n ta r ia s  e  o u t r o s  n ta te r ia e s  p a ra  coassárascçâo  
2o5 C iv il d c  SaAXUEJL I ,U I «  M A S

O proprietário d’este estabelecimento previne os seus 
freguezes e amigos que 0 mudou para a rua do Tenente 
Valádim, (antigo theatro), onde encontrarão boas can
tarias e bem trabalhadas da qualidade das de Cascaes e 
Paço dArcos.

N. B.—  Os parafuzos empregados nestas cantarias 
são de uma grande resistencia, não se comparando em 
nada com os que para ahi se uza. Lages, pias poídas 
para despejos, cimento Portland artificial, marca regis
tada, e de qualidade ingleza. Este cimento supplanta to
dos os outros, até os de marcas extrangeiras: Aguia, 
Leão, Castello, Tigre ou qualquer outro, o que prova 
uma analyse rigorosamente feita. Preço por cada bar
rica de 140 kilos, 2S800 réis. Lia tambem do melhor ci
mento nacional, marca «Tejo». Este co.mpara-se ao 
«Aguia» e ao «Leão» tanto faz na sesão como. 11a soli
dez, depois de fabricado pelo pedreiro. Preço por i .)5 
kilos, 2$200; por i 5o, 2$500 réis. Mozaicos de todas 
as qualidades: azulejos nacionaes e extrangeiros, dese
nhos dos mais modernos; porcellana dos Açores, barro 
refractario, tijolo refractario, manilhas de grés, ciíões, 
curvos e cotovellos de todas as dimensões. Granito e 
areias lavadas sem argilla para fabrico de betumilhas.

Tambem se encarrega da encommenda de jazigos 
para serem feitos nas importantes officinas do sr. Rato 
Lisbôa.

O proprietário d’este estabelecimento tambem accei- 
ta qualquer obra de empreitada, seja qual for o seu de
senho, assim como faz o esboço para quem desejar.
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lELfíJJAlIA GA1ANTÍIIÃ
—  D E  -

Vende e concerta Ioda a qua
lidade de relogios p o r preços 
modicos. Tambem concerta cai
xas de musica, objectos de ouro, 
prata e tudo que pertença d arte 
de gravador e gaivanisador.

Fecha ds quintas feiras.
— *—

GARANTEM-SE OS CONCERTOS

4 ,  Etasa d o  P o ç o .  1 -

rj| lívrimn DIARIO DE NOTICIAS
A GUERRA ANGLO-BOER

Interessantíssim a narração das h u tas entre inglezes e boers, «ili.ustrada» 
com  numerosas zinco-gravum s de «hom ens celebres» do T ra n svaal e do 
O range. incidentes notáveis, «cercos e  batalhas mais cruenta;, 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 1 6 pag in a s..............  3 o réis
Tomo de 5 fasciculos.................................... i 5o »
A G U E R R A  A N G L O  B 0 E R  é a ob r a <je mais palpitante actualidade.

N-ell.a sáo descriptas, «por uma testemunha presen. jal». as differentes 
pháses e acontecim entos emocionantes da tèrrive! guerra que tem espantado 
o nuihdò inteiro.

A G U E R R A  A N G LO -'; O E R  faz passar ante os olhos do leitor todas as 
«grandes batalhas, combates» e «es. á-àjmiças»' d’esta prolongada e acérrim a 
lueta entre inglezes. tva svàalianos e oranginos-, verdadeiros prodigios de 
heroism o e tenacidade, em que são egualmente adm irayeis a coragem  e  de
dicação p. triotica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variaíiissim os d ’esta contenda e -tre a poderosa Inglater 
ra e as duas pequ nas republicas sul-’africanas. decorrem  atravez de verda
deiras per pecias. r o r  ta! maneira dramaticas e pittorescas, que dão á G U E R 
RA A N G L O  B 0 E R . conjunctamente com «.irresistível attractivo d'uma nar 
rativa histórica dos nossos d as, o cm anto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do D IARIO  DE N O TICIAS
apresentando ao publico esta obra em «esmerada edição.» e por um preço d i
m inuto, julga prestar um serviço aos num erosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e a d q u irir  perfeito conhecim ento dos successos 
que mai interessam  o m undo culto na actualidade.

Pedidos d Emproado D IAIUO ^D ENO T1CIAS
Rua do Diario de Noticias. 110 — LISBOA

G R A N D E  A R M A Z É M

M K O U f â i  .MORAES
&  Comp.a

Farinha, semea, arroz na
cional, alimpadura, fava, 
milho, cevada, aveia, sul
phato e enxofre.

Todos estes generos se 
vendem por preços muito 
em conta tanto para 0 con
sumidor como para o re
vendedor. 204
15ísa d o  C aes — ALDEGALLEGA

J U .
P A R I S

Romance de aconteci
mentos sensacionaes e ve
rídicos occorridos na actua
lidade e mais interessante 
que os Mysterios de Paris 
e Rocambole por Dubut 
de Laforest.

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

OS DRAMAS 
DA CORTE

!C hronica do reinado de L u iz  X V )
Romance historico por 

E. LAD O U CETTE
Os amores trágicos de Manon Les- 

raut com o celebre cavalieiro de 
G rieux. formam o entrecho d'este 
rom ance, rigorosamente historico. a 
que Ladoucette im prim iu um cunho 
de originalidade devéras encantador.

A  córte de L u iz  x v . com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente pelo auctor d '0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
seu novo liv ro , destinado sem d uvi
da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi receb do em P a
ris. onde se contaram p o r m ilhares 
os exem plares vendidos.

A  edição portugueza do p o p ular e 
commovente rom ance, será feita em’ 
fasciculos semanaes de ifj paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volum es.
g o  r é i s  o fascicíBÍo 

fíNfr r é is  o
2 valiosos brindes a todos

os assignantes
Pedidos á Bibliotheca Po pular, Em 

presa Ed itora. t6a. Rua da Rosa. 162 
-  Lisboa.

ualÂa de Crédito Fidelidade
Empréstimos sobre penhores 

Fvopneíario: AN í ONíí) BIÂS ÊÃFELILÂ
KIJA P©  €©XE9B2, SI? — Aldegallega

N esta casa empresta-se dinheiro por juros muito mo
dicos e convencionaes sobre todos os objectos de ouro, 
prata, pedras preciosas, relogios, mobilia, roupas de sêda, 
lã, linho, algodão e tudo mais que represente valor.

Grandes e vantajosos descontos nos emprestimos cie 
maior importancia. Abre todos os dias das 8 horas da 
manhã ás 10 da noite. ,9g

SALOHIOHARIA MERCANTIL
b  E

8ASRÍEL B£ J£SSS pL®SI@
N’este estabelecimento encontra o publico, sempre 

que queira, a exceilente carne de porco fresca e salga
da, ássim como:

CHISPE, C A B E Ç A  E TO U CIN H O
Acceio esm erado! —*— P reços limitador!

RUA DE JOSÉ MARIA DOS SANTOS
ALDEGALLEGA

R E I I S  Sc A N I N O
— * C O M  ^—

OFFICINA DE CALDEIREIRO DE COBRE
Encarregam-se de apparelhos de distillação contínua t 

intermitente e para esterilisação de fermentos de vinha 
ípastorisadorj, bombas para trasfego de vinho, aspirem 
te-premente e simples, pára-raios, canalisações em cobre, 
chumbo e ferro, assim como todos os trabalhos em cobre,

P K K F B iK \1 0  B2X€í«:»SVlíI>,

R U A  JO S L  M A R IA  D O S  S A N T O S — ÀLDEGALLEm

Relojoaria e ourivesaria
SEIff tM M

% fflúmeleeffesé âa cj

O proprietário deste estabelecimento 
vem participar aos seus estimáveis fregue
zes e ao publico em geral, que tem ao seu 
serviço, no seu estabelecimento, um bom 
official de relojoeiro, ex-empregado da 
importante casa J. Maury, de Lisbôa.

Aproveitando esta occasião, roga aos seus nume
rosos freguezes o favor de visitarem o seu estabele
cimento, onde encontrarão um soberbo sortimento 
de objectos de ouro e de prata e relogios de algibei
ra, de mesa e de parede. Especialidade em concer
tos de relogios chronometros, barometros, chrono- 
graphos e de repetição. Tambem se acceitam pro
postas para concertos em relogios de torre, quer 
nesta villa ou fóra.

Concertos em caixas de musica, em objectos de 
ouro e de prata com a maxima perfeição e rapidez 
por preços modicos.

T o  tias os frataaíkos se garantem por rim anno

PBACA SE IIP A PINTO
t»

iHilALDEG A L L E G  A


