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PfiOPRIETÂPIO— José Augusto Saloio

A NOSSA CONFISSÃO

Traz-nos aqui hoje hu
milhados e contrictos, tin
tas as faces pelo rubor da 
vergonha, pendida a fron
te ao peso de tão grandes 
peccados e vacillantes os 
passos a consciência do er
rado caminho que até hoje 
temos trilhado, e leva-nos 
a ajoelharmos, batendo no 
peito, dizendo baixinho, 
como amedrontados do' 
som da nossa própria voz: 
« Mèa culpa!. .. Alca cul

pa!. . . »
De tòdo o coração nos 

pesa sinceramente o ter-vos 
offendidô, oh! valorosa, 
illustre, éxcelíente, caridosa, 
magnanima, improcedente, 
surprehendenté, intelligen- 
te e diligente commissão 
administrativa; doe-nos a 
alma de vos censurar os 
vossos ímmaculãdos actos, 
oh! valorosíssimos, illus- 
trissimos, excelientissimos, 
preclarissimos e exempla- 
rissimos tha/assas, e . con
fessando o nosso crasso 
erro, o noáso imperdoável 
atrevimento em termos af- 
frontado os actos da vossa-; 
sapientissima gerência tão 
económica quãozelosa dos 
interesses d este municipio, 
como jámais em tempo al
gum o Senhor de Palma e 
Rio Frio se serviu conceder 
á mais feliz das-suas malr 
tas, vimos, por este meio, 
fazer confissão dos nossos 
peccados e penitenciar-nos 
d’elles, rogando a vós, hu
mildemente, o vosso per
dão!

Mettendo bem fundo a 
mão na nossa consciência 
de malfeitores, buscando 
e rebuscando, o que achá
mos nós que possa repre- 
hender-se aos honestos e 
illustres thalassas?

As muralhas do caes a 
desmoronarem-se?! A falta 
de illuminação?! A falta de 
limpeza nas ruas e praças?! 
O bairro Serrano por calce
ta r? ! . . .  Como somos in
gratos!. . .  Pois não vimos 
que o caracter dos illustres 
thalassas,' puramente rei- 
nadio, nos quer affazer a 
um Carnaval pertéiuo, 
com apresentação constan
te de ‘mascaradas e typos 
excentricos de Tlins e que-

jandos, e que um Carna
val sem porcaria é o mes
mo que um perú (bran-eo): 
sem carâncula, que um 
pavão sem cauda, que uma 
pata (rôxa). sem o lago da 
Junqueira, que um pinto 
sem o abrigo da gallinha, 
emfim um traste sem pés 
nem cabeça?!.. .

A falta de iljumina^ 
ção?

Pois não tinhamos ainda 
comprehendido que, estan
do nós em Carnaval, um 
dos maiores prazeres com 
que nos poderíamos deli
ciar seria o intrigar-nos 
uns aos outros, e que, gra
ças á escuridão, podería
mos dispensar o luxo es
cusado e dispendioso das 
máscaras, visto que assim, 
n’es$as noites escuras, nos 
seria impossivel reconhe
cermos os nossos mais aí- 
feiçoados amigos e ser d’el- 
les .reconhecidos, mesmo 
a um palmo de distancia 
que fosse?!

A’lém d’isso a porcaria, 
a fajta de calcetamentos, a. 
escuridão das ruas e mui
tas outras cojsas pelas 
quaes; tivemos : o .atrevi
mento de censurar os.pre- 
olarissimos; lhalassas, é, pa
ra.elles, uma maneira de 
moralisar.e.economisar: co
mo qualquer outra; senão 
v.ède:

Por mal dos nossos pec
cados, até hoje, . as ruas. 
ainda não estão completa-? 
mente intransitaveis; sup- 
ponha pois o leitor que'já 
pnhamos tido a suprema 
ventura de chegarmos a 
esse grau de perfeição: é 
certo que em taes casos 
ninguém se atrevia a sah.ir 
de casa quer de dia quér. de 
noite, e por conseguinte-é 
tambem certo que a illumi
nação deixava de ser pre
cisa; em consequericia d’es- 
se facto os gatunos, desor
deiros e quejandas alinas 
bemfa^jas, deixavam de 
apparecer, e a policia tor- 
nava-se desnecessaria; visi
tantes nem um passaria, 
sequer, por este,sertão com 
receio de se perdei: no 
matto ou de ficar nalgum 
pântano atolado até ás 
Orelhas,' e ahi fieavamós 
nós, completamente inde
pendentes, vivendo á von

tade 'sem 0 incómmodo 
d a lg u em !.. .

O ra não era isto o soce- 
go, o bem-estar,: a segu
rança e a tranquilidade de 
nós todos?.. .  Com certe
za que a ninguém restará 
a menor devida a tal res
peito, e no e.mtanto,— nós 
que .fomos tão ingratos! — 
levámos todos estes excel- 
lentes serviços á conta do 
desmazelo dos sapientissi- 
mos lhalassas!. . .

Oh! genuínos e immacu- 
lados lhalassas, conservae- 
vos á frente , dos destinos 
desta feliz, e abençoada 
villa, porque, pre.clarissi- 
mos thalassas, valorosos 
sustentáculos da porcaria 
municipal, estrénuo.s de
fensores da insalubridade 
pública, preconisadores in-, 
çançaveis das tré.vas perpé
tuas, ninguém como vós 
póde, com tanta facilidade, 
(evar-noS; ao tão sonhado 
oasis!

Não nos abandoneis, pe
lo menos, até. que tenha 
soado, no relogio, da frer 
guejzia, a  ultima badalada 
da meia nojt-e de terça feira 
próxima, porque.estaes.po.r 
tal fórma identificados com 
a vigente quadra, que nin
guém tão bem çpmo-vós 
póde,guiar-nos neste laby- 
rintho, porco e mal cheiro
so! Dahi então fazeis o que' 
vos aprouver: ide para o Al
garve, para o Alenitejo, para 
o Inferno, na certeza porém 
que todos..os annos por 
èsta occasião, lamentare- 
moSj. com saudade, a vossa 
auzencia!. . ,  --

Que digam agora que 
abjurámos a doutrina re
publicana os transviados 
que approvávam os nossos 
incendia rios artigos de o.ú- 
trora, pouco nos importa; 
éonféssámos os nossos er- 
i;os, renegámos as nossas 
gntigas crenças, e cá esta
mos a vosso lado como 
vossos partidarios since
ros,- leaes e desinteressa
d o s . . .  emquanto ó" C a r 
naval durar!. . .

--- -----------------------
Ê t*. A ffo a so  C osia

Reassumiu, depois de 
treS annos de ausência, no 
dia 26 de fevereiro findo, a 
regência da. sua cadeira na 
Universidade, o distincto

professor, sr. dr. Aífonso 
Costa.

Centenares de académi
cos esperaram aquelle nos
so illustre correligionário, 
fazendo-lhe, á sua chegada, 
uma grandiosa manifesta
ção.

O sr. dr. Afíbnso Costa 
retirou no rápido da tarde 
para o P.orto, sendo acom
panhado pelos académicos 
e membros do partido .re
publicano, que lhe fizeram 
uma despedida muito affe- 
ctuosa, levantando-se calo
rosos vivas ao dedicado de
mocrata assim como a ou
tros vultos do partido re
publicano, á patria, etc.

xima dois apparatosos bai
les carnavalescos no. vasto 
salão daquella sociedade.

—Tambem no celleiro 
do nosso amigo, sr. Anto
nio Pedro da Silva, no lar
go da Caldeira, se eíFectua- 
rão bg.iles de máscaras nas 
tres noites de Carnaval.

íe
No passado domingo 

realisou-se em Alcòchete 
na séde da commissão mu
nicipal republicana uma 
sessão, de. propaganda. Fo
ram conferentes' os nossos 
correligionários, srs. Ferrei
ra Manso, redactor dò nos
so collega. lisbonense o 
«Paiz», e Gastão Rodrigues 
que fizeram brilhantes dis
cursos.

-- -*5̂---- -----

O  sr. Francisco Silva, 
presidente da camara mu
nicipal d’es.te concelho, ac- 
cusado de çumpiicidade na 
traiçoeira aggressão feita 
em 1 de nov.embro do án- 
n.o.pretérito ao nosso amigo 
e correligionário Jacintho 
Tavares Ramalho, afian- 
Çou-se, np.if tribunal d esta, 
villa, em dois contos de 
réis, servindo de fiador o 
sr. Antonio,Rodrigues de 
Mendonça, e de testemu
nhas abonatorias os srs. 
Antonio Tavares dã Silva, 
secretário da Camara, e
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Car^dido José, Ventura, so- 
cio da firma M. S. Ventu
ra &  Filhos.

—   

' s e a s a m l  

Entre marido e mulher: 
— Passas todo o tempo 

a ler, homem!' Quem me 
déra ser livro. . .

— Folhinha! folhinha! é 
que devias ser, para te po
der mudar no fim do anno.

ss u s a r e s

Que o sr. . José Maria 
dos Santos vae escrever á 
sua malta dizendo-lhe que 
terão de ser alpoimnistas.

— Que alguns miguistas 
dizem já tornar-se neutros 
em todas as questões polj- 
t ic a s ,

— Que era precizo haver- 
franquistas em Aldegalle
ga por causa dos melhora
mentos locaes: palha, roça, 
madeira e enveloppes com?, 
«recheio».

— Que a administração 
do concelho vae levar uma. 
Volta com a vinda do sr. 
D. Carlos Pereira Couti- 
nho.

— Que o sr. Françisco 
da Silva se diz arrependido 
de ter feito a acta de t i  de. 
janeiro de 1^07.

—'Que devido á acta é 
que se lhe tem dado pan
cada.

v S ® s á s ' i;a  S o v a , ,

P’ este o titulo d’um no- 
yo semanario i-epublicano 
que se publica ém O  eiras;

Agradecendo a visita va
mos, era troca, enviar 0  
Domingo.

SSs í IE c s  c a i ‘ 2 E i i v ; s le s « o s

Promovidos por uma 
commissão- derí socios da 
sociedade phylarhionicái^ 
de Dezembro, effeetua.r-se- 
hão hoje e terça feira pro-

Diz-se na villa da Moita 
que um grupo de indiví
duos dal li pensa em ir a 
Lisbôa, ao governo civil, 
pedir se -proceda a uma 
syndicancia á administra
ção daquelle concelho.

E’ justo que esses indiví
duos sejam attendidos, vis
to estairmos, como se diz, 
n’um períôdo dé acaífna-. 
ção.

--- ---------
! O  nosso amigo e corre
ligionário, sr. Alberto San- 
íos, phótógrapho, péde-nos 
para commnicarmos a to
dos os seus freguezes de 
que estará, d’hoje até terça 
feira, no pateo do sr. José 
Fernandes, na rua Direita,
1 28, a fim de satisfazer álli 
qualquer trabalho photo- 
graphico. ,
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A tal celebrada conspira
ção que havia de pôr tudo 
a ferro e a fogo, abortou, 
felizmente para todos nós, 
porque os poderes supe
riores a isso se oppuzeram. 
Com o na Gran Duquesa:

■General, sem temer a guerra,
■Com tres canhões
Vae ao campo e deita em terra
Cem batalhões '

Mas não deitaram a ter
ra coisa nenhuma senão as 
suas ridiculas ambições e o  
seu desenfreado orgulho, 
que para sempre se afun
dou num fiasco monumen
tal.

A nossa opinião é esta, 
como deve ser a de todos 
os bons portuguezes: Todo 
aqueile que, na conjunctu- 
ra actual, pretenda crear 
obstáculos e attritosa quem 
tem mostrado vontade de 
bem governar, deve ser 
julgado e condemnado co
mo traidor á patria.

Só assim se poderá con
servar por mais tempo o 
systema que dá o resultado 
que se está vendo: pôr na 
muo de uma creança inex
periente de todas as coisas 
do mundo os destinos de 
milhões de homens.

*
* ★

Theophilo Braga, o mes
tre insigne, o sabio illustre 
que é uma gloria nacional e 
que no extrangeiro é res
peitado como um dos ho
mens de mais alto valor in- 
tellectual, teve uma verda
deira consagração no dia 
do seu anniversario natalí
cio. E não foi só em Portu
gal que o brilhante homem 
de letras foi carinhosamen
te festejado e cumprimen
tado; também em Paris se 
deu uma festa em sua hon
ra, a que assistiram as mai
ores individualidades litte- 
rarias da capital da França.

E’ honra e orgulho para 
nos que seja portuguez es
se homem que nos honra 
com o seu privilegiado ta
lento e assombroso saber. 
No meio d’este descalabro 
desconsolador em que ve
mos a nossa pobre terra,
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Tornou entáo o caminho de casa. 
e n’uma reacção extranba de todas as 
suas foiças pensantes, como se qtii- 
zesse fugir á tentação d'aquella caixa 
aberta que o esperava, ia raminando 
pelo caminhc as phrases e as scmmas 
compridas do st u lelntorio.

Fechada a porta, íiccendeu.o can- 
dieiro e en.rou no escriptorio.

A um canto estava um armario ve
lho. inundava o pnpei com ramos 
®zues que forrava o quarto com um

ainda refulge, como estrel-l 
la rutilantissima, o nome de 
Theophilo Braga, que tra
balha sem sessar e cami
nha desassombradamente, 
enriquecendo cada dia com 
joias novas a iitteratura 
portugueza.

Milita esse professor insi
gne no partido republicano, 
a cuja bandeira se abrigam 
os homens de mais valia 
que Portugal possue.

Humilde e sincero admi
rador do grande Mestre, 
daqui lhe envio a minha 
mais ardente saudação.

Jo a q u im  d o s  A n jo s .
---------- .o»------------- -------:---

Lê-se no «Século» que 
foram inscrever os seus 
nomes no registo do Paço 
as ex.mas sr.as D. Maria An
gélica Cruz e D. Christina 
Leite Cruz e ó sr. dr. Ma
nuel da Cruz Júnior. Achá
mos o acto muito natural 
visto as relações de convi
vência que existem entre 
suas ex.as e a familia real.

O  que rios causa admi
ração é que o sr. Antonio 
Tavares da Silva não acom
panhasse as senhoras.

----------------- ---------
Tomou posse do logar 

de administrador deste 
concelho, na passada sexta 
feira, o sr. E). Carlos Pe
reira Coutinho.

Esta nomeação, diga-se 
em abono da verdade, foi 
por todos bem recebida, 
excepto pela horda Ihalas- 
siana, pois o sr. D. C a r 
los é um excellente cara
cter, muito lhano e affavel, 
e ha de, certamente, servir 
muito a contento de todos 
não se prestando nunca a 
ser me.ro instrumento nas 
mãos dó silvado.

(.'oássorclo
RealiSou-se na pretérita 

quinta feira, na igreja ma
triz desta villa, o consor
cio do nosso amigo e cor
religionário, sr. José Anto
nio da Silva Júnior com a 
ex.n,a sr.a D. Maria Leopol- 
dina da Silva. Foram teste
munhas os srs. Maximiano 
Antonio da Silva, tio do 
noivo, e Marciano Augus
to da Silva, pae da noite.

Foi celebrante o rev. pri
or desta freguezia, que fez

largo rastò de trevas, em que se es
condia o cofre escancarado.

O Paulinot calçou os chinellos mui
to devagar; antes de se sentar, demo
rou-se a fazer tudo o que tinha por 
costume.

A claridade diffusa docandieiro ar 
rastava-se por entre os pratos que 
adornavam o quarto.

Despenduou dois e mudou-os de 
sitio.

Pegou em seguida num  vaso de 
reseda e pol-o no parapeito da janel 
la.

Depois d’estas idas e vindas, sentou- 
se e teu as circulares que o coronel 
lhe tinha confiado. Sublinhava algu
mas palavras com lapis vermelho e 
relia a meia voz paginas completas.

Depois começou o rascunho do re- 
latorio. Osperiodosalinhavam-se com 
diffkutdr.de entre as p; lavras riscadas.

O D O M IN G O

uma bonita prática sobre os 
deveres dos esposos e cons
tituição da familia. A ’ ceri
mónia assistiu grande nú
mero de convidados.

Aos noivos appetecemos 
todas as felicidades de que 
são dignos.

- - —   -----  ■ «o,—

I-aieígiosn
Falleceram nesta villa: 

no dia 26, a sr.J D. Maria 
Pires Ferreira, esposa do 
sr. Manuel Joaquim Ferrei
ra Velhinho; no dia 28, o 
nosso amigo, sr. Viriato Pe
reira Nepomuceno.

A ’s enlutadas familias 
enviámos o nosso sentido 
pêsame.

i&ceveáos
O «Diario do Governo» 

publicava hontem os se
guintes decretos:

«Attendendo ao que me 
representou o Presidente 
do Conselho de Ministros, 
e Secretario de Estado dos 
Negocios do Reino, e usan
do das attribuições que 
me conferem o paragrapho
4 * do artigo 74.0 da Carta 
Contitucional da Monar- 
chia, e o paragrapho 2.0 do 
artigo 6.° do Acto Addi- 
cional de 3 de abril de 
18)6: hei por bem, tendo 
ouvido o Conselho de Es
tado, nos termos do artigo
1 io.° da mesma Carta, dis
solver a Camara dos Se
nhores Deputados da Na
ção, eleita em 19 de agosto 
de 1906, convocar as cor
tes Geraes ordinarias para 
o dia 29 de abril do cor
rente anno, e mandar que 
para este eífeito se proce
da á eleição geral de De
putados no dia, 5 do pro- 
ximo mez de abril; ficando 
assim annullado o decreto 
n.° 2 de 1 0  de maio de 
1908.»

«Attendendo ao que me 
representaram os Ministros 
e Secretários de Estado 
dos Negocios do Reino e 
da Fazenda: hei por bem 
considerar nullos e de ne
nhum eífeito o decreto de
23 de dezembro do anno 
findo, que altera disposi
ções constitucionaes, e o 
de 3o de agosto do mesmo 
anno, referente á fazenda

O espirito do Saturnino estava n e u 
tra parte.

Recusnva-se aqueile trabalho pau
tado, todo de methodo e dé memória 
Os textos offidaes de contabilidade, 
as formulas exactas das actas ministe- 
riáss vagueavam-lhe no cérebro, onde 
vibravam ainda as commoçóes pun
gentes dos dias decorridos e tambem
— apezar da soa ultima resolução —o 
susto immenso do que se passaria no 
dia seguinte.

Rasgou o trabalho que tinha feito.
Não lhe acudiam as phrases, mas 

como os cálculos só pediam uma at- 
tenção absoluta, mergulgou se nos al
garismos. Conferia assim varias som- 
mas. A quanta dava resultados contra- 
dictorios. Tornou a fazei u duas vezes, 
e duas vezes, por um erro extraordi- 
nario, os algarismos juntos deram o 
numero tres mil.

da Casa Real.»
«Tendo sido convocadas 

as Côrtes G eraes ordina
rias da Nação Portugueza 
para o dia 29 de abril do 
corrente anno, e devendo 
para esse effeito proceder- 
se á eleição geral de Depu
tados, por haver sido dis
solvida pór decreto desta 
data a respectiva Camara, 
hei por bem decretar o se
guinte:

Artigo i.° São fixados o 
dia 26 do proximo mez de 
março, afim de se dar cum
primento, por parte das 
commissões districtaes, ao 
disposto no artigo 44.0 do 
decreto de 8 de agosto de 
1901 e o dia 29 do mesmo 
mez para os presidentes 
das camaras municipaes 
cumprirem o preceituado 
no artigo 43 daquelle de
creto.

Art. 2. São convocadas 
as assembléas eleitoraes 
do continente do reino e 
ilhas adjacentes para o dia 
5 de abril proximo, afim 
de elegerem os Deputados 
ás Côrtes, na conformida
de do artigo 4 0 0 do Citado 
decreto e do mappa a elle 
annexo, praticando-se os 
actos eleitoraes e os de 
apuramento nos prazos e 
nela fórma estabelecida no 
mesmo diploma.

Art. 3. O s governado
res das províncias ultrama
rinas, logo que recebam 
communicação do presente 
decreto, mandarão proce
dei- ás eleições de Deputa
dos nas respectivas provín
cias, nas épocas e prazos 
que forem compatíveis com 
as distancias e meios de 
communicação.

Art. 4.0 Os governado
res civis dos districtos das 
ilhas adjacentes designarão 
para a reunião das assem- 
bléas de apuramento o pra
zo e dias que forem compa
tíveis com os meios de 
communicação nos termos 
do artigo 1 1 1  0 do citado 
decreto de 8 de agosto de 
1 9 0 1 .

Art, 5 Fica assim revo
gado e substituído o decre
to de 24 de dezembro de 
1807».

Níio podia pois arrancar da memo 
ria aquella idéa criminosa que queria 
por força atirar para longe como uma 
immundieie empestada.

Os proprios algarismos, os algaris
mos cegos, invariaveis, regrados, jun 
taram-se ao resto como se qu;zessem 
luetar contra a suprema rebelfião da 
sua honestidade que agonrsava. T res 
mil. não er a a quantia de dinheiro que
3 Vava mendigava na sua carta? Os 
tres zerns do numero tomavam no 
papel branco os contornos augmenta- 
dos de uma inscripção fatídica.

0  Paulinot relia n'elles as letras de- 
siguaes. a orthographia incorrecta da 
amante, e as linhas frias com. que lhe 
tinha dado a triste noticia que lhe 
despedaçava o amor em plena ale
gria.

Entáo, n'um accesso de desespero 
doido, soluçou perdidamente, com a

Anitnntogfaplio
Tem,ultimamente, agra

dado immenso, as sessões 
do animatographo «Gau- 
mon» que se está exhibin- 
do no theatro d’esta villa.

O s quadros dhoje são 
todos dum effeito maravi
lhoso.

------- -—*-f<385s>*——--------- -

A Associação de Classe 
dos Caixeiros de Lisboa, 
Rua do Arco do Marquez 
dAlegrete, 3o, i .", péde- 
nos a publicação do seguin
te:

Presados Collegas
De novo o problema do 

Descanço volta a occupar 
as attenções da classe, ra
dicando-se a imperiosa ne
cessidade de o firmar em 
bases solidas por maneira 
a não ficar sujeito á con
tingência de ser annullado

o  # .■

nos pontos mais essenciaes 
para a garantia da nossa 
velha reclamação e por 
consequencia de ser manti
do o direito ao descanço a 
todos, absolutamente a to
dos, os caixeiros.

Por tal motivo e no de
sejo unico de trabalhar de 
commum accordo com to
da a classe, a Associação 
de Classe dos Caixeiros de 
Lisboa, submette ao vossso 
esclarecido critério o Ques
tionário junto afim de o 
preencherdes e assim po
der, perante o Governo 
e o Parlamento formular a 
reclamação respectiva e 
conjuncta para que a lei se
ja promulgada em bases 
solidas e duradouras.

QUESTIONÁRIO
i.°—-Deve reclamar do 

Governo e do Parlamento 
a promulgação da Lei do 
Descanço por fórma a vi
gorar em bases firmes e in- 
destruetiveis?

2.0— Sendo da maior 
conveniencia circumscre- 
ver o dia de descanço ao 
domingo ou á segunda fei
ra, qual destes dias é o 
mais conveniente aos inte
resses dessa localidade?

3 .°— Em caso contrario 
será de mais conveniencia 
o descanço por turnos?

4.0— Qual o numero de 
caixeiros existentes nessa

cabeça escondida nas máos. Parecia 
que alguma'coisa monia n’elle, que 
via passar o enterro de tudo o que ti
nha de mais querido no mundo.

Ella ia se embora, sem esperança 
nenhuma de voltar, coniemnada, por 
tres pobres notas de mil frrncos, á 
indigência grosseira do Peteres HnofT. 
E tornaria a cahir no ramerrão primi
tivo da sua vida burgueza. mas para 
nunca mais encontrar o descanço, a 
indolência banal a que se tinha força- 
damente habituado entre'as suas lou
ças. a suà papelada militar e as longas 
digestões da comida.

(Continua).
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localidade?
Aclaração ao n.° 2— Es

tá reconhecido que o des
canço não póde em muitas 
terras da provincia ter lo
gar ao domingo por moti
vo de feiras, mercados, etc.

Onde tal succeda de
monstra-se como mais effi- 
caz o descanço no dia im- 
mediato—- segunda-feira — 
por ser o seguinte ao de 
maior trabalho e portanto 
mais lógico para desçançar 
e tambem pela vantagem 
de simplificar o estabeleci
mento da lei, que não po
dendo determinar o domin
go, para todas as terras se 
concretisarános dois dias— 
Domingo c segunda feira.

N O T A — Nas localidades 
onde não haja Associação, 
é conveniente organisar-se 
uma Commissão que dirija 
o movimento e bem assim 
fazel-o irradiar ás localida
des próximas, pois a causa 
é de todos os caixeiros.

I.,oja «le Síovidades
Todos os artigos de Car

naval imaginaveis.
R. Direita, 1 3g, esquina 

da rua do Poço. 357
----- ------ ------------------

ailubo ílcvo apjtli-

Pedir a O. Herold &  C .a, 
Lisboa ou Porto, um ques
tionário em branco, enchel- 
o e devolvel-o: enviar ao 
mesmo tempo uma amos
tra dé terra á casa O. He
rold & C .\  Lisboa ou Por
to, que tem 2 agronomos 
e um chimico ao seu servi
ço para com as maiores 
garantias possiveis de bom 
exito poder indicar as adu- 
bações mais convenientes.

Um adubo muito bom 
pode ser improprio para 
uma certa terra. Um adu
bo quer seja caro, quer de 
preço muito baixo, pode 
representar em ambos os 
casos dinheiro completa
mente perdido quando mal 
applicado á cultura e im
propriamente á natureza 
da terra.

O  Piolho nos Favaes

Combate-se com uma 
mistura de 1 kilo de Arse- 
niato de Chumbo em 125 
litros de agua. Agitar sem
pre bem antes de empregar 
e applicar por meio de pul- 
verisador no principio da 
invasão.

O  Arseniato de Chum
bo vende-se na casa O. He
rold & C .a, Lisboa, 14, Rua 
da Prata e Porto 25, Rua 
da Nova Alfandega (mini- 
mo 5 kilos a 480 réis cada 
um). Quantidades inferio
res áquella á venda nas 
principaes drogarias.

Adisbaçâo barata da vi- 
islua j»;íi*a todns as ter
ras tião demasiado 
compactas nesn dem a
siado calcareas. 

Empregar desde já por 
cada milheiro de cepas,

25o kilos de Kainile e 7$ 
kilos de Phosvhalo Tho-1
m a espalhados a lanço e 
b.*m incorporados com a 
terra.

Esta adubação produz 
logo resultados na primeira 
vindima, mas muito maio
res ainda se nas aguas no
vas do outomno seguinte 
se entre cada milheiro de 
cepas, se semearem de 40 
a 5o litros de trernoços pa
ra os enterrar quando em 
flôr na primavera do anno 
immediato.

Com a Kainile, fornece- 
se a potassa, com o Phos- 
phato Thoma% o acido 
phosphorico e com os Ire- 
moços completa-se a adú- 
bação, com 0 a^ote.

Esta adubação não cus
ta mais de 7 ou 8 réis, em 
média, por cepa, fóra o 
valer do tremoço.

Para mais informações 
dirigirern-se os interessados 
a O. Herold &  C.a, 14, Rua 
da Prata — Lisbôa e 25 
Rua da Nova Alfandega, 
Porto.

Cnsto d ’apj)!âcação do
arseasiaío de cSicsassJio
Meio ae salvar um faval 

por 10  réis de mel coado.
Os Srs. O. Herold &  C .a 

R. da Prata, 14, Lisbôa e 
R. da Nova Alfandega, 25, 
Porto, vendem o Arsenia
to de Chumbo em barris de 
5o kilos a 3q o  cada kilo e 
em barris ou latas de 5 ki
los a 480 réis cada.

E por preços intermediá
rios vasilhas com pesos 
tambem intermédios.

Estes são os preços da 
droga, mas não o custo 
d’applicação, que se torna 
insignificante pelo grande 
volume d’agua em que se 
dilue.

Cada kilo de 'arseniato 
de chumbo applica-se dilui- 
do em 125 litros de agua, 
pelo que mesmo no caso 
do preço mais elevado, o 
custo dapplicaçãonão che
ga a cinco réis o kilo.

Com dez réis de mel 
coado salva-se um faval e 
deixa-se de ter fructa bicho- 
sa.

E’ um ovo por um real.

Adubos baratos
Chamam-se assim os 

adubos que se vendem 
a 600 ou 800 réis por sac- 
co de 5o kilos.

Podemos porém provar 
que, todo o lavrador que 
gasta estas coisas que de 
adubo só tem 0 nome, dei
ta 2o°|0 do seu dinheiro pa
ra a terra em pura perda, 
sem tirar a mais insignifi
cante vantagem.

Todo o lavrador deve 
comprar os adubos com
postos com devidas dosa- 
gens garantidas de a?ote 
acido posphórico e potassa 
da casa O. Herold &  C .a de 
Lisbôa e Porto.

ANNUNCIOS

a .n n u n c io

( i . 5 j>«bIleação)

P o r  este juizo a promo
ção do Ministério Pú 

blico n’esta comarca, car- 
torio do escrivão do se
gundo officio, e no pro 
cesso de execução por 
sellos e custas contra João 
Firmino Vintem, de esta 
villa, foi effectuada pe
nhora na quantia de réis 
79^413 depositada na Cai
xa Geral de Depositos e 
Instituições de Previden- 
cia no inventario orpha- 
nologico por obito de An
gélica dos Santos Palhi- 
nhas e cabeça do casal o 
viuvo João Domingos 
Vintem pelo mesmo juizo 
e cartorio, conhecimento 
numero 1 1 : 2 1 1  na impor- 
tancia de 6oo$ooo réis 
entrado no cofre da re
cebedoria de Aldegallega 
do Ribatejo, no dia 14 
de dezembro de 1904.

Nos termos do artigo 
931 do Codigo de Proces
so Civil são citados por 
éditos de dez dias e an
nuncios, a decorrer do se
gundo e ultimo annuncio, 
os crédores que preten
derem deduzir preferencias 
e sob a pena de revelia.

Aldegallega do Ribatejo, 
21 de fevereiro de 1907.

o  ESCRIVÃO

Antonio Julio Pereira 
Moutinho.
Verifiquei a exactidão:

O JU IZ DE DIREITO

A. Franco.

A N N U N C IO

COMARCA DE ALDEGALLEGA

00 iíibaIjo
( 8 . a p u b l i c a ç ã o )

P or este juizo de direito e 
cartorio do escrivão do 

segundo officio, a requeri
mento de José Fernandes 
Repas na execução que 
promove contra Manuel 
Marques Cepinha e sua 
mulher Maria de Jesus Chi- 
co residentes na villa de 
Aldeia Gallega do Riba 
Tejo, nos termos e para os 
effeitos do artigo 9 3 1.° do 
Codigo de Processo Civil, 
correm editos de dez dias 
a contar da publicação do 
segundo e ultimo annun
cio, citando quaesquer cré
dores que pretenderem de
duzir preferencias para nos

dez dias immediatos e con
secutivos ao referido prazo 
os deduzirem sob a pena 
de revelia, e relativamente 
á  quantia de cem mil réis 
e juros respectivos na Cai
xa Geral de Depósitos e 
Instituições de Previdencia, 
e entrada no cofre da rece
bedoria dAldeia Gallega 
em 1 de outubro de 1906, 
conhecimento n° 11:827, 
respectivo ao processo de 
arresto requerido pelo 
mesmo exequente contra 
o referido executado Ma
nuel Marques Cepinha.

Aldegallega do Ribatejo, 
18 de fevereiro de 1908.

O ESCRIVÃb

Antonio Julio Pereira 
Moutinho.
Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

A. Franco. 

ANNUNCIO

DO lllíillEJO
(&.a |msb!icaçâo)

P a r \  os devidos effeitos 
se faz público, que por 

sentença do tribunal do 
commereio de esta co
marca de Aldegallega do 
Ribatejo, de i 3 do corren
te me/., foi declarado em 
estado de fallencia José 
Feiix Cabanas, commer- 
ciante, domiciliado na vil
la da Moita, fixado o pra
zo de 40 dias para a re
clamação dos créditos, e 
nomeado para curadores 
fiscaes a firma commer- 
cial Oliveira Soares &  C .a, 
e José Nunes, machinista 
dos caminhos de ferro, 
ambos residentes em Lis
bôa, tendo o juiz prezi- 
dente nomeado para ad
ministrador da massa a 
José Joaquim da Silva Ba
rata, de esta villa de Alde
gallega.

Aldegallega do Ribatejo, 
14 de fevereiro de 1908.

o  e s c r i v ã o

Antonio Augusto da Silva 
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

0  JU IZ DE D IREITO ,

A. Franco.

A N N U N C IO

SATEJ
( i . a imbUicação)

P elo juizo de direito da 
comarca, de Aldegal

lega do Ribatejo, e carto
rio do escrivão Silva Coe

lho, correm editos de dez 
dias citando os interessa
dos que se julguem com 
direito a 1:868 metr#s de 
terreno expropriado a José 
Pereira Macovio e mulher 
Angela da Conceição Ma
c o v i o ,  de Aldegallega do 
Ribatejo, para construcção 
do caminho de ferro do 
Pinhal Novo a Aldegallega 
do Ribatejo, ou á sua im- 
portancia de i 38$ooo réis, 
que se acha consignada na 
Caixa Geral de Depositpsj, 
para o deduzirem no refe
rido prazo de dez dias, sob 
pena do mesmo terreno 
ser julgado livre e desem
baraçado e adjudicado ao 
Estado e a referida quan
tia ser entregue aos expro
priados.

Aldegallega do Ribatejo, 
3 de fevereiro de 1908.

o  ESCRIVÃO ,

Antonio Augusto da Silva
Coelho.

Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

A. Franco.

~ ADUBOS

Massa de purgueira, rici- 
no e adubos chimicos de 
toda a espécie, da casa O 1 
Herold & C.a

Quem pretender dirigir 
pedidos ao depositário jo - 
sé Pereira Fialho — Alde
gallega, 336

P A L H A  E N F A R D A D A

Ao preço de 200 e 240 
réis o fardo. E' de trigo e 
feita á machina.

Dirigir os pedidos a João 
Martins Gomes, Moita do 
Ribatejo. 332

Enfardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re- 
logio Junior, nesta villa, 
rua do Conde. 340
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Romance historico con
temporâneo por

MIRIEi MIRRA
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.

GÁZET A d a s  ALDEIAS

Semanarip illustrado depropagan 
da Agrícola e vuiyarisação de conhe 
cimentòs uteis. premiado com inéda- 
'Ihas de ourt), prata e bronze em difle- 
rentes exposições e grande diploma 
d’honra na Exposição da íiíipren a 
de 1898.. -

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

HISTORIA S A G R A D A
DQ

ANTIGO E NOVO TESTA1IEKT0

iVida de Jesus Christo e dos pri
meiros apóstolos^ acompanhada de 3o 
gravuras e [de dois mappas e um pla
no de Jerusalem.

PE I.A

“ E s t r e l la  d© X o rte ..
Com approvaçáç do sr. D. Antonio, 

Bispo do Porto.
Preço, brocbada— 160 réis. Carto

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oiiveiras, 75— FOR TO.

349 PA RA  O

COMMERCIO e INDUSTRIA
c casas parfiesslsres

Pintura inalterável em todo o género de desenhos, 
como monogrammas, alegorias, inscripçÕes, etc., etc.

D está ultima novidade apresentam-se amostras a 
quem as solicitar ao unico representante em Aldegal- 
lega ,-Manuel Br-ã\ dos Sanlos, rua Direita, i 3§, e rua 
do Pôço, 1 —Loja de Novidades.

mm
P or Soo réis semanaes se adquirem as cele

bres machinas ST N G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO À O  DA CRUZ, cobrador 
da casa \  iK ro ifK  dfc. C’.a e concessionário em Porhi- 
gai para a venda das '-ditas machinas.

Lnvíh catalogos a quem os desejar.
É I I  A L D E G A L L E G A - ! ig .

íD iriaidapdr cMiiheníà fier-raó

l u n h h  por S i É l i ô l f i  S A L G A M

M ÁXIM O  C O RK !

N A  P R I S Ã O

Vitimo trabalho littcra- 
rio do exíraordinariq escri- 
plor russo. 0  mais empol
gante que a sua pqnna tem 
produzido até hoje.

0  romance dos presos 
poiiticos - da Russia, dnályse 
dos costumes barbar os da 
escravidão moderna.

Um volume de-perto de 
200 páginas, com uma ca
pa a cores, illustrada com 
um dos melhores retratos 
do auclor.

I*reç» réis
«.4 E D IT O R A » 

Largo do Conde Barão, 5o

L I S B O A ® -

OS DBAVAS 
DA

Âucíi

RELOJOARIA GARANTIDA
—  j>E —  jac

cs Êoníramcsíicmo Marques
— £**€.5 + ■: ! . .j- ;

Relogios de bolso america
nos Inçuqbraveis de nickel m a- ’ 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4^000 ré
is, gai antiindo-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. 

r , , Diversos objectos douro e prata.
Car r ! l ° S de in,Ctal e dc borracha, tintas para mar
ra  ri í  numeraiioreá e datadores, prensas dealavan- 

SQC°  CO™ Sellos W  branco Para repartições
,nprf-C n COm.Panbl"as» etc-> marcas a fogo para caixas,, 

bineteb para tinta e para lacre, mono-
grammas em relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

%. R u a  191 re lia , S __ ALDEGALLEGA

(ChrOiijca do reinado de Luiz XV)
Romance historico por 

E. LA D O U C ETTE
Os amores tragicos.de Alanon Les- 

caut com o celebre cãválleiro de 
Grieux, formam ò'.entrecho d’esté 
romance, rigurosimente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade devéras en&intàdorV

A c<irte de Luiz xv . com todos os 
seus esplendores e misérias. é"esçri- 
pta magistralmente" peio aúctor d '0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
(?u novo' livro, destinado sem duvi

dada alcançar entre nós exito egual 
áquelle com, que foi, recebido em Pa
ris, onde se contavam por milhares 
os exemplaras vendidos.

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

ré is  o fasci<*.6iIo
r é is  o íomsí» 

2 valiosos brindes a todos 
os assjgnapt.es

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

ocratíca

Pequenos tr&táfdos de edueaçáo cívica e moral.- 
Obras dc .jjropagassda d^woéráUeíi.' ■ l$«iiiáés de 
vutgarisáçao sèleatiflea^- fbistndos hisíoricos.-Tul- 
gaplsaçáo cia seicncia das religiões.- QiSestóes de 
IsBíeresse proletário*.- KÍei-

OS U f f l l S
P A R I S

ESC;

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

lt R K Ç O S  ® A  A S S ^ ^ A T I T R A  S A  P K O V I X C I A

3 mezes, (6 números.) 280 réis;'6 mezes,'
. (12 números) 56o; 1 anno, (24 números) 1 $000 réis 

A sahir quin^enalmente.

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

Séde Ido Ceníh) da a Pequena Bibliotheca Democra- 
tica»:— Largo de Santo André, 19-A, i.°.

- s S È r  L i s B O À  i í í —

Romance de aconteci
mentos sensacionaes e ve- 
ridiço.s oc-corridos na actua
lidade e mais interessante 
que os Mistérios de 'Paris 
e Kocanrbóle por Dubut 
de Laforest.

Pedidos á «Editora», lar- 
jgo do Conde Barão, 5o — 
íLisboa.

E N C Y C L O P E D IA
D A S  FAMÍLIAS

Revista illustrada de
indlriicçãiô■ e recreio 

A Encycldpèdia m a is :uííl 
e económica q u ése  publica- 
ém Portugal. " :

'C a d a  numero consta de 
80 paginas’ prõfusamènté 
illustradas, compostas em 
Jypo  muito 'iégivéí, irnpPes^ 
sas e'm magnifico papel e 
ie lega rifem eh te' b i ;o c ha d o . 

Preco'dn ilfeigriátufa: an-* v O '
jno: 800 rérs!

Pedidòs d M anu el Lucas  
T o rres , rua dó Diario de 
Noticias, 9 3 — Lisboa. i

3o réis

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

Interessiinussipa narr<rcfio das luetas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com ;numerosas ziiicorgravunis de «homens celébres» do 1 ransvaal e do 
Orange. incidentes notáveis.'«cercos e batalhas mais cruentas 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 paginas ..................
Tomo de 5 fascículos...........................................  j5 o  »

tualidade.
. . .  4 ______ _ il», as dittèrentes

phas.es e acontecimentos emocionantes da terrível guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO i ÕER faz passar anífe os olhos do íeitor todas as 
« grandes batalhas, combates» e (fès; aramuças» d'esta prolongada e acérrima 
lucíá. entre inglezes,- tra svaálianos e oianginòs, verdadeiros prodígios de 
he/tOismo.e tenacidade, era que sã.Q egúaimente admiráveis a coragem e de
dicação p; triotica dé vencidos é vencedores.

OS:incidentes,variadissimos d'esta' contenda entre a poderosa Inglater
ra e . as duas, peq,u. nas republicas sul-african;ls. decorrèVn atravez de verda
deiras péripecias. p.or tal maneira iranijiticás e pittorescas, que dão á G U ER
RA .ANGLO-BO ER. donjtinctameiíte ;. 9111,0 irresistível attraçtivo dum a íiar 
cativa h storicíi das nossos d as. 0 encaíito da leiturá romamisada.

A Bibliotheca do D lA lllO  DE N O TIC IA S
apresentando ao piib!Íc‘õ esta or>ta em «iesmerada edição,» e por um preço di- 
íiiinirtò. julgá prestar iim . serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam delei.l^r-se eradquirir perfeito coiíhecimento dos súccessos 

que mai.. interessam ò mundo cultó'na;actu!ilidade.

A GU ERRA ANGLO  B 0 ER  é a obra de mais palpitante actual 
N ella sao .descriptas, «por uma testemunha presencial»,

Pec á 1:irnvre~a da P Y ãR ÍO  D E  NO I 1C IA S
Rua dõ Diario de Noticias, 11  o — LISBO A

íí>
LEIRIA, SANTARÉM E LISBOA

.SSafspa elior^gvaplí i dVésía ^ ó v iíte S a  eutuladosa- 
BBsekte' élali& rad®: pdo-.capitSo d » ,

c s é r® I í«  h b itá u h o l es. p ç ^ ií.®  c% ias y  Carlió

E’ uma obra perfeita,e de.absoluta necessidade para 
los que desejem conhecer eita provinciã com séds dis- 
trictos, os quaes.são impressos em lindas çores, com 
.as suaS vias de, cumrnunicação, os seus rios, as suas 
montanhas, as suas povoações, tudo isto perfeitamen
te disposto e impresso a nove cores, permittindo en- 
•contrar-se com facilidade o ponto que se.procura.

Este mappa é feito segundo o systema da Commis- 
;são de S er  viços Geodesicos. Portugueza.

E’ portátil, dobrando-se e reduzindo-se á oitava par
te'do seu tamanho, para o .que-é reforçado com uma 
bella telà de linho, cujo invólucro em forma de livro, o 
torna ao mesmo ternpó uma eiegante-e primorosa edi
ção.

Préçò 4.0.0 i-éis'.'Pelo correio-.-420 réis.
A'Còllècção das províncias-do .contioentie, ilhas , dos 

JÁç‘õres',"cQlcnias' africanas e índia, q.ue se1 compõe de 
1 2 : livrinhos, custa 40800 reis. Pelo correio 53ooo- réis. 
Mappa dé cada' província 400 réis. Pelo correio 420 
réis. -

Do rnesmò systema lia tambem o mappa geral que 
abrange Portugal e Hespanha por i$2.oo réisv Pelo cor
reio 1 $ 23.tvréis" E ainda o-me.srno mãppa ém folha in
teira e sem íela, proprlo para salas, çscriptorios e es
colas primárias por ’6oo"réis. Peio-xorreio 63o.

Todos o‘s pédidòsPsempre acompanhados da respec
tiva importância, devem ser feitoà a Egenio Moreira—
ARGANIL. - ■ -


