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}  CONFISSÃO DO í\É0
Quando estudámos juris

prudência nos bancos uni
versitários, nossos mestres 
ensinaram-nos que a con
fissão do réo não fazia pro
va. Fundavam-se para isso 
em que a coacção póde 
muitas vezesobrigar os ac- 
cusados a confessar crimes 
que não comelterám. Um 
homem que se vê entre fer
ros, mettido numa prisão 
sem liberdade alguma, que 
è vigiado e espionado em 
todos os seus actos e pala
vras, e perdeu toda a sua 
actividade própria; que não 
dá um passo que não seja 
regulado pelas ieis do pre
sidio; que é como uma ma- 
china das ordens do carce
reiro e guardas que tem 
sempre a seu lado; que se 
vê isolado da familia, dos 
parentes e conhecidos, e 
que, durante o tempo da 
incommunicabilidade, não 
cessa de ser importunado 
e vexado com successivos 
e impertinentes interroga- 
torios, que serenidade de 
animo tem, para responder 
com acerto e precisão ás 
perguntas que lhe fazem?

Se não é pratico no cri
me, deixa-se enredar facil
mente na trama de pergun
tas e de artifícios que em
pregam, para obter delle 
uma confissão.

Esse homem não tem a 
serenidade do espirito e o 
discernimento preciso, para 
defender-se das accusações 
que lhe fazem, e dos ardis 
empregados para que res
ponda de modo que satis
faça as diligencias contra 
elle feitas, e as provas obti
das, que muitas vezes são 
falsas, mas compromette- 
doras para os denunciados. 
As apparencias têem enga
nado a justiça em muitíssi
mos processos. E o denun
ciado, que está preso e in- 
communicavel, e não póde 
saber como se effectuaram 
as diligencias policiaes, não 
tem meio algum de as des
fazer e rebater. N’estas con
dições, e apertado por suc- 
cessivas perguntas sempre 
no sentido da confissão, pó
de facilmente perturbar-se, 
contundir-se, perder o ani-

jmo, cair em contradições, 
e até confessar o que não 
praticou.

O mal aggrava-se, se o 
supposto delinquente é de 
constituição debil, nervoso 
e sujeito a ataques epile- 
piicos. Ainda mais se é um 
menor nas mesmas condi
ções, e uma mulher histé
rica.

Bastavam os perigosos e 
estranhos phenomenos da 
sugestão, para a coníissão 
do réo ser banida para sem
pre do fôro como prova ju
rídica, como foram banidas 
as torturas. Actualmente é 
uma prova tão immoral, 
como estas ultimas o fo
ram nos tempos da Inqui
sição.>

Além disso, nada mais 
repugnante, brutal e selva
gem, do que obrigar o ac
cusado a fornecer armas 
contra si proprio. A socie
dade não tem esse direito. 
Que busque ella as provas 
do dilicto que é essa.a sua 
obrigação. E’ covardia va
ler-se do proprio criminoso 
que tem entre ferros e per
segue.

Por isso Bertin diz que 
ao juiz instruetor compete o 
rigoroso dever de não exi
gir confissões, acceitando 
apenas as espontaneas.

E é isso o que está em 
prática entre nós?

Por occasião do crime 
do farinheiro do Porto in
dignaram-nos os meios que 
a policia empregou, para 
obter delle a confissão do 
seu crime.

Disseram então os jor- 
naes que até lançaram ao 
pescoço do preso o lenço 
com que este estrangulou 
uma das victimas!. . .

Desde que a coníissão 
do réo faz prova, são ine
vitáveis as violências e 
coacções para obtel-a. Um 
fim immoral dá origem a 
processos e expedientes 
igualmente immoraes. Es
tes são consequencia d’a- 
quelles.

Revolta vêr o que se pas
sa no corpo policial com o 
interrogatorio dos denun
ciados e testemunhas. Não 
ha coacção, violências, en
ganos, ardis e mentiras,que 
não empreguem, para obte
rem declaracões tavoraveis

aos desejos dos encarrega
dos das diligencias, e de 
obter as provas dos deli- 
ctos.

O que a imprensa tem 
denunciado a esse respeito 
é uma vergonha para este 
paiz, que dá mostras de 
que está a par do império 
de Marrocos, e de que n’el- 
la ainda existem vestigios 
dos antigos tempos da In
quisição. Não entra no rol 
das nações cultas e civilisa- 
das; deve estar na Africa 
entre os nfenhos.

E tudo isso é resultado 
de Portugal ter retrosrra-o  o
dado tanto em matéria do 
Direito, que novamente es
tá em vigor a antiga dou
trina inqui-itorial, de que a 
confissão do réo faz prova.

E desde que já se empre
ga a coacção e meios ardi
losos contra os réos, era 
fat.d que passassem a em
pregai-os com as testemu
nhas. Com estas procede- 
se, com effeito, como com 
aquelles. Vexam-nas, per
turbam-lhes o animo, con- 
íund em-n’as, embaraçam- 
n’as com milhares de per
guntas e rodeios, e depois 
obteem d’ellas as declara
ções se desejam, feitas in
conscientemente póde di
zer-se! Assignam o auto 
de perguntas; já não po
dem fazer declarações em 
contrario, sob pena de irem 
para a cadeia por crime de
perjúrio

Frequeri -issimas vezes os 
réos e as testemunhas alle- 
gam que não disseram o 
que dos autos consta. Não 
admira, depuzeram com o 
animo pertarbado, ou sem 
consciência do que dizem.

JO S É  D E  A R R IA G A .

4íA £íefeza,,

Recebemos a visita d’es- 
te nosso collega que se pu
blica em Villa Nova de 
Gaya, destinado a advogar 
os interesses geraes e em 
especial os do seu concelho.

Diz-se independente e 
apresenta-se bellamente re
digido.o

Agradecemos a visita e 
des jjâmos-lhe muitas pros- 
peridades e ionga vida.

Maio é o mez das flores. 
Por isso temos agora uma 
exposição de rosas magni
fica que tem tido grande 
concorrência e mostra per
feitamente o grande aper
feiçoamento a que tem che
gado a cultura d’essas flo
res entre nós.

Mas nem tudo são rosas. 
Na camara dos deputados 
houve ha dias os seus espi
nhos. Levantando-se uma 
discussão a respeito da ce
lebre questão do seminário 
de Bragança, em que o bis
po expulsou os estudantes 
que se tinham tornado sa
lientes no movimento sub- 
sersivo,o ministro da justiça, 
conselheiro José de Alpoim, 
respondeu ao impugnador 
com uma hombridade e fir
meza dignas de registo 
nestes tempos de baixezas 
e de subserviencias.

Disse s. ex.a que o clero 
não tinha poderes arbitra
dos e que estava debaixo 
da alçada da lei; que era 
susceptível de ser punido 
qualquer acto em que as 
auctoridades ecclesiasticas 
exorbitassem dos seus po
deres e que elle, ministro, 
estava resolvido a empre
gar todos os meios para 
que não se déssem esses 
casos em que o governo 
íic a va des p rest igi ado.

E’ digna de louvor a at- 
titude firme e energica do 
conselheiro Alpoim que sa
be contrapôr-se a todas as 
tentativas que possa haver 
de ataques ao poder gover
namental. E’ já tempo que 
o Egreja entenda que pas
sou ha muito a época em 
que os povos e os reis se 
curvavam ao seu poder; é 
já tempo que.os ecelesias- 
ticos comprehendam a sua 
missão evangeiica e se dei
xem de arremeftidas lou
cas e de quererem usar po
deres discrecionarios.

Ao deputado que levan
tou a questão não havia de 
ticar vontade de voltar á 
brecha Fieou mal na ac
ção; é o que succede a 
quem pretende sustentar 
más doutrinas. -*

JO A Q U IM  DOS ANJO S.

THEATRO
Dizem-nos que agora é 

que é certo fazer-se um 
theatro em Aldegallega e 
que o local escolhido para 
a sua edificação que é o 
largo da Caldeira. Sem que- 
rermosmelindrar ninguém, 
somos a dizer que o locai 
mais bem escolhido para 
tal edificação é o largo da 
Calçada. Tem espaço dc 
mais, que serve para o ser
viço de carroagens e é uma 
praça de menos abandona
da nesta terra.

Dizem-nos mais: que se 
entra com a importancia 
de 6:ooo3ooo réis para ser 
paga em acções de 2 1 .$600 
réis durante tres annos, ou 
sejam 600 réis por mez, o 
que realmente é uma insi
gnificância de que qualquer 
póde dispor sem estorvo á 
sua vida. São precisas ape
nas 278 acções, e sabemos 
de alguns cavalheiros que 
dispõem de meios de for
tuna que ficam com bas
tantes.

Esta importancia é ape
nas para a construcção do 
indispensável; depois, com
o produeto de alguns espe
ctáculos, far-se-ha o resto, 
devendo ficar um theatro 
de primeira ordem.

Tem passado incommo- 
dado de saude, estes últi
mos dias, com um tortíssi
mo ataque de grippe, o nos
so amigo Manuel Ferreira 
Giraldes. Appetecemos-lhe 
rapidas melhoras.

0> «pac assais se precisa  em  
.tJdiegaillegis

Um professor para ocol- 
legio Conde Ferreira; que 
se evite o pestilento cheiro 
que todas as noites se ex- 
hala da casa da venda do 
peixe; desinfecção ás habi
tações onde se dêem casos 
de varíola; que se acabe 
com o fóco de infecção do 
Mercado; que se faça nesta 
villa uma rigorosa visita 
sanitaria; que se não con
sintam capoeiras rias ruas 
conforme é prohibido; que 
se não permita aos carro
ceiros andarem sobre os 
vihicuios quando estes vão 
carregados.



O D O M IN G O

AíiSjíleaçlio d® ecsíalies'!©

Já começaram os traba
lhos de ampieação no ce- 
miterio desta villa., Com- 
quanto seja— na opinião de 
muitos— um disparate da 
nossa camara pelo facto de 
ficar cortado o desenvol
vimento da villa para aquel
le lado devido á repugnan- 
cia que quasi toda a gente 
tem em habitar junto dos 
mortos, — o que achámos 
rasoavel —  é no emtanto 
uma das maiores, necessi
dades de Aldegallega e que 
já não vem sem tempo.

Era muito melhor, mais 
hygienico e bonito um ce- 
miterio fóra da villa. Mas 
isso custava mais dinheiro 
e a nossa camara não está 
para grandes despezas.

Faz muito bem; para que 
se precisa cá de hygiene!

S&esasslire

No domingo passado, o 
sr. Manuel d’Oliveira Lucas 
e José Pereira Matheus de 
Sou a, empregado do sejlo 
nesta villa, foram num car
ro a Sarilhos Grandes on
de o sr. Lucas tinha negó
cios a tratar, levando por 
cocheiro um seu criado'co
nhecido por Manuel«Quar
to de Coelho».

Seriam 7 horas da tarde 
quando para regressarem, 
de novo se metteram no 
carro, entrando tambem 
um individuo desta villa de 
nome Antonio Sant’Anna. 
trabalhador rural, que ha
via pedido ao sr. Lucas pa
ra que o deixasse alli vir.

Proximo do viadu.cto que 
dista desta villa approxi- 
madaménte tres kilome- 
tros, o cocheiro que vinha 
em desafio com a diligen
cia da Moita, que tambem 
vinha para esta villa, chico
teou asperamente o cavai-
lo a fim de passar por el
la, que, chegando ao refe
rido viaduoto, o animal já 
desviado da estrada e sem 
dar pelo governo, foi es
barrar com uma roda no 
resguardo do viaducto que 
deverá ter uns om,6o de 
altura, e fazendo uma upa

para o lado de dentro se 
despenhou com carro e 
passageiros dalli abaixo, 
ficando tres sob o vehi ulo 
e um cahido na estrada na 
occasião em que a roda es- 
barrára.

j O cocheiro, fracturou o 
craneo morrendo instanta
neamente; o sr. Lucas, frac
turou a perna esquerda pela 
còxa e deslocou a direita 
pelo joelho, e o Sant’Anna 

; ficou contuso na perna di- 
jreita. Ao que ficára cahido 
; na estrada, sr. Matheus de 
| Sousa, nada succedeu, fe- 
\ lizmente.
I Na diligencia da Moita 
j vinham o nosso amigo, sr.
| José Pereira de Moura e o 
j cocheiro Joaquim Lima que 
foram em seccorro dos in
felizes, levantando-os e tra
zendo-os para esta villa, 
sendo-lhes prestados soc- 
corros medios pelos srs. 
drs. Caroço e Cunha e 
Costa.

— O sr. Lucas tem sido 
muito visitado pelos seus 
amigos.

— No dia immediato foi 
feita a autopsia ao cadaver 
de Manuel «Quarto de 
Coelho» pelos srs. drs. 
Manuel da Cruz Junior e 
Manuel Fernandes da Cos
ta Moura, assistindo os srs. 
drs. Joaquim Maria de Sá 
e Motta, juiz de direito, e 
Christianno Victor Leite 
Cruz, sub-delegado, veri- 
ficando-se que a fractura 
do craneo fóra a causa da 
morte. O infeliz contava 44 
annos.

— O cavàllo fracturára a 
mão .esquerda pelo que te
ve de ser morto por o 
acharem incapaz para qual
quer trabalho.

— A queda foi duma al
tura superior a 5 metros.

A ’ caa rsF i?  la m u ie lp a B

Como estamos suppor- 
tando um calor intensissi- 
mo e corno, de algumas 
partes nos chega ás vezes 
cheiros que nos obrigam a 
levar, o ienco ao nariz, Iem- j < 7 
brâmos á mui digna cama
ra para que mande fazer 
algumas regas ás ruas.

C O F R B  DE- P E R Ô L Ã S

OS OPERÁRIOS
Aposlolos do Bem, os nobres operários 
Tambem teem no sangue o gejrmen dos heroes;
São duma causa santa os grandes missionários 
Que accendem do Trabalho os lúcidos pharoes.

A  elles vão curvar-se as forças da Nalura;
Tudo cedc ao seu braço enorme’, omnipotente;
O fe rro , o aço, 0 cobre, a pedra forte e dura 
S ã o  resistem já mais ao seu poder ingente.

Epassam  neste inundo as grandes amarguras,
E  não teem ahi togar que lhes pertence.
Mas unidos estão —  a liga é das mais puras —  
Porque ella fa * a força; a força  tudo vence.

Pois que sempre adorei tudo o que é nobre e \grande, 
Tudo o que nos tradu? um sentimento puro,
Em  doce enlhusiasmo a minha vo% se expande 
Saudando o operário 0 homem do Futuro!

JO A Q U IM  DOS ANJO S.

PENSA ME M TOS
Não é a belle^a que decide um homem a amar uma 

mulher, mas é 0 homem que sabe tornar bella a mulher 
que ama, fazendo apenas isto: amando-a. 0  amor torna 
bello o objecto amado.—  Lord Lytton.

—  A  natureza é um mesmo phenomeno infinitamente 
d ivers ificado. — D i d e r o t.

—  Não insulteis nunca a desgraça; a vingança celeste 
está sempre prompta ern seu favor.

—  O homem de bem é como as plantas aromaticas, 
que quanto mais se pi^am, mais perfumes exhalam.

A N E C D O T A S

A ' porta de uma egreja. uma senhora acerca-se de 
um cego que pede esmola, e di^-lhe:

—  D esaguando é vocemecê cego ?
—  A h ! minha senhora! Já 0 era quando vi a la% do 

dial

Po^-se um dia 0 doido João Garcia sobre o parapei
to da ponte do Guadálqujvir, em Sevilha, dizendo em 
altos grilos:

—  Nada. homem! nada, homem!
Acudiu logo muita gente, crendo que se afogava al

guem.
Um sujeito perguntou-lhe:
•— Que aconteceu. João?
Elle respondeu muito sereno:
—  Nada, homem. nada.

A G R I C U L T U R A
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Com prehendia agora as zom baria; 
incess.ntes. os sarcasmos que o A l
brecht lhe dirigia contin amente. 
A qu e lle  patife tinha inveja do peque
nino logar que elle conquistara no 
coração da menina Bertha e dispu
nha-se a representar u comedia do 
írn o r para escamotear um d o t e ... 
Oh! elle saberia fazer gosar rquella

indigna machinação E ra  mais que o 
se-u direito, era o seu d ever, um de. 

ver im perioso que lhe impunham 
tanto a honra como a gratidão.

Aquelle R udo lph Neuberg. — cuja 
cara hypocrita lhe desagradava tan
to.— tinha com  certeza alguma his
toria vil na sua vida. Já era bastante 

que elle se -tivesse mettido. não se 
sabia por que surpreza, por que es
tratagema infame na familia honesta 

e irreprehensivel do fabricante; não 
precisava agora o Albrecht.' a;nda p o r 
crim e, levar-lhe novo opptobrio.

Entregando-se a estas reflexões, o 
corcundinhá caminhava Ic-ntamente 
n,! direcção da vilia. muito perplexo 
a respeito dos meios que empregara 
para com hat*r victoriosamen+e o seu 
rival e arruinar-ihe de unia vez todas 
as esperanças. Já tinha pa.sado havia

muito a hora do jantar e elle parecia 
não ter dado p o r isso.

O sol ,’esapparecera no horisonte. 
Nos n nhos. antes de adorm ecerem , 
chilreavam as avesinhas e do alto de 
um carvalho centenário um rouxinol 
fazia o uvir a sua voz de tenor. O 
Christiano ia . andando devagar, sem 
o uvir nem vêr nada. indifferente ás 
coisas exteriores e todo entregue á 
sua meditação.

Quando chegou é orla do bosque, 
como se acabasse de tomar uma re
solução repentina, voltou para traz e 
metteu-se po** um atalho que o. afas
tava de E rsle in  e o devia levar em 
alguns minutos á casa do senhor S i
monnet. [

O seu plano era sim ples: consistia j 
em emendar n'aquella mesma tarde j
o., erros do inventario, de modo qye \ 
o senhor Ferbach, e n io r.tr udo se no 1

dia seguinte na posse d'aquelle d o cu 
mento rectificado e com pleto, tivesse 
que dar contra-ordem  ao A lbrecht.

O Christiano esfregava as mãos e 
regosijava-se com a idéa do dissabor 
que havia de soífrer aquelle Don Juan 
de contrabando, aque le Rom eu ve 
nal, quando visse escapar-lhe a occa- 

ião que esperava para se apresentar 
uo senhor Simonnet.

C A P IT U L O  u i  
ffa&ricasBte

As disposições do Neuberg a res
peito do seu antigo condiscipulo não 
eram duvidosas. E ra  contra vontade 
aue elle consentia em o associar aos 
seus projectos. P o r isso. o C hristiano, 
muito certo de que havia d . encon
trar no Neube-g um au iiiar condes
cendente. náo hesitou em se d irigir a

elle para obter entrada na casa das 
machinas que, na ausência dos ope
rários, estava fechada. Contou lhe 
p o r isso a reprehensão que o tabel
lião lhe dera e disse lhe:

— Magoaram me muito aquellas 
censuras e náo posso com er nem d o r
m ir emquanto não reparar o meu 
inexplicável esquecimento. Que pen
saria o senhor Sim onnet se soubesse 
ámanhã, da boca do meu collega, a 
minha estúpida L-viandade? Havia de 
fazer de certo muito má idéa de 
mim.

Oh ! custe o que custar, quero que 
o senhor Ferbach tenha ámanhã a 
prova do meu arrependim ento e que 
o senhor Sim onnet ignore o erro que 
commetti. Ajuda-m e a isso, não é as
sim, senhor Neuberg?

(Continua/.

P ro cesso  para « desírsaS*
çSo «is? jsaílgã© Sa;ílges*o

O pulgão lanigero vive 
nas macieiras e tVellas faz 
estragos importantes. Este 
insecto reproduz-se como
0 phyloxera e com fecun
didade espantosa, sendo 
sobre a fórma optera que 
segrega uma pennugem es
branquiçada, lanosa, que o 
torna facilmente reconhe
cível, mas que ao mesmo 
tempo o protege contra os 
elementos e tambem con
tra os numerosos trata
mentos que até hoje lhe 
teem sido applicados, com 
proveito mais ou menos re
lativo, taes como a nicoti
na, os alcools, o petroleo, 
etc.

C. Clarac na Agricultu
ra Moderna, indica o se
guinte remedio que duran
te cinco annos de experiên
cias jamais deixou de pro
duzir resultados.

A 200 gr. de cebo addi- 
cionam-se 3oo gr de resi
na, derretendo tudon’uin 
fogo vivo, juntamente com
1 litro de oleo de má qua
lidade, colza, oleo de pa- 
poilas, etc. Obtem-se por 
esta fórma um liquido xa- 
ropado, súfficient emente 
consistente para adherir ás 
arvores sem escorrer por 
ellas, e cujo estado de'de- 
liquescencia varia com a 
temperatura. E’ com este 
liquido que se devem un
tar as partes attingidas.

Se se operar com uma 
temperatura bastante ele
vada, a preparação man
te r-sò- ha bastante liquida 
para ser empregada sem 
qualquer outra precaução; i 
se, pelo contrario, se ope
rar estando o tempo frio, 
será preciso amollecer a 
combósicão, submetten- 1 ’
do-a mesmo ao fogo se 
preciso' for.

Deve começar-se por se 
esmagar com a mão o 
maior numero possivel de 
insectos. Esta precaução 
permite operar mais pre
cisamente, porque os in
sectos assim destruidos, não



adherem ao pincel. Bezun- 
tam-se em seguida, com o 
mesmo pincel, as partes 
atacadas do vegetal e cavi
dades onde o pulgão póde 
refugiar-se. Emfim, para 
maior segurança, fazem-se, 
com o liquido, na haste ata
cada, circulos de, aproxi
madamente, om,o5 de lar
gura, e distantes uns dos 
outros o'n,2o.

Quando as arvores são 
muito atacadas, pódem sem 
perigo bezuntar-se comple
tamente, tendo todavia o 
cuidado de não tocar nos 
rebentões novos e nas fo
lhas, porque isso paralysa- 
ria as funcções physiologi- 
cas do vegetal. Feito uma 
vez o tratamento, dura pa
ra todo o anno, porque a 
preparação resiste ás chu
vas, e serve de laço, pelo 
amollecimehto,aos pulgões 
que dajam no tempo quen
te. Todavia, observando-se 
no outomno que algumas 
partes da arvore escapa
ram ao tratamento, será 
preciso trãíal-as pela fórma 
já indicada, evitando assim 
que as larvas desçam até 
ás raizes.

E’ de toda a importancia 
praticar esta operação 
quando os pulgões emer
gem da terra; praticando-a 
mais cêdo ha o perigo de 
os enclausurar, o que lhes 
daria ensejo de viverem das 
raizes, causando assim 
maiores prejuizos do que 
se vivessem no exterior da 
arvore.

Esta composição, não 
sendo toxica, é duma in- 
nocuidade absoluta para o 
vegetal, não o molestando, 
como por exemplo, succe- 
de com o petroleo.

Sob o ponto de vista 
economico, é facil constar 
que o preço d çsta prepa
ração corre parelhas cpm! 
a simplicidade da sua ap- 
plicação, sendo tambem, 
claro que só deve uzar-se 
nas macieiras anãs, ou n’a- 
quellas que não attingem 
proporções de grandes ar
vores.

------- -----------a»-------

Pelas io horas da ma
nhã de domingo passado 
chegou a esta freguezia, 
de passeio, uma fanfarra 
composta de i 3 figuras, 
animando assim as bellas 
moçoilas que, formando 
cordões, seguiam-na ale
gremente, dançando sem
pre á sua paragem.

A fanfarra foi bem rece
bida por este povo, tocan
do á noite em casa do sr. 
João do Bote, onde lhe foi 
servido um opiparo copo 
d agua.

Retirou no dia immedia- 
to seriam 3 horas da tarde.

O  Grupo Recreiativo
■ Samouquense continúa em 
ensaios para o espectáculo

que deverá reajisar-se na 
noite de 21 do corrente, e 
não na de 14 conforme já 
dissémos.

Aos ensaios têem assisti
do alguns cavalheiros de 
Aldegallega que muito tê
em animado os amadores: 

O  drama em um acto 
«Nobreza d’Alma» e a co
media tambem num acto 
«Taborda no Pombal», são 
de agrado certo, e ainda 
mais pelo muito gosto dos 
amadores tanto no estudo 
dos seus papeis como com
parecendo sempre todos 
aos ensaios.

Diz-se que depois do es
pectáculo que ha baile.

------------------- -------------------------------------------- -—-

<è3iesiti®3Bari® csas*i«s4» 
— Qual é a frueta me

lhor para as creanças de 
peito!

— A maçã ;am.a sã).
— P orque é que os em

pregados do teiegrapho 
electiaco devem ser muito 
engraçados?o  *•

— Porque teem pii/ias dc 
graça.

— Quaes são os homens 
que se podem desarmar 
com uma chave de para
fusos?

— Os deputados, porque 
são homens eleitos (homens 
e leitos).

--Em  que se parece um 
juiz com um medico?

— Em matar com penna 
sem ter pena de matar.

— Quando é que um bai
xo (cantor) se parece com 
um cosinheiró?

— Quando nos dá um 
bom ré cheio.

— Quaes são os pés que 
levantam mais poeira? 

— São os pés de vento. 
— E os que mais nos em- 

bacam ?>
— São os,pés de cantiga. 
— E os mais quentes?
— São os pés de lã.
— E 6s que nos seduzem ? 
— Os pés de mulher.
— E os que nós come

mos e temos na cara?
— Os pés de gallinha.
— E os que servem para 

as mesas?
— O.i pés de gallo.

F/ do nosso collega 0  F i-  
gueiroense. 0 artigo edito
rial cfhoie. Para a sua trans-
cripção pedimos venia. 

------------------------------ -------------« í  -----------------------------------------------------------

Queixou-se . na adminis
tração do concelho, Anto
nio Henriques, casado, ta
berneiro na rua d'-; Caes 
desta villa, de qu: na noi
te de 8 do corrente, pelas
8 horas, quando sua mu
lher recolhia a sua çasa na 
rua do Tenente Valadim, a 
fim de levar uma chavena 
de chá a sua criada Felis- 
bclla, .menor de 14 annos, 
exposta da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisbôa, qu 
alli se achava doente, viu 
debaixo da cauta um indi-

viduo que alli se havia in
troduzido, que, gritando 
ella que tinha ladrões em 
casa, o individuo sahiu 
dando um empurrão na 
porta e outro n’ella pondo- 
se em fuga, reconhecendo 
ella ser Joaquim d’01 iveira 
Cahellas, solteiro, natural 
e residente nesta villa.

Segundo a participação, 
o referido Canellas intro- 
duziu-se em casa sem ser 
visto pela criada, e suppÕe- 
se que os seus fins eram 
malévolos.

Este individuo já tem fei
to mais destas proezas, sal
vando-se á acção da justi
ça, porque, infelizmente, 
este e outros como este, 
merecem sempre, nesta vil
ia, protecção!

— Tambem se queixou 
na administração do con
celho Maria Florencia, viu
va, residente no logar da 
Atalaya, de que no dia 11. 
pelas 2 horas da tarde, no 
referido logar, Maria José 
do Gallego, tambem alli 
residente, a aggrediu com 
um alguidar, de que resul
tou ficar com a cabeça par
tida, tendo recebido cura
tivo na P h a r m a c i a  Manei
ra, cíesta villa.

gSííiafeííS
João Pereira, natural do 

Rosairinho, concelho da 
Moita e actualmente resi
dente em Lisbôa na rua da 
Boa Vista, 3, arraes do bar
co n.° 77 E 19, queixou-se 
na administração do;con
celho de que em 10 do cor
rente, pelas 10 horas da 
noite, Emygdio d’Almeida 
Caramello, sem profissão 
conhecida, lhe furtou do 
referido barco, que estava 
atracado á ponte das Nas
centes desta freguezia e 
concelho, o seguinte: 2 
mantas, 2 pares de calças.
4 pares de Ceroulas, 3 ca
misas, 3 camisolas, 1 sacca 
vasia e um relogio de pra
ta -tudo no valor de i8;$ooo 
réis. Este patusco é já co
nhecido como gatuno pelo 
que já esteve preso na Pe
nitenciaria de Lisbôa.

— Tambem se queixou 
na administração deste 
concelho José Tavares d’A- 
reia, casado, pescador, mo
rador na rua de José Ma
ria dos Santos, que em um 
dos dias da semana passa
da, na occasião em que el
le e sua mulher se acha
vam auzentes, lhe-furtaram 
de sua casa de uma caixa 
de papelão que estava 
dentro de uma gaveta da 
eommoda, dois cordões de 
•ouro no valor de 76 ía00 
reis c niai ■ 11 :>>■ :.> reis em 
prata, tendo o auctor ou 
aucti >res do referido roubo 
entrado em sua casa tiran 
do para issó uma chapa de 
ferro que guarnec : a por
ta interior que dá para a

q_ D O M IN GO

escada da propriedade da 
viuva Pimentel.

Pelo juizo de paz deste 
distrieto se procedeu ao 
exame directo na referida 
parte, e por parte da admi
nistração do concelho se 
procede ás necessarias di
ligencias para se descobrir 
quem foi o auctor ou au 
ctores do referido roubo.

©escíanço keJiilesíaa<lisriss
Os caixeiros continuam 

pedindo aos commercian- 
tes para que lhes seja dado 
um dia por semana das 2 
horas cia tarde cm deante.

Consta-nos que só não 
cedem a tão justo pedido 
apenas dois cõmmercian- 
tes: os srs. José Repas e Jo
sé Antonio Pialgata. Admi
rámos bastante que estes 
dois commerciantes se re
cusem a ter os seus esta
belecimentos fechados oito 
horas por semana, descan
ço insuffieiente que humil
demente a ciasse dos cai
xeiros solicita e que em na
da projudiearia o commer- 
cio. Meditem bem os se
nhores commerciantes e 
verão que, cedendo ao pe
dido d’esses trabalhadores 
que mourejam diariamente 
14 a 16 horas, praticam uma 
acção justa reclamada pela 
moral para o corpo huma
no: o descanço.

SSeviv;!::, P o p ular ale C®-
ffi-H»eeiBsaeaaí»s U í e t s

S UM.MA R IO  DO N.° 4

Frivolidade feminil.— A 
matéria.— A raça japoneza 
e as suas origens.— Antipa- 
thias das creanças.—  Do
enças dos eereaes.— O len
ço.— Os changos.— Indica
ções barométricas.— A jus
tiça de ámanhã.— Uma do
ença vermiposa cios pul
mões no Japão,— A fava.— 
Grammatica infantil.— N u- 
ficias. inventos c receitas.— 
Falsificação da manteiga 
com urina:— Os dois mar
fins.— Carne de cão.— Tin
ta i n.e o m b u s ti v e 1. ■—  P o m a~ 
da contra as rugas da ca
ra.—  1 inta indestructivel 
para marcar roupa.— Sec- 
cante para pôr como novos 
os moveis polidos.— Con
servação das laranjas.— 
Graxa ingleza.—-Simples
reacção para se reconhecer 
a existencia do arsénico em 
um I i q u i d o.— Orientação 
sem bússola.— Manchas dos 
papeis.

Redacção e Administra
ção, rua da Alameda, 10— 
Lisbôa.

.... -  -.....—--------------- --------------
©s «pacljos e as «S©ese$as 

Sssffeceiwsas
Desde o momento que 

é preciso admittir que os 
baciilos do cholera e da fe- 
b e typhoide podem ser 
encontrados no iei"te, c isto 
é verdade, está-se no direi
to de perguntar se as subs
tancias fabricadas com o 
leite estão ou não no caso

3

de conter tambem esses 
a ge n t e s m a 11 a z e j o s.

O sabio mr. Rowland re
solveu esta importanteques- 
tão. D:z elle que,os micro- 
bios do cholera e da febre 
typhoide podem encon
trar-se nas substancias de 

jque se trata, no qu ajo e 
na manteiga, por exemplo, 
quando elles sejam trazi
dos peio ar, mas estas 
substancias contam terre
nos de cultura muito des- 
favoraveis.

Os micróbios inoculados 
na superfície de bocados 
de queijo e de manteiga 
recusam-se em se ..desen
volver e reproduzir-se, e 
morrem.

Sem duvida, mr. 1 Ro- 
wland não estudou todas as 
variedades de manteiga 
nem tão pouco as do quei
jo, e não poderá affirmar 
que nenhuma dVilas seja 
favoravel ao desenvolvi
mento dos microbios.

Em todo o caso a infor
mação obtida é animadora 
e permilte esperar que os 
produetos do leite apresen
tem menos perigo que o 
proprio leite, e que talvez 
mesmo não apresentem ne
nhum.

B^aáí-ttosa
Na preterita terça feira 

tivemos conhecimento de 
ter fallecido em Lisbôa, vi-- 
ctimada peia te-rrive-l me- j
ningite tuberculosa, a me
nina Anna Ventura de Sou
sa Rama, de i 3 annos de 
edade, íilha estremecida do 
sr. Rozendo de Sousa Ra
ma, honrado proprietário e 
commerciante d’esta villa

Na quarta feira veio o ca
daver encerrado em caixão 
de chumbo, e este em uma 
linda urna de mogno, no 
R io Tejo, vapor da Parce
ria Lisbonense, para este 
fim fretado, chegando á 
ponte pelas (5 horas da tar
de estando a barraca onde 
os passageiros descançam 
armada em-camara arden
te, serviço multo rico da 
Agencia Funerária do nos- 
amigo, sr. Francisco Silve
do Fernandes. Eram 7,3o 
quando começou a effectu- 
ar-se o funeral, sendo o fé
retro conduzido á mão pa
ra a capella de S. Sebastião, 
sahindo para o jazigo de fa
mília no dia seguinte.'

Os nossos pesames.
  ---- :---------------------------• .• ~  r-i/— r ------ ---------- .. ;

E’ hoje, pelas 10 horas 
da manhã, que tem logar 
nos paços do concelho a 
revista de inspecção aos 
reservistas da i.a e 2 / re
serva do exercito domici
liados neste concelho.

A « s  p a*ce isaá»s
Vende-se sebo de vacca 

derretido ou em rama por 
grosso ou miudo. Preços 
modicos. Ao pé do eiia- 
douio, diriq-jr-se a .1 ume ':o 
Nunes Gonçalves.



O DOMINGO

P or 5 o o r m  semanaes sc adquirem as cele
bres machinas S IS  G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O  DA CRUZ, cobrador 
da casa a b s c o o a  «& cvl e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar, 70, rua do Ralo,
to Alcochete.

SALCHICH A.RIA MERCANTIL
DE

6AíW-£L m mm i i u s i
N’este estabelecimento encontra o publico, sempre 

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

CHISPE, CA B E C A  E TO U CIN H O7 .1

A ccelo esm erado! —*— P reços liu iiíad os!
RUA DE JOSÉ MARIA DOS SAHTOS 

a l d e g a l l e g a  3 #

. s »

REIS &  ANIMO
— . CO M  —

OFFICÍNÁ DE CALDEIREIRO DE COBRE
Encarregam-se de apparelhos de dislillação contínua e 

intermitente e para esterilização de fermentos de vinho 
(pastorisador), bombas para trasfego de vinho. aspiraii- 
te-premente e simples, pãra-raios, canalisações em cobre, 
chumbo eferro, assim como todos os trabalhos em cobre.

P K R F E K V 1WISXCB2DEV13L

R U A  JO S É  M A R IA  D O S  S A N T O S - Í‘jl3ribi;hu;

ÍIUÉ

L L í I j .i b i
COM

£sil;tbclccimcnío bc lanifícios, aígotíÕcs, mercearias, caí cabo, 
papelaria e tabacos

V--- V V t,.,-,---1- -- r-,_r --------------- ---  "

Rua Direita, <96J e 9.0; ^  Rua do Conde, 2 a 6

nvíi ALDÍiGALLEGA
ÊSSfc. 3 3 ^  E33* /ífâSv $5*} S S  «5333J !=-2 „ fiKl' . ; '--«k I , f J
íciSŜ  SS ^25^ I W  E3Í2 BQ VzSP«LN w  v

!)e eaafitísrlas e osslros sn&íeriaes para coazsírcseção 
205 c iv il úè  siASSíiisa. â arasa © ia »

--------- ---- -------------- -------- —
O proprietário d’este estabelecimento previne os seus 

freguezes e amigos que o mudou para a rua do Tenente 
Vaiadim, (antigo theatro), onde encontrarão boas can
tarias e bem trabalhadas da qualidade das de Cascaes e 
Paço d’Arcos.

N. B.—  Os parafuzos empregados nestas cantarias 
são de uma grande resistencia, náo 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 suppianta to
dos os outros, até os de marcas extrangeiras: Aguia, 
Leão, Castello, Tigre ou qualquer outro, o que prova 
uma anaiyse rigorosamente feita. Preço por cada bar
rica de 140 kilos, 2X8 -0 réis. Ha tambem do melhor ci
mento nacional, marca «Tejo». Este compara-se ao 
«Aguia» e ao «Leão» tanto faz na sesão como na soli
dez, depois de fabricado pelo pedreiro. Preço por 146 
kilos, 2$2oo; por i 5o, 2$5oò réis. Mozaicos de toda* 
as qualidades; azulejos nacionaes e extrangeiros, dese
nhos dos mais modernos; porcellana dos Açores, barro 
refractario, tijolo refractario, manilhas de grês, cifões, 
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.

e ourivesaria
SEM TdVM- 

fjjõsè da Sifaã ufhiniôleõ

O proprietário d’este 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, expressamente con
tratado, ex-empregado da casa Marques, 

Junqueiro &  Cd, de Lisbôa.
Aproveitando esta occasião, roga aos seus estimá

veis freguezes o favor de visitarem o seu estabeleci
mento, onde encontrarão um bom sortimento em ob
jectos de ouro e de prata e relogios de algibeira, de 
mesa e de parede.

Especialidade em concertos de relogios, taes como: 
chronometros, chronographos e de repetição de horas 
c minutos, de sala, de corda perpetua e Poir alevér.

Acceitam-se propostas para-concertos em relogios 
de torre em qualquer localidade.

Concertos em barometros, machinas de escrevei-, 
caixas de musica, machinas falantes, objectos de ouro 
e de prata. Tambem se fazem installações electricas 
em repartiçõjs publicas ou a particulares, por preços 
modicos.

í oDoà os traíuílifla sc qaratiíem por um anuo

f i l l S i S À l íÃ .  S á B A K T ÍS À
—  D E —

A v s t iu 0 M m w t s C
Vende e concerta toda a qua- 

ie de relogios p o r preços 
modicos. Tambem concerta c a i
xas de musica, objectos de ouro, 
prata e tudo que pertença d arte 
de gravador e galvanisador.

Fecha às quintas feiras.

GARAMTEM-SK OS CONCERTOS

fl. B*a«a «lo Po?».
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Interessantíssim a narração das luetas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravura.; de «hom ens celebres» do i ransvaal e do 
O range incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas da

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

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 16 paginas.....................3o réis
Tomo de 5 fasciculos...................................  i 5o »
A G U E R R A  A N G L O  R O E R  é a o b ra de mais palpitante rctualidade.

N'ella são descri; tas,' «por uma testemunha presen inl», as differentes 
phases e acontecimentos eiriocionantes da terrível guerra que tem espantado 
o mundo nteiro.

A  G U E R R A  A N G L O - O E R  faz passar ante os olhos do leitor todas as 
«grandes b at lhas, combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acérrima 
meta entre inglezes. í-. a svaaiianos e o; anginos, verdadeiros prodígios de 
heroísmo e tenacidade, em que são egualmentç a ,miráveis a coragem e de
dicação p; triotica cie vencidos e vencedores.

Ôs incidentes variadíssimos d'esta contenda e tre a poderosa Inglater 
ra e as duas -pequenas republicas sui-atricanas. decorrem  atravez de verda
deiras p er .per ias, por tal maneira drama ticas e pittorescas, que dão á G U E R 
RA  A N G L O -B O E R . coniun. lamente com o irresist.vcl attractivo d'uma nar 
"i.tiva histórica dos nossos d ;: ;,  o encanto cia le.tura romantisada.

A Bibliotheca do D IARIO  DE N O TICIAS
apre-entando ao publico e.uaobra em «esmerada edição,o e por um preço di
minuto. julga prestar um serviço aos num erosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e ad q u irir perfeito conhecim ento dos successos 
que m ai. interessam o mundo culto na actualidrde.

Pedidos á Emprega do DIARIO  DL A 0 1ICIAS
Rua do Diario de Noticias, 110 —  LISBO A
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&  Compd

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

Todos este4s generos se 
vendem por preços muito 
em conta tanto para o con
sumidor como para o re
vendedor. 004
U n a  d© C aes — ALDEGALLEGA

P A R I S
Romance de aconteci

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

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

Chron ica do reinado de L u iz  X V )
Romance historico por

E. LADOUCETTE
Os amores trágicos de Manon Les* 

raut com o ceiebre cavalleiro de i  
G rieu x, formam o entrecho d’este 
romance, rigorosamente historico, ay 
que Ladoucette im prim iu um cunho 
de originalidade deveras encantador.

A  corte de L u iz  x v . com todos os 
seus esplendores e misérias, é e s c r i-J  
pia magistralmente pelo auctor d’0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
seu novo liv ro , destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi receb do em Pa
ris, onde se contaram p o r milhares 
os exem plares vendidos.

A  edição portugueza do popular e 
com m ovente rom ance, será feita em 
fasciculos semanaes de iõ paginas, 
de, grande form to, iIlustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas'de 2 volumes.

r é is  « ÊaseieEBi©
S <iNií ré.Is o Í4?sHÒ

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á B ib liothecaPo puiar, Em
presa E d ito ra , 162, Rua da Rosn, tfo

I.isboa.
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