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A Republica 
Portugueza

Desperta-nos este artigo 
os vivas que ao longe vão 
soando. Vindos duma ro
maria, ranchos de popula
res passam á nossa porta 
entoando o hymno da Ma
ria da Fonte. Afastam-se e 
a Republica é aclamada por 
dezenas de vozes de ho
mens, mulheres e crianças. 
E’ singular como estas mo
destas manifestações do 
bom povo portuguez nos 
fazem sentir dentro da al 
ma uma vontade insacia- 
vel de viver para poder
mos acompanhar a mar
cha evolutiva das idéias em 
Portugal.

Andam alguns empe
nhados em tornar espinho 
so o. caminho da Republi 
ca; não- o conseguirão. U- 
ma fórma de govêrno que 
é tão expontaneamente e 
tão repetidamente aclama
da peia voz do- povo que 
trabalha e que sofre não 
póde perecer. Muito, pelo 
contraria ella tende a trans
formar-se progressivamen
te,, em harmonia com as 
exigencias da moderna go
vernação. dos povos e com 
as necessidades que o espi
rito- humano vai criando. 
Temos,, porém,, um pensa
mento que começámos a 
tornar em. realidade e que 
desejamos vêr seguido-por 
todos os sinceros. A pro
paganda feita durante o 
regimen monárquico era 
intensa;: não. devemos nós, 
os convictos,, abandonal-a. 
Cada vez mais se torna 
necessário que falemos, ao. 
povo, que. nos dirijamos a 
elle de coração, aberto e 
que lhe expliquemos na 
medida das nossas forças 
o fim a que o homem, é 
destinado dentro do Uni
verso..

A convicção temos de 
que, emquanto esta pri
meira camada republicana 
não se extinguir, a politica 
nacional deve ser de justi
ça e razoavel. Se alguem 
ha que destôe desta for
nia de sentir, outro alguem 
haverá que a não. deixe

proseguir na sua obra mal 
entendida. A alguns repu
blicanos historicos temos 
ouvido declarar que vão 
abandonar a politica, pois 
ella não é aquillo que elles 
esperavam. Fóra com esse 
procedimento! Se tivemos 
forças para, dentro d umas 
institituições inimigas de
claradas, gritarmos contra 
as torpezas e mau gover
no, agora ainda mais de
vemos possuir essa força e 
ainda mais árduos deve
mos ser tambem na defeza 
das regalias populares.

Que nos importa a nós o 
proceder d este ou daquel
le ministro? O nosso unico 
interesse não é que elle 
proceda com: justiça e com 
coherencia? E como h.a de 
elle assim fazer se não sen
tir a pressão de baixo, d’a~ 
quelles que constituem a 
essencia da nação? Senho
res republicanos historicos, 
não abandoneis as vossas 
posições. Se os actos d’um 
ministro vos não agrada 
rem porque se afastam dos 
ditames da honestidade 
politica, combatei-o tenaz
mente para bem do povo 
que sempre defendestes..Se 
vós o deixardes continuar 
no seu arbítrio então é que 
procedeis mal e o povo te
rá razão de vos gritar qu.e 
o desprezastes n.o ponto 
mais agudo da lucta.

Nós procedemos sempre 
em harmonia com as-pres- 
cripções da nossa consciên
cia e nunca ern conformir 
d ade com uma vontade a- 
lheia que fôr incorrecta nas 
suas manifestações. E.’ por 
isso mesmo, que jámais a- 
bandonaremos o nosso-pos
to, procurando aliar o nos
so procedimento de hoje 
ao que sempre usámos. O- 
povo aclama a Republica 
porque vê:n’e.lla a defenso
ra dos seus ligitimos direi
tos e. a sua protectora. I- 
gualmente nós fizemos pro
paganda d’ella por a jul
garmos capaz.de dar resor 
lução aos problemas que 
afectam a melhoria das 
classes pobres.

Ha dentro do. partido re
publicano muitos sinceros. 
Para esses deve o povo.lan- 
çar a vista, não como quem 
péde auxilio, mas como

quem lhe declara que póde 
contar com a sua força; 
esses tambem é que devem 
ser os escolhidos para a 
sua representação em qual
quer parte. Uma Republica 
conservadora, eivada dos 
vicios da monarquia não a 
aceitamos nós. Defende
mos a Republica, defendê- 
la-hemos sempre, mas ella 
ha de ser verdadeiramente 
democrática e intensamen
te popular.

Qs pensadores criaram 
e propagandearam-na tal- 
qual a queremos; o povo 
só assim a aceitaria. Cum
pre a todos agora velar pe
la sua existencia real e exi- 
gil-a como de. direito lhe 
pertence.

Paulino Gomes.

VARIEDADES
€tç. S x .mo S i.  d t la it im  ò o  S l ih

Res sunt humanoe fle- 
bile lu.dibrium.

E’-inegável que a, deuza 
Sciencia tem» feito grandes 
progressos sobre- este- jo
ven «globo de Cérese Ne
ptuno».

Quem é que ha 5o annos 
poderia acreditar nas ma- 
ra.vilhozas in.venções edizo- 
ninas ou, na pasmoza des
coberta d'uma máq uina fa
lante? Ninguém, absoluta
mente ninguém.

Para nós, a mais admi
ravel das descobertas hu
manas é a máquina falan
te,. e depois a dos raios X e 
a da telegrafia sem fios. 
Mas ha dois progressos na 
humanidade:: Q; scientifiÇo 
e o moral, o material e o 
espiritual,, não podendo a- 
quelie avançar sem este, 
ainda que á primeira vista 
pareça que sim, que sem 
elle tem avançado muito,
o q.ue realmente em parte 
se não póde negar.

Mas- quererá isto dizer 
que elles nunca se unam, 
que elles. nunca venham, a 
reunir-se como- dois ami
gos íntimos, e qu.e, dando- 
se as mãos,, um. dia não 
cheguem a apostolizar— 
torn.and.o-os communs—os 
bellos ideais que até hoje 
mais ou menos os têem di
vorciado?

Não, de modo. nenhum. 
E não porque o Progresso, 
humano é. uma Lei univer--

sal que tem de realizar-se 
um dia em rigoroza har
monia com os dezignios do 
supremo Legislador que, 
duma só vez, iegislára pa
ra todos os mundos havi
dos e por haver:, isto é; 
criados e a criar.

Logo, o verdadeiro Pro
gresso da nossa pequena 
humanidade não póde rea
lizar-se sem. a reunião dos 
dois progressos material e 
espiritual., porque sói assim 
poderá pôr em prática as 
bellas doutrinas do seu trio 
Liberdade, Igualdade e Fra
ternidadeo que certamen
te ainda assim não poderá 
conseguir sem o concurso 
d’alguns espiritos lúcidos 
doutros mundos mais adi
antados que o nosso, visto 
que todas as humanidades 
são solidárias no tocante 
ao seu aperfeiçoamento 
mútuo, segundo as myste- 
riozas vistas e imperscru
táveis dezignios do Supre
mo Arquitecto, do Univer
so que não é o terrivel e vin
gativo Deus da velha anti
guidade, senão o Deus de 
infinita Bondade e supre
ma. Justiça que o seu Chris- 
to nos viera preconizar ha 
perto, de 2> mil annos;- mas 
q.ue, apezar d’isso,.o abuzo 
e a ambição d’uns e a.igno- 
JranciáL e a maldade dou
tros nos têem continuado a 
pintar curiscando.raios, so
bre a pobre humanidade 
indefeza, como se Elle ain
da fôra o terrivel e vinga 
tivo. Jehovah de Moyzés 
que n’esse tempo era ne
cessário ao. sábio legisla
dor dos hebreus,.que ainda 
assim, mal continha.

Posto. isto, que para nós 
constitue uma verdade, não 
temos dúvida em afirmar 
que o verdadeiro Progres
so humano sd estará, feito 
quando o homem não con
sentir as privações do bo- 
mem; quando, a mizeria o 
não obrigar a mendigar de 
porta em porta e o desdem 
social o não arrastar á prá
tica do crime; quando, fi
nalmentê  o homem se 
compenetrar do grande de
ver que tem de soccorrer- 
se. e auxiliar-se mutuamen
te em todas as vicissitudes 
da vida,—cada um no limi
te das suas forcas materiais

e morais, subintende-se —■ 
porque só. assim a muitís
simo mais apregoada que 
p r a t ic a d a F r a ternidade hu
mana será digna. d’esse no
me..

Ora> para que este. bel
lo Progresso venha a, rea- 
Iisar-se um dia, é necessá
rio demolir algo,, não haja. 
dúvida;, mas,, demolir por 
um lado. e edificar por ou
tro-,. que demolir sem: edifi
car não é progredir,, é re
trogradar. E como a demo
lição já começou ha mais, 
de i oo annos—e de exter
mínio por partes—•forçozo. 
se torna, edificar—e edifi
car a. valer—senão quizer- 
mos vêr-tudo por terral:

E. qual a melhor,, a, mais 
segura e sensata-,, a mais. 
equitativa e justa, a mais 
racional e filozófica edifica
ção a fazer, aquella que 
melhor póde vir a satisfa
zer as mais urgentes neces
sidades de todos os povos 
da terra,, qual?,-
i A. melhor,, senhores,,, a- 
quella.que—a.: nosso vê.r—-• 
já.se deveria ter feito, an
tes mesmo d’haver come
çado a demolição,. e.ra;, a., 
maior disseminação-, possi
vel da assombroza Filoso
fia Kardec por todos, os, 
recantos da terra, por. to
da a parte, aonde houves
se uni homem que- lesse,, 
um ser humano.que: ouvis,-

E era-o porque, sendo 
esta maravilhosa doutrina 
a suprema aspiração de, 
todos os povos, só: a sua; 
vulgarização os puderá.tor~ 
har felizes,., porque só% ella. 
lhes sabe falar ao coração 
e dizer- toda.. at verdade, 
prescrevendo-lhes ao mes
mo tempo dlum modo tão 
positivo.como lógico e pe
remptório,. quais os seus 
direitos, e. deveres: deveres 
a cumprir e direitos a fru 
ir,., subintende-se, porque 
não podem, estes, existir 
sem, áquelles. entre um po
vo mais ou, menos, sensato 
e j.udjçiozo,, rnais ou menos 
racional e culto.

De resto.. .. os tremen
dos abusos deram-se e o,, 
mal resultante abunda nas. 
velhas infermid-ad.es fizicas: 
e moraes que por toda a 
parte avultam, E.’ pois. oe»



O D O M I N G O

cessa rio combatel-o a va
le re a granei e Panaceia uni
versal abunda na «Farma
cia Kardec».

Só ella póde e sabe cu
rar todos-os males sociaes 
e polihcosyporqm é mais 
facil governar "um povo pe
la palavra que tnoralisan- 
"do humaniza, qua domina-' 
lo pela força que deziman- 
do asselvagfôa.

Eia pois, senhores al
truístas,' mãos á o‘bra, que 
o crime avança á medida 
que o egoismo cresce e o. 
materialismo progride!

Qui non velai peccare 
quum pos sit, jubet, non est 

■veritas?
AKÈT.ÁÍDE S lóH E T .

■ C8mtnenfet'fos'& Notícias

iS cv isía  dos j'csp>TÍsías
E ’ no proximo dia T8 que n’es- 

ta villa se realizará a revista'an
nual a'todos-os reservistas domi
ciliados n’este concelho.

• Conforme-os obriga ^  lei, ; tê- 
era tõdôs de se apresentar com 
'os 'sêrus uniformes e cadernetas.
■líoeâas d c  p ra ia

A ' folha õ/icial acába de pu
blicar um decreto auctorisando a 
troca das moedas de prata de 
-50, 100 e 200 réis, do cunho do 
ípenultimo reinado, sendo no con
tinente -até 30 do >mez corrente e 
nas ilhas até-3Í 'dojprositno mez 
de j uí ho.
A Btajada

-E’ esteio 'titulo d’úm drama' 
ern qúatro actos que em nome 
do auctor. sr. Ribeiro Tacques/ 
esçriptór brazileiro, íios oferec.en 

‘o nosso amigo e patricio, sr. Fir- 
?ininD 'José 'Rodrigues-.

<E’ ■■ lima bella o bra teá trai.
Agradecemos.

lílasm el ti. Tasseco
N©goeiantede gado suino, ba

tata em;-SE<?ffas- mi em caixas, adu 
bos chimicos, eafvào, pallra e ce 
•réaes.

Quem pretender realisar algum 
Hegocio póde dirigir-se a Manuel 
-Domingos Taneco-, rua Manuel 
-José -Nepefenroeno, proximo á 'es 
tação dos C. 'de F. Aldegellega

Liquidam-se contas todos os do 
"mingos das 10 da manhã ás 5 da 
'tardé.
P ro fesso r  oficial

Tomou posse do logar de pro 
fessor -oficial do collegio Conde 
Ferreira, d’esta villa, "o sr. An
tonio Lopes Alpalhao-.
R e i mo ri o. rei posto

E ’ a discussão mais aceza de 
todas as reuniões de cavaco, a 
questão do presidente do «novo 
regimen». Di-zefn Uns que deve
mos ter presidente, outros que 
i).âo. -Seja «omo fôr oá estamos.

Que diabo.. .  sempre -ouvimos 
tiizer: Rei rnorlo, Rei posto.
tt$citâ.

liealizon se, conforme noticiá
mos, a récita promovida peln 
Grupo Musical na passada quin
ta feira. O teatro encheu-se e al
guns dos amadores foram aplau
didos-.
A é o u s i i í t í i ç â o

Parece estar resolvido que o 
govêrno não apresenta á respe
ctiva assembléia projecto algum 
de constituição. No emtanto, pa
ra qne a assembléia sc não en
contre em frente de diversos pro
jectos de iniciativa particular, su
põe se que será organisada uma 
commissão encarregada de ela
borar irm projecto que sirva de 
base de discussão.

Póde qualquer lapardantx 
Enganar sábios a esmo;
Mas a sri ningueíft se engana, 
Que ninguém inerííe à si Mesmo.

Cada qual sabe o que entende, 
Sem ás ve;res se entender;
■Peno, nem lodo o que expende  ̂
Nem quando o deve expender.

E  por isso muitos di\em 
O -que não senlerh,

E  não raro se desdizem 
-Qnando nao mentem.

Slbzlaibc,

RUDIMENTOS DE POLITICA E DE CIVISMO
'Ser patriota: £’ amar o paiz -em que -íiascemos ou 

que adoptámos.
A «patria é uma grande reunião -de individuos da 

mesma raça, falando a mesma lingua e tendo as mes
mas leis. •£’ a terra-—mãe de nós todos. -Os seus sym- 
botos são a 'Bandeira, o Hymno e o Chefe do seu Es
tado.—-C. A. ‘Fernandes.

.ISais siíbí acío « le  boa f é ! . . .
Por se achar logrado na quan 

tia de 324$433 réis, vai ~ser re
querida n’este Juizo, pelo nos-so 
amigo, sr. Fernando dos Santos 
Caliado, contra seu cunhado, sr. 
Antonio Luiz Ramos, administra
dor ci’esíe concelho, uma acção 
de anniillação da escriptura de 
venda feita ao sr. José cPOlívei- 
ra Canellas, d-uma propriedade 
urbana, sita no Largo da Calça
da, d'esta villa.

Brevemente serão publicados 
os documentos principais quebão 
de instruir a referida acção, e 
bem assim os nomes das outras 
victimas-.
Visslios poríngisczes

A casa -de -commis-sões e con
signações'dos'srs. Almeida, Sie- 
marín & JC.a, do 'Rio 'de Janeiro 
(Brazil), recebeu durante ‘o mez 
de abril ultimo 4:052 pipas e 
18:77o cai-xas --de vinhos portu
ga e-zes.
Scéáa de p iig ila io

Na .preterita terça feira deu- 
se, n ’esta villa-, uma scena de 
pugilato entre os srs. Carlos 
Tormenta e Antonio Luiz Gou
veia.
A ssociação 2-S «T.4gosío

A distincta Associação Oon- 
cefitíaçâo Musical 24 de Agosto, 
de Lisbôa, já  escolheu o dia 2 
d-e julho proximo para a sna ha
bitual visita a esta villa.

Paiva CoHfelro
O famigerado «talassa» ex-ofi- 

ciâl de artilharia Paiva Coucei- 
ro  ̂ depois que fracassou a pre
tendida contra-revolução e que o 
obrigaram a sair da Galliza, me
teu-se, ao que parece, em Aya- 
monte e agol-a, deixando de pen
sar na restauração do reizinho 
deposto, trabalha aíi em faVor 
do pretendente D. Miguel.
B ailes fa in ilia r ís

Promovidos pela Associação de 
Classes Mixtas Operaria, re-ali- 
zar-se-hão sumptuosos bailes tias
noites de 11, 13, 18, 24, 25, 29 
e 30 do corrente, ho celleiro do 
largo da Caldeira, 43—1.°, para 
cujo fim se acha brilhantemente 
ornamentado.

O produeto liquido d ’estes bai
les reverterá a favor da caixa de 
soccorros da mesma associação 
promotora.

F irm iu o s»F. 'Kód'fignès
Passa ámanhã o anniversario 

natalicio do nosso amigo e illus
tre patricio, sr. Firmino -José 
Rod rigues, a quem-sinceramente 
endereçámos os nossos cumpri
mentos de felicitação.

Pròviâeiscias
Pédem-se providencias inérgi 

cas paia  -os factos vergonlíOsos 
<pie successivamerite se observam 
n ’esta villa, quais são: Lançar 
aguas sujas e outras immundicies 
èpafra à via -pública, 'véndà ‘do pei
xe á porta do Paço, cães vadios, 
carros sem -lanternas, depósito 
de -lixo nas ruas, carroças na via 
pública, garotos jogando a chapa 
a dinheiro, etc., etc.

A quem competir ahi fica o 
aviso.

O r e g o r í o  <&il
Com fábrica de distillação na 

-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 
vetfda, fifiissima aguardente de 
prova (-30°) para melhoramento 
dos vinhos-, assim como aguarden
te anisada muito melhor que a 
chamada de Evora. Os preços sâo 
sempre inferiores aos de qualquer 
parte 'e as qualidades muito su
periores.

«lae9gamentos
Responderam no tribunal d*es- 

ta comarca: Dia 8, Manuel dos 
Santos Carlos, barbeiro, acusado 
de ofensas corporais em Luiz

D r .  A f f  o ieso Costa
Dia a dia se acentuam as me

lhoras do eminente ministro que 
honra a sua pátria decretando 
leis como as do registo civil, di
vorcio e a separ-ítção da igreja do 
Estado.

Que de pronto se restabeleça 
sâo os nossos mais ardentes de
sejos.

© Vegeiíaviaãõ
Sttmmário do n.° 3: Mensagem 

ao Ministro do Fomento.—Sati- 
de e Economia, Custo ‘do regi
men Frugívoro, Madame B. Sa- 
lazar Wibõrg.—-Síilvo pelos frit- 
•cítos: artigo e -fotografias do 
Sr. B. Wiborg.—A Cura pelos 
Morangos, H . Labbé.—rConside- 
rações sobre Vegétai'is'mo, L .— 
■Da Inglaterra. — A cura natural 
de Kuline, Angelo Jorge.—Hy
giene Naturista, B. W .—Vege
tarianos'no «'Sport». — Na Àlle- 
mariha.—A m á hygiene alimen
tar, Dr. -Landouzy.—Alma Nà 
turista, Pablum.—Arte de Co
mer: Menúse Receitas culi-narias.
— Sociedade Vegetariana de Por- 
tuguaf: Segunda sessão ordiná
ria. Membros inscriptuS. —Expe
diente e informações: Propagan
da, conferencia, quotas pagas.
Tourada

Cotista-nos que será inaúgura- 
dà a época tauromaquica nWta 
villa, -na tarde de -25 do cor-i-en- 
te.

N’este espectáculo reaparece
rá Augusto Salgado, artista que 
gosou grande ‘reputação e simpa
tia.

id íilto s  agricoias
As searas de trigo estão ma

gnificas; as ceifas vãò começar. 
Mais Uma Vez tiveram os lavra
dores u!m anno feliz e mais uma 
vez poderá evitar-se a importa
ção extrangeira de trigo. Espe
ra-se 'trigo com 85 kilos por 100 
•litros. Estepêso, porém, só se ob
tem -em circumstancias muito fa
voráveis e -com adubações abun
dantes, ricas especialmente em 
potassa, porque aonde falta esse 
elemento, não é fácil obter trigo 
qUe passe de 80 kilos. Tem-se 
notado -que as searas de -cevada 
e aveia ou centeio, feitas em ter
ras qne o anno passado produzi
ram trigo -com o -adubo fosfato 
Thomaz, estão em geral bastan
te n ve lho res -que as searas que 
levaram outro adubo fosfatado no 
trigo cultivado no ann-o passado.

Nas terras cafcáreâs da Estre 
madura -continua provando ma
gnificamente o Guâno do Perou 
dâ marca Cornucopia, da fábrica 
Oklendorff.

Tambem os adubos completos 
da marca «Trevo de 4 folhas», 
da casa O. Herold & (J.a, com 
escriptorios e armazéns em Lis
bôa, Porto e Pampilhusa, firmam 
cada vez mais a sua fama. Na 
Beira Alta os resultados em vi
nhas são de tal maneira eviden
tes, que os pedidos redobraram

M Scisíro «lo fonieagío
Consta qne por 'toda -esta se- 

mana o sr. dr. Brito Camacho 
fará uma visita k nossa visinha 
villa dA-lcochete.

© lèá íp o  e a ãgriciiUiira
As ultimas chuvas têem pre

judicado a agricultura, e muito 
principalmente os trigos, que es- 
tavam magnificos.

Nota-se, n’alguns pontos, què 
a 'vittha está atacada de «mil- 
dium».

5 (i-0»<Hlíl‘0
Os centros republicanos dà 

capital eátão nomeando commis- 
sões para tratarem dos festejos a 
realizar ali, para commemorar o
1 ,° anniversario da proclamação 
da Republica Portugueza.

Esses festejos devem sér gran
diosos.

PARTICIPAÇÃO

CatiUa, trabalhador, ambos dajde importancia policos dias de
villa da Moita, condemnado em 
dias de prisão e 20 de multa a 
100 réis por dia; Augusto GÍ1 de 
Mattos, trabalhador, acusado de 
furto a Joaquim Gomes, tambem 
trabalhador, ambos do logar da 
Atalaia, condemnado em 2 me
zes de prisão e 10 dias de multa 
a 100 réis por dia; João Baptis
ta, o «Cochicho», acusado de 
furto a José Joaquim Lopes, am
bos d’esta villa. condemnado em
3 melses de prisão.

Aos seuliorSos
Livros de recibos de retidas 

de casas a mezes com 250 folhas. 
700 réis. Tambem ha cadernetas 
de 50 folhas a 250 réis e de 100 
a 400. X’edir n’estu redacção.

pms da rebentação, porque a 
nascença foi nma coisa soberba 
em toda a parte onde se empre
garam os adubos compostos da 
marca «Trevo de 4 folhas». Es 
te successo é em grande parte 
devido á elevada dosagem de po
tassa d’estes adubos.

BSiífi S a r i l h o s  &i*«3t t le s
As classes trabalhadoras, com- 

prehendendo os seus direitos— 
dizem-nos — estão constituindo 
n’aqueíla. laboriosa localidade 
uma associação a que deram já 
o nome de Associação dos Traba
lhadores Rurais.

Será bom que d’ora avante 
vão tambem comprehendendo os 
seus deveres.

Participo ao st. Antonio Jo’i‘gè 
(o Pinceleiro) que se acham -eia 
meu poder 3 barris com chouri
ços para lbe serem entregues por 
ordem do sr. José dos Santos 
Machado, ou o dinheiro da im
portancia dos mesmos chouriços-, 
apresentando-me o sr. Pinceleiro 
a correspondencia do pedido, vis
to ter-lhe sido feito, como tem 
dito, e para assim poder provai’ 
a sua verdade e boas qualida
des.

'■(aj) -José Antonio Patrlada-.

REGISTO CIVIL

XasciíííeaáOs.—Dia 4, Jm-
lieta Gomes Anino, filha -de Ate- 
dré Anino e de -Sofia Amelia Go
mes Anino; Anna Feijão Nettò e 
O li vi a Feijão Netto, filhas 'dè 
Christiano Netto e de Carmins, 
Feijão; Celeste da Conceição Al
meida, filha de Florinda da Cott» 
ceição; Francisco Augiísto Ferrâ 
Junior, filho de Francisco Au
gusto Ferra e de Noemia Mariâ 
Cardeira. Dia 7, Maria dè JesUs 
Rocha, filha de Maúuel jos-e Ta
vares da Rocha e de Ricarda de 
Jesus; Dia 8, João Urbano <le 
Carvalho, filho de Urbano A1-- 
fredo de Carvalho 'e de Geftrtí- 
des da Silva Coutinte; í-osé Má-- 
theus da Costa Eufemio, íiilro de 
Carolina de Jesus dâ Cwsta j\Ia- 
tlieus; Maria Antouia Rama Bas
tos, filha de Damião de Pinho 
Bastos e de LViciaria Ferreira 
Rama. Dia 10, José Cândido 
Sousa Sequeira, filho de José 
Sequeira Junior (filho) e de Lu* 
cinda da Nazareth de Sousa Se* 
queira; Manuel de Oliveira Ca
nellas Junior, filho de Manuel de 
Oliveira Canellas; Maria Celeste 
Oliveira Marques e Fernanda O» 
liveira Marques, filhas de Anto
nio Marques Peixinho e de Ma* 
ria Augusta de Oliveira.

Casaissessáo,*-D ia 4, Fran
cisco Augusto Ferra com Noe
mia Maria Cardeira.

O h iá o s .  — Dia 9, Antonio 
Serrano Mosca, de pneumonia 
grippal.

CO RRESPONDENCIA S

A lc o c h e íe .  — Compõe-se 
dos seguintes cidadãos a meza da 
Misericórdia no proximo trien- 
nio: Provedor, Estevam Augusto: 
Nunes; tezonreiro, Fortunato; 
Freire Gameiro; secretario, Au
gusto Ferreira Junior; vogais: 
Carlos Augusto da Costa, F re 
derico Gonçalves, Francisco Ra
fael Rodrigues e Manuel da Sil
va P ilo to .-C .
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AGRICULTORA
Trigos portuguezes

£’ enorme o número dé 
variedades de trigo culti
vadas em Portugal* juntan
do-se aos antigos typos 
descriptos e estudados por 
Ferreira Lapa em 1862, as 
novas variedades importa
das em 1886, em 1892 e 
\go5 e ainda posteriormen
te, álém dos hybridos apu
rados culturalmente na 
nossa Estação Agronómica 
e desseminados por todo o 
paiz, e os cruzamentos ou 
hyjridações naturaes.

Já posteriormente a Fer
reira Lapa, por maisdeuma 
vez se procurou organisar 
uma collecção completa 
dos trigos cultivados em 
Portugal, os resultadosnão 
têem porém correspondido 
ao desejo dos investigado
res e o facto é que este tra
balho, tão importante e tão 
interessante, continúa por 
fazer.

Em 1908 a Sociedade de 
Sciencias Agronómicas e a 
Associação Central de 
Agricultura tentarrm mais 
uma vez esta iniciativa* 
mas os resultados não cor
responderam áespectativa

Este anno vae de novo 
ser atacado este problema, 
e é a Sociedade das Scien
cias Agronomicas que re 
nova a sua iniciativa, forta
lecida pela coadjovação da 
Associação Central da 
Agricultura Portugueza e 
Confiada eni que d'esta Xez 
os proprios agicultores se
rão os primeiros a compre- 
hendef o alcance deste tra
balho e a auxiliar a sua re- 
alisação.

A grande numero de 
agricultores vão ser envia
das circulares pedindo-lhes 
para enviar á séde daquel
la sociedade, c)5»ruaGarret, 
Lisboa, iõ ou i5 pés de tri
go completos, e 2 ou 3 li
tros de trigo debulhado, 
com o nome vulgar do tri
go na sua região, sendo 
classificadas todas as varie
dades enviadas, agrupadas 
por qualidades e por con
celhos e districto», e expos
tas ao publico nas salas da 
Associação Central d'Agri- 
cultura Portugueza, que 
dedicadamente se poz ao 
lado da Sociedade Agrono- 
mica para garantir com o 
seu valioso e dedicado au
xilio o exito deste empre- 
hendimento.

A exposição dos trigos 
cultivados em Portugal de
ve constituir um verdadeiro 
acontecimento agricok̂ pe- 
los estudos que permittirá 
realisar e pela prova que 
demonstrará quanto essa 
cultura tem progredido em 
Portugal.

Os nossos leitores que 
desejarem enviar as amos
tras dos seUs trigos á eXpo- 
rição, podem requisitar os 
boletins á Sociedade das 
Sciencias Agronomicas de 
Portugal, 95, rua Garret, 
Lisboa.

(D\<À A gricultu ra)

De Cardiff e de NewcaS- 
■tie, qualidades especiaes 
para queimar nas debulha
doras, a preços resumidos.

Têem constantemente 
vapores á descarga. Igual
mente com carvão para 
forja, coke de fundição., co
ke para cosinha e anthra- 
cite da qualidade Great 
Mountain para motores a 
gaz pobre.

Pedidos a O. Herold &
C.à, Rua dá Prata, 14, Lis
bôa e Rua da Nova Alfan- 
dega, 22, Porto.

tiveis a fornecer e as mais 
condições da arremata
ção, acham-se patentes na 
secretaria d’esta adminis
tração, todos os dias uteis, 
desde as dez horas da 
manhã ás 3 da tarde.

Administração do con
celho de Aldegallega do 
Ribatejo, 3 de .junho de 
1-911

0  A dm inistrador do Concelho,

Anlonio Llti" Ràmos.

ÀGUÂDEG

ANNUNCIOS

10
Antonio Lui£ IRamos, 

a&rnintsííaòõí t)o concelho òe 
ÀlàêíjuUegá òo Bil)ate~ 

jo, etc.

Faço saber, que no dia 
26 do corrente, pelas 11 
horas da manhã, á por
ta da administração des
te concelho, ha de proce- 
der-se á arrematação por 
meio de proposta do for
necimento do rancho já 
cosinhado aos presos da 
cadeia d’esta comarca, du
rante o tempo que decor
re de 1 de julho de 1911 
a 3o de junho de 1912, 
sendo a base da licitação 
de t5o réis por cada pre* 
so.

As propostas para o di* 
to fornecimento, serão fei
tas em carta fechada, di
rigida ao administrador 
do concelho, até ás 3 ho
ras da tarde do dia 24 
do corrente, sem outra 
designação, signal ou mar
ca exterior. A proposta, 
que não estiver nas condi
ções acima referidas, será 
inutilisada nos termos da 
lei. O fornecimento será 
adjudicado aquelle que por 
menor preço o fizer abai
xo da base da licitação e 
havendo duas ou mais 
propostas iguaes, deverá 
proceder-se á licitação ver
bal entre os ditos concor
rentes, sendo adjudicado 
áquelle, que mais garanti
as oferecer.

A tabella dos commes-

Maria Joaquina da Ga
ma Neves, Alaria Isaura 
da Ga;na Neves, Mãnnel 
Amaro das Neves, sua mu
lher e filhoS, Maria Justinâ 
Ritla das Neves. Encarna
ção Ritta da-s Neves e seu 
marido e filhos. Mariã Lili- 
~a Vãsques das Neves e 
seus fiíhos, João Sebastião 
Gama e sua mulher, José 
Sebastião da Gama e SUà 
mulher e fiíhos. Domingos 
Sebastião da Gama e sua 
mulher e fiíhos, Sebastião 
Leal dá Gamâ eseus filhos, 
Anna Joaquina da Gama 
Correia e seu marido è fi
lhos e mais parentes agra
decem, penhoràdissimos, a 
todas as pessoas que se di
gnaram acompanhar d sua 
ultima niorada os restos 
mortaes de seu chorado es- 
poSo, pai irmão, cunhado, 
padrinho e tio Sebastião 
Amaro das Neves, e bem 
assim a todas aquellas que 
durante a sua doença se in
teressaram pelo seu estado 
indo ou mandado saber.

A  todas, pois, 0 seu in- 
delevel agradecimento.

Aldegallega, 11 de Ju
nho de ig i  1

ANNU3STCIO

IMAllCA DE

( f  .a publicação)

Por este .Juizo de Direi
to é cartorio do escrivão 
abaixo assignado, em cum
primento de carta preca
tória vinda do Juizo de 
Direito da comarca de Se
túbal, emanada do inven
tario orphanológico a que 
no mesmo Juizo e cartorio 
do 3o oficio se procede 
por obito de José Alves 
Cordeiro Estrella e cabeça 
do casal a viuva Rosa dos 
Santos, moradora no sitio 
do Pauteado, freguezia de 
Palmella, vai á praça á por
ta do tribunal desta co
marca, sito á rua do Caes 
desta villa de Aldegalle
ga, no dia 25 do corrente

mez de junho, pelas 11 ho
ras da manha, para ser 
vendido pelo maior preço 
que fôr offerecido, sobre 
o abaixo declarado, o se
guinte:

Um prédio urbano si
tuado no Largo da Miseri
córdia da villa dè Alhos 
Vedros, d’esta comarca e 
que se compõe de lojas e 
primeiro andar no valor de 
36o$òoo réis.

Aldegallega do Riba
tejo, 3 de Junho de 1911.

O E S C R IV Ã O ,

Antonio Julio Pereira
Moutiiio.

Verifiquei a exactidão1:

0  JU IZ  D È  D IR E IT O ,

A. Marçal.

Àlhujahtna S A N T O S

José Julio dos Santos 
pai ticipa a todos os seus 
amigos e freguezes que 
mudou o seu estabeleci
mento da rua da Cruz pa
ra a rua Theophilo Braga 
(antiga rua do Conde), n.° 
22-A, i.° andar, recanto.

Desde já agradece a to
dos que o procurarem.

. A i D m i j i s r c i o

11
À R Í t l 3 M A T  A Ç Ã ©

(8 »a publicação)

No dia 18 do proximo 
mez de Junho, pelas 11 ho
ras da manhã e ás portas 
do Tribunal Judicial desta 
comarca, se ha de arre
matar e entregar a quem 
maior lanço offerecer, so
bre a qtiantia de 3oo$ooo 
réiSj o prédio abaiXo men
cionado, pertencente ao 
casal da fallecida Maria Jo
sé Candida, moradora que 
foi nesta villa, o qual vai 
pela segunda vez á praça,

em virtude de deliberação 
do conselho de familia e 
acôrdo dos interessados* 
para pagamento do passi
vo descripto no respectivo 
inventario de menores, e é 
o seguinte:

Um prédio composto de 
duas moradas de casas ter» 
reas, com quintal, sito na 
Rua Central, desta villa-, e 
com frente, as ditas casas, 
uma para esta rua e outra 
para a Rua Corte do Mou
ro, foreiras a Francisco 
Maria de Jesus Relogio, 
casado, proprietário desta 
mesma villa, em 3Sooo ré
is annuaes, sem laudémio.

Declara-se, para os de
vidos effeitos, que a respe
ctiva contribuição de re
gisto e despezas da praça 
serão á custa do arrema
tante, e para ella, pelo pre
sente sâo citados quaes
quer crédores incertos-, a 
fim de deduzirem os seus 
direitos, querendo.

Aldegallega, 3o de maio 
de t‘9'i í.
V e rifiq u e i a exactidão:

O JU IZ  DE D IR E IT O )

A. Marcai,y

O  E S C R IV Á O ,

Pedro José Bandeirà.

BIBLIOTHECA

BB BB H ted «I W' ea «ô S3 « m
Popular e Illustfádâ

Edição da casa ALFRÉDO i)À 4 
YID, Encadernador 

30, 32, Ri Serpa Pinto, 34, 30 
fiJshôa

ffiisi&ria da í Zevóluçáò
ffr-ânée%â 

A publicação mais barãtk tjiiê até 
agora se tem feito ho paiz!!

réis cada volume brochado 
3<)Ó réis caría volume eu- 

cadefbado ein perealina

Em D O IS  E L E G A N T ÍS S IM O S  V O 
L U M E S  de 200  páginas em 8*°, 
optimo papel, adornados da 
magnificas gfaVtirás, que se
rão os primeiros da BIBLIO- 
THECA HISTÓRICA.

LUZ ELECTRICA
G-. G O N ZALE Z  & C A

Esta casa è a que actualmente, nesta terra faz ins
tallações mais baratas, mais perfeitas e de mais fácil 
comprehensão para o freguez acudir a qualquer irre
gularidade que porventura possa acontecer na luz. O 
material empregado é de superior qualidade como se 
póde prosar pelo avantajado número de installações 
já feitas. N’este estabelecimento está sempre em expo
sição todo o material para que o público o possa-exa
minar.

Péde-se a fineza de não fazerem installações sem 
que primeiro vêjam os orçamentos d esta casa.

13 —KTJ.A. DO GA.ES
A L D E G A L L E G A

14
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SANTOS LOURENÇO
A D V O G A D O

A ’s 3.'18, 4.as, sextas e sabbados

$ lu a  òe, S . tJuíiãe, 174, S.° 

L is b ô a

ENCYCLOPEDIA
DAS FAMILIAS

Revista illustrada de ins
trucção e recreio. A publi
cação mais util e económi
ca que se publica em Por
tugal. R. Diario de Noti
cias, 93—Lisbôa.

P M C I A M U A Z  VELHO
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° 73. En
carrega-se de solicitar em 
todas as repartições da 
comarca e fóra d’ella, por 
preços muito diminutos.

NOVO MUNDO
Illustração semanal

Cada anno, 2 volumes 
de mais de 5oo páginas e 
1:000 ilíustrações, cada 
u m , por 2$ooo réis.

Assigna-se na Praça de 
S. Bento, 28-1.0—Lisbôa.

POLPA MELÂÇADA
E ’ o melhor e mais económ ico ali

mento para cavallos. m uares, vaccas. 
porcos, cabras, gado de lã, coelhos, 
eallinhas, etc.— Im portador exclusivo 
C E N T R O  IN D U S T R IA L  DA C A 
T A L U N H A , rua Augusta, 240.

Concessionário do exclusivo de 
venda para P O R T U G A L , C O L O N 1- 
A S  E  B R A Z IL .

JULIO BRETES
Jlua da Assumpção, 57, 2.°—E. 

Telephone, 2946
Representante em Alde

gallega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos OS pedidos 492
FR A N C ISC O  R E LO G IO  

A h le g a lle g n

< 0

3 3
N-a

c/5 C/> <U O u U

P—, <31
5̂  ££

CD

S  1 ^
5  S

— - O  

P Z  1

m S  
£

O

t/)
O
o
<L>
U
O-

.53 S o
C3 u  
bx> r

g so
3
cr
c/) cn 
O O
O -  4.J

;» <u
O

CD C
tfl 5
<fl o

o
E
O
o

. (/5
O

T J
O

C/3
03

rs
u
u
ow
c/f
Ou.

T J

T J to
<D W so <u ■ *■> 
CT3 «- 
tUD
< U  (TJ

t  3rt “
C- _

w  2  
’5  
u

ra „u  w
0 9 

x i  . ►
tr, ra
JJ X I
o  >

TJ Cra o
T j  O

I . ê

u i

•N

CJ

I <
• § 0  

^  w  

Q

a
a;

COMPANHIA BE S UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

C A P IT A L : 1 . 3 0 0 : 0 0 0 ^ 0 0 0  U s .
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega — Antonio Victorino 
Rodrigues. 525

20, R. D A  P R A Ç A , 22

P f i O D U C T O S  C i  F A B R I C A  D E  C H O C O L A T E S
—  DE —

Ã T O S T O  F M  I S  M A M ®

4=9, C A L Ç A D A  DO CARM O, 53
—  LISBOA— 53a

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

ALIMENTO DO POVO

10 RÉIS, LM BOM ALllOÇO, 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
O A L M O Ç O  «A IS» E C O N O M IC O  E  S U B S T A N C IA L

Cacau puta em pá e cacau em pó com 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.

LA T A S  D E  100 G R A M M A S  
PREÇOS: Cacau puro em pó, 120 réis; cacau em 

pó com assucar, i.a, 100 réis; 2.'1, 80 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 B  M O N  T JU ICH

Hl ALDEGALLEGA#

Pão de Vianna d’Austria a.... 10 e 20 réi-
» dôce a......................... 10 e 20 »
» para diabéticos a..........  10, 20 e 3o »
» de fôrma a................... 10. 20 e 5o »
» fino a.......................... 5, 10, 20, 40 e 5o »
» saloio a....................... 10, 20 e 40 »

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

Pão de familia, a 5o réis o meio kilo e a go
réis o kilo; caseiro, a 5o réis o meio kilo e go réis o ki
lo. 0 pão deforma e fino vende-se a 5o réis o meio 
kilo. Ha tambem pão de familia para 80 réis o kilo.

Flautas, carcaças, boíachas, biscoitos, arfigos be paste
laria, cervejaria, vinhos finos e

___  ___________ 5i7

Massas alimentícias de todas as qualidades

Magnificos bôlos sortidos de todas as qualidades e 
de fabrico especial deste estabelecimento.

Exceilente bôlo INGLEZ e de ARROZ.

BIBLIOTHECA DE EDUCACÃO MODERNA

HISTORIA das RELIGIÕES
Compilação Je R IB E IR O  D E  C A R V A L H O

L iv ro  notabilissim o, livro  indispensável a quantos desejam in stru ir se e 
progredir. Tem os vivido em urna ignorancia quasi absoluta ácerca da histo 
ria das rel:gióes. Chegám os a não saber a própria hisioria do Catolicism o, 
que mais de perto nos interessa e agita. De modo que um liv ro , congloban
do a historia de to io s  os tempos e em todos os os paizes, constitue um tra
balho que todos devem possuir, que todos devem ler e propagar — o que 
representará um valioso serviço prestado á causa da instrucção "em P o rtu 
gal. porque uma das mais necessarias tarefas da sciencia consiste hoje em 
reconstituir a historia das religiões.

Servindo se d; s notáveis trabalhos de Salomão Reinach. de Beuchat, de 
H oliebecque e do Barão d O lbacb, conseguiu R ibeiro de Carvalho conglo
bar em um só liv ro , por maneira clara, toda essa historia, d ivid ind o a obra 
em três partes, cuja enumeração basta pa-a lhe m ostrar a im portancia.

«A >rigem das Religiões — Religião e M ytologia — Theoria da Revelação 
prim itiva O culto das plantas e dos animais— As m e tam o rp h o ses-O  T ote- 
mismo e as fáo ulas- O sacrificio do T ó te m — O Sabbat -L a ic iz a ç f o progres- 
s va da Hum anidade - A Magia e a Sciencia— O Fu tu ro das Religiões e a ne- 
cessidaae de íhes estudar a historia— A  Sciencia das Religiões náo só instrue 
e educa, mas liberta tambem o espirito humano.

«Religiões Antigas e Religiões A ctuaes.»— Religiões que existem  actual
mente— Religiões dos povos chamados selvagens —Religiões de todos os po
vos antigos— Os seus ritos, os seus deuses, os seus sacrifícios— Os phenó- 
menos religiosos, as suas formas e a sua natureza— Logares sa g ra d o s -O s  
templos - Os m ythos— Como funcciona uma religião— Sacerdócio e Egrejas 
— Estudo histórico das Religiões.

«C hrist e o C h r stiam sm o.»— A  Judeia ao nascer Je su s -Q u e m  foi C h ris 
to —Exam e da sua d o u trin a— Os prim eiros séculos do C hristianism o— A  in 
fluencia de Platão— C hristo  rã o  foi o fundador do Chistianism o — Falsidade 
da actual reliaião christan— Os co n cilio s—Costum es de C hristo e da sua pre
tendida Egreja — G uerras entre C h ristã o s—Atrocidades praticadas pelo 
Christianism o— C rim es da E g r e ja —A  moral christíin, inim iga da Vida, do 
A m or e da Felicidade.

Como se vê. por este sim ples enunciado dos seus capitulos, a «Historia 
das Religiões é um livro  notável e cuja leitura se im põe.

Preço do liv ro : brochado, 200 réis; magnificamente encadernado em per- 
calina. 3oo réis. Vende se em todas as principaes livrarias de P ortugal, B ra
zil e colonias.

Remette se tambem pelo correio  para todas as terras a quem rem etter a 
respectiva im portancia em estampilhas ou qualquer outro valor de fácil co
brança. Fedidos á L iv ra ria  Internacional, Calçada do Sacram ento, ao Chia
do, 44 — Lisboa.

CASA COMERCIAL
SEBASTIÃO U A L DA GAMA

Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 
por preços reduzidos.

Unico representante da casa das célebres machinas 
de coser M EM Ó R IA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
ment, 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.

» Á  C A T A L O G O S  Cil&ATIS

10-RUA DA CALCADA- 1 2
ã l m s á m í &ã

mmmmMWMMWMwm

A  m edicina vegetal, será a prim itiva, mas é a mais natural, a mais prom 
pta. a mais barata e a menos perigosa. Com  várias nom enclaturas, fórmulas 
caprichosas, rótulos bonitos e reclames extravagantes, os m édicos receitam 
e as pharmacias vendem  sem pre «por alto preço», extractos dozeados de 
plantas tão vulgares, que em qualqner quintal se en:ontram  sem custo E ’ 
uma industria legal, scientifica. necessaria, mas que só póde existir pela ex
ploração dos enferm os, nem sempre ricos. O D IC C IO N A R IO  D E  M E D IC I
N A  V E G E T A L  (ao alcance de todos) p o r Çarlos M arques, é portanto, util 
em todas as ca sa s— O t.° volum e, de 176 páginas, indica «os signaes que 
caracterisam as principaes enfermidades e a sua cura pela therapeutica ve
getal», raizes, folhas, flôres e fructos, etc.— O 2.0 vol. tambem de 176 pág. 
trata da «descripção botanica e emprego medicinal» das principaes plantas 
portuguezas e brazileiras.

Cada volum e custa apenas 200 rs. (pelo correio 220 rs.) e encontram se 
já á venda nas principais livrarias do reino, ilhas, Africa e B razil. Os pedidos 
devem ser dirigidos ao editor,

FRANCISCO S ILV A  

Rua de S. Bento, 2i6-BmmA


