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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

Eleições
E’ no proximo domingo 

que o povo de Aldegallega 
vae dizer na urna se está 
ou não satisfeito com a 
monarchia.

Muitos cidadãos, com 
mais de cincoenta annos, 
votam pela primeira vez 
porque,  graças ao caci
quismo que têm imperado 
nesta  terra, ha trinta, pou
co mais ou menos, que a 
vontade dos eleitores é 
substituída pelo arbitrio.

Abre-lhes o partido re
publicano a urna num mo
mento em que se não vão 
degladiar os interesses de 
quaesquer partidos políti
cos, mas a fórma, de g o 
verno que os cidadãos 
portuguezes preterem. De 
um lado está a monarchia 
com todos os seus erros, 
com todos os seus crimeS, 
com todas as 'suas  extor
sões. Dó cutro está a Re-1 
publica com todas as liber
dades, com todas as' g a 
rantias e com o seu pro- 
gramma de bôa e zelóza 
administração.

De um lado está o rei 
com os seus privilégios; do 
outro está o povo com o 
seu direito. O  povo e quem 
paga,  o povo"é quem deve 
governar.

Tudo que não seja isto é 
um opprobio, é uma veri  
gonha, é a derrocada in- 
fallivel. e esmagadora da 
nacionalidade portugueza.

Urge  pois que todos os 
cidadãos,  aos. qu.aes a Lei 
dá o direito do voto, não 
se abstenham parque des
sa abstenção, -dessa culpo
sa indifferença é que têm 
sahido o mal do paiz.

Todos devem votar 
conscientemente e, desde 
que assim o façam, a vota
ção não póde deixar de ser 
absolutamente favorável á 
causa republicana pois que 
a monarchia só nos têm da
do aviltamento e adeanta- 
mentos.

Moureja um pòvo inteiro 
de sol a soí, dia a dia, do 
principio ao fim do anno 
n u m  labor constante, sof- 
frendo privações uns, pre-i 
potências outros, para g a 

nharem o pão quotidiano e 
d'esse pão ainda hão tirar 
a melhor fatia.para susten
tar a ociosidade d u m a fa
milia de parasitas e seus au- 
licos que nada produzem 
em beneficio da Patria?!; 
Não póde ser.

E para que não possa ser 
é preciso que todos nós en
tremos na lucta com von
tade firme e consciência 
bem nítida a fim de pôr- 
mos termo a esta bambo
chata que nos envergonha 
e humilha.

Afastem sobranceira
mente todos aquelles que,, 
esquecendo-se que são ci
dadãos, se põem incondi
cionalmente a angariar vo
tos a favor dos potentados 
da agricultura, da finança

O- ’

e dos syndicatos, com a 
unica mira de que esses 
potentados deixem cahir 
alguma migalha que elles 
sôffregamente póssam apa
nhar.

O s  que apanham as mi
galhas que dêem o seu vo
to a quem entenderem vis
to qUererem pagar com a 
consciência a ração que 
lhe deram, más não pre
tendam obrigar o povo 
pela pressão e pela ameaça 
a collaborar num acto de 
que só elles tiram os pro
ventos.

A l iberdade dó voto d e 
ve ser escrupulosamente 
respeitada e commettem 
uma infamia todos1 os que 
pretendem desviar os elei
tores do verdadeiro interes
se do Paiz.

Exigir votos por’ ordem 
du m  determinado indiví
duo a fim de lhe dar a im- 
portancia politica de que 
elle carece para os seus 
arranjos, com a aggravan- 
te d’esse indivíduo não pa
gar  ao Estado contribui
ções em harmonia com a 
sua enorme fortuna, é com- 
metter um acto indigno 
para com a Patria. E' galo- 
pinagem tanto mais crimi
nosa quanto mais ella se; 
aggrava  com denuncias e 
listas de indivíduos que 
não querem prestai" o seu 
auxilio ao suborno dos elei
tores.

Nós aconselhamos o po
vo desta villa a que des
preze os feitores do desvel-

lado protector e que no 
proximo dia 5 de abril vo
tem nos apóstolos da R e 
publica que é a unica fór
ma de governo que póde 
trazer-lhes algum bem e 
que 'póde tornar a Patria 
feliz e respeitada.

S cypiAo .

Processo para ter íaaasi-

tas batatas
Não é empregado só es

trume dè curral, não é em
pregando só lamas, não é: 
empregando só lixo, nãoé 
mesmo empregando adu
bos chimicos com fracas 
dosagens de potassa!

Então como é?
Todos os bons lavrado

res devem saber.
E’ empregando os adu

bos compostos especialmen
te feitos para a batata, com 
altas dosagens garantidas 
de potassa, de que esta cul
tura tanto necessita e com 
os outros elementos nobres 
perfeitamente equilibrados 
conforme as exigencias da 
cultura da batata e a 'natu
reza das terras, que se po
dem obter enornies prodú- 
cções de batata da melhor 
q aali d a d e.

Nas fegiões em q-ue seja 
costume adubar-se a bafa-» 
ta com-a Púrgueira, RÍèinoj 
Estrume's, Lamas e Lixo na 
occasião da sementeira, 
adubação-bástánte deficien
te, é da maxima vantagem, 
completar esta adubação 
espalhando com 8 a i 5 d-i- 
a s a n t e s ; d a s e m e n t e i r a, 2 5 
kilos de Chloreto de Potás
sio na mesma superfície em 
que se semearem 75 kilos 
de batata.

Para  a c-ukura da batata 
exigir sempre alfas dosa
gens de Potassa.

Só assim se poderão ob
ter grandes produções de 
boas batatas.

O s  revendedores e os la
vradores,  podem obter o 
Chloreto de Potássio com 
a maior facilidade.

Pedir adubo$, compostos 
especiaes ou Purgueira e 
Chloreto de. Potássio com 
esclarecimentos a O. He-' 
rolde: &  C . a R. da Prata  
14, i . °— Lisboa.

O u ao depositário em 
Aldegallega— José Pereira 
Fialho.

Comicio esBi fAlcoelieíe

Cerca  das tres horas da 
tarde do pretérito domingo, 
n um enorme recinto onde 
estava montado um estra
do, realisou-se, sob a pre- 
sidencia do sr. 'dr. Celesti
no dAlmeida,  Secretariado 
pelos nossos correligionári
os, srs. Antonio Luiz Ramos 
e José Martinho Júnior um 
grandioso comicio de pro
paganda eleitoral, fazendo! 
úso da palavra os distinctos 
oradores,  srs. dr. Esíevam 
de Vasconcellos, Feio Tere-í 
nas, Botto Machado, dr. 
José d Abreu,  Agostinho 
Fortes, Gastão Rodriguesj  
e dr. Cunha e Costa, que 
foram muitos ovàcionadosi

CoBÍerpsaciíts
Conforme haviamos no

ticiado realisaram-se no 
Centro Dr. Celestino d’Al
meida, no passado domin
go, duas conferencias, sen
do Conferente na primeira] 
ao meio dia, o sr. Fernão 
Botto Machado, e nasegun- 
da, ás 8 hora. da no.ite, o sr. 
dr. José Evangelista Soares 
da Cunha e Costa, irmãd 
do' nosso illustre: amigo e 
prestante correligionário, 
sr. d'r. J o ã o  Evangelista 
Soares da Cunha,;£ Costa,  
medico muitodistincto d’es- 
ta villa.

Na conferencia da noite 
o povo era tanto que não 
coube no salão do Centro, 
que é ‘enorme, vendo-se 
muita gente n:ís ruas das 
Taypas , 'd õ  Club e Santos 
Oliveira que circumdam 
aquelle edificio.

A ’ sahida, o povo, com 
archotes aecesos, esperou o 
illustre conferente-e levou-o 
em triumpho até casa do 
seu irmão na rua Tenente 
Valadim, entre vivas cons
tantes á liberdade, á demo
cracia e aos vultos mais 
iminentes do partido.

Uma vez ai 1 i o illustre 
conferente chegou á janella, 
felicitou o povo aldegallen- 
se e despediu-se com uni 
viva á democracia portu
gueza.  C o m o  o povo per
sistisse, o nosso illustre ami
go' e correligionário, dr- 
Manuel Fernandes' da C o s 
ta Moura, sub-delegado de 
saude desta villa, foi á janel
la aconselhar o povo a que

retirasse, porque poderia 
haver compromisso para 
alguns indivíduos arranja
do por alguém simples
mente com o fim de nos 
prejudicar na próxima lu
cta eleitoral.

Em seguida foi servido 
um lauto «copo J  agua» em 
casa- do nosso amigo, sr. 
dr. Cunha e Costa,  que 
terminou á meia noite, sen
do convidados para assistir 
os nossos correligionários, 
srs. dr. Manuel Fernandes 
da Costa  Moura,  Manuel 
Ferreira Giraldes,  Antonio 
Luiz Ramos,  José dAssis  
Vasconcellos, Eduardo Pe
reira Rato,  Jacintho Simões 
Quaresma, Antonio Vicen
te Nunes Marques, José 
Maria Mendes Junior e José 
Augusto Saloio.

Coanicio' asa M oita

Realisou-se na pretérita 
quarta feira, na villa da 
Moita, um imponente co
micio de propaganda elei
toral, a que presidiu o sr. 
dr. Luiz Fortunato da Fon- 
s.éca, secretariado' pelos srs. 
Fernando dos, Santos Cal- 
íado e dr, José. Bale iros 
Proença. O  sj’ . dr. Fortuna
to falqu sobre a causa . re
publicana e condemnou 
e n e r g i c a m e n t e a rn o n a r c h ía 
achando-a tão nociva quão 
perigosa para o paiz,,entre
gando em seguida a presi
dência ao sr dr Celestino- 
dAlmeida,  que deu a pala
vra aos seguintes.oradores:  
Dr, Êstevam de Vanconcel- 
los, Feio Terenas ,  dr. Men
des Bello,  Jo ã o  Fragoso» 
«7oaqui,m Ferreira Pacheco,  
Antonio Luiz Ramos e dr. 
Antonio José  dAlmeida.  
O s  oradores foram todos 
muito applaudidos.

—  —•—-é̂8íS>4-—w 1 
Arseiaiato «le Chaianbo tle 

Swifft

Novo insecticida ameri
cano, destroe os insectos, 
que se sustentam com a 
seiva dos vegetaes ,piolhos 
dos favaes, meloaes, rosei
ras, arvbres friictíferas, 
hortas, jardins, etc., etc.

Applica-se por meio de 
pulverisadores, como; os 
tratamentos da vinha e ba- 
tataes. ’ :

Preços, esclarecimentos 
e encommendas, a José Pe
reira Fialho— Aldegallega.
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Correram outra vez 
boatos alarmantes para a 
tranquillidade pública. Por 
algum motivo a tropa este
ve de prevenção nos quar
téis. Parece, portanto, que 
as coisas continuam no 
mesmo pé e que a situação 
em nada melhorou. Pois é 
preciso que tudo entre de
finitivamente nos seus ei
xos, porque os contínuos 
sobresaltos fazem mal aos 
tiervos.

Ha individuos que que
rem perturbar a segurança 
pública? Saiba-se quem el
les são e dê-se-lhes o devi
do castigo. Pretender em
baraçar o caminho actual, 
que deve estar livre e des
impedido de todos os en
traves' é um crime de lesa- 
patria. Já não vae o tempo 
para o trabalho das tou
peiras; agora combate-se 
desassombradamente. á 
luz do sol. E quem tem pe
lo seu lado a justiça, ha de 
sempre triumphar, embora 
lhe obstruam o caminho 
com milhões de obstácu
los.

Podem, pois, forjar á 
vontade conspirações tene
brosas, que nada conse
guem. Melhor é que se 
deixem d’isso e que ajudem 
n’umanova marcha de go
verno desinteressada e de 
largo alcance para o paiz 
os que ainda sentem von
tade de fazer alguma coisa 
boa em nosso favor.

O  rei está nas mãos de 
conselheiros que o podem 
fazer bom ou mau, consoan
te as idéas que lhe inspira
rem. Por mais decidido 
empenho que elle tenha 
em ser util aos seus conci
dadãos, se não for auxilia
do peloâ que possuem a 
longa experiencia dos ne- 
g-ocios públicos, nada de 
bom puderáfazer.Oqueelle 
deve é deixar o mais possí
vel a atmosphera mephiti- 
ca da côrt.e e passar algum 
tempo junto do povo, tor
nar-se-lhe accessivel, pôr-se 
finalmente ao facto das 
tristezas e das misérias que 
nunca têem echo a den-

FOLHETIM

Traducçáo de J. DOS ANJO S

1 1 1 P M O  FAIAL
IX

E  sem se voltar uma unica vez. sa 
hiu d’aque!la casa. onde tinha conhe
cida a inolvidável das volaptuosida- 
des.

A desgraçada ainda sofTreu por 
muitas horas. 0  corpo maguado era 
sacudido por espasmos cruéis. A finah 
enteiriçr.da por uma suprema convul- 
cão. çom a baba esbr< nquiçada cor
rendo ihe aos cantos do; labios cerra
dos, morreu ii’aquelle abandono lugu- 
í>fe‘ fcCMHj3‘oma cade-r». apedrejada; que 
—de noite— se deixa cahir na rua. so-

tro dos palacios reaes.
★

Todos os dias ha novas 
adhesões ao partido repu
blicano. Isto mostra o esta
do de desespero a que a 
nefasta dictadura reduziu o 
paiz. E ainda ha quem pre
tenda renoval-a. Custa a 
crèr num disparatç de tal 
ordem.

Talvez seja por esse mo
tivo que se propõe a depu
tado o dr. Miguel Bombar
da, illustre director do hos
pital de Rilhafolles.

Effectivamente torna-se 
necessário um banho de 
douche para certas cabeças 
esquentadas.

Jo a q u im  d o s  A x jo s .

--------------:— ... — «»»-------------- —

.Wuiiicipstl

E’ de toda a conveniên
cia para o bom resultado 
da eleição que os no sos 
correligionários não alte
rem a lista que lhes for 
entregue.

Não convém que ne
nhum dos nomes que a 
jcompõem seja substituiJo, 
porque isso seria enfraque
cer a votação podendo 
comprometter o resultado 
final.

A Commissão recom- 
menda com todo o empe
nho aos eleitores que si
gam estas instrucções.

------ — ------

Consta-nos que esta semana sa rea-
I sará nn freguezia do Samouco u na 
conferencia de propaganda eleitoral.

A sa i 339 ;í iogpa j>ls o
Realisam se hoje duas magnificas 

ses;óes de animatógrapho. a que n ri- 
guern deve faitar. visto exhibir-se al- 
li. peia primeira vez, as mais lindas 
firas da actualidade.

Brevemente: «A vida de Christo»; 
fita colorida com mais de mil metros.

■— -----------   -  —  ----------------

llimaore»
Que os sabujos do sr. José Maria 

dos Santos estf.o morrendo rapida
mente, uns; lentamente, outros.

— Que apenas lhe restam t'-es galo
pins mas sem valor ólgum.

—Que no papel de galopinagem 
quem «melhora figura está fi.zendo. 
ultimamente, é o sr. Antonio Diogo.

— Que a este «senhor» se fez já uma 
choruda promessa.

—!)ue essa promessa é de palha, 
lenha e róça.

— Que o «Homem» mais uma vez 
mostrou a sua intransigência «thalas- 
sica». indo mostrar ao sr. administra
dor do concelho, as inconveniencias 
que viriam do gramophone do theatro 
tocar a Marselheza.

------------------------------------ C"»------------ ----

Hoje. pelás 3 horas e meia da tar.le. 
exhibição de trabalhos hercúleos por 
Luis Marx, nn praça de touros, abri 
lhantados por uma fanfarra composta 
de amadores da i.®  de Dezembro.

bre um monte de immundicies.
O Paulinot tinha parado no passeio 

defronte da loja. Náo sabia o que ia 
ser d’elle. Náo esperava nada. Esma
gava-'he activamente o cérebro uma 
idéa fixa: morrer, .desaprarecer náo 
importava como nem para onde.

Melteu se pelas ruas populosas que 
iam dar aos boulevards.

Como n’um diorama funebie, to 
das as historias de suicidios que elle 
conhecia desfilavam e chocavam-se 
íhe oa cabeça.

Viu-se, alugando de no te um quar
to numa hospedaria de contrabando. 
Assignaria um nome falso no livro da 
policia e não teria mais do que accen- 
der um brazeiro no meio do quarto 
ou atar um còrdão das cortinas aos 
varões da cama. Mas regeitou logo 
essa idéa que lhe repugnava e ihe eno 
java o coração.

O D O M I N G O  

A P P R Ó X IM A -S E . . . .

Oito dias ap en as .. . e a 
urna aberta para receber 
as l is tas . . .  p e r d ã o . . .  as 
consciências dos ileitores, 
que por sua livre vontade, 
hão de eleger os seus re
presentantes em côrtes.

Da alta e escabrosa 
montonha — Portugal — 
correm das suas nascentes 
para a sua foz, duas cor
rentes de agua physica e 
moralmente differentes 
uma da outra: a corrente 
monarchica e a corrente 
republicana. A primeira, ha 
uns oitenta annos para cá, 
vem transbordando do lei
to arrastando os campos, 
arruinando as sementeiras, 
derrocando as casas e 
enundando de tal maneira 
as villas e as cidades que 
lhe ficam marginaes. As 
inundações de 4 de maio, 
e de 18 e 19 de junho fica
rão inolvidavelmente gra
vadas na nossa memória 
em que nós, indefesos ci
dadãos, apanhámos a nos
sa molha e muitos delles 
afogados na cheia béllica 
para nunca mais apparece- 
rem.

Nesta corrente sobre o 
ponto piscineo, não se en
contram senão tubarões 
pavo osas, horriveis ja- 
mandras e muito especial
mente o conhecido polvo, 
que se faz de todas as cô- 
res. . . políticas, segundo o 
logar que occupa.

Esses pavorosos andam 
sempre de cabeça altiva e 
promptos para nos tragar; 
as horriveis jamandrascom 
as suas finas garras para 
nos trocidar, e o polvo 
traidor prompto a nos en
ganar; denunciando-nos fal
sa e hypócritamente.

Eis o que nos offerece a 
corrente monarchica.

A corrente republicana, 
ha muito que vem descen
do mansamente da sua 
nascente e, vae, sem dis
túrbios, sem ameaças, nun
ca sahindo fóra do seu leito, 
até á foz onde encontra o 
bello e fino coral, que eno
brece o rico fructo quoti
diano do trabalho que ale-

Lembrava se da morte de um ca
marada seu—um tenente do regimen
to —que fizera trapaça ao jogo. T i
nham lhe encontrado o cadaver, no 
bosque, n ’um charco.

A agua. Parecia-lhe que o perse- 
gu a.

E  o Saturnino encarou com menos 
amargura todas as suas cobardias e 
aquella eonfiança temeraria nas suas 
virtudes que o tinham impedido na 
vespera de adormecer ditoso, com as 
suas illusões de amor e o seu nome 
salvo do ferrete da infamia.

Náo hesitava na escolha.
O Pena corria no meio de Paris. 

Tornaria a subir os caes. Iria sentar^ 
se num  canto deserto da praia, e de
pois de cahir a noite, deixar se-hia es
corregar para a agua negra. Os seus 
so ffrim en tos te riam  a fina l um termo. 
Morrie com elle aquelle  rece io  de que

gra o pobre, os banhos 
saudaveis que curam os 
doentes e as delicias que 
nella encontra o enlevo 
das creanças; e vae essa 
forte corrente formar e 
edificar o mais bello, ma
gnifico e magestoso porto- 
de-mar:— a Republica. N'el- 
la, encontram, grandes e 
pequenos, ricos e pobres, 
doentes e sãos de tudo o 
que mais aspiram:— A Li
berdade e o seu Bem-estar.

Mas olhemos bem, que 
estas duas correntes se vão 
degladiar no proximo dia
5 d’abril. O  exposto acima 
mostra clara e nitidamente 
a qual corrente a nossa 
barquinha— a lista— ha de 
ser lançada.

T ende1 bem aberto o 
vosso coração e vêde as 
fibras que o ligam ao espi
rito, para depois vos con
vencerdes de que o passeio 
que déstesnessa barquinha 
vos serviu de proveitosa 
licção.

A ’ urna pela honra da 
Patria!

A ’ uma pelo partido do
povo!

A ’ urna, cidadãos, e 
mostrae ao mundo civilisa- 
do que quereis a Republica 
implantada em Portugal.

F r a n ç a  N e t t o .
------ ---►ftíSKSÍ--------

®aaáa*a coiífereasela
Na passada quarta feira 

o sr. dr. Estevam de Vas- 
concellos, candidato por 
este circulo, depois de to
mar parte no comicio que 
n’aquelle dia se realisára 
na villa da Moita veio, a 
convite da Commissão Mu
nicipal Republicana d’esta 
villa, fazer uma conferencia 
no Centro Dr. Celestino 
d’Almeida. Quando o illus
tre conferente chegou en
controu o vasto salão re
pleto de povo que aguar
dava atli a sua chegada 
havia approximadamente 
duas horas.

A conferencia fez-se logo: 
O vice-presidente da C om 
missão, sr. Antonio Luiz 
Ramos, faz ao auditorio a 
apresentação do futuro de
putado por este circulo e, 
em breves palavras, defen-

estava gelado pensando nas lamenta
ções que iam encher a casinha dd 
bairro de S . Luiz e na sentença incle
mente que a voz cortante do coronel 
pronunciaria contra elle. no conselho 
de guerra. Ficaria livre da recordação 
e do remoso. e Como um destroço de 
matéria, a corrente havia de o levar 
brandamente até ás glandes ondas do 
Oceano onde tudo se desagrega no 
nada.

Ouvia n'aquella occasião, atraz d’el- 
le. o tumulto ensurdccedor de garo
tos que riam á? gargalhadas, jogavam 
o sôcco e chamavam uns pelos outros 
com alcunhas estridentes.

O capitão levantou os olhos.
Sem querer, tinha chegado á porta 

de uma escolla. E  pareceu-lhe que as
sistia á sahida dos extremos, no lyceq 
dc Versailles. quando o filho desem- 
boccava a correr do viisto portáo. Co-.

de as excellentes qualida
des que exornam o illustre 
conferente. Em seguida dá 
a presidencia ao sr. dr. C u 
nha e Costa que escolhe 
para seus secretários os 
srs. Manuel Ferreira Giral
des e Alvaro Tavares Mó
ra, fazendo depois a apolo
gia do talentoso orador.

Eram 11  horas da noite 
quando o sr. dr. Vascon- 
céllos terminou a conferen
cia, sendo enthusiastica- 
mente applaudido pelo po
vo que o acompanhou até 
á residencia do sr. dr. C u 
nha e Costa, onde ficára 
hospedado, vindo depois á 
janella agradecer as ova
ções que lhe haviam feito.

------ —>-í-ía.'-í •-*-»»-------

Baile
Muito animado o baile q';e se reali- 

sou na domingo pissado no celleiro do 
Sr. ntonio Pedro da Silva, organisa- 
do pelos srs. Ant> nio João Serra e 
Francisco de Sousa Fortunato.

---  -—------ -
Informa nos o sr. Nunes de Carva

lho que é clestituido d e• fundamento 
o boato que se propala de que corre 
perigo para os e pecta,dores o tuiiç- 
cionamento do animatógrapho; e u n 
to assim que, estando aili ante hontern 
um empregado d uma companhia de 
seguros, confessou encontrar tudo 
nas melhores con iiçóes de segurança.

(oin l O ã  annos

Falleceu em 22 do cor
rente, no logar da Atalaya, 
com a edade de io 5 annos, 
Anna Pinto, solteira, que 
durante 5o annos exerceu 
o cargo de ermitôa do san- 
tuario que alli existe.

Cosifcrcmei:» cia Sarilhos 
C» ra» <2es

Realisou-se hontem, pe
las 9 horas da noite, n’a- 
quella localidade, uma Con
ferencia de propaganda elei
toral em que fizeram uso 
da palavra alguns dos 
membros da Direcção e 
Commissão Municipal Re
publicana de Aldegallega, 
sendo todos muito applau- 
didos. A distincta phylar- 
mónica dalli e muito povo 
aguardavam a chegada dos 
oradores que foram recebi
dos com vivas ao partido. 
Term inaJa a conferencia, 
foi servido um delicado co
po dd^ua em casa do re
gente da phylarmónica, on
de se trocaram affectuosos 
brindes. A phylarmónica 
acompanhou os oradores 
até á sahida da terra.

mo elle lhe saltava ao pescoço antes 
de dizer uma unica palavra! Com que 
bons beijos os seus labios de creança 
lhe molhavam o bigode grisalho, com 
que sonoro.4 «Bom dia, papá!» elle 
saucava a sua presença!

Resfrescavadhe a fronte uma dôce 
alcamação e como se cada uma das 
suas ffoas recordações de familia ti
vesse curado, a uma e uma, as suas af- 
flicções e as suas chagas moraes, ex- 
humava-ás a todas sem ordem, as ma
is antigas, as mais vulgares, todas as 
alegrias, todas as ternuras, todos os 
sonhos que o amor adúltero jinha ti
nha mulhado e enterrado no esqueci
mento. 0  :

(Continua).



O D O M I N G O

Loja de \ovidades
Acabam de chegar a este 

estabelecimento novidades 
em enfeites para vestidos e 
applicações, assim como: 
espartilhos, rendas, borda
dos, toalhas, camisolas e 
lenços de bretanha em cai
xas proprios para brindes.

Essências finas e pós de 
arros a peso, chavenas e 
copos de cristal proprios 
para lembranças.

Preços muito rasoaveis, 
só na Loja de Novidades.

R. Direita, 1 39, esquina 
da rua do Poço. 357

A G RA D ECIM EN TO

O abaixo assignado, 
profundamente commovido 
com a esmola que acabam 
de lhe dar, vem por este 
meio agradecer a todos 
aquelles que condoidos da 
desgraça que 0 rodeia, im- 
possibilitando-o de traba
lhar, contribuíram para a 
ajuda do seu viver, não dei
xando de incluir os seus 
correligionários, srs. An- 
tonio Rodrigues Pinto e 
Francisco da Silveira Chei- 
rinha que se não poupa
ram a esforços. A  todos os 
seus inolvidáveis agradeci
mentos.

Joaquim Faustino.
---------------- • • • - ---------------

Quacs os adubos a ;s|)pli- 
car ?

Poucas são as pessoas 
que sabem quaes os adu
bos que devem empregar 
nas suas terras para as 
differentes culturas.

Por exemplo a Kainite 
como adubo potassico e o 
Phosphato Thomaç como 
adubo phosphatado são 
dois adubos que emprega
dos conjuntamente estão 
dando os melhores resul
tados em muitas terras, 
augmentando considera
velmente as colheitas.

Estes dois adubos devem 
ser applicados com algum 
tempo de antecedencia ás 
sementeiras deitando-se 
depois Nitrato de Sodio 
em cobertura, como adubo 
azotado, quando as cultu
ras tiverem um palmo, 
pouco mais» ou menos, de 
altura.

No trigo, centeio, ceva
da, aveia, milho, batatas e 
hortas, pódem-se espalhar 
na na terra antes de semen
teiras os adubos potassico- 
phosphatados e depois de 
nascidos espalhar uma ou 
mais vezes o Nitrato de 
Sodio em cobertura, va
riando as doses com as cul
turas.

Nas vinhas pode-se subs
tituir com economia e van
tagem o Nitrato de Sodio 
por uma tremoçada semea
da a seguir á vindima e en
terrada quando estiver em 
flôr.

Pedir instrucção, folhe

tos, esclarecimentos e adu
bos a O. Herold &  C .a R. 
da Prata, 14— Lisbôa, ou ao 
depositário em Aldegallega, 
José Pereira Fialho.

•-----------
Veada d e  a d u b o s  

O s lavradores no geral 
têem sempre que se quei
xar das casas vendedoras 
de adubos, sem repararem 
que a maior parte das ve
zes são .elles proprios os 
principaes culpados de se
rem mal servidos.

Eííectivamente os pedi
dos em regra são desacom
panhados de qualquer es
clarecimento, vindo as re
quisições de adubos como 
a de qualquer outro género 
que não demandasse tanto 
escrupulo e precauções.

A queixa por isso é injus
ta, porque pelo menos a ca
sa O. Herold &  C .a, 14, 
R. J a  Prata— Lisboa, 25, 
R. da Nova Alfandega— 
Porto, sabemos nós que es- 
crUpulisa o mais possivel, 
para prehencheras lácunas 
nos pedidos, tratando por 
todos os meios de se intei
rar das condições em que 
os adubos devem ser em
pregados, para os poderem 
fornecer com as maiores 
garantias de exito.

Além do «Fertilisador» 
que se distribue gratuita
mente em enorme profu
são, varias outras publica
ções são pela mesma fórma 
distribuídas, e todas com o 
fim de esclarecer os agri
cultores sobre a melhor 
fórma de adubarem as su
as terras, tendo em vista 
alcançar as maiores produ- 
cções com o menor dispên
dio possivel.

A secção technico- 
agronomica é dirigida pelo 
conhecido agronomo Sr. 
Ramiro Larcher Marçal 
com larguíssima pratica 
d’esta especialidade e coa
djuvado pelo sr. Diogo Fol- 
que Possollo tambem agro
nomo.

Além d’este pessoal te- 
chnico a casa tem como 
consultor-chimico um mui
to distincto e bem concei
tuado analysta.

A secção agronomica da 
casa O. Herold &  C  a res
ponde gratuitamente e 
com a maior promptidão 
possivel a todas as consul
tas que lhe são dirigidas 
sobre o assumpto aduba- 
çÕes, ou ao depositário em 
Aldegallega, José P . Fialho.

-------- ---- -
A d u b a ç ã o  rac io n al e b a 

fa  ia

A todas as culturas que 
precisam de azote pode-se 
fornecelo com grande van
tagem e economia por meio 
de uma cultura de tremoço 
enterrada quando estiver 
em flôr.

E’ principalmente nas vi
nhas que este modo de

adubação é mais aconse
lhado, pelos magníficos re
sultados que se obtèem.

O tremoço tem a pro
priedade de absorver o 
azote atmospherico não 
necessitando de se empre
gar adubos chimicos azo
tados.

Para que este modo de 
adubação seja verdadeira
mente efficaz é preciso que 
o tremoçal esteja bem de
senvolvido, porque quanto 
mais destroços das plantas 
se enterrarem, melhor é o 
effeito.

E’ portanto necessário 
adubar préviamente o tre
moço com adubos Potassi- 
cos e Phosphatados que 
vão produzir os seus effei
tos na vinha e no tremo
çal.

As tremoçadas adubadas 
préviamente e enterradas 
quando em flôr, são já mui
to usadas em Portugal e 
principalmente nas ilhas, 
com os mais proveitosos 
resultados.

Pedir instrucções, folhe
tos, esclarecimentos e adu
bos a O. Herold &  C .a, R. 
da Prata, 14, i.°— Lisboa, 
ou ao depositário em Al
degallega— José Pereira
Fialho.

------- ----í<«5>í--O*— — —-

lla x o fr e

e sulphato de cobre para o 
tratamento das vinhas, 
vendas porgrosso e miudo, 
pedidos a José Pereira Fia
lho— Aldegallega. 349

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

C u s í o  d ’applieação  d o  

arseassato d e  eliEHmbo

Meio de 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 390 cada kilo e 
em barris ou latas de 5 ki
los a 480 réis cada.

E por preços intermediá
rios vasilhas com pesos 
tambem intermedios.

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 arseniató 
de chumbo applica-se diluí
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.
* -— — ------- -

Adasbação barata  d a  vi- 

Bíha p a r a  to d as  as íer

ras ssão d e m a s ia d o  

cosn pactas asem d e m a 

sia d o  cnlcareas.

Empregar desde já por 
cada milheiro de cepas,

25o kilos de Kainite e 75 
kilos de Phosphato Tho- 
ma%, espalhados a lanço e 
bem incorporados com a 
terra.

Esta adubação produz 
logo*resuitados 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 tremoços pa
ra os enterrar quando em 
flôr na primavera do anno 
immediato.

Com a Kainite, fornece- 
se a potassa, com o Phos- 
phato Thomar 0 acido 
phosphorico e com os tre
moços completa-se a adu
bação, com o açote.

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

Para mais informações 
dirigirem-se os interessados 
a O. Herold &  C.a, 1 4, Rua 
da Prata — Lisbôa e 25 
Rua da Nova Alfandega, 
Porto.

— ------------- -— ------------------

«|jie adssbo devo appli- 
car?

Pedir a O. Herold &  C .a, 
Lisboa ou Porto, um ques
tionário em branco, ençhel- 
o e devolvel-o: enviar ao 
mesmo tempo uma amos
tra de 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 possíveis 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.

--- ■ ■
©  1bí o 11jl© sbos  F a v a e s  

Combate-se com uma 
mistura de 1 kilo de Arse- 
niato de Chumbo em 1 25 
litros de agua. Agitar sem
pre bem antes de empregar 
e app!icar por meio de pul- 
verisador no principio da 
invasão.

O Arseniató 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.

---------- -— ------------ -

Adultos 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 o nome, dei

ta 20°[o 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 açote 
acido posphórico e potassa 
da casa Ó. Herold &  C .a de 
Lisbôa e Porto.

' ^ Ã S t n t j n ò í o

COMARCA DE ALDEGALLEGA 
DO 11181100

( 8 . a p ub lic açã o )

Por este juizo de direito 
e cartorio do escrivão do 
segundo officio correm 
éditos de trinta dias a con
tar da publicação do se
gundo e ultimo annuncio, 
citando o refractario Ma
nuel Martins Padre, filho 
de Antonio Martins Padre 
e Maria Rita Serra, d’esta 
villa e freguezia de Alde
gallega do Ribatejo e au
sente em parte incerta, 
para no prazo de dez dias, 
consecutivos aos éditos, 
solicitar guia e pagar na 
repartição competente a 
quantia de 3oo5j>ooo réis, a 
que é obrigado por haver 
sido considerado refractá
rio ao serviço militar, ou 
nomear bens á penhora, 
sob pena de se devolver 
este direito ao ministério 
público, como exequente 
na respectiva execução e 
mais consequencias legaes.

Aldegallega do Ribatejo, 
12 de março de 1908.

o  ESCRIVÃO

Antonio Julio Pereira Moutinho.
Verifiquei a exactidão:

O JLflZ DE DIREITO

A. Franco.
~TALHAS~

Para azeite, vendem-se
2  de 4 pipas e duas mais 
pequenas. Nesta redacção 
se diz.

Aldegallega6'
Modista com longa prá

tica de chapéos, chegada 
de Lisbôa, faz e transfor
ma-os pelos melhores figu
rinos parisienses, para se
nhora e ereança, em todos 
os géneros; lava e tinge os 
cascos de palha ficando 
como novos e transforma 
os máis antigos; frisa plu
mas. Ensina a fazer cha
péos em trinta-lições.

Tambem faz vestidos, 
capas e casacos com a 
maxima elegancia. Executa 
toda a qualidade de figuri
nos mesmo os mais diffi- 
ceis.

Encarrega-se de enxo-



vaes para noivas. Ens:na a 
fazer flores cm panno, vel- 
ludo e sedá. Preços muito 
rasoaveis. Quem preten
der dirija-se a Beatriz Ne
ves iMiees, rua do Quartel, 
juntó á alfayateria Valen- 
tifn, nesta villa.

oja do Pôvo
Acabou de chegar a esta 

importante casa um bom 
sortido de fazendas pretas 
para homem e senhora 
próprias para a presente 
estação.

Pannos, setins, armures, 
crépes, sargés, matellasés 
e damassés para capas, e 
os bellos estambres pretos 
para fato de homem. Pre
ços baratíssimos.

A N N U N C I O

C I I I U C I  D l  ALDEGALLEGA 
DO -RIBATEJO

(°á.a |>fiil»Iiciíção)

P e l o  juizo de direito de 
esta comarca, cartorio 

do primeiro officio, e por 
deliberação do conselho 
de família e interessados 
no inventario orphanolo- 
gico por obito de João 
dos Santos Estrelia, no 
qual é inventariante Maria 
dos Anjos Fatia, hão de 
ser postos em praça no 
dia .5 de abril proximo 
pelas 10 horas da manhã,, 
á porta uo tribiínal de 
esta comarca, a hm d : se
rem arrematados por.pre
ço superior ao abaixo de
clarado os seguintes pré
dios:

Uma morada de casas- 
terreas com quintal sitasj 
na rua do Pinheiro em 
Alhos Vedros, livre e alo
dial no valor de 1008000 
réis.

Uma courella de terra 
de “semeadura no sitiò das 
Morçòas, freguezia de 
Alhos Vedros, foreira em 
i 5oo réis annuaes com 
Jaudémio de quarentena a 
Eíoy Antonio de Bas:os 
Castanha no valor de réis 
36o$75o.

A contribuição de re
gistro é paga por inteiro 
pelos arrematantes.

Pelo presente são cita
dos- quaesquer credores 
incertos para assistirem á 
praça' querendo.

Aldegallega do Ribatçjd, 
1 2 de março de. k.)o8.

\'èri fi 4uei a exactidão:

. 'O .JUIZ DE,DIRECTO.

A.. Frmcó.
o e s c r i v ã o '

■Jêsé Maria de Mendonça.

M AXIM O C O R K !

MA PRI
E®rcço E=é!s

«A ED IT O R A »  % 
Largo do Conde Barão, 5o

111 L I S B O A  3 f

M O N T E  NOVO

Vende-se- ou afóra-se 
esta propriedade próxima 
da estação dos Pégões. E’ 
composta de terras de se
meadura, charneca, um 
valle com agua nativa, ca
sa para caseiro, abegoaria, 
palheiro, poço e mais de- 
pendencias.

Tem 35o hectares e está 
isenta, por i 5 annos, de 
decima. Carta a esta reda
cção a X . O. P.

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 
teita á machina.

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

0  d o m i n g o _____

P A L H A

Enfardada, vende, muito 
boa, Antonio Joaquim Re
lógio Junior, n’esta villa, 
rua do Conde. 340
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Ãveíina ivíarques koitftamcsfrc

Rélogios de bolso america- 
nos Incuebraveis de nickel ma-\g 
cisso tendo as caixas linda 
mente gravadas, ao preço de 4^000 ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con 
tra qualquer peça que se parta. Ha mui 
tos outros desde 2S800.

Relogios de parede e de meza, accen- 
tamentos de rélçgiòs de torre, etc. 

Diversos objectos d ouro e. prata. 
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar

car roupa numeradores e datadores, prensas de.alavan
ca e de sôco com sei los em branco para repartições 
públicas, companhias, etc.:, marcas a fogo para caixas 
sinetes para tinta e para lacre, mono- 
■grammas envrelogios e para carteiras.

- i . ' A í T U m  ~  ' : i'f
Grande diversidade.empados e lunetas.

Romance historico con
temporâneo por

MIR1EL MIRRA
Fascículos semanaes a 3o 

réis e tomos mensaes a 1 5o 
réis;

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

G A ZE T A  d a s  ALDEIAS

Semanario illustrado de pvopagan- 
da ^gricpla e vulgarisaçáo de conhe
cimentos uteis, premiado com meda
lhas de ouro, prata e bronze em diffe- 
rentes exposições■ e grande diploma 
d’honra na Exposição da Impren.-a 
dè 1898. - ’

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

P O R T O

HISTORIA S A G R A D A
DO

ANTIGO E NOYO TESTAMENTO

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

P E L A

“ UsírelSa do Norte,,

Com approvação 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— PORTO.

A FABRIL SINGER
P or Soo réig semanaes se adquirem as cele

bres machinas S IN G E R  para coser.

■laidos a AURÉLIO JO A O  D A  CRU Z, cobrador 
da casa i u c o c K  «& € .a e concessionário em Portu
gal para a venda das dilas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
í l  A LD EG ALLEG A  I ® .

A N N U N C I O ,

C O M A R C A  DE ALDEGALLEGA

3, ifs ia  © irciáâ, % -  aldegallega

'a  G U E R R A " A N G - L O - B O S R
Interessantíssima narração das luctas entre ingiezés e boéfs,«illás.trada.» 

com numerosas zinco-gravuri-.s de . «.homens■ celebres» do 1 ransvaal e dp 
Orange. incidentes notí.veis. «cercos e batalhas mais cruentas Ga

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

do Transvaal.
Fascículos semanaes de 16  paginas.
Tomo cíe S fascículos-. . . . . . . . . . . .

3o
1 S 0

••a s

A GU ERRA ANGLO  BO ER -ç a obra .de mais palpitante actualidade.
.. .N'ella são descri]--tas, «por uma testemunha presencial», as differentes 

phasès e atontei iméntos.emocionantes da terrivel guerra qué'tem espantado 
o  i-.v.mdo inteiro.

A GU ERRA  ANGLO  i O ER faz passar ante os olhos do leitor todas as 
.(granàès bãtnihàs, corhbàtes» e «escaraiiVuçás» d‘esta prólõngada ’e acérrima 
lacta* entre ingièzes.: tr.a. svitaiianosie oranginos, veniadeiros prodígios i|e 
he-oismo e tenacidade, em que $ãoi egual mente admiravéis a coragem e ue- 
dicacãò p.itriotica de vencidos è vencbuoi-esi

Òs incldelites>ariadissihibs d'esta contenda e ure a poderosa I.ig[at&V 
ra e as diihs pé‘q u . nas'réptiblicas siii-africanas, decorrem a tra vez de. vérd>ú 
deiras peripecias". poi- tal maneira oi amr.ticas e pittorêscas, Q\;e dnó a GUER 
ÍLA AN GLQ rBO ER. conjunctamepte om-o4rresistivel at.tra.c,tivo o ’uraa nar 
rátivii Vstoucá dos nossos d as. o  tíncanto da leit-.u a romantisnda.

A Bibliotheca do DIAR1Ó  DE N O TÍC IA S
apreíemando ao pubiic-o'es'ut ohra.cfm «esmerada edição,» e por uni preço di 
minuto, julga pros.tar um serviço ãós niimerosos leitores qtie ao taejm : 
tempo desejam defeiíap-se è adquirir perfeito conhecimen-to dos siiecessoí 
que mais interessam o'mnndp cuito na actualidade.

Pedidos a Emprega do D IA RIO  D E  NQ  7IC L-lS  . 
Rua do Diario de Noticias, 1 1o  — LISBO A

\m

p E L O  Juizo de Dir.e-ito da 
sesf-unda vara civél da
' ’ ^  # r

comarca de Li>bòa-, no d.ia 
»sí8 do corrente mer de 
(Março, pelo meio .dia,, á 
porta do Tnbu.nal Judicial 
da mesma vara, >e ha.-de 
proceder ao arrendamento 
em hasta pública das pr.or 
priedades adeante designa
das' pe-i.tence_n.tes ao interdi- 
cto José Correia da Cosia 
Godinho e por virtude de 
deliberação do conselho no 
inventario por obito do Vis
conde de Correia Godinho, 
sendo as propriedades as 
sesruintes:

i .a— Quinta denominada 
«Atalaya» situada na fre
guezia de São João B a
ptista, Concelho de Alco- 
chete, çpmarca de Aldegal
lega, registada na. respe
ctiva conservatoria no li
vro B — 4,0 sob n.° r:3o6, e 
consta de. terras para paj- 
tagens.; e semeadura, po
mar de espinho e caroço, 
pinhal, s.obre.iralv olival e 

de fr-iicío. 
e casa para

mais arvore; 
po.co- e :nóra
çaseii'0, abegoaria e telhei
ro, fazendo parte também 
do arrendamento o pateo
grande e telheiro, casas

dependentes do pateo, e a 
que fica ao poente deste 
com entrada independente 
pelo lado do sul, junto ao 
predio nobre, mas com 
excepção deste.

2.° A marinha de D. 
Braz Pequeno, e um pe
queno, Paul in.culto que 
faz parte d^, propriedade 
marinha de D. Braz Gran
de e bem assim o muro 
de serventia,para a pousa
da e.paul.

Que o tempo do arren
damento. para cada pro
priedade é de dez'annos a 
começar no primeiro de 
oulubrp do corrente anno, 
sendo a b,ase da renda pa
ra a primeira propriedade, 
de 3oo$ooo réis annuaes, 
e a base d§ 2.;‘, 5o$ooo 
réis, devendo ser paga no 
fim de cada anno, e deven
do o rendeiro dar fiador 
edoneo.

As mais condições serão 
presentes no acto da pra
ça e acham-se já juntas ao 
processo onde podem ser 
examinadas por quem ti
ver interesse.

Aldegallega d o Ribatejo, 
22 de março de .1908.

Ve/rifiquéi a exactidão:

0  JUIZ- DE D IREITO

A. Franco.
•O ESC R IV Ã O r 

José Maria de lAendonça.


