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Regimen mo-

No dia f.° do mez coi 
rente passando nós pelo 
Rociò deparámos, na mon
tra duma tabacaria, com 
o retrato d’um adolescen
te vestido com a farda de 
marechal-general do exér
cito portuguez.

Não nos demorámos em 
cogitações para descobrir
mos de quem seria o re
trato, porque conhecemos 
o rei de Portugal.

Poucos dias ani.es tinha- 
mol-o visto fardado de as
pirante de marinha e por 
esse motivo perguntámos 
a nós mesmos qual teria 
sido o feito heroico prati
cado por aquelle joven de 
18 annos, ainda imberbe, 
para d’um momento para 
0 outro ser elevado ao 
mais alto posto da jerar- 
chia militar?

A resposta que podé- 
ir.ós obter foi ainda mais 
para admirar que o facto 
que a motivou.

Aquella ereança, que na 
vçspp rijt. {tp a  est udant ti
da E>cola;}tjN ^ a^  iendtj 
simplesm.ent.ej p? o-atoQ e 
os c ou h e ci m e n t p s"propri o s 
da sua idade, fó ^^ áam ajs i  
nada-menos • que ~pmclá-| 

_ inadS 1yb oPêf&S: ‘<i’unj
paiz que conta, 'só no con-

1 tinénte, ciptíb milhões d^

dente honorário da Aca
demia Real das Sciencias e 
da Sociedade de Geogra- 
phia sem ter escripto um 
livro e sem que saiba onde 
ficam as ilhas Mariannas, 
talqual como o sr. José 
Mária dos Santos é presi
dente honorário da Socie
dade Philarmónica i.° de 
Dezembro sem saber uma 
nota de musica, ou sem 
ter prestado a esta qual
quer beneficio que não te-, 
nha sido pago em capital e 
juros,"

Pois aquelle mancebo 
de-18 annos. que pelo C ó 
digo Civil não poderia ad
ministrar uma courella dei 
terra que seu pae lhe tives
se deixado, se nascesse nas 
condiçõéá em que nascem 
todos os outros cidadãos

AGRICULTURA -li' INDUSTRIA

Além díe marechal-gene
ral ’ dVr exército dé te.frà, 
elle é tambem almirante- 
chefe da nossa gloriosa 

"■marinha, que-noutres tem
pos deu ao velho mundo 
4fovõfi mundos, sulcando, 
na phrase do Poeta mares 
nunca dantes navegados e 
vencendo, sob a direcção 

nossas çgrandes nav$4 
^adores,-os^maiores perri- 
í-Ôs: e ás; mâis tremendas 

, tempestades, é que agora',

chavecos, ainda faz o as-í 
sombro de todo o mundo 
pela valentia dos nossoi 
marihKèiros e pela periciá 
e arrojo dos nossos offv 
ciaes.

Este mesmo adolescente 
será aind

portuguezes, esta apto, 
por ter tido. a sua genése 
no ventre de uma rainha a 
administrar todos os inte
resses de um paiz e a diri
gir, elle sem prática algu
ma da vid;l, todo o cum- 
plicado organismo de uma 
sociedade cujas necessida
des e exigerteias são de tal 
modo complexas que: o 
homem mais sabedor e dq 
ihais São, critério não póde, 
só por si, cabalmente at~* 
tender.

Este absthrdo, este- dis-j 
parate é a consequenciaj 
'dtf^-hèrêêítariédade que é 
por seií^Wrno a base prin4 
'èrpal do 'desacreditado q 
irracional regimen, que, 
ç'om enormes sací^ífeifes q 
paiz sustou ta. b
■ ; o!' f í
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.< um; - ''T»úi*à<?a
Ficou assente o dia 7 

do próximo mez de junho 
e não. q dia 3t do corrente, 
como já dissemos, para a 
tourada promovida pelo 
Centro Republicano Dr. 
Celestina d’Almeida. A 
curiosidade que esta toura
da está já despertando é 
extraordinaria, o que é de 
crer, visto que 0 produeto 
d ’ a q u e 11 e e s p e c t á c u I o % byâ 
applicado na instrucção do 
povo. en «ob ;

A commissão eticarrega-f 
da de Organisar esta toura
da não se poupará a traba
lhos a fim de proporcionar
ao público uma tarde di- 

ámanhã presi- vertidissima.

Portugal que é um p'ai’z 
em condições excepciona- 
es para tõdo o género de 
cultura, cujas aptidões 
agrícolas vão desde o pre
cioso vinho do Porto até 
á laranja de Setúbal e C o 
imbra acha-se niiiíY estado 
de lamentoso atrazo nesse 
rámo importantíssimo e 
fundamental da riqueza.

A nossa agricultura, po
dendo fornecer produetos 
de primeira ordem, princi
palmente em azeite e vi
nhos, v*ive uma vida sem 
vida, sefn enthusiasmo, 
num entfolhei' d’hombros 
tão caracteristicamente 
pórtugúèZ', porque as difíii 
éiildades de collocar vanta- 
josanYeute os seus produ
etos a faz desanimar e de
sistir duma lucta em que 
de ante-mão se considera 
vencida.

A rotina, esta velha ro
tina portugueza tão aferra
da a todos nós, concorre 
tambem bastante para que 
a agricultura nacional seja 
a desgraça que se vê. O 
nosso.i azeite que deveria 
ser. de primeira ordem, 
desde que conveniente
mente fabricado, accusa 
quasi sempre um grau de 
acidez que o torna imprg-j 
-prio.;.para muitos uios ení 
que devia ser empregada:
: Ahi temos patnexemplo
a nossa industria de conser- 
.vas de'peixe.(uma das pou-r 
cas in.dust.rias. \iaveis no 
nóâscx meio) a-s.eírvirkse so
bretudo de azeite.extran-l 
geiro para os-setis produ
etos e isto porque o azeite 
nacional, com raras» ex.ee- 
pçõe^^ não serve para tal 
lisa, unicamemte pela difi- 
ciencia da sua fabricação.

Com o vinho succede 
pouco- mais ou menos a 
mesma ccisa.

Depois, da crise terrivel 
produzida pela invasão 
philox,érica, quando oá 
noss os viticulto ré s f?c a ra ni 
c ò m p 1 e t a m e nt. e an h.i q u i 1 á - 
do;s . e  deso:ri.entá.dos pelo 
flagello inexorável, apare
ceu a vide anieric-ana, sal
vadora e- cheia, de promes
sas como urna inexgotta- 
vei coxo.ucopiade abundan-
ÇÍa:; jn-fix j b̂oc|í«n RbatBíi sm*Í

Olhada ao principio com 
desconfiança, bepi depres
sa ella triumphou por toda 
a pa.rte.e.nós assistimos e 
continuámos a- assisti!- á 
sua invasão crescente n^o 
só nos terrenos capazes da 
darem um bom vinho, mas 
tambem em m.uitos outros 
terrenos que nunca devi
am ser roubados á produ- 
cção cerealífera.

Dahi a terrivel crise de 
abundancia que estalou for
midável ha sete annos e 
que estamos certo, se ha 
de repetir tom  mais inten
sidade num futuro próxi
mo. A par deste plethora 
excessivo de vinho ha a 
carência enorme de outros 
produetos indispensaveis á 
vida. O- trigo, o. asSucar, o 
arroz que todos os. annos 
nos custam, milhares de, 
contos, por certo: são mais 
indispensáveis á vida do que 
o vinho.

Mas, como no espirito 
colectivo-do nosso paiz á 
idéa dominante é a do ga
nho immediato e abundan
te, toda a gente .põe vinhas 
poi:que. a vinha .tem dado 
muito dinheiro. Ora, desde 
que não. haja mercados, ex- 
teTOO-s-para -;e-sse. -produeto 
das nossasrterras, é inevi
tável <i]bw. , crise de, abun- 
daoeia,jcujas ten iveis c.on- 
sequ^ncias se tarão se.ntii] 
duramente , r. :■ S 

. Fazemos os mais, arden
te s. ,votos para .que . est,e 
nosso vaticínio .,não seja, 
confirmado pelos façtos; 
mas ; p 0 uçaj o u ne,nh-u m a 
confiança lemos em que 
tal suçceda. , ;

Um dos problemas roais 
urgentes, posto á sagacida
de dos nossos governos, é 
evidentemente a réalisacão ̂Y‘í i
de tratados de commerciq 
que facilitem a exportação 
do:s nossos vinhos. Sem es.- 
sa válvula de segurança1 
por certo a miséria não 
tardará a bater á.porta dos 
viticultores.

M'as' évclaro que- os tra
tados de commerciu não 
se obtem só. com boas pa
lavras e promessas piatóim 
ças. mais. ou menos since
ras.

O que precisâmds é dar 
compensação e ahi é que o 
problema toca o seu ponto

verdadeiramente melindro- 
so.

Com o todos sabem, 
Portuga! é um paiz coura
çado de direitos alfande- 
garios que se defende fe
rozmente contra a maioria 
dos artefactos externos. E’ 
á custa desse verdadeiro 
círculo de feiro que nos 
estrangula, que vive a mai
or parte das nossas indus
trias. O ra parece-nos que 
o problema ha de fatal
mente ter uma destas so
luções, ou sacrificar a in
dustria á , agricultura ou 
vice-vqrsa. ;

Qual das. hypothe.ses é 
rasoavel?

Ninguém,, de bom senso-, 
por certo, irá. optar pela 
segunda, e isto porque Por-» 
tugal é um paiz onde falha 
quasi por completo o. car- 
vão^de pedra que é 0 ner
vo, indispensável de toda a 
laboraçãó fabril

As quedas d'aguas, essa 
preciosa hulha branca, que 
com o auxilio da efecífici- 
dade, .póde transformar-se 
em energia transportavel e 
utiljsayej em qualquer par
te, tambem esc^seia entre 
nó.-?, de niod.0 q;ue a.nossa 
inJustria, com raras ex.ee-. 
pç9£s, hp. de sqrnpre ter 
Uina, ,yida. artifi.cial e enfé-

b*t ob nóa&q b m l
Urge, :pois, que- o.s go- 

vernos encarem de;frente o 
problema e procurem por 
todgs os medcis modificar 
a, crise terrivel que n.os 
amea;;a n’mi> futuro quc\ 
infeljzmeate». não virá. mui
to, distante..

C a s s s m e s í í o  f o r ç a d o

] 1A seguir romance 
Uma fáixãó-faldl, que tan
to agradou aos nóssos lei
tores, vamos', publicar ou
tro cio mesmo festejado au
ctor. Intitula-se Casamento 
forçado e a sua acção, 
muito simples e natural, 
desenvolve-se de uma rina™ 
nttra encantadora e com- 
movente, dando u.m desen
lace xpal. e bem preparado. 
Calculámos, coti^esponder 
assim ao subido iávor com 
-que n'os tê-ern disthio-uido 
sempre os leitores d '0  / Jo -  
mingo.
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O  deputado republicano 
sr. Êstevam de Vasconcel- 
los apresentou no parla
mento um projecto de lei 
sobre o amparo aos ope
rários, que estão completa
mente desprotegidos pelos 
poderes do Estado. Gomo 
era uma coisa de \itilidade 
e que não interessa a alta 
politica, esse projecto foi 
posto de parte. Km com
pensação, votou-se uma 
pensão à viuva de HintZe 
Ribeir.o, attendendo aos 
serviços que prestou á na- 
ção aquelle finado estadis
ta.

Esses serviços foram ne- 
nhuns.

E’ ponto assente que na 
■camara estão todos combi
nados para rejeitárem as 
propostas que os deputa
dos republicanos apresen
tarem. Quer dizer, quem 
manda alli são os eleitos 
do governo; os reprentan- 
tes do povo, os enviados 
soberanos da nação, são 
uma espíecie de verbo de 
encher. Pois hão de atten- 
del-os, quer queiram,' quer 
não; é questão de tem-

Basta de zombarias e de 
ludíbrios', o povo quer que 
nas côrtes se lhe dèem 
contas de todos os actos 
que os governos praticam. 
E o que o povo quer-, ha de 
fazer-se.

*
ír -k

Falleceu no hospital de 
S. José o engraxador que 
ha pouco tempo denUnciá- 
ra os srs. Macedo de Bra
gança- e Mendes de Almei
da, pertencentes á Associa-* 
ção do Registo Civil; como 
tendo-o alíiciadO paracomJ 
mettér um attentado con
tra a pessoa do rei. Aquel
les senhores foram postos 
em liberdade, por absòluta 
falta de provas e o engra
xador, provavelmente ra
lado de remorsos, envene- 
nou-se, succumbindo ago
ra aos effeitos da intoxica
ção. Levou parà o túmulo 
mais um mysterio e as victi- 
mas da leviandade da jus-
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Ordinariamente, o capitao-thesou- 
reiro gracejava com os seus camara
das, tendo para todos uma palavra 
Sffectuosa e amavel.

Mas n aquelle dia só se ouviu o ti
nir das moedas de ouro que o Pauli
not tirava do cofre aberto. As faces 
verdes olheira.; muito pronuncia
das e o signal angustioso de um pa
decimento desconhécido que enrugar 
va e deeompunha as feições do Satur
nino extinguiam logo as risadas e os

tiça ficam sem ter a devida 
reparação.

Joaquim  dos A njos.

---------- -— ---------- -

c  deitar  j á  o
citrato  de Sodio reaS
cearas.
Este anno ha muitas cea

ras perdidas, mas ha ou
tras que se podem salvar 
se ainda a tempo deitarem 
o Nitrato de Sodio em co* 
bertura sobre as cearas fra
cas, amarellas e atrazadas.

O  Nitrato de Sodio é o 
unico adubo que se póde 
applicar em cobertura so
bre as plantas já nascidas e 
verdadeiramente eíiicaz 
nos seus resultados.

Ha muitas cearas que sò 
se poderão salvar se lhe 
deitârem o Nitrato de So
dio a tempo.

Fazer hoje os seus pedi* 
dos de Nitrato de Sodio a 
O. Herold & C . Y  rua da 
Prata, 14. i.°, Lisbôa— Rua 
da Nova Alfandega, 25 — 
Porto, ou nesta villa a Jo
sé Pereira Fialho.

IlasiBícS
Com estabelecimento de 

chapéos de sol annuncia 
que acaba de receber um 
variadíssimo sortido, d e s 
tes chapéos em seda para 
homem, senhora e creança 
proprios da presente esta
cão.>

Preços muito módicos.
Rua da G raça— Aldegal

lega.
-----*-= w — w»---------  

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

—-— >«“— -- ------------

Arsciihito <íe (iiun ibo de 
siwiít

Novo insecticida ameri
cano, destroe os insectos 
que se sustentam com a 
seiva dos vegetaes, piolhos 
dos favaes, meloaes, rosei
ras, arvores fructíferas, hor
tas, jardins, etc:, etc.

Applica-se por meio de 
puiverisadores; como os 
tratamentos da vinha e ba- 
t a ta es.

Preços, esclarecimentos 
e ene em metidas, a José 
Pereira Fialho— Aldegalle
ga.

í • ■ , • ; ■ ■ ■

ditos alegres dós que entravam com 
fuido.

-Julgaram que estivesse doenté, der
reado pelo trabalho, dos dias antírio 
res. E  o capitão mais antigo, o tio 
Roq.uillardque, chegava invariavel; 
mente depois de todos, esfalfado pe
los seus ataques de asthma e arras
tando a perna pelas escadas,—disse 
lhe com a sua voz inflamada:

—! Como tu estás hoje, meu’ velho! 
Tens por força nlguma paixão solapa
da.

O Paiilinot émmagrecia cada vez 
mais. A 's refeições, comia sem appe- 
tité". O trabalho formava-se-lhe a pou
co e pouco impossível. Adormecia 
por muitas horas em cima dos livros. 
A’ noite desejava não se deitar, para 
evitar a prostração que às insomnias 
lhe causavam. A casa parecia qUe es
tava toda transformada.

Carta de Caulia .

O  nosso primeiro dever 
ao encetar a nossa modes
ta coiiaboraçáo nesie jor
nal, é, sem dúvida, saudar
mos os opprimidos, os que 
soíTrem e jazem nas casas 
matas dos fortes do conti
nente e os perseguidos pe
la tyrania ovante, que nos 
fortes africanos esperam, 
lentamené, que as terriveis 
febres os definhem em ho
menagem ao despotismo 
brigantino.

O poder monarchico 
em Portugal é insustentá
vel, e por isso a hora so- 
lemne da Justiça vai-se ap- 
proximando; mas, até que 
chegue o momento dessa 
hora bemdita soar é preci
so não descançarmos um 
instante e sermos solidários 
para com os que soffrem 
por um ideal querido.

Chorar pelos mortos rou
bados á vida por uma 
guarda odiosa, e cuidar 
dos vivos deixados na des
graça, é um dos mais sa
grados deveres das cons
ciências rectasc E' quasi 
sempre oneje nasce a re
volta sublime que auda
ciosamente clama a pala
vra formidável que faz tre
mer a fronte aos mizera- 
veis tyranos— Vingança!

*
★ *

O nosso programma, 
como toda a gente sabe, é 
sempre o mesmo: comba
ter a oppressão que nos 
tem querido esmagar com 
as suas garras aduncas, 
para proclamai' aos quatro 
ventos a necessidade abso
luta duma completa remo
delação na caranguejola 
governativa.

Vivemos num regimeni 
que nos faz lembrar a cha
ga duma ferida já em es
tado de decomposição, ou 
seja, por exemplo uma fe
rida cancerosa, infectada 
pelo tempo humido das 
noites de inverno. Desejam 
que nós tomemos parte na 
grande desinfecção? Pois 
bem; aqui estamos com o 
nosso sublimado corresivo 
e 0 nosso cautério para

O  D O M I N G O

Só o pequeno a alegrava ainda com 
as suas gargalhad.is infantis. A Suzan 
ria estava gravida e já nSo sahira da 
poltrona em que fazia meia na cosi- 
nha. A  avó procurava os recantos 
sombrios onde podia chorar e abys- 
mar-se na tristeza do seu órgiiíHo 

despedaçado e das suas illusóns per
didas pára sempre. Tinha uma chaga 
que lhe roia o coração, duas recofda: 
ções estreitamente ligadas uma-á ou

tra e que nunca lhe desapareciam da 
idéa. Eram a culpá dó seú genro e a 
Carta friamenae insolente com que o 

funileiro Nartel lhe tinha respondido 
mandando lhe pelo dinheiro que ella 
lhe pedira.

Foi n’esta tris,teza perpetua que a 
senhora Paulinot teve o seu segundo 
filho, uma menina muito fraquinha 
que parecia mal pôder viver.

O capitão cahiu doente uma sema-

ajudarmos á grande limpe-

Nao faremos desta pen- 
na humilde as sedas duma 
escova, mas única e sim
plesmente a lâmina dum 
punha!. Oh! não o duvideis!

Havemos.de fazer justiça 
a todos; aos bons e aos 
maus. A estes prendendo- 
os ao pelourinho da igno
minia, mostrando-os ás 
multidões como os cauza- 
dores conscientes do des
calabro da nossa querida 
patria, e aquelles levantan
do-os bem alto, como már- 
tyres da Idéa querida, p&- 
ra confiarmos nelles o Fu
turo de cinco milhões de 
habitantes.

A. DK J. Ol.IVEiltA.
-----i-.f T Tr-;?

Qual é o mellior adubo 
para milho?

Será 0 adubo mais claro 
ou o de côr mais escura? 
Será o que cheira muito 
ou o que cheira pouco? Se
rá o que se vende em sac- 
cos pequenos ou grandes?

Resposta: Nem a côr 
nem o cheiro, nem o volu
me dos saccos, em egual- 
dade de peso, têem influen
cia sobre o valor dos adu
bos,

O melhor adubo para 
milho é o que tem as devi
das dosagens de aqote, aci
do phosphorico e Potassa 
no estado mais apropriado 
ás differentes qualidades de 
terra.

Mandar uma amostra de 
terra (100 grammas pelo 
correio) e indicar se é ter
ra regada ou não a 0  He
rold & Ç*— Lisbôa, 14, 
Rua da Prata; Porlo , 25, 
Rua da Nova Alfandega* 
que indicarão pelo seu 
agrónomo o adubo mais 
apropriado, fórma de o 
applicar, preço, etc.

O  adubo é fornecido ou 
do armazém de Lisbôa ou 
do Por to, conforme ao com
prador mais convier.

Ha adubos para qualquer 
outra cultura.

Adubos chimicos bons 
estendem a sua acção fer- 
tilizadora pelo 2.0, 3.° e 
muitas vezes mais anno? 

-seguidos.

na depois dó p.irto da 'esposá.* O seu 
mal peorou progressivamente, como 
todas a; doenças que germinam ha 
muito tempo. A febre náo o deixou, 
e apesar da violência dos remedios, 
os reactivos com que lhe sacudiram 
a anemiá crescente do ctírpo, todos 
os symptomas de uma meningite se
declarsrem a um e um-

Estava perdido.
Teve crises atrozes, delírios duran

te os quaes reviviu o passado, trágico 
e vomitava todos os rancores queti- 
nha accumulados na alma.

0  nome da Vava vinha lhe sempre 
aos labios. Vociferava desesperada
mente. N'aquelles accessos, julg?va 
que o accusvam e negava ò roubo 
com uma raiva furiosa.

A senhora Rícôme náo largava a 
cabeceira do genro. Aquella doença 
tinha-lhe acalmado todo o odió, toda1

Centro U r. Celestino 
dWlmeida

Pelas nove horas da noi
te de domingo passado, 
houve neste Centro reu
nião de assembléa geral 
para apresentação de con
tas e eleição de novos cor
pos gerentes, entrando de 
novo apenas os srs Fran
cisco Freire Caria Júnior, 
como presidente do con
selho fiscal, e José Antonio 
da Silva Junior, como se
cretario.

Terminado este acto o 
nosso correligionário Fer
reira Giraldes propoz que 
se lançasse na acta um vo
to de contentamento pela 
restituição á liberdade do 
correligionário Ramalho, e 
o dr. Cunha e Costa pro
poz que se lançasse outro 
pela maneira brilhante co
mo a Commissão Munici
pal se tem conduzido em 
todos os trabalhos.

----------  — —«to. m   

Humores
Que os thalassas d'esta 

villa estão muito incommo- 
dados com as despezas que 
o Centro Republicano fa* 
em dé>feza dos seus filia
dos. U', : ■■ í ;. ,. ::.'I •

— Que esses incommo- 
dos são de barriga e nada 
mais.

— Que os policias são 
agora provadores de vi
nhos.

— Que o povo de Sari
lhos Pequenos está á espe
ra do collegio que o sr. 
Barbosa mais uma vez lhe 
prometteu por occasião 
das eleições.

— Que os thalassas da 
Moita terão pouca vida e 
que o culpado d’isso será
o sr. Barbosa.

;í©  D ia b o .,

Assim se intitúla um jor
nal que encetará hoje jem 
Lisbôa a sua publicação!'

Que «O Diabo» seja 
muito feliz. 1 ! - ■
- ■- =----- ? ■«»» ■/— —’ .

“ Alto Alemtejo.. '
Recebemos a visita ^es

te coilega que se publica 
em Castello de Vide, de 
que é director o sr. Alfre
do Antonio Rodrigues.,

E’ semanario e diz-se in
dependente.

a aversão. Já se tinha dedicada uma 
vez. dedicava se agora novamente, 
de corpo e alma.

E emquanto as palavras de vergo
nha clamadas pelo Saturnino lhe rea
vivavam as recordações más, a pobre 
senhora pensava na primeira doença 
em que tinha tratado d'eile, em que 
o tinha estimado até ao ponto de lhe 
confiar a felicidade da filha. No seu 
espirito, as ignominias ápagavam-se á 
pura claridade da ídealisação aritiga.

(ContipuaJ,
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Um dos epísodios mais 
originaes entre os muitos 
que caracterisaram as ulti
mas eleições, foi aquelle 
que se refere a uma accin- 
tosa perseguição feita a um 
empregado da fiscàlisaçãò 
do real dagua coliocado 
neste concelho. •

Original e rediculo, 
prestava-se a uma barriga- 
da de riso, se não fôra a in
fâmia do pretexto, a hono
rabilidade dos promotores, 
e o aproveitamento da op- 
portunidade do acto elei
toral para satisfação de vin
ganças meramente pessoa- 
es.

Esse empregado que nãò 
é nosso correligionário, no 
seu pleno direito, mas que, 
justiça acima de tudo, con
fessámos ser incontestavel
mente- honesto e cumpri
dor dos seus deveres, por 
um raciocinio lógico, des
pertado na equilibrada 
mioleira da auçtoridade, 
talvez péla audição do 
Grande Elias, foi persegui
do p o r . . . ser amigo e ter 
relações com um seu com
padre que é republicano!

Este é o pretexto offici- 
al! É assim como no Gran
de Elias por Uma cadeia de 
fuzis, se consegue tudo por 
intermedio dum criado que 
é primo do barbeiro, que é 
genro do cocheiro, etc., 
etc., do Grande Elias, pelo 
tal peregrino raciocínio, 
porque aquelle senhor, se 
resolveu a casar com uma 
senhora, que lhe deu um 
filho, que foi baptisado ser
vindo de padrinho o nosso 
correligionário, ficando as
sim compadres, nosso cor
religionário ficou!!!

Ora bolas!
Quem púrém conheceu 

como nós conhecemos a 
perseguição accintosa que 
tem sido feita já  por vezes 
a esse émpregado, quem 
souber dos factos imfames 
de que tem sido victima, 
com a dggravante inquali- 
ficavel de com elles, procu
rarem até attingir uma di
gníssima senhora que se 
honra em não ser das rela
ções desses cavalheiros, 
quem examinar bem todas 
as pequeninas âlfinetadas 
que meia duzia.de irres
ponsáveis que não beberam 
chá em pequenos, quotidia
namente lhe dirigem para 
assim lhe tofharem a vida 
daldeia um constante mar- 
tyrio e um ininterrupto so- 
bresalto, pasttia que em 
pleno seculo xx a auctori- 
dade administrativa colla- 
bore numa campanha que 
de longe vem, e quç se sir
va das suas relações fami
liares para destruir a felici
dade dum casal e reduzir 
á miséria uma familia, em

que ha duas creancinhas.
Em vez de politiquices, 

sr. administrador, e visto 
que dia a dia, hora a hora, 
minuto a minuto, segundo 
a segundo, tanto piéga 
moralidade e justiça, gran
deza d’alma e'caridade, in
forme-se mas com quem 
pela sua posição e pelo seu 
caracter, seja incapaz, par 
simples bajulações ou por 
mesquinhas vinganças pes- 
soaes, de lhe occultar a 
verdade, e estamos con
vencidos, porque ainda nos 
não abandonou por com
pleto a crença*das boas in
tenções de quev . ex.5 veio 
animado ao desembarcar 
de novo nesta terra, que 
immediatamente dará a 
mão a amigos do diabo 
que só procuram desfazer 
a lenda de bondade que au
reolava o seu nome.

Se quizer, siga o conce
l h o . . . E ' gr d lis.

; --------- «...—- —  j—  

A direcção da Sociedade
i 0 de Dezembro, desta 
villa, está em contrato com 
a commissão dos festejos á 
Senhora d’Arrab>da,., em 
Azeitão, para a phylarmó
nica alli ir tocar áquellas 
festas no dia 8 do proximo 
mez de junho.

— —--- —«»——xza»*-— -------—»
Q u a l  c o m e lh o r  ad u b o  

para balata?

Será o adubo mais claro 
ou o de côr mais escura? 
Será o que cheira muito ou 
que cheira pouco? Será o 
que se vende em saccos pe
quenos ou grandes?

Resposta; Nem a côr nem 
o cheiro, nem o volume 
dos saccos, em egualdade 
de peso, têem influencia 
sobre o valor dos adubos.

— O  melhor adubo para 
balata é o que tem o a~ote, 
acido phosphorico e Potas
sa com as dosagens devi
das e no estado mais ade
quados á natureza da ter
ra.

—:A batata para dar pro- 
ducções enormes precisa 
de altas dosagens de Potas
sa.

— Enviar já uma amostra 
da terra (ioo grammas pe
lo correio) com esclareci
mentos a O. Herold á rC .^  
14, Rua da Prata— Lisbôa 
e 25, Rua da Nova Alfande
g a— Porto, que indicarão 
pelo seu agrónomo o adu
bo mais apropriado, fór
ma de o applicar, preço 
etc. •

O adubo é fornecido ou 
do armazém de Lisboa oii 
do Porto, conforme ao 
comprador mais convier.

Ha dubos para qualquer 
outra cultura.

Adubos •e.hinveos,. borfs 
estefidem á '
tilisadora pelo -j.°, J .h |  
muitas- vezes mais annos 
seguidos.

0 L 1V B E  PENSAMENTO
11

Ao iniciarmos uma acti
va campanha contra a fe
roz reacção, que hoje está 
dominando Portugal, dize
mos que o povo de Aldegal
lega, povo essencialmente 
democrático, hoje quasi 
livre da tutela que o ames- 
quinhava, desconhecia, não 
que a sua idéa para ahi o 
não arrebata, mas porque 
a instrucção e os factores 
do Livre Pensamentoainda 
não lhe tinham germinado 
na alma.

Para nos afoitarmos a 
uma affirmação peremptó
ria, contámos cfhoje em 
deante, além da justiça im- 
manente da% campanha, 
com o interesse que o es
pirito público vem mani
festando, pelas questões de 
que realmente depende o 
futuro das nações moder
nas, dos povos que pre
tendem entrar no movi
mento contemporâneo, e, 
derítró d’elle trabalharem 
para a emancipação da 
Humanidade. Não só nos 
não enganámos nas nossas 
previsões como as vemo> 
excedidas pelos factós. O 
ultimo congresso do Livre 
Pensamento, reaíisado em 
Lisbôa deu provas exce- 
pcionaes e o demonstrou 
categoricamente pelo in
teresse que despertou.

Poucas semanas de pro
paganda, bastam sobre mi
nha convicção para que o 
laborioso povo d’esta terra 
abrisse francamente a idéa, 
a adopte e a faça sua. 
Hoje não é só a imprensa 
que protesta contra as in- 
farhias exercidas aos ho
mens que desejam ser li
vres; é o clamor público. 
E’ a grande Associação do 
Registo Civil. São todas as 
classes cooperativas do 
paiz.

Foram ultimamente os 
congressos do Livre Pen
samento em Lisbôa e do 
partido Republicano em 
Coimbra.

São todas as associações 
democraticas e libe_ra.es do 
paiz, activamente empe
nhada em derrubar' as 
«muralhas da China», em 
decretar em tòdo o Portu
gal a liberdade de consci
ência, a liberdade de circu
lação e a liberdade de pen
sar. E', finalmente, todo o 
povo liberal da nação por
tugueza, • gritando «uma 
voce» c.om enthusiasmo e 
convicção:

«Abaixo a reacção»!
F rança. N e t t o .

-\---—--- -XZtS&jZ-*-----J--
A direcção do monte-pio

« Aldegallega Operaria»
deve reunir na próxima 
quinta feira, pela;?#..horas 

ida noite, a fim • -olver 
; sobre a reforma dos seus 
'estatutos.

O  D O M I N G O

H o m e n a g e m

Em homenagem ao illus
tre cidadão, sr. Augusto 
José da Cunha, um grupo 
de republicanos convidou 
o povo da capital,a dirigir- 
se hoje a casa daquelle 
nosso illustre correligioná
rio, a pedir-lhe que volte á 
camara dos pares a exer
cer as funcções de repre
sentante da nação e a de
fender os interesses do pa
iz.

----------- —-fOSSX——  t-------
Contaram-nos que a sr.a 

D. Beatriz Pimentel está 
sendo, todos os dias, es
pancada pelo filho.

A’s auctoridades pedi
mos indaguem da veraci
dade do facto .para qu.es.e 
acabe com esse vergonho
soescandalo, dando o de
vido correctivo ao matulão.

---------- -— -----------

A  ia i m  a t®g r a p h  o 

Eis o seu programma 
d'hoje:

Natal Svonnic — Corrida 
em andas— Mau filho—Ju
lio no Quartel— Sogra ter
rível— Desgraça persegui
dora — Lunáticos — Se
nhora tem desejos.

Principiará ás 9 horas da 
noite em ponto.

j -S-i------- ---------------------:-- y----. )
M a u u s l  <lo§ «fuizes e Sis- 

crívaes «le F o r 
m ulário  Geral alo P r o 

cesso asa instaaEcia íaí- 
ferior.

PRIM EIRA P A R T E
Do Ju ii de Pa~ e seu Es

crivão: Quem o póde ser. 
Habilitações e jurisdicção. 
Representação do ministé
rio público. Sub-delegado. 
Escrivães. Emolumentos e 
sala rios. Competencia.
Processo: Do processo de 
transgressões. Fórmula de 
participação. Auto de par-  ̂
ticipação. Modelos para es
te despacho. Citação e in
timação. Formulas: Man
dado para citação do trans
gressor. Modelo da nota! 
Certidão de citação para 
hora certa.; Nota que deve 
entregar ao familiar ou pes
soa que receba a notifica
ção de prova certa. Do jul
gamento. Custas e salarios. 
Certidão de citação quan
do o réo indicar testemu
nhas n’esse acto. Termo de 
entrega da defeza e indica
ção de testemunhas. T er
mo de entrega da defeza 
pelo transgressor. Acta de 
audiência. Guía para depó
sito da multa. Execução. 
Informação. Despacho. Ap- 
pelação. Seus effeitos. Des
pejo de prédios rústicos e 
urbanos. Citação, despacho 
e observação importante. 
Informação. Modelo de sen
tença. Custas e Caminho. 
Opposição ao despejo Sus
pensão do despejo. Infor
mação e despácho. Despa
cho Sentença. Carta pre
catória. Cobrança de pe
quenas dividas. Arresto, 
embargos e conciliações. 
Damno.

SEGUNDA P A R tE
Formulário; Fórmulas 

diversas para todos os au
tos de conciliação. Disposi
ções várias que têem appli- 
cação aos escrivães dos jui
zes de paz. Citação por 
carta ou mandado. Termo 
de juramento. Ter-mo de 
confissão da acçãò. Acções 
de damno. Auto de vistoria. 
Carta precatória para vis
toria. Das execuções, em 
geral, perante os juizés de 
paz. Certidão de citação. 
Auto de penhora. Rosto 
de autos. Autuação e ter
mo de preparo. Termo de 
juramento ao louvado. Edi- 
tães para a arrematação. 
Arrematação. Auto de ar
rematação. Auto de impo
sição de sellos Embargo de 
obra nova. Dos arrestos, 
Inquirição de testemunhas. 
Auto de arresto.

TERCEIRA tWRTE 5 :

Legislação: Decreto de 28 
de novembro de 1907: Or- 
ganisação dos juizes de paz. 
Decreto de 28 de novem
bro de 1907: Transgressõ
es de posturas e regula
mentos policiaes. Decreto 
de 3o de agostò de 1907: 
Despejo de prédios urbar 
nos. Decreto de 29 de maio 
de 1907: Cobrança de pev 
quenas di vidas. Appendicú. 
Direitos paroehiaes.

Preço de cada exemplar 
5oo réis.

Remette-se franco de 
porte a quem enviar a sua 
importancia a Nanuel Lu
cas Torres, rua do Diario 
de Noticias, 93, Lisbôa.

ANNUNCÍOS

_ t _ _ _ _ _  s

A todas as pessoas que 
desejarem fazer as suas 
compras de faze-adas, l|p3" 
brâmos a cònvèhfáncift <Je 
irem á conhecida

L O JA  D ()’ POVO  
na Praça Agrícola.

E sabeis porque?
Porque são já bem co

nhecidas as vantagens, sor
timento e boa qualidade 
dos artigos que alli se ven
dem; e para occasiões jje 
massa como a actual, de
certo que todos procuram 
juntar o util ao agradavel, 
o que só se poderá obter

L O JA  DO POVO
Em casimiras para fatos, 

nisso então nem se fala! 
sortido mostruoso!!!

Preços inegualaveis! E 
agora, então, que chegou 
uma enorme remessa des
te artigo que encanta to
dos Os que têèm bom gos
to a vestir bem!

Façam uma visita a títu
lo de curiosidade e verão 
que os não enganámos.

E’ a Loja do Povo, na 
Praça Agrícola. Não se 
enganem.
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M AXIM O CO RKI

NA PRISÃO

E N X O F R E RELOJOARIA GARANTIDA
e sulphato de cobre, a 

retalho, vende-se na rua 
José Maria dos Santos, of- 
ficina de J. Santos Anino, 
nesta villa.

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

P r e ç o  S O ©  réis

«A E D IT O R A » 

Largo do Conde Barão, 5oALDEIASG A ZET A

f  vohiine, tl<S© réis luro 
c h ad o : , eneaderpíado

réis.

A ' venda em Iodas as livra 
°^r rias ;

Maiuiel Antonio òo Carmo
RlÍÀ DA GRAÇA:, lf8-l.°-D. 

Aldegallega 403

Interessanussimá narração das luctas entre inglezes e b.oers, «illustrada» 
com numerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do Transvaal e do 
.Orange. incidentes notayeiç,-«cercos e batalhas mais cruentas.da

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

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de' 1 6 paginas. . . . . . . . .  3o réis
Tomo de 5 fasciculos..............  ...........................  i 5o »
A  GUERRA ANGLO BO ER é a obná de mais pa|pijante actualidade?

N ella 'são déscriptas, «por uníã, testemunha .presencial»? as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivéí guerra què tem espantado 
0 mundo inteiro. u

A GU ERRA ANGLO PO ER faz passar ante os oltyçs .do1 eitor todas as 
«grandes bat; lhas, cbmbates» e «escaramuças» d-es ta prolongada e acérrima 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e ©rangidos; verdadeiros pro.digios de 
he-oismo e tenacidade, em que são egualmente., admiraveis a coragem e de
dicação patriótica "de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d ’esta contenda entre a poderosa Inglater
ra e as duas p-equ. nas republicas sul-africanas. decorrem a tra vez de verda
deiras peripecias, por tal maneira drdmaticas e pittorescas, que d.io á GU ER. 
-RA ANGl.O-BO ER. conjunctanientc orn o irresistível attractivo d‘uma nar 
rativa histórica dos nossos dias, o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DÊ N O TICIAS
apresentando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preço di
minuto, julga !prestar jum  sprviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam de.leitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos sucoessos 
que mais interessam o mundo cuito na actualidade.

Lon/eccionam-se Jatos, 
pelos últimos figurinos, 011 
como o freguei os desejar 
e com a perfeição das pn- 
?nei}'à.s casas de Lisbôa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindorse ao fregue% 
que nada tem a perder ppr- 
que quando não seja execu
tado qualquer fato como 0 
exigira é substituído por ou
tro sem pagar mais. Soli- 
de\ e bons Jorros.

Tambem se executam, 
servidos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nas fa 
zendas mais difficeis. r  . ' ' e s t e  importante estabelecimento ha

grande quantidade de vidros, de cris-
- tal nacionaes e extrçingpiros e vidra-

 ̂ ças em , todas as dimensões por pre-
■ ços eguaes aos de Lisbôa.

EncaYr'ega~se. de coliocar vidraças 
vsqiMZ em janellas, vitrines, etc.

Ha tambem molduras em madeira e differentes arlU 
gos dé-louça. .

0  proprieiariò d-este estabelecújmito pède, ao ex-mQ 
público -dlesld terra que.não vá a puir a parle sem pri
meiramente experimentar o& seus artigos e. preços.

re-a do D IA R IO  D E  NO T IC IA S  
rio de Noticias, 1 10  —LISBOA

:/;Lníenie> fEemãa
(Chronica do relijado de Luiz XV;)

Romance historico por

• E. LAD O UCETTE
88, RUA DIRÇITA, ©O P e q u e  55 os tratados de  educação cívica e inoral.-

'obrájs'"iíè' '|>ropàgaádst deEsiocratien. - ÍJstwdos de 

vailgarlsação sc ie a íiílc a . -‘ESsíaados hisiorlcos.-Aul- 

garisarçio da sefètocia das religiões.- Q uestões  de 
issíeresse profeíarítf.-r t£íc.

, .-=Qs amóflss trágicos,de /Ylanon Le^ 
çaut xotri o ceiéKrè cãválíelro dp 
Orieí?». formam '©' en.trécho d'áste 
ró.mance,;rigorosamente historicp, a 
que Ladoucette-imprimiu um ciinho 
de ofi«>inai}dKdè devéíafe; enaantadoii.

A: corte (leíLuiz xv , çom. todos,,o:s 
Setis esplendores e'misérias; é éscri- 
pta niagistralmentá.- pelo: auoior d'0 
Bastardo da Rainha nas pagins^db. 
seu povo livro.,dçstinad^- sem dúvi
da a : aicssliçar 'c íw e  .nos-exilo egu;jl 

«ora > que fbi rece.bid<>-,em Pa
ris*. onde se’ contaram por mílbprds 

(òs exénfplírès vendidos^'
A edição, pfjrtuçtjeza do popuiar 'e 

.commovente romance, sera feita eili" 
fasctíulos «ieWiiiriaes de' i6  páginas, 
de gránde; (formato, iilysttvidoS;Çpi|i 
soberbas gravuras dè pagiha, e Coní-' 
taní apénasUie '2 vò lírm èfc ' XT*i/ > - 

C í i-jam:-  073!? JÍ3 :;--í
* 0  réis o. fíjiscieHlo

t o o  reis o touso

i^ ^ l^ ^ ç ^ . fc r in d e s  a-todos 
;,;T,g^^sig-nantes ' ’ ■ .

Pedidos á Bibliotheca Popular,Em- 
-Editoja, Rua- da Rosa, 162

*- l,i»l*>a. • J

..a R n í  íIo-Cosíííc

Cada volume de 32 paginas, avulso, 5 o. réis 
Por assignatura, 40 réis

PIllí^O SI ISA A « S I G .\ A ra'8*«Sl ^ 'A  I N I O V O C M

3 mezes, (6 números) 280 ré!s; 6 mezes-,
(12 números) 56o; i anno, (24 números) i$qoo réis 

A  sakiv qàinzenalnientc,| i a f ] : P o r -3 00 reis Semanaes se adquirem as ceie- 
br es niacírinas S  IN  G E R  paYa coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Á O  DA C R U Z, cobrador 
: casa a ím ^ C S á  *& í'. ‘ é concessitóíario ■ eiii Por/u- 
if vdràá vènda das ditas /haclúnas.
E li via çalalogòsa- quem os desejar.
:  i  \ 1 »  a l d e g a l l e g a  Im .

Esta bibliotheca inicia-se no intuito de aproveitar 
todo o saldo em beneficio da escoki do Ceaíro  Rodri-
ff-ues d.e'Ereita&c'ji cH I-íIIíod evilsiíginimbe sbcb

Séde do Centro da «Pequena Bibliotkeca DeMocTa- 
tica»;— Larg-o dé SkfiM^AÍflçíFé^ ig-A ;-1 .*,?EU?- £f:D £V

- i i l L I S B O A M -  ■ ■


