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Com a devida 
vénia

Lê-se n’0 Domingo, de 5 
do corrente uma corres
pondência de Canha em 
que o seu illustre signata- 
rio—'-referindo-se ao carnâ  
vai e a uns baptizos—diz a 
çerta altura:

«Queres saber, amigo 
leitor, onde eu acho a «pia
da» carnavalesca?

«E’ no facto dos baptiza
dos serem filhos de indiví
duos filiados no partido 
republicano, que se dizem 
livre-pensadores, que o- 
çbjam os. padres, e não 
querem- nada cum a igreja, 
Hias. que dominados pelas 
mulheres.— ainda, não, e- 
man.çj padas dos preconcek 
tos religiosos.—̂- não têem 
força, para reagir e dão 
çom este acto uma prova 
da sua imbecilidade, e t.imi-

Gosta a gente de lêr is
to, M;a,s—coni a devida vé
nia—perguntaremos ao sr. 
correspondente: Que im
becilidade e que timidez? 
Pensá.vamos. nós que no 
baptizar um filho não ha
via imbecilidade nem limi- 
dey isto é, que devíamos 
ser mais. t,olerante-s e mais 
respeitadores das idéias 
dps outros, para que os 
outros nos tolerassem e 
respeitassem as nossas;:por-. 
que sói assim se compre
hende a lettra, dp bello 
trio Liberdade, Igualdade e 
Fraternidade que um dia, 
14 quando fòr,:—Seguraste, 
mulher, senão estás perdi-, 
da!—nos ha de tornar bem 
melhores, do que actual
mente' somos!’
- Gpst.a a gente d,e vêr is
to, repetimos. Mas, á pri
meira vista, parece que ao 
republicano não é licito 
nem per mil tido deixar de 
ser livre-pensador, de odiar 
os, padresnem de não que
rer nada com- a: Igreja, 0, 
que realmente nos não pa
rece lá muito, lógico nem, 
liberal. Senão, diga-nos al
guém:; Porque é- que- um, 
republicano — mesmo da 
Velha guarda-—n.ão puderá

deixar de possuir as tres 
qualidades, supra?

Valha-nos Deus, senho
res!. A nosso vêr, só a pri
meira é, ou deve ser, in
dispensável a todo o ho
mem: porque liyre-pensa-> 
dor é, ou deve sel̂ o, todo 
aquelle que não pensa por 
outrem; isto é, toda a pes
soa que pensa, que racio
cina livremente ou por si 
só, que não segue a idé.ia 
dos, outro.s só porque os 
outros a dizem boa, mas 
que a pondera, que a pro
funda, que a compára com 
a sua até vêr se ella lhe 
serve, se é racional e se0“ 
sata. o que é.

Logo, o republicano — 
ainda o mais histórico — 
póde, sem prejuizo da Re
publica, ser uni hompm re
ligioso, porque nã.o?- Q> que 
elle não deve ser é. iniole- 
rante, ridículo, nem fanati- 
ço, isso não; porque o fa
natismo—religioso ou po
lítico—é sempre um exces
so: eexcessossão excessos.

E, já que falámos, de li- 
vres-pen.sad.ores, vamos 
terminar por dizer—ainda 
que de fugida—que os a- 
otuaes republicanos pó
dem, a nosso vêr, ser as
sim classificados:

Republicanos modera
dos, republicanos, exala
dos e republicanos resi
gnados, ou homens d.e tu
do vai bem. Que dos pri
meiros póde a Republica 
esperar a.sua consolidação, 
quiçá mais, breve do que 
alguns pensam; que dos 
segundos só talvez possa 
esperar alguma coisa pou
co agradavel, caso elle» 
não mudem de. táctica, e 
que dos terceiros puderá 
esperar uni,valioso adjuto- 
rio. aos. primeiros, porque 
--•ao. que nos parece—dç« 
verão elles. trabalhar no 
mesmo sentido, ajudando 
ainda a, esquecer qs exces
sos. dos.segundos que, ma
is ou menos, se têem.,ge- 
neralisado e feito sentir.

Bem e muito bem pen
sa. 0 esclarecido coliabora- 
dor deste jornal, o. ex.mo 
sr. Paulino Gomes, que 
não sympathjza.com «.exal
tações imprudenteŝ , nem 
gosta. «de justiças á Talião»,: 
isto é, não quer çontumé-

lia por contumélia, vingan* 
ça por vingança, villania 
por villania!;

Bem haja! E’ que exalta
ções, prepotencías, revin- 
diçtas, em. vez de virem 
harmonisar e pacificar,, só 
puderão exasperar e revol
tar. E só, porque «a força 
vence, mas nã.o convence»!

Só, as boas razoes e a 
recta justiça possuem, o 
mágico império, moral de 
saber agradar a todosh O 
nosso lemnia ahi está: «.Li
berdade, Igualdade e Frar 
ternidade»! Cumpra-se, 
respeite-se, e tudo irá bem!

Adei.aide Moret.
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PMC[MOIUM IELHO
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° 73. En
carrega-se de- solicitar em 
todas, as repartições, da 
comarca e fóra d'ejla, por 
preços muito diminutos.
■#ÍXXXXXXXXXX|ifr

íonaropia e miiina
N’um dos ultinios arti

gos—não nos lembra bem 
se no ultimo — dizíamos 
0Q;5 que, se tivéssemos 
tempo, abriríamos, n’0 Do
mingo um curso de pro
paganda educativa para o 
povo. Não temos, muito 
tempo, confessámos, mas 
vamos.tentar fazer alguma 
coisa compatível çom.., as 
nossas forças e o nosso 
tempo. Foi-nos. este artigo 
sugerido por uma affirma.- 
ção feita pelo nosso pro
fessor de Sociologia Çrimj- 
nal, o d,r. Caeiro, da Mata. 
Falando, s.obre o Códig.o 
Penal Portuguez disse S. 
Ex.a que as leis da Republi'.
c.a têem não só modificado 
altamente a legislação an
terior como a tem colloca- 
do a,par- das exigências, dos. 
progressos, sociais.

Explicou depois aquelle 
jjlpstçe professor e- o caso 
é. este:- O art." 401,0 do 
Código Penal diz que %.o 
adultério, da, mulher será 
punjdo com. prisão, maior 
celular d;e dois.a oilo annos., 
0u9„em,alt-ernativa,. cqid de-, 
gredo temporário». Mais 
adiante o art.0 4.04.0 dispu

nha que «o,homem casado, 
que tivesse manceba teúda 
e conteúda na casa conju 
gal, será condemnado na 
multa de tres mezes a tres 
annos».

E’ bom que o povo nos 
leia com. um pouco de at- 
tenção para facilmente des
cortinar o alcance das nos
sas. affirmações. Yejâ.mos, 
pois, que injustiça tão fla
grante. Ao, passo que o 
homem, praticando o adul
tério, tinha, como, castigo 
apenas o que o juiz enten
desse dentre, tres mezes a 
tres annos de multa, á mu
lher a unica pena que se: 
lhe reservava er,a a. de do
is a oito annos de prisão 
maior celular, ou, em alter
nativa, com degredo tem
porário. Esta disposição do 
Código Penal elucida-nos 
perfeitamente ácêrca do 
espirito retrógrado do seu 
auçtor e dos que o apro
varam.

Nós bem sabemos que a 
realidade, é. esta; :o. homem 
tem, a .mii.!her.c,Qmo,.um en
te inferior a si e, como tal, 
indigna de gosar os., mes
mos. direitos.. Abandone
mos essa educação que nos 
infiltraram que é não só 
má como offensiva da ho
nestidade humana.

A,mulher, se é- que é- uni 
ente inferior 'a nós deve 
igosar os. nossos., direitos, e 
poder exigir de nós o res
peito e. a consideração que 
ella nos., consagra. Assim 
pensou 0 Govêrno Provi
sorio da Republica Portu
gueza e pensou bem.

A.,, má educação em que 
todos nós temos, vivido não 
nos deixa. ÇQ.mpreh,end:,er 
muitas vezes bera as.coisas. 
O que é certo, porém, é 
que a mulher, nos.tempos 
que vão passando, nãp.pó? 
de ser aquelle objecto, de 
luxo que os antigos dirigi
am a seu bei prazer.

Contra áquelles precei
tos acima, indicados, do Có* 
digo. Penal dispõe o. §, i>° 
4p..a,rt.° 6;t .0 da Lei do D i- 
vorcio: «O adultério, do 
marido será igualado, ern 
carácter e gravidade, ao 
da mulher, mas, a, pena 
nunca poderá, exceder pa
ra qualquer delles e respe
ctivo, co-réo, o máximo da

prisão çorrecional, ficando 
!assim alteradas as incrimi
nações e penalidades dos 
art.os 401;.0 e 404,0 (do Có
digo Penal)».

Bem claramente, se ma
nifesta a superioridade mo-. 
ral destas disposições so
bre as primeiramente cita-* 
das. Nós, porém, não nos 
queremos simplesmente re
ferir ao lado moral. Vamos 
provar que mesmo mate
rialmente a Lei d.o Divor
cio é- superior ao Código 
Penal. Assim, este impõe 
como pena á mulher adúl
tera a prisão maior celular 
de- dois a oito annos ou,, 
em alternativa,, com de
gredo temporário;,; para. o 
homem estabelece sómen-- 
te a multa d.e tres mezes a 
tres annos qu.e é o máximo 
que esta pena póde atin
gir. Vem agora o Govêrno 
da Republica e, não satis
feito por igualar os direi
tos da mulher aos do ho
mem, estabelece uma pe
na, para os adúlteros qu.e, 
muito longe de se asseriie- 
lhar á antigamente aplica-- 
da á-, mulher, se afasta 
fambem um pouco da ia- 
dicada para o homem. O 
dr. Affonso Costa, minis
tro da Justiça, e com elle 
todo o ministério, dão pa
ra ,0 adúltero a condemna-, 
ção no máximo da prisão 
correcional.

Ora, estabelece o Có
digo Penal no § unico do 
art.° 64° qu? a prisão cor-, 
recional não póde exceder 
a dois.annos. fc’, pois, bem 
evidente que o pensamen
to que guia os homens de 
hoje na feitura das leis é 
completamente diverso dos 
do extinto regimen. Sobre 
a mesma lei mais temos 
que dizer mas por hoje 
basta.

P aulino Gomes.

Sfaast*el' m^aaeeQ,

Regociante de gado suino, b a - , 
tata em sacc.a§.ou.em caixas, adu- 
hos ohinriicQs, carvão, palha e ce- „ 
re.a.es.

Quem pr.etendsF realisar algum 
KfgQ,çip póde dirigkrsç a.Ml^et;,, 
©Qmjngo.s Taogco,. ru.a., Manuei;.

Nepomuceno, p |ox im aá es-;.. 
tjiç.ão, dos. 0 . dg F. Ai^ege^ega,

Liquidam-se contas todos os do
mingos das 10 da manhã ás 5 da  
tftrde,
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ex. ca-
reuniram 
paços do

A convite da 
rnara municipal 
no edifício -dos 
concelho na pretérita quin 
ta feira, peias 8 horas e 
me-ia da noite, os commer
ciantes, empregados no 
commercio, e demais inte
ressados a -fim de se delibe
rar definitivamente sobre 
a fórma de conciliar os in
teresses de todas as classes 
com as disposições do de
creto de 9 do corrente, re
lativo ao descanço sema
nal.

A concorrência de repre
sentantes de diversas clas
ses foi grande, e, álém de 
muitas consultas sobre o 
assumpo illucidadas coffl 
clareza pelo presidente da 
vereação, usaram da pala
vra os cidadãos Sinfronio 
de Carvalho, delegado dos 
empregados no commer
cio, que escolheu o dia de 
segunda feira; Manuel Ta
vares Paulada, delegado 
dos industriais de padaria, 
que escolheu o dia de quin
ta feira; Joaquim Maria 
Gregorio; delegado da Jun
ta de Paróquia, que esco
lheu o dia de segunda fei
ra; José Luiz de Sousa, pe
los industriais desapataria, 
que escolheu o dia de se
gunda feira; Francisco d’0- 
liveira Canellas, pelos in
dustriais dê vendas de vi
nho, o dia de quinta feira; 
Francisco da Silveira, pela 
classe dos barbeiros, o dia 
dè segunda feira, e ainda 
outros cujos nomes nos 
não ocorre. Observando-se 
que a maior opinião se incli
nava para o dia de segun 
da feira, ficou este assente 
para o descanço semanal 
nesta villa que começará 
em vigor no dia 8 do pro
ximo mez de abril.

£’ muito provável, e 
achámos até justissimo, 
que a lei do Descanço Se
manal sofra algumas mo
dificações attendendo a 
quantotemde omissa n uns 
pontos e de obsurda n’ou- 
tros. Um cidadão tem um 
estabelecimento e póde 
conserval-o aberto tendo 
empregados a quem dei o 
descanço por turnos, mas 
é__obrigado a fechal-o se 
nao tiver empregados,, 
quer dizer: o que não ga
nha para pagar a empre
gados, não póde fazer ne
gocio; o que é rico ou tem 
interesses para isso, póde 
continuar livremente o seu 
negocio com manifesto pre
juízo do que é pobre, agar
rando-lhe a freguezia. Ou
tra: Ascamaras municipais, 
a de Aldegallega, por 
exemplo, tem arrematados 
os impostos nas farinhas e 
nos vinhos, e os arrema-

Q O F f t S  D E

E S  B 3 S G  Í E R S  E E

C&2 sTasí

Eu. .. vinte e nove afa\er:
E  tu quantos?

Sempre gosto de saber 
Se outros tantos.

—Não me lembro, demoníco>
Que demencia1

Mas... devo ter os qúe indico 
Na áppdrehcial

— Não te julgava tão velha5 
Minha Dido!

Mas como isso jd engelha 
Não duvido!,. .

Era assim que ás delambidas 
Mais sebradas •*

Precisavam. -.. respondidas 
P  ias logradas.

étt>e/aiii dlloict.

* «Zebrados» chama Garrett aos novos titulares comprados e politi
cos manhozos, catá vemos ou de cor duvidosa.

tantes, que não previam o 
encerramento d estes esta
belecimentos são prejuJi- 
cados em 52 dias de ven
da no anno, que é impor
tante. Mas ainda outra: as 
tabacarias e os estabeleci 
mentos de flores podem 
estar sempre abertos, o 
que parece que estes arti
gos são de maior necessi
dade que o pão e o vinho.

Achamos de toda a jus
tiça que se dei o descanço 
a quem trabalha-'; mas dis
cordámos, por completo, 
com o encerramento dos 
estabelecimentos.

Para a próxima terça 
feira, lembrou o digno pre
sidente da camara fazer-se 
uma nova reunião ás 8 ho
ras da noite, sendo cada 
uma das classes interessa
das representada só por 
uma pessoa, elaborando- 
se então um relatorio que 
será apresentado ao Go
vêrno.

ÍLornmenfarios & Noticias
Hess? caíeaBíIiílo

Por proposta do digno presi
dente da camara em sessão de 
quinta feira passada ficou assen
te respeiíar-se o Codigo Admi
nistrativo em relação ás faltas, 
não justificadas dos srs. verea
dores.

Bem entendido. Se no tempo 
do extincto regimen tudo ia á 
vontade de cada um não se re
parando faltas nem abusos, é 
preciso que hoje todos saibam 
que temos leis e que as devemos 
respeitar como bons patriotas.
€a<lcSa’a

Retirou, na passada segunda 
feira, bem contra a vontade da 
auetoridade administrativa, a for
ça de infantaria que aqui se 
achava destacada, nãó para a j l t é c l á a
manutenção da ordem pública m a s N o  proximo dia 30 deve rea- 
para guardar uma cadeira quejlizar-se no teatro Salão Recreio 
já pertenceu ao D. Maria, ao Ma- j Popular um espectáculo cujo pro- 
lagrida, á Borboleta dos Catraei-1 dueto reverterá a favor do cofre

do Grupo Musical, subindo á sce
na afinissima comédia ern 3. actos 
«Uma licção de florete», e a co 
média n’um acto «Sexta feira e... 
13».

Cães
Lembrámos a quem os tem 

os não quer vêr morrer os traga 
convenientemente açaimados ou 
os tenha presos em casa.
gSIííBEtijiiaeísò c le c ir lc a

Está quasi çoncluida a instalação 
da illuminação electrica nas ruas 
d’esta villa.

Parece qire -os preços que a 
empreza tem em viger para as 
instalações particulares que não 
agradam de exorbitantes. A ca 
mara, cuidadosa sempre em tudo 
que represente interesse não só 
para o municipio mas até para 
os seus habitantes, officioú jáp â ra  
diversas terras do paiz illumina 
das a luz electrica, a fim de se 
informar dos preços e das condi
ções das refeiidas instalações.
«IssSgsssíesBíos

Durante a semana passada res
ponderam no tribunal d!esta co
marca:. Diâ 13, Antonio Gomes 
dAnnica e seu irtnão Romão Lo 
pes, accusados de ofiensas corpo
rais em Henrique Nunes, todos 
de Alcochete, condemnados o 1." 
em 10 dias dè prisão e 10 de 
multa a 200 réis por dia e o 2.° 
em 12 dias de prisão e 12 de 
multa tambem a 200 réis; dia 14-, 
Amelia da Conceição-, casâda, 
residente no Pinhal Redondo, ac- 
cusada de offensas corporais em 
Francisco de Pinho Bastos, tam
bem residente nó mesmo Pinhal 
Redondo, Condemnada em 12 
dias de prisão e 12 de multa a 
100 réis por dia, custas, sellos, 
procuradoria e indemnisação ao 
queixoso.

A ré appellou da sentença.
áííESía!. . .

Na ância de ganhar terreno, 
certo intriguista de profissão, 
procurou fazer constar ser elle 
quem levou os chacineiros a 
conservarem os preços dos tra
balhos das mulheres ultimamen
te estabelecidos. Mas vem «O 
Seculo», com noticiada Commis
são do Trabalho, e descobre a 
mentirola.

Ora toma, sympathico Scy 
pião!

Frade e que es- 
ser queimada.

&
ros e ao Feijão 
tá condemnada a

Tem a sua historia, esta ca
deira, e é preciso, por issó, estar 
bem guardada.

T e s ír ©  I t c c r e io  E*«-
gíEjlair.
Com os seíisaeionais quadros 

cinematográficos «Coragem de 
crianças» e «Miguel Strogoff», 
promette hoje a Empreza deixâr 
os espectadores satisfeitos.
g*roíM essa «1» sen h os*  d o s

jpassos-.
Procurou-nos n’esta redacção 

o sr. Eugênio Angelo Branco e 
queixou-se-nos de que pertencen
do á 'irmandade do senhor dos 
passos e não se realisando este 
anno a procissão, exigiu do te- 
zoureiro, sr. José Cândido Ro
drigues dArmunciação, a espór
tula com que enírára, obtendo 
por resposta que o praso havia 
já  terminado e por consequencia 
perdido o direito ao seu dinhei
ro.

Não tem que vêr: o senhor 
dos passos prornettéu gratifical-o 
todos os annos com uma farpella.

l í íS te !•£'«§ c iv i s
Pelas 9 horas da noite dê se

gunda feira passada e  com um 
extraordinario acompanhamento 
realisou-se, n ’esta villa, o fune
ral do nosso correligionário José 
Antonio Saloio, tio do nosso di
rector, que no domingo, pelas 7 
horas da noite, falleceu d’uma 
congestão pulmonar. Contava já  
55 annos de idade e deixa viu
va a ex.ma sr.a D. Quiteria Ma
ria do Amaral Saloio.

—Támbem tia sexta feira, pe
las 8 horas e meia da noite, se 
realisou o funeral civil da sr.a D. 
Maria Emilia de Oliveira, viuva, 
de 93 annos de idade, que n’a- 
quelle dia, pelas 8 horas da ma
nhã, fallecerâ de cachexia senil.

A ’s familias enlatadas os nos
sos mais sentidos pêsames.
Casa

Vende-se um rez-do chão na 
rua do Quartel, 16 e 18 com 
adega e casa para cavallariça no 
quintal e pôço. Trata-se com Joa
quim Iça (pai).
I^srgíi «lo ff,araaBjo

Em sessão de camara de quin
ta feira pretérita foi resolvido of- 
ficiâr âo digno sub-delegado de 
saude sobre o vergonhoso estado 
do largo do Laranjo.
CaiaílosEga

Na passada quarta feira, pelo 
fiscal municipal, sr. Manuel Cy
priano Piô, foram encontra
dos nos talhos do marchante, 
sr. João Baptista Nunes, dois 
chibatos furtados aos direitos de 
consumo e com carimbo falso pe
lo que tèvé de sujeitar-se ás mul
tas correspondentes.

SANTOS LOURENÇO
ADVOGADO 

A’s 3.% 4.as, sextas e sabbados
Sina Sc S. áJutião, 174, 2.° 

IfJslíòa

0 V IN TE M JN FA N TÍL
Ueia oJs5*a imssíaaaa 

em Cssiííia
Alguns cidadãos e entre elles 

José Martins dos Reis, solicitam- 
me esclarecimentos e notas elu
cidativas para o povo saber o 
que é e o que verdadeiramente 
vale a sociedade democrática «O 
Vintem Infantil», d’esta fregue
zia. Do melhor agrado acedo aos 
rogos dos meus correligionários.

«O Vintem Infantil» é uma 
instituição republicana fundada 
ha oito mezes. Desde o dia 1 de 
julho p. p. ella caminha triunfan
te, espargindo em volta do seu 
ambiente fresco os raios purifica
dores da Solidariedade. Dois me
zes apenas, dão-lhe um desenvol
vimento extraordinario. São elles 
janeiro e fevereiro. N’esses me-/

zes a receita atinge 22$389 réis 
e a despeza é de 22^099 réis, ha
vendo um saldo ‘em cofre de 270 
réis. Destribuem-se pela escolsÈ 
feminina 63™,5 de riscado para 
bibes escolares, 12 chapéos de 
passeio, 12 borrachas, 11 cader
nos de papel para dezenho, 13 
cadernos para cópia e dictado, 8 
lapis, 9 malas para livros, 3 li
vros para a l . a classe, 1 de lei
turas escolarejs para a 4.a classe 
e outros utensílios.; e pela escola 
masculina: 11 livros de leitura, 
45 cadernos de papel para cópia 
e dictado, 17 cadernos para de- 
zenho, 15 lapis, 6 borrachas, 10 
ardozias, 7 malas parà livros, 5 
canetas, etc., etc., na importan
cia total de Í5;5>934 réis, havea- 
do ainda em depósito livros, pã- 
pel e utensilios escolares no va
lor de 6$165 réis. Fundou-se a 
Caixa de Soccorros annexa ao 
«Vintem Infantil», de que é the- 
zoureira a ex.ma Professora Ofíi- 
cial D. Mathikle Marques, e pe
la qual as crianças das escolas 
receberão por doença 80 réis pôr 
dia, e o dinheiro preciso para 
despezas com exames. Os akvm- 
nos depois de terem feito o exà- 
me de 2.° grau, serão emprega
dos pela associação, ou aprende
rão um officio por conta da mesma-.

A receita da Caixa de Soccor
ros é constituída por 20 °[ò da 
receita total do «Vintem Infan
til» e no principio do corrente 
mez foi entregue á ex.“ a The- 
zoureira, â quantia de 2$000. ré=- 
is, A Direcção do «Vintem In
fantil» que é constituida por tres 
meninas da escola feminina è 
cinco alumnos das escolas mas
culinas, j á  levou a éfíeito a festâ 
da arvore que se realisou no pas
sado dia 31 de janeiro coín todo 
o brilhantismo, e. espera, dentrò 
em pouco, inaugtirar o jarditá 
infantil. A mesma Direcção pro
move pata o pí-oximo diâ 27 
uma récita no Teatro Populaf em 
faVor do cofre do «Vintena» e se
gundo nos informam depois da 
inauguração do jardim, abrir-se-- 
ha um curso de musica para as 
crianças das escolas com o unico 
fim de criar uma estudantina. E  
aqui têem os leitores o que pos
so informar do «Vintem Infan* 
til». De resto todo o movimento, 
balancete, contãs, etc., são afi
xados mensalmente ;em Jogar bera 
público sendo essa uinâ das prin
cipais obrigações que á Direcção 
impõe o actual regulamento. O 
que era preciso saber-se fóra de 
Canha e o que temos dito muita 
vez. Em Canha temos uma As
sociação que ha de progredir,- 
pois debaixo da sua bandeira 
abrigam-se, em alegre convivio, 
os corações e os espiritos irre
quietos que de futuro trabalha* 
rão pela felicidade suprema da 
Patria Portugueza. E  até breve. 

AMHUn bE Jescs O liveira.

C-oaiservaçã© «los víaísos
È 8 5 Ê Í O S

A animação que soífreu o nos
so mercado de vinhos de pasto 
algnns mezes antes da vindima, 
tem-se mantido felizmente, mer
cê da escassa colheita em Fran
ça, na Italia e na própria Hes
panha.

O accordo commercial com a 
França assignado em Lisbôa ha 
poucos dias, dando a Portugal 
posição igual á da Hespanha e 
reduzindo portanto de 200 fran
cos a 30 os direitos de entrada 
do hectolitro do nosso vinho em 
França, vem ainda augmentar a 
proenrá dos nossos vinhos; asse
gurando-lhes, senão uma larga 
elevação de preço, ao ir.enos um
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consumo certo, capaz de exgotar 
os escassos «stocks» que por
ventura aindà existam entre nós. 
O que urge porém evitar é a 
vendà precipitada, a offerta des 
reo-rada capaz de inutilisar os 
melhores auspícios, travando O 
progresso da alta dos preços, ou 
fazendo até uma perniciosa bai
xa. e conseguindo evital-a, deve 
0 viticultor empenhar o maior 
cuidado na boa conservação dos 
seus vinhos, quer brancos, quer 
tintoŝ

]STa collecção d ’«A Agricultu
ra» encontrará o nosso leitor as 
indicações precisas sobre «tras
fegas» e «collagens» e ainda nos 
últimos números se referiu ella á 
necessidade de trasfegar cedo os 
vinhos brancos de côr delicada, 
e de vigiar cuidadosamente o 
perfeito «attesto» de todo o va
silhame.

Para os vinhos tintos convém 
tambem proceder immediatamen
te à «trasfega», fazendo a para 
vasilhas bem lavadas, enxutas e 
«méxadas» ou «sulfuradas» com 
enxofre queimado.

Não devem estes vinhos ser 
exageradnmente «arejados» ou 
«quebrados» por meio do sen 
transporte em canécos de folha, 
ou de madeira, vasando-os de 
grande altura, e sem precauções 
algumas. A bomba de trasféga é 
um magnifico apparelho cuja 
acquisição convém a todas as 
adegas.

O uso vulgar de accrescehtar 
ao vinho na occasião da trasfé
ga um pouco de aguardente de 
vinho merece o nosso apoio com
pleto, não sendo essa quantidade 
exagerada a ponto de influir no 
grait alcoolico do vinho, màs lan 
çar no fundo do lonnel uma me
dida de aguardente sobre a qual 
cahirá o vinho trasfegado não 
serà" sento favoravel a este, que 
em vez de «arrefecer» sobre as 
«taboas» encontrará uma «cama» 
que o fortalecerá, restituindo lhe 
algum alcool que poderá ter per
dido com a sua deslocação.

E  se ao vinho em geral o «at 
testo» do vasilhame é necessário, 
ao vinhti trasfegado, limpido, e 
livre das bôrras, é indispensável 
consagrar o maior cuidado em 
têl-o em vasilhas attestadas e 
cuidadosamente batocadas.

Âs bôrras ou lias tambem va
lem dinheiro e couvém espremê- 
las rapidamente dentro de peque
nos saccos, na prensa, e seccal 
las o mais rapidamente possivel 
ao sol para que se não estraguem; 
são em geral procuradas pelo 
commercio de sarros e bôrras 
que as paga por preços varia- 
veis conforme a sua qualidade e 
processo de seccagem mais ou 
menos perfeito.

Appoximando se a primavera e 
devendo contar-se com a eleva
ção da temperatura, maiores cui 
dados deve haver em manter fe
chada a adega, para que a tem 
peratura se mantenha constante 
e tão baixa quanto possivel.

Escusado será lembrar que da 
adega devem ser cuidadosamen 
te aífastados todos os objectos 
que possam communicar ao vi
nho cheiro ou gôsto especial.

A adega deve servir apenas 
para guardar vinhos e quando 
muito aguardentes, devendo affas- 
tar-se d’ella inexoravelmente o 
vinagre, as batatas, as cebolas, 
cestos e alfaias, emfim todos os 
produetos agricoias ou objectos 
de uso que possam prejudicar os 
vinhos ou obrigar a abrir e fre
quentar muitas vezes a adega, 
que não deve ser considerada co
mo armazém, ou arrecadação.

O vinagre sobretudo eleve 
conservar-se n’uma casa, á parte, 
pois nao íaz «boa Visinhanca»

aos vinhos sãos e bem prepara
dos.

AVISO
Ficam por esta via avisa

dos os socios da Associa
ção de Soccorros Mutuos 
«Aldegallega Operaria» a 
reunir na sua séde, Rua Al
mirante Cândido dos Reis, 
pelas sete horas da noite, 
no dia 22 do corrente.

Ordem dos trabalhos:
1.°—Leitura da acta da 

sessão anterior e sua ap
provação;

2.°—Leitura, discussão 
e approvação do relatorio 
e contas da gerencia do 
anno anterior e respectivo 
parecer do conselho fiscal.

Não reunindo número 
legal q.ue a assembléia pos
sa funcionar, fica a mesma 
convocada para o dia 29 
á mesma hora e local, de- 
liberando.com qualquer nú
mero de sócios presentes, 
assim como todos os docu
mentos de «Receita e Des
peza» e respectiva esúriptu- 
racão da ç-erencia do anno* o
anterior se acham patentes 
na séde da Associação

Aldegallega, 19 de Mar
ço de 1911.

O P residente da Mesa,

Julio Polycarpo Moreira 
de Sá,

AN N U N CIO S

A.msru]sroio

C O M A R C A  DE ALDEGALLEGA
A1BATEJ

( t . a pasblicação)

Por este Juizo commer
cial, por sentença de 10 de 
março corrente, a requeri
mento de José Cordeiro 
Manaia, casado, commer
ciante, natural da fregue
zia de São Pedro dAlva, 
concelho e comarca de Pe- 
nacova, e residente n’esta 
villa, foi este julgado no es
tado de fallencia, sendo 
nomeado administrador da 
massa fallida o solicitador 
deste Juizo Justiniano An
tonio Gouveia, e curadores 
fiscaes José Augusto Bor
ges d’01iveira e João Igna- 
cio Romão, ambos residen
tes em Lisbôa, tendo sido 
fixado o prazo de 3o dias 
para a reclamação dos cré
ditos.

Aisrivrui^oio

C O M A R C A  DE ALDEGALLEGA 
DO l i l i íATEJO

ABSEtim 

(@.a puliSieseáo)

No ‘dia 2 de Abril pro
ximo, pelas 11 horas da 
manhã e ás portas do 
Tribunal Judicial de es
ta comarca, se ha de ar
rematar, e entregar a 
quem maior lanço offe
recer sobre a respectiva 
avaliação, o predio abai
xo mencionado, perten
cente aos executados Er- 
melinda da Conceição e 
marido José da Silva, de 
esta villa, e penhorado 
aos mesmos nos autos de 
execução hypothecaria que 
lhes move Antonio Mo
raes da Costa Jácome, 
casado, commerciante, de 
esta mesma villa a sa
ber:

Uma fazmda ou cou
rella, comp )sta de algu
ma vinha, algumas arvo
res de frueto e terra de 
semeadura, sita no sitio 
do Alto das Vinhas Gran
des, freguezia de Alde
gallega, prazo foreiro em 
4S000 réis annuaes, com 
laudémio, ignorando-se 
qual o estipulado, a Do
na Maria Libania Salazar 
Moscoso, avaliada, com 
o abatimento do referido 
fòro, em 220̂ 000 réis.

Pelo presente são cita
dos quaesquer crédores 
incertos, que se julguem 
com direito ao produeto 
da arrematação, para com
parecerem, querendo, no 
acto da praça, a deduzi
rem o mesmo direito.

Aldegallega, 11 de Mar
ço de 1911.
Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

.4. Marçal. 
o ESCRIVÁO

Pedro José Bandeira.

T I N T I M 'U I S T C I O

Aldegallega i3 de mar
ço de 1911.
Verifiquei a exactidão:

0  JUIZ DE DIREITO

A. Marçal.
O ESCRIVÁO

José Maria de Mendonça.

dos pelo maior preço que 
fôr offerecido sobre o da 
-ua avaliação differentes 
mobiliários, utensílios e gé
neros de mercearia que 
pertenceram ao estabeleci
mento commercial do in
ventariado, e que estarão 
patentes no acto da praça. 
São citados para a referi
da praça quaesquer crédo
res incertos.

Aldegallega do Ribate
jo, 9 dc março de 1911.

O ESCRIVÁO

Antonio Julio Pereira 
Moutinho.

Verificação a exactidão':

O JUIZ DE DIREITO

A- Marçal

C i r è g m 6!© €551

Com fábrica de distillaçlo iia 
travessa do Lagar da Cera (na 
Pontinha) offerece á sua numero
sa clientella, álém de aguardente 
bagaceira muito bôa de que sem
pre tem grande quantidade para 
venda, finissima aguardente de 
prova (BO") para melhoramentos 
dos vinhos, assim corno aguarden
te anisada muito melhor que a 
chamada de Evora. Os preços são 
sempre inferiores aos de qualquer 
parte e as qualidades muito su
periores.

Palha de trigo
Yende-se a 200 réis o 

fardo feita e enfardada á 
machina. Manda-se pôr 
aonde fôr preciso.— José 
Julio.—Aldegallega.

( j l  CASA C O M E R C I A L
ID E

SEBASTIÃO LEAL DA GAMA
Colossal sortimento de fazendas de la e algodão 

por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres machinas 

de coser M EM Ó RIA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
rnent, Grit^ner e Memória e motocyclettes F. N. 4 cy- 
lindros.

Vende machinas de coser a prestações Semanaes 
de 5oo réis e a prompto com grandes descontos.

Accessorios para machinas, oleo> agulhas, etc.

D l  C 1 T .4 L © ® © §  & R Ã T IS

-  BUA DA CALCADA -  12

CASA COMMERCIAL
_ =  DE = —

JOÃO SOARES
SBraça  SSerpa P iaila» e fta ia  © ir e i t a

(Junto á Drogaria Central) 5 04

O proprietário d’este estabelecimento participa 
aos seus ex.mos freguezes e ao público em geral que 
acaba de receber um enorme sortido de fazendas o 
que ha de mais chique e por preços sem medo de 
competencia, tais como:

Chitas, plianla îas estreitas, phantasias enfestadas 
em todas as côres, Zefires, Oxfords, Lãs para vestidos 
em todas as côres, Cotins fortes, ColinS casimiras, Che- 
viotes, Casimiras, Diagonais pretos, Riscados, Cache* 
nés, Lenços de seda, Toalhas, Colchas, Pongés de seda, 
Selins de seda, Panos patentes em branco e cru, Panos 
branqueados, Panos crus (marca estreita), Baelilhas, 
Flanellas, Bordados, Castelletas, Cintos, Gravatas e 
muitos outros artigos que innumeral-os seria quasi im
possível.

C H A PE LA R IA
O maior sortido em Aldegallega por preços com 

que ninguém póde competir.
BREVEMENTE — Chapelaria para crianças em palha

(g.a publicação)

Pelo inventario orpha 
noló«;ico por obito de Hen 
rique Maria Peixinho e ca
beça do casal a viuva Bar
bara Sabina, residentes n’es- 
ta villa, vão á praça á por
ta do tribunal desta co
marca no dia 19 de março 
corrente, pelas 11 horas da 
manhã para serem vendi

JO SÉ  SE Q U EIR A  JUNIOR, FILHO
— COM —

Encarrega-se de todos os serviços que dizem res
peito á sua arte assim como concertos em gazómetros, 
pulverisadores, bocais, vidros, torcidas, etc.', por preços 
muito convidativos.

1—Rua da Bella Vista—Largo da Calçada, i g  
A L D E G A L L E G A
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d r o g a r ia ■CENTRAL
JOAO SOARES

Fundada em i —1—1909

D r o g a s ,  T in ia s ,  P r o d u e t o s
e ! i h » k o s  c  P l ia r in a c e u t íc o s

Grande sortimento de artigos para brindes, pentes, escovas para cabe
ça, calçado e fato, e perfumarias finas dos melhores auctores. Essencia e 
Veloutine a pezo. Sortimento em todas as qualidades de cimentos. gessos, 
oleos. alvaiades, enxofres, vernizes, pincéis, brochas, esponjas, pó de ouro, 
cobre e prata, alcool, essencias, artigos para t.ntureiros, etc., etc.

----030- ---
Sabonetes desde £W a réis 0  ffLaslas denliírieas

3, P R A Ç A  D A  R E P U B L IC A , 4
(Junto á Loja do Soares)

5 u  A L D E G A L L E G A

UMA AGENCIA
DOS

A R M A Z É N S  G R A N D E L L A
EM

C ada t e r r a  d o  p a iz  o s id c  h a ja m  e s ta ç õ e s  p o s t a is

A partir do dia i  de Janeiro de i g i  i
íTestas agencias deverão ser entregues os pedidos, esc^iptos em 

bilhetes postais ou cartas devidamente selladas com estampilhas de 
35 e sobrescriptadas para <*RANIÍ>I3I<1LA *& C .a— BSíia «lo 
O lli'0 , S l ã - L I U B O A ,

PASSADAS 48 HORAS, nas mesmas agencias serão entregues 
os catálogos, as colleçções de amostras ou a resposta a qualquer in
formação que tenham pedido, is to  sem despeza a lgum a.

Os pedidos de quaisquer artigos que hajam, pelo mesmo pro
cesso, entregue na agencia, serão tambem entregues na mesma a- 
gencia 48 HORAS depois do pedido feito e em troca do pagamen- 
tq da respectiva factura.

Mãa ç precisa rnanòar Mnlieiro aòianfaòa, 
so se paga no acío ba entrega

POR ACASO, o que rarissimas vezes aoontece, os, artigos ou fazen
das recebidas não fôrem fornecidos perfeitamente em harmonia com 
o pedido ou não CORRESPONDEREM ao que esperavam pela 
SIM PLES LEITU RA  DO CATALOGO, não serão obrigados a 
ficar com esses artigos, IM M E  DI AT A ME N TE

D E V E R Ã O
tornar a empacotar o que não lhes agradar EXACTAMENTE co
mo. vinha acondicionado e sobrescriptado para GRANDELLA
&  C.a—Rua do Ouro, 2 1 5 — LISBOA leval-o novamente á 
agencia e ahi pagar os sellos que indicarem serem precisos pôr no 
volume. PASSADAS 48 HORAS de assim haverem pro.cedido. 
receberão a impo.rtariçia dos artigo.s. que devolveram bem como a 
importancia das' despezas feitas para os devolverem, caso, tenha ha
vido. erro no fornecimento.

Estas agencias são das que offerecem mais garantias de serie
dade, porque não só estão debaixo da fiscalisação do Estado, como 
tambem têem a garantir as transações alli effectuadas, a, pro.bida- 
de commercial dos ÀRM AZE jN S G R A N  D E LL A  impor
tante casa commercial do pa,iz que, d ’esta fórma, põe á disposição de 
todos os habitantes do paiz OS, COLLOSSAIS SORTIMENTOS 
DA SUA SEDE EM LISBOA, pelos mesmos preços que vende 
em Lisboa, ao. balcão,.

Estas Â C I 5 M Ç I A S  são as Estações. Postais em cada terra 
d o. paiz.

5i i

B IB LIO TH E C A
UE

3%os c/Xrmazens grandella.

A medicina vegetal, será a primitiva, mas é a mais natural, a maispro.m 
pta, a mais barata e a menos perigosa. Com várias nomenclaturas, fórmulas 
çapriçhosas, rótulos bonito.s, e ré.clam,es extravagantes, os médico,s receitam 
e ns pharmàcias venJem sempre «por alto preço», extractos dozeados de 
plantas ião vulgares, que em qualqner quintal se encontram sem custo E ’ 
uma indu,stria legal, seientiftea, p.ece.ssaria, mas. que só, póde, existir pela ex
ploração dos enfermos, neni sempre riços. Q- DICCIONARIO D.E MEDICI
NA VEGETAL (ao alcance de todos) por Çarlos Marques, é portanto, util 
ern, todas as casas.—-0 i.° volume, de 1,76, páginas, indica «os signaes que 
caracterisam.as principaes enfermidades e a sua cura pela therapeutica ve 
getaí», raizes, folhas, flôrçs e fructos, etc.—O 2.0 vol. tambem de 176; pág. 
trata da «descripção b,otan,ica e emprego medicinal» das principaes plantas 
portuguezas e Urazileiras.

Cada volume custa apenas 20,0 rs. (pelo correio 220 rs.) e encontram se 
já ri venda nas principais livrarias do. reino, ilhas, Africa e Brazil. Os pedidos 
dç.yem. ser dirigidos ao editor,

FRANCISCO  S ILV A  

Rua de S. Bento, 216-B,

mm

—  EDDCAÇAO MODERI U —

UA. Yit>a na? Ãsíros„
Traduccão do tenente Moraes Rosa

PRODOCTOS DA FÁBRICA DE CHOCOLATES
— DE ■

Se os outros mundos sáo habitados, 
como parece estar provado... Se ou
tros planetas, que vagueiam no espa
ço, teem em si humanidades mais ci- 
vilisauas talvez do que a nossa... 
Como será a vida n’esses astros? Co
mo poaeremos chegar a correspon
der-nos com os habitantes d’esses ou 
trps mundos?.

Estes assumptos, sempre de palpw i 
tante actualidade, sempre de um inte
resse empolgante, sáo tratados no no
vo livro do glande astrónomo f an 
cez (.amille Flammarion. A VIDA 
NOS ASTROS—livro agora traduzido 
em portuguez, constituindo o quinto 
volume da «Bibliotheca dp Educação 
Moderna», que se publica em Lisbôa 
sob a direcção de Ribeiro de Carva
lho.

Sçm dúvida alguma, A VIDA NOS 
ASTROS é uma das obras mais sen- 
sacionaes, mais instructivas e curiosas 
dos últimos tempos. Como será a vi
da nos outros planetas que vemos bri
lhar no Céo infinito? Como podere
mos nós, um dia, communicar com as 
outras humanidades que certamente 
povoam o espaço? Estas duas questões 
estudou as Flammarion com a sua 
proficiência, dando nos uma obra ma
gnifica. não só ue um enorme valor 
scieptífko, mas tambem de lgitura 
encantadora, attrahente, emocinante.

A mesma «Bibliotheca de Eiucação 
Moderna» já publicou mais quatro li
vros, verdadeiramente sensacionaes. 
tambem primorosamente traduzidos 
para portuguez

O primeiro intitula se «A Egreja e 
a Liberdade» e é devido á pep$ de 
Emilio Bossi. o famoso auctor do 
«Christo nunca existiu».

0  segundo intitula-se «Socialismo 
e Anarquismo» e constitue um estu
do, completo e claro, ácerca d'estas 
duas doutrinas sociaes. sendo seq au- 
çtor o grande sociólogo Hamorv

0 terceiro tem este título suggesti- 
vo: «Descendemos do Macaco»? N’eile 
se trata, com uma clareza maravihosa. 
o problema da origem do homem, 
respondendo a estas perguntas, que 
preoccupam todos os espiritos: De 
onde de.-cendemos? Qual a nossa ori
gem? Como appareceu sobre a terra 
o primeiro homem?

0 . quarto yolume intitula-se: «Não 
çreio em Deus». E’ a obra mais for
midável que em todos os paizes s.e 
tem publicado contra o fanatismo e 
contra a reacção religiosa.

Preçsdecada volume d'esta biblio
theca: hro.chado, 200 réis; magnifica
mente encadernado em percalma, 
3 oo réis. Remettem-se, pelo correio, 
para todas as, terras da, provincia, do 
Brazil e das colonias portuguezas. Pe
didos á «Livraria Internacional», Cal
çada. do Sacramento, ao Chiado,44— 
Lisbôa.

POLPA MELACADA
E’ o melhor e mais económico, ali

mento para cavallos. muares, vaccas. 
porcos, cabras, gado de lã, coelhos, 
galiinhas, etc. —Importador exclusivo 
CENTRO INDUSTRIAL DA CA
TALUNHA, rua Augusta, 2.40..

Concessionário do exclusivo de 
venda para PORTUGAL, CQL0 NI- 
AS. E BRAZIL. ‘

JULIO BBETES
Rua da Ass.umpção, 57, 2.°—E- 

Telephone, 294G

Representante em A/der 
gailega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos os pedidos 492
FRANCISCO RF.LOGIO 

A ld e g a lle g a

N O Y O  M U N D O
Illustração semanal

Cada anno, 2 volumes 
de mais de Soo páginas e 
1:000 ilíustrações, cada 
um, por 38000 réis.

Assigna-se na Praça de 
S, Bento, 28-1°—Lisbôa.

49, C A L Ç A D A  DO CARM O, 53
—  LISBOA— 532

Fabricação aperfeiçoada de chocolates puros. 
Variado sortimento de phantasias e Bombons. 
Cafés e cbiçorias.

AUMENTO DO POVO

10 RÉIS, UM BOI ALMOÇO, 10 RÉIS!
Este saboroso alimento recommenda-se por ser 

económico e nutritivo devido á combinação de assucar, 
farinha, cacau com casca e canella.

10 RÉIS
© A I,M © Ç ©  M A IS  B*:C©X«tSlC© l i  S U B S T A N C I A I .

Cacau puro em pó e cacau em pó cam assucar
Artigo especial d’esta casa, recommenda-se ás pes

soas débeis, doentes e crianças por ser um produeto 
muito nutritivo, de fino paladar e de fácil digestão,

L A T A S  D E  100 G RAM M AS
PREÇOS; Cacau puro em pó. 120 réis; cacau em 

pó com assucar, i.a, 100 réis; 2A, 8o réis,
Todos estes artigos se acham á venda em Aldegal

lega, nas principaes mercearias e outros estabelecimen
tos.

DESCONTOS AOS REVENDEDORES 
Para revenda dirigir os pedidos a Sousa Lima, 

nosso unico representante em Aldegallega.

PADARIA TABOENSE
R. M A R T Y R  D E  M O N T JU IC H

H ALDEGALLEGA
Pão de Vianna d’Austria a.,., ioe 20 réis
» doce a........................ io e 2Q »
» para diabéticos a......., io, 20 e 3o »
» de fôrma a , 10. 20 e 5o »
» fino a......... 5, 10, 20, 40, e 5o »
» saloio, a..................... ío, 20 e 40 »

Pão fino, quente, todas as tardes, ç bolos de leite

Pão de familia, a 5o réis o meio, kilo e a qo 
réis o kilo; caseiro, a 5o réis 0. meio kilo ego réis o ki
lo. 0 pão de fôrma e fino vende-se a 5o réis o meio. 
kilo. Ha tambem pão de familia para 8.0, réis o ldlo.

Flautas, carcaças, boíacItas? biscoitos, ar ligas i)e paste
laria, cervejaria, vinhos finos e

_______________ -

Massas alimentícias de- todas as qualidades.

Magníficos bolos sortidos de todas as qualidades ç 
de fabrico especial deste estabelecimento.

Exceilente bôl.o ING.LEZ e d.e ARROZ.

Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 
C A P IT A I,:  I . Í 0 0 í« ,« 0 ^ 0 0 ®  H s .

Séde em LISBOA, 193-j rua Augusta

Effectvia seguros terrestres, maritimos. e agrícolas 
PRECOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega — Antonio- Victorino. 
Rodrigues.
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