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As victim
iSCfDíi

Hoje, como hontem, co
mo .ámanhã,como sempre, 
emquanto houver militaris
mo, todo o homem que en
verga uma farda deixa de 
ser um individuo para se 
transformar numa machi
na, deixa de ser um ente 
que pensa, raciocina, de
duz, como o resto da hu
manidade, para se conver
ter numa criatura a quem 
toda a iniciativa é vedada, 
toda a lógica é defeza, que 
não tem consciência ou a 
quem impõem como obri
gação aniquila-la.

Ò militar não tem vida 
própria, escravisado á tyra- 
nia brutal da disciplina. Não 
é uma individualidade,—é 
um número; não é uma 
vontade,—é uma mola.

Tudo, na vida vegetati- 
va do pobre militar sem 
graduação, se faz as vozes 
de commando e a toques 
de clarim.

Ha de comer quando não 
tem vontade e dormir 
quando não tem somno. E 
á mais leve infracção da 
disciplina, essa coisa estú
pida e de valor acentuada- 
mente medieval, o infeliz 
militar passa por insuportá
veis vexames, é castigado, 
desconsiderado, tratado 
como um ser áparte, enti
dade passiva, amarrada co
mo um comdémnado ao 
pelourinho da sua escravi
dão. Numa sociedade livre, 
só o soldado não é livre...

Sublime desgraçado! ar
risca a sua vida pela liber
dade alheia, morre para 
que outros se libertem, eelle 
fica eternamente escravo!
Todostêemuma familia:o 

soldado não tem familia ou 
é  compeliido a divorciar-se 
delia. Rebenta uma revol
ta, e, se o soldado vir na 
sua frente, em campo ini
migo, aquelle que o gerou 
ou  o proprio irmão gémeo, 
que tivesse vivido com elle 
a mesma vida uterina, a 
disciplina, á voz de «fogo», 
obrigal-o ha a disparar so
bre un-fpae ou sobre um 
irm ão.

Todos, quando a doen
ça os prosta, pódem sentir 
em sua volta uma atmos- 
phera de suave carinho, pó
dem sentir-se amados e ex
perimentar compensações 
ineffaveis na caricia mater
nal duma mulher.

O soldado não! Adoece? 
Espera-o o hospital, com 
todos os seus rigores, to
das as suas formalidades, 
todo o seu frio convencio
nalismo. Morre? E’ um nú
mero que se apaga e tor
nará a esver-se sobre a 
fronte doutro infeliz.

O que o espera? A valia, 
sobre que uns olhos piedo
sos não poderão ir chorar 
lágrimas de infinita sauda
de.

Ao vêl-cs passar, de ar
ma ao hombro e passo ca
denciado, precedendo e se
guindo um symbolo que as 
suasimaginaçÕes rudes não 
pódem comprehender, 
transborda-me o coração 
de amargura.

Rebanho humano, vão 
para onde lhes ordenam 
que caminhem—para a 
Gloria ou para a Derrota, 
para a Morte ou para a Vi- 

-que importa?!—a suada-
obrigação é obedecer; sem
pre, obedecer sem um pro
testo! ter olhos e nao vêr, 
ter ouvidos e não ouvir! Su
prema inferioridade! de
gradação suprema!

Acudiram-me ao espirito 
estas considerações, quan
do em 25 de dezembro, 
dia consagrado d familia, 
escutava da minha janella 
os compassos estridentes 
desse ordinário que a ban
da respectiva tocava á por
ta do seu quartel.
Dia consagradoá familia! 

Mas tem o militar direitos 
iguaes aos dos outros cida
dãos?

Dia consagrado d fami
lia—que irrisão! Por sel-o, 
decretava a ordem do dia, 
que as bandas regimentaes 
tocassem a alvorada, e to
cassem ainda nos coretos 
dos passeios, e tocassem 
novamente á noite da3 6 ás
7 e meia, e tocassem mais 
uma vez ao toque do reco
lher!

Isto e: quando iuua a 
gente se divertia, passava, 
consoava, os pobres músi

cos, porque era o dia con- 
s a gr a do d famia, esfalfa
vam-se mais do que nunca, 
não podiam como a outra 
gente divertir-se, passar, 
consoar. E poucas pessoas 
ao vêl-o< alli, escravisados 
á disciplina cruel, se lem
brariam de que tinham na 
sua frente esse áparte, cria
turas que, estando dentro 
da sociedade, vivem fóra 
d’ella, verdadeiros, párias, 
victimas ignoradas e sem 
nome!

Soldados da monarquia, 
são-no hoje da Republica 
e tornariam a sel-o nova
mente da monarquia, a um 
reviramento da sorte.

Ninguém os educa, por
que educal-os seria o mes
mo que dar-lhes a sua car
ta de alforria.

Para elles não ha ideal—~ 
ha tão somente disciplina.

Pois eu queria que num 
paiz livre numa sociedade 
democrática, o soldado 
fosse um Homem. Quere
ria que nos quartéis, se fi
zesse ouvir a palavra quen
te e vibrante dos primeiros 
homens da Republica, em 
conferencias púbiicas, que 
são sempre muito necessa
rias. Já que não se póde 
evitar que aos quartéis che
gue a voz rancorosa dos 
inimigos da Republica,— 
porque chega lá, porque 
nos quartéis, lê-se o infame 
Povo dAveiro e outros 
pasquins semelhantes,—eu 
quereria que os tribunaes 
da Republica falassem aos 
soldados a linguagem da 
verdade e lhes mostras
sem, em toda a sua hedion
dez, as armas envenenadas 
da çorrnpção, para que 
soubessem affastal-as do 
seu caminho e calcal-as al
tivamente aos pé>{

Eu quereria que se edu
cassem esses homens, que 
se libertassem essas almas, 
que o soldado deixasse de 
ser um autómato, que o 
soldado passasse a ser um 
cidadão!

M aria V eli.eda.
----- ------------------—

SANTOS LOURENÇO
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Perdido no meio d ’uma flores
ta immensa durante a noite, ape
nas tenho, uma fraca luz para me 
guiar. N’isto passa por mim um 
desconhecido ediz me: «Meu ami
go, apaga a tua luz se queres 
achar mais depressa o caminho.» 
Este desconhecida é o theólogo.
— Diderot.

0  fim dos esforços da vida dos 
homens e dos animais é a felici
dade, é a satisfação das suas ne 
cessidades, fisicas, e morais,-— 
Bourdet.

Se uma voz intelHgiv-eí, par
tindo do céo, afirmasse que a 
agua queima e o fogo refresca, 
que uma mulher póde conceber 
sem o auxilio do. homem e que 
um morto resuscitou, essa voz não 
me convenceria.e eu tomaria es 
tas afirmativas como uma bl.as- 
phemia contra a magestade divi
na e a sua revelação na Nature
za.— Graothe.

Todas as regiões estão fallidas. 
Regiões e deuses a principiar em 
Jehovah.

Deus criou os anjos e estes 
s.uhlevaram-se; criou o homem e 
este desobedeceu lhe, alargou o 
planeta para castigar a humani
dade e aquelle que escolheu co
mo o mais perfeito, ao sahir da 
arca iomou tão grande bebedeira 
que d’el!e zombaram até os pro 
prios filhos, e. a partir d’aque!le 
dia praticaram os horne.is tais 
barbaridades e mergulharam-se 
por tal fórma em toda a classe 
de vicios e praticaram tais. cri 
mes que Jehovah se viu obriga
do a mandar seu filho para os 
conduzir a bom caminho, reduzil- 
os e salval-os.

E o que succedeu?
Que o prenderam, o açoitaram, 

o crucificaram e teve de o cha
mar outra vez para seu lado.

Melhorou por isto o mundo?
Por fórma alguma. Não temos 

mais que ouvir o que dizem os 
que se intitulam depositários da 
doutrina de christo para. sabermos 
que nunca isto esteve pior.

Pelo que se demonstra que 
Deus está fallido... D ’A «Van
guarda».

As leis naturais, que são 
simplesmeate' a maneira de 
ser dos corpos, eliminam a idéia 
de Deus.—C. Mal ato.

Paciência! Resignação!
Eis aqui as grandes virtudes 

christâs, 0  christianismo. é o 
grande sufocador de todos, os 
protestos e de todas as insurrei
ções.—Pompeu G-ener.

Examinei detidamente o. céo. 
E  por todas as partes não en
contrei signais da existencia de 
Deus.— Labandé.

Mediante o esforço e o traba
lho do homem, adquire-se uma 
coisa mais aiia. que fé dogmática: 
a- convicção racional na ordem 
suprema da realidade e da vida.— 
Salmerou.

Commenfarios & Noíteias
A Isastríieção

E ’ do, conhecimento de todos 
que a instrucção primaria, em to
do o concelho é insuâicieníijssima. 
e que á commissão. municipal r e 
publicana, conjuntament.e com a  
camara municipal e auetoridade 
administrativa compete iniciar um. 
estudo para. a organisação do. 
ensino primaria n êsfce concelho,, 
a fim de ser apresentado ao go
verno, em occasião. proprta, um, 
relatorio em que se mostrasse o, 
resultado dos. seus trabalhos,

A’ cnmmissãó. municipal re-pu- 
blicana, primeiro, que ninguém-,, 
pertence cuidar do assumpto..
"JfcoTidaíSes.,,
.. Reappareoeu na passada se

gunda feira, dizendo se indepen
dente, este nosso antigo confra
de lisbonense, sob. a direcção d.a. 

,sr. Hygino- de Mendonça. Ap-pe- 
tecemos-lhe longa e próspera, 
existencia.

G u a r d a  r e p n b S íe a n a
Passou a ser de alferes a for

ça da guarda nacional republica
na aqui installada temporaria
mente para o policiamento da 
villa.

B.om, seria, visto esta. terra, ter 
um quartel em magnificas condi
ções, que o governo aqui fizesse 
insíalla.r uma secção d’essa guar
da, subordinada âo, commando. 
geral.

A s f e s t a s  c ív ic a s  eras A l
c o c h e te .
Conforme noticiámos realisa- 

ram-se no domingo passado na 
visinha villa de Alcochete, a ex
pensas da camara municipal 
d’aquelle concelho, as annuneia- 
das festas cívicas para a inaugu
ração da Bandeira Nacional e 
commemoraçâo dos factos e vul
tos da Republica.

Foi uma bella festa que sob 
a prisidencia do sr. dr. Celestino 
d ’Àlmeida teve o seu início no 
collegio Conde Ferreira com a 
assistência dos. professores dos. 
collegios officiais. e particulares, 
acompanhados dos seus alumnos, 
sendo distribuídos prémios áquel
les que haviam feito exame de
1.° grau. Durante a sessão fala
ram, álém do sr. dr. Celestino 
d’Almeida, os srs, Antonio Luiz 
Nunes, administrador do conce
lho, Rozendo Cesar e o intelli- 
gente eseriptor Faustioo da Fon
seca. Em seguida organisou-se o 
cortejo: professores e crianças 
dos collegios d ’aquella villa e do 
Samouco, camara municipal, 
commissões municipal e p.oro- 
quia.es republicanas, auctoridades. 
administrativas, filarmónica 15 
de Janeiro de Alcochete e so,l-e* 
dó do Samouco,, sob a regencia 
do sr. Estevam Rodello., que t a 
cavam a «Portugueza». Depois, 
de percorridas algumas r.uas cieu. 
o cortejo entrada, no edi.licio d.os 
paços do concelho, onde hpuve 
sessão solemne, usando da pala
vra o presidente da. camara, sr«.



O D O M IN G O

Fortunato Freire Gameiro, que 
•em seguida léu uma allocução, 
falando tambem os srs. dr. Ce
lestino dAlmeida e Faustino da 
Fonseca. Após a sessão foi offe
recido uai «copod’agua» ás cri
anças e aos oradores. Esta festa 
fecbou ás 7 horas £ meia da noi 
te com uma «mrarche aUx-flam- 
beaux» sahida dos paços do con 
celho e acompanhada da filarmó- 
aica e de muito ..povo.

e lé c tr ic a
Vão adiantadíssimos os traba 

lhos da illuminação pública d’es- 
ta  villa, para o que j á  se'vêém 
colloeados bastantes postes. À 
nossa illustrada vereação, satisfei
ta  por vêr, emfim, que esta terra 
vai ter o melhoramento para que 
ba  tantos annos eslamos pa
gando, tenciona festejar o dia da 
sua inauguração, mostrando as
sim o seu contentamento ^pelo: 
-bom êxito dos esforços que em-í 
pregou -em favo'r d’este munici
pio e a paga d’ama div-ida que 
'vereações retinctamerite monar- 
quicas haviam malintencionada-, 
mente feito-.

Bem haja quem tão digna
mente se interessa pelos melho
ramentos d ’-esta -terra.
f z is p o s ío  «lo e o n s itm o

Em Lisbôa foi abolido este 
imposto sobre o azeite de olivei
ra, carne-de -porco 'fresca, salga-: 
da, firmada 'Ou por qualquer Ou
tra  fórma preparada, e as miude
zas de gado bovino exceptuando 
-as tripas.

O  imposto do consumo e o 
mais injusto e escandaloso de to
dos os impostos e isto porque não 
está em jiro,porção com as posses 
de cada um. Familias pobres,1 
sendo numerosas, pagam mais 
imposto do que as abastadas de 
poucas pessoas. Não deve ser as- 
'sim. Pague cada um segundo a 
sua riqueza ou o seu rendimento. 
E ' cotoo áeve ser.

V in h o s  p o r t u g u e z e s
Durante o mez de novembro 

ultimo deram entrada na impor
tante casa de commissões e con
signações -dos -sfrs, Almeida, Sie- 
mann & C.'1, do Rio de Janeiro, 
(Brazil) 2:714 .pipas e 19^123 
-caixas 'Se 'viri&os 'poyíugue^e-s.

l» v o p a g a « d a  r e p u b íic i in a
Lembrámos á commissão -mu

nicipal republicana, -piara consoli
dação -da -Republica, a 'conveni 
eneia tia stsa propaganda por 
-meio de «ooraioios, conferencias 
ou palestras, de fórma a educar o 
-povo «'xpondo-lhe as vantagens 
5do systema republicano, 'ensinan- 
de-se-lhe assim os seus deveres 
cívicos.

E  que esta propaganda è ne
cessaria oonhece-o bem a com
missão municipal, se quiíer olhar 
pa<ra os desagradaveis aconteci 
mentos que ultimamente se têem 
dado para vergonha e despresti
gio d’uma terra que o dr. Anto
nio José d’Almeida ha bem pou
co d k i a  ser «-massiçamente repu
blicana». Referimos-nos á ques
tão dos chacineiros e emprega
das, -que não só reprovamos mas 
até lamentámos tal facto, embo
ra se diga para ahi sem justifica
ção alguma que somos o orienta
dor dos agricultores para leva
rem as mulheres á gréve.

Gratos para com os srs. ca- 
lumniadores cá Jicâmos á espera 
que nos tirem a máscara na pra
ça pública.

O prometido é devido.

T e a t r o  S a lã o  f ite c r e io  P o -  
p  talar.
Realisa se hoje a spgunda e 

ultima apresentação das irmãs 
Lytaly, que tão ruidoso successo 
alcançaram no domingo passado 
com as suas graciosas cançone

C O F R B  D ®  ^ E R O L J k S

Discussão acalorada 
Certo dia se travou 
Entre um profano e um padre 
Que muitas missas reçou.

Quem a discutir se atreve 
Do clero o poder sagrado? 
■Gritava elle tremendo 
De raiva feroz~^coitadol

ímpÕe-se o profano vil 
E  o padre que jd gastara 
Os seus velhos argumentos, 
Resolve partir-lhe a cara.

Ao a r  os p u n h o s  C e rra d o s  
Com gesto ‘b ru s c o  levanta,
,Bramindo, vociferando, 
Cevando a crue\a santa.

Mas nisto rápida queda.
E  da morte o estertor 
Na torta bôca annunciam 
Que passou d’esta a melhor.

Sabem de que elle morreu? 
Todos dirão:—O profano 
Certamente é que o matou— 
Mas não ha mais puro engano

Raivosos dentes caninos 
Tinha n um pulso Cravado: 
Veneno ao proprio sangue 
O deixou envenenado.

■'Santa ÍJatvão.

tas e bailados em que são eximias.
O programma de fitas animato- 
graficas é, ao qMe nos dizem, ma
ravilhoso pois que a maioria das 
fitas são de um cómico a que os 
mais sizudos não resistirão.

Das 20 senhas que a empre
za resolveu dar por cada espe 
ctactik) a um dos collegios d’esta 
villa, cabe boje a vez á escola 
official Conde Ferreira. A empre 
za pede-nos para, por este meio, 
se d erigir aos E x .1*08 professores 
das escolas officiaes e particula 
res d’esta villa, álém de lhes pe
dir para inscreverem os seus no
mes è número de alumnos para 
em devida altura receberem as 
senhas para os espectáculos, vis
to que a empreza ignora qual o 
número de collegio e faz a sua 
distribuição pela ordem do nú
mero de alumnos. As participa
ções "para inscripção devem ser 
dirigidas ao director artístico da 
empreza Henrique Salgado, P ra 
ça 1.° de Maio, 12— l.°>
A o s  s e n h o r io s

Livros de recibos de rendas 
de casas a mezes com 250 folhas. 
700 réis. Tambem ha cadernetas 
de 50 folhas a 250 réis e de 100 
a 400. Pedir n’esta redacção.

O te m p o
Foram verdadeiramente tempes

tuosos os dias 12 e 13. Pelas’ 5 
horas da tarde de 12, um tufão 
chegou a levantar as telhas do 
barracão do estaleiro do nosso a- 
migo, sr. Antonio Pedro da Sil 
va e, segundo nos informam, a 
derribar algumas arvores.
R o iin ii io  «las o p e r a r ia s

e h a e in e ir a s  na s é d e  «lo
C r n p n  K tc p n b lic a n o  A -
g r ic o la .
Com numerosa concorrência 

realizou-se na passada segunda 
feira a assembleia geral das ope
rarias ehaeineiras. presidindo a 
companheira Maria Rato da Sil
va secretariada pelas companhei

ras Maria Angélica Paulada e 
Beatriz da Conceição Rosa. D e
pois da presidencia expor quais 
os fins d a  reunião, convidou a 
tomar a presidencia a compa
nheira Margarida Marques que 
de Lisbôa tinha vindo a  fim de 
tomar parte na sessão.

A companheira Margarida 
Marques eXpoz á numerosa as- 
sembléia o que se tinha passado 
com respeito aos estatutos envia
dos por -esta classe ao respectivo 
Ministério e tambem quais as 
razões porque se encontrava na- 
quella occasião n’esta villa. Em 
seguida descreveu a situação em 
que se encontram aquellas com
panheiras, em consequencia do 
salarlo que auferem e do hora 
rio a que estão sujeitas. Disse 
mais: que o dia normal de 8 ho
ras reclamadas por esta classe, 
era uma das aspirações da clas
se trabalhadora em que se bata
lha ha largos annos e que hoje 
tinha toda a razão de ser atten- 
dída, em consequencia de largas 
promessas feitas por áquelles 
que hoje se encontram dirigindo 
os negoc-ios do Estado. Aconse
lhou todas as companheiras a 
que esperassem pela publicação 
do decreto que se espera será 
publicado em breve, e que se 
mantessem na sua Associação e 
em ordem e orientação para as
sim poderem conseguir as suas 
reclamações.

Encerrada a sessão, inscreve- 
ram se como socias grande nú
mero de operarias.

— Sobre o mesmo assumpto tê- 
em-se realisado diversas reuniões.
T u d o  qsse o  h o m e m  ca 

s a d o  d e v e  s a b e r .
Acabámos de receber o n.° 7 

da Bibliotheca de Livros Uteis e 
Seientificos, que é o livro do Dr. 
Sylvanus Stall, livro prático e 
soientifíco da vida conjugal, in 

j dispensável a todos os bons che
fes de familia, dividido em 2 j

partes, contendo: O casamento— 
Differença positiva entre os se
xos.—O que vim marido deve sa
ber para tornar a sua mulher fe
liz— Efleitos do uso do tabaco e 
das bebidas alcoolicas na proge
nitura.—Fraqueza adquirida e 
hereditaria— Somno agitado ou 
interrompido—Doenças venéreas 
e a sua importancia reflectida 
nos filhos, etc., etc.

2.a—Differentes temperamen
tos da mulher.—Resultados des
graçados do acto da concepcão 
ser 'feito em estado de embria
guez— A mulher e a maternida
de. _ O s  filhos sãe a união forte 
entre os esposos— Deveres prá
ticos do marido no estado da 
«Gravidez» de sua e sp o sa .-  
«Cuidados indispensáveis que 
todo o homem casado deve sa
ber ministrar no acto do nasci
mento de seus filhos», etc. P re
ço, 300 réis; pelo correio 325 
réis. Travessa de S. Domingos, 
30 a 34—Lisbôa.
E u c c m lio

Pelas 10 horas da manhã de 
sexta feira passada, manifestou- 
se fogo na Relojoaria Garantida 
do nosso amigo. sr. Avelino Mar
ques Contramestre, ficando dam 
nificados muitos objectos e o 
predio.
'OVO a d s u ia is t r a d o r  d o

c o n c e lh o .
Foi nomeado para exercer o 

cargo de administrador d’este 
concelho -o distincto professor, 
sr. Manuel Seixas de Brito Bet- 
tencourt, logar de que tomou 
posse na pretérita quinta feira, 
pelas 10 horas da manhã.

1 oi uma escolha acertada e 
que merece as sympathias de to
dos os habitantes dJeste conce
lho. Sem facciosismos e de feitio 
pouco affeito a precipitações, an
tes sabendo pôr muita calma e 
acerto nos assumptos onde tem 
de intervir, norteando-se em to
das as questões por sãos princi
pios de justiça, correcção e pru
dência, o sr. Brito Bettencourt 
deve deixar assignalada a sua 
administração em actos da mais 
ampla justiça e solicitude, mere
cendo applausos gerais aos seus 
administrados. Assim o conside 
râmos e sinceros votos fazemos 
para que o futuro o confirme.

t s  o p e r a r ia s  e h a e in e ir a s  
e m  g r e v e . - S o h í ç ã o .
H a seguramente um mez que 

se vem falando que as operarias 
ehaeineiras tencionavam pôr-se 
em gréve. Hontem, porém, foi a 
valer. De madrugada sahiram de 
suas casas e, formando-se em 
pequenos grupos, foram postar-se 
ás portas dos patrões para pedi
rem as collegas que não pegas
sem no trabalho, conseguindo 
facilmente de todas o defenmen 
to do seu pedido. A ’ noite reuni- 
ram novamente no «Grupo Re- 
publicano Agricola» indo alli 
perto das 11 horas os chacinei
ros nossos amigos, srs. Manuel 
Luiz Bisca e Francisco Sampaio 
Pombinha como delegados da 
classe propor-lhes 30Õ réis das 
7 horas da manhã ás 7 da noite 
o que foi acceite, devendo todas 
as operarias pegar hoje nos seus 
trabalhos.
B la p tis ía  B& ibeiro

t No domingo passado esteve 
n esta villa e deu-nos o prazer 
da sua amavel companhia por 
algumas horas, o nosso presado 
amigo e valioso correligionário, 
sr. Baptista Ribeiro.
S e r v iç o  m iS ita r

Parece que o Governo Provi
sorio da Republica vai decretar 
o serviço militar obrigatorio.

Assim será bom. .Já os ricos 
se não riem dos pobres e os uos-

sos soldados serão mais consci
enciosos.

p r e ç o  «lo v in h o
Estes últimos dias os negoci

antes de vinhos têem comprado 
nesta villa algumas centenas de 
pipas de vinho, regulando o pre
ço por pipa entre 19$000 réis e 
20;$i000.

—Na freguezia do Samouco, 
a 4 kilómetros d ’esta villa, in
formam-nos ter o vinho alli al
cançado o preço de 21 $500 réis 
por pipa.
g*èsasíics

Enviámos a expressão since
ra  das nossas condolências ao di
rector do «Intransigente», sr-. 
Machado dos Santos, pelo falle- 
cimento de seu pai.
Í)'S e s c a n d a lo s  d o  C r é d i

to  SBre«láai.
Por parte dos réos e por in* 

termedio dos seus advogados, fo
ram apresentadas na passada 
quarta feira as minutas dos ag- 
gravos que haviam interposto do 
despacho de pronuncia e na quin
ta foi presente o processo ao res* 
pectivo.juiz para proferir despa
cho.

Casos & Êoiotsas

Houve por ahi quem ti
vesse a irreflexão de fazer 
constar que nós eramos 
dos primeiros incitadores 
da classe agricola para a 
questão que depois de tan
tos prejuizos e desgostos 
entre as partes litigantes— 
chacineiros e operarias— 
só hontem, perto das u 
horas da noite, teve a solu
ção que já podia ter tido 
ha mais tempo se os in- 
triguistas olhassem, como 
deviam, para a razão das 
coisas, contribuindo... já 
não exigimos maisi com o 
conservarem-se quedos e 
mudos como um penedo.

Como porém se movia 
uma guerra de crê s  o u  m o r -  
i'es contra nós e parece que 
estavamos sentenciados a 
ficar sem assignantes nes- 
ta terra, conservámos-nos 
sobre este assumpto silen
ciosos estas semanas atraz 
para que alguem não sup- 
pozesse que vinhamos pe
nitenciar-nos do mal de que 
nos acusavam por estar
mos em cobrança de novo 
semestre do jornal. Nunca 
foi, e deviam sabel-o muito 
bem todos áquelles que 
nos acusam tão hypocrita- 
mente, costume nosso tre
mer ante prejuizos fossem 
elles de que natureza fos
sem. Temos uma vontade? 
essa vontade é nossa e só 
nossa. Quem manda em 
nós, somos só nós.

Infelizes dos que tentam 
amachucar os outros por 
processos tão cobardes e 
repugnantes. Merecem dó. 
São individuos que só se  
sentem bem sob a tutella 
do seu s io r  e que urdindo a 
feroz intriga julgam satis
fazer a vaidade de quem os  
domina.

★

Não entrámos na ques-
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tão de que somos acusados 
como incitadores, nem tão 
pouco redigimos os offici- 
os ou qualquer correspon
dências sobre o assumpto; 
mas se a nossa opinião pu
desse ser acceite pelas par
tes litigantes, aconselharía
mos de fórma que tudo se 
resolvesse a bem dambas 
sem lhe mettermosessa po
litica de soalheiro que por 
ahi se vê. E se assim pro
cederíamos a razão é bem 
simples e clara: é porque 
somos republicano para 
servir a Patria e não para 
nos servirmos a nós. Não 
queremos empregos nem 
logares de representação. 
Queremos ser o que so
mos e nada mais.

★
Ainda na ordem das coi

sas politiqueiras da intriga 
de ambições desmedidas, 
cá estamos a afSrmar que 
não assignámoso protesto 
contra a estada n’esta villa 
da guarda republicana e do 
sr. Antonio Luiz Ramos, 
como administrador do 
concelho, como muito 
bem se affirma por ahi, 
comquanto a vinda da 
guarda para esta villa nos 
causasse extranheza. Não 
se lembraram de nos in
terrogar sobre se quería
mos ou não assignar o 
protesto e isso, natural
mente, por sermos nós 
quem fez da janella da 
administração a nomeação 
do sr. Ramos para admi
nistrador d’este concelho, 
deliberação esta da Com
missão Municipal de que 
tambem fazíamos parte. Se 
nos interrogassem faría
mos o que muito bem en- 
tendessemos sem precisar
mos pedir para isso licença 
a ninguém. E isto porque 
nao precisámos de favores 
nem temos medo de açoi
tes. O sr. Ramos deve co
nhecer-nos muito bem.

Propagan&a h Livrc-fcn- 
sameníc

Do nosso collega «O Mando», 
de sexta fe:ra, recortámos a se
guinte noticia:

«Em missão de propaganda 
partiram ante hontem para esta 
■viila, em companhia de vários 
amigos e correligionários, o sr. 
José Lourenço dos Reis, do 
Grémio Excursionista Civil, Jo 
sé do Valle e o nosso collega 
Augusto José Vieira, 1.° secre
tario da Junta Federal do Livre- 
Pensamento. Chegados alli no 
comboio da 1 hora da tarde — o 
ultimo que funcionou antes da 
gréve dos ferro-viarios—os dele
gados lisbonenses, que eram es
perados na estação por vários ii- 
vre-pensadores que estavam pre
venidos da sua ida alli, trataram, 
apenas terminado o almoço, de 
preparar a reunião em que devia 
ficar constituída a Junta  Local. 
Essa reunião effectuou-se, pelas 
7 horas da noite, em casa do 
nosso amigo e correligionário sr. 
x rancisco Maria de Jesus Relo

gio, presidindo o secretario da 
Junta Federal, secretariado pe
los srs. Augusto Silva Junior e 
Victor ITugo dos Reis. Lidos os 
artigos do regulamento e consti
tuição das Jnntas Locais, e as
sentes as bases em que deve 
proceder-se á organisação das 
forças livre-pensadoras d’aquella 
importante villa, foi eleita a com
missão organisadora da futura 
Junta Local, ficando composta 
dos srs. Francisco Maria de J e 
sus Relogio, Antonio Dias Capei 
la e Gabriel de Jesus Relogio 
Ficou assente que esta commis
são envide todos os possíveis es 
forços para conseguir que a ses
são ou comicio de propaganda 
em que será eleita a Junta  Lo 
cal se realize no dia 31 do cor 
rente, coincidindo assim a festa 
da organisação dos livre-pensa- 
dores com a da homenagem na
cional aos precursores da Repu
blica, e devendo ser convidadas 
a fazer-se n’ella representar as 
Juntas Locais constituídas, espe
cialmente as mais vizinhas, que 
são as do Barreiro, Moita. Be- 
navente, Samora Correia, Villa 
Franca de Xira e Alhandra. E n 
cerrada a sessão realizou-se em 
casa do nosso amigo sr. José 
Theodosio da Silva um lauto ban
quete, a que assistiram tambem 
o novo administrador d’aquelle 
concelho e o commandante da 
força da guarda republicana alli 
destacada».

Muito bem. Lamentamos ape
nas que d ’essa commissão faça 
parte a repugnante entidade 
agiota-denuhciante-galopim, a- 
ctual official de diligencias d’es- 
ta comarca por tolerancia de re 
publicanos d’agua morna ou coi
sa semelhante, ex-sacristão da 
freguezia de Angeja, concelho 
d’Àlbergaria-a-Velha, cangalhei
ro, barbeiro, alfayate e musico  
muito conhecido lá e cá pelas 
alcunhas de «Saramago» e «Cara 
Linda». Lamentámos que não 
faça parte d’essa commissão um 
homem sêrio em logar d’esse 
odiento typorio que ainda ha bem 
poucos dias baptisou religiosa
mente uma filha. Esse hypocrita 
que ainda ha pouco aconselhava 
a dar para baixo nos republica
nos, e que nas ultimas eleições 
camararias forjou uma lista e 
mandou imprimir um manifesto 
que a sua muita cobardia não 
deixou que sahisse a público, 
vem agora, depois de saber que 
ninguém o acredita republicano 
como pretendia convencer os in
génuos, mostrar-se «livre-pensa- 
dor»!

O «Saramago» livre-pensa
dor!!! . . .  E que dirá, depois, o 
dr. Nogueira Souto, dono e pro
tector do animalejo?!

A quanto obrigas, barriga!
.-------------- -------------
l l a n u e l  S5. T a » e c o

Negociante de gado suino, ba
tata em saccas ou em caixas, adu
bos chimicos, carvão, palha e ce- 
reaes.

Quem pretender renlisar algum 
negocio póde dirigir se a Manuel 
Domingos Taneco, rua Manuel 
José Nepomuceno, proximo á es
tação dos C. de F. Aldegellega

Liquidam-se contas todos os do
mingos das 10 da manhã ás 5 da 
tarde.

-  -------

A’ PRESSA
(Noventa dias de scilencio)

«.. .Portuga] não pereceu!»
(A Portugueza).

Cuido não haver ninguém que 
desconheça a historia do sapo. . .

Ha quasi tres mezes que não 
remetto ao «Domingo» aquellas 
insulsas cartas onde, ora desgos
toso, ora aborrecido eu enchia, 
ás vezes, duas ou tres columnas

que—é evidente—poderiam ser 
preenchidas d ’outra prosa mais 
util á causa que sempre deffendi 
—e appareço agora de fugida, 
aos saltos, como querendo em 
meia duzia de linhas contar fa
ctos que bem descriptos dariam 
alguma coisa que falar.

E ’ quasi a tal historia do sapo: 
levou mezes a estudar o modo 
mais consentâneo de saltar a pé- 
gáda de um boi; e logo que se 
propoz effectuar o salto, cahiu 
redondo no meio da mesma pé- 
gáda. Eu levei tambem tres me
zes a projectar artigos, cartas e 
nâo sei que mais para este heb- 
domadario e quando lanço mao 
da penna para rabiscar qualquer 
coisa que manifeste o meu sentir 
sobre o que noventa dias de 
acontecimentos vários trouxeram 
de anormal ao âmago da familia 
moitense, vejo que sou impoten 
te para, d ’uma assentada (como 
se diria em linguagem popular) 
fazer a historia d’esse período.

Mas, alheiado de anteloquios 
que prejudicarem o fim que mal 
saberei atingir em escripto tão 
precipitado, começo:

A Republica, na Moita, foi um 
movimento fugaz de terror, e até 
de pânico, para os que, d ’antes, 
acalentando as idéias monarqui- 
cas buscavam argumento no fa
cto futuro de que a Republica, 
logo que fosse em Portugal, ini
ciasse uma campanha organisada 
de roubo e assalto a todos os la
res, etc., etc.

Digo que foi um momento fu
gitivo de pavor para os monár
quicos da Moita, porquanto es 
tes depressa comprehenderam 
que nós—republicanos—não éra
mos tão maus como os seus altos 
e rapaces correligionários o di
ziam nas silenciosas palestras 
que tiveram no celebrado cen 
tro monárquico moitense, que 
santíssima gloria h a j a . . .

Amigos fervorosos do «Manuel 
que vai estudar para rei» assus
tados com o estampido que as ar 
mas faziam com os seus tiros pa
ra o ar, na madrugada fria de 4 
de Outubro ultimo—tiros que o 
povo revolucionário da Moita dis
parava com o objectivo de tra
duzir o seu grande contentamen
to—esses mesmos amigos do rei 
medroso tremiam, coitados, nos 
seus leitos; e alguns mal perce
bendo o que se passava, abando
navam os tristes lençoes ainda 
quentes, e, em trajos de facil 
descripção, fugiam a acolher-se 
sob as saias dos vizinhos.

Esta é a odisseia mais interes
sante que conheço na vida d’a- 
quelles ferrabrazes.

Nós—os vencedores—cantava- 
mos os hymnos que sabem can
tar os que se pódem incluir no 
limitado número dos homens feli
zes. E  assim foi a Republica por 
diante n’esta minha terra, até 
que começando a pensar em coi
sas sérias o povo expulsou do 
seu seio os empregados persegui
dores e odiados.

Mas, a proposito, no meu pro
ximo escripto eu contarei o que 
sobre empregados ha succedido 
em virtude de uma nova tyrania 
dos de cima.

E ’ supérfluo acrescentar que 
«monárquicos, thalassas, migue- 
listas, nacionalistas» e, talvez, 
jesuitas; emfim, toda esta allu- 
vião de microhios nocivos (e mais 
o buraco-—o Centro monárquico! 
—onde se acoitava) deslisou pa
ra parte incerta, não se promet- 
tendo alvioaras a quem noi-a des
cobrir.

De nocivo apenas ha a lasti
mar certa questão que breve da- 

| remos á luz, porém, para de- 
’ monstrar de quanto é capaz um 
'• povc que, como o d’este conce

lho, espesinhado brutal e iniqua- 
mente por uma horda de patifes 
de curso, se encontra agora á 
mercê d’um quasi bem-feitor de 
esses patifes. . .

A Republica na Moita!
Roubou lhe o rruito de heroi- 

co e até de poético que já  pos- 
snia.

Agora, eu nao me queixo, um 
campo devastado por uma cheia 
monstruosa, eis a Moita. A sua 
municipalidade é o trabalhador 
que no trabalhar tácito encontra 
o processo mais rápido de orga
nisação e amanho d’aquillo que 
outros haviam destruído de mo 
do selvático.

Eis em notas e dizeres diver
sos, o que tem sido a vida na 
Moita n’estes últimos tres mezes; 
todavia, muito terei a dizer, em 
altos berros, na próxima carta.

E ’ que o leitor julga—incons
ciente que elle é!—que vinda a 
nossa Republica ella seria a im- 
mediata e perfeita expressão dos 
nossos desejos. . . Não, cidadãos! 
A Republica Portugueza é 
ainda um povo inteiro a concla
mar que «isto não vai bem!»

E  não vai; mas a questão está 
em lhe apontarmos os golpes: lo
go lhe saberemos a cura.

Moita, 10— 1— 1911.

João Luiz da Cruz.

ftpcgosio « I I
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 
venda, finissima aguardente de 
prova (30") para melhoramentos 
dos vinhos, assim como aguarden
te anisada muito melhor que a 
chamada déEvora. Os preços são 
sempre inferiores aos de qualquer 
parte e as qualidades muito su
periores. Tem tambem grainha a 
120 réis cada medida de 20 li
tros.

ANNUNCiÕS

l i l TELHO
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° 73. F.n- 
carrega-se de solicitar em 
todas as rerpartições da 
comarca e fóra delia, por 
preços muito diminutos.

P A L H A  D E  M ILHO  
Tem, para vender, Ma

nuel Ferreira Giraldes, n’es- 
ta villa.

J O SÉ  SE Q U EIR A  J U N IO R , FILHO
COM -mmwk m im imm

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, 19
ALDEGALLEGA 49?

CASA COMMERCIAL
XDjEJ

SEBASTIÃO UAL DA GAMA'
Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 

por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres machinas 

de coser M E M O xIA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
ment, Gnl^ner e Memória e motocyclettes F. N . 4 cy- 
lindros.

Vende machinas de coser a prestações semanaes 
de 5oo réis e a prompto pagamento com grandes des
contos.

Accessorios para machinas, oleo, agulhas, etc.

l i l  C A T A L O G O S  CJRA^IS

10-RUA DA CALCADA-12

ALFAYATARIA DA MODA
—  DE —

ANTONIO DA PIEDADE DE BRITO
GRANDE NOVIDADE 

L in d o s  CiabSes d e  A v e ir o  e  l o b r e í u d o s  da M oda

Fatos de lindo chaviote e muito bem acabados com 
bons forros a 7$òoo réis, cortes de calças desde de 
i$200 réis.

Sobretudos de Alta novidade com gola de velludo 
de seda a 9S000 réis.

Continúa a fazer fatos a 4$5oo réis com aviamen
tos e a 2 $ 8 oo  trazendo-os o freguez.

Tem sempre uma boa collecção de amostras de 
fazendas. 493

Avenida Anlonio José d'Almeida, 2 5 — i.° 
A LD  L G . ILLE G A
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B IB LIO TH EC A
DE

EDUCAÇÃO MQ D E R M —

UK. Wxò‘A nos Âsíros,,
Traducção do tenente Moraes Rosi

Se os outros mnndos ião habitados, 
como parece estar provado... Se ou
tros planetas, que vagueiam no espa
ço, têem em si humanidades nuas ci 
vilisaaas talvez do que a nossa... 
Como será a vida n'esses astros? Co
mo poderemos chegar a corresprm 
der-nos com os habitantes a'esses ou 
tros mundos?

Estes assumptos, sempre de palpi
tante actualidade, sempre de um inte
resse empolgante, sáo tratados no no
vo livro do grande astrónomo fran
cez Camille Flammarion. A VIDA 
NOS ASTROS—livro agora traduzido 
em portuguez, constituindo o quinto 
volume da «Bibliotheca de Educação 
Moderna», que se publica ém Lisbôa 
sob a direcção de Ribeiro de Carva
lho.

Sem 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 de um enorme valor 
scientífico, mas tambem de leitura 
encantadora, attrahente, emocinarite.

A mesma «Bibliotheca de Educação 
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 pena de 
Emilio Bossi, o famoso auctor do 
«Christo nunca existiu».

O segundo intitula-se «Socialismo 
e Anarquismo» e constitue um estu
do, completo e claro, ácerca d’estas 
duas doutrinas sociaes, sendo seu au
ctor o grande sociólogo Hamon.

O 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 descendemos? Qual a nossa ori
gem? Como appareceu sobre a terra 
o primeiro homem?

O quarto volume intitula-se: «Náo 
creio em Deus». E- a obra mais for
midável que em todos os paizes se 
tem publicado contra o fanatismo e 
contra a reacção religiosa.

Preça de csda volume d’esta biblio
theca: brochado, 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.

PRODUCTOS DA FÁBRICA DE CHOCOLA' j u
— DE —

i i @ST$ flilS
4 9 , C A L C A D A  130 CARM O, 53

-—LISBOA— 53,

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

POLPA MELAÇADA
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, 240.

Concessionário do exclusivo de 
venoa para PORTUGAL, COLONI- 
AS E BRAZIL.

JUiíO BRETES
Rua da Assumpeão, 57, 2.°— E. 

Telephone, 2946

Representante em Alde
gallega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos os pedidos 492

FRANCISCO RELOGIO 
A ld e g a lle g a

" casa"
Vende-se, com bom pri

meiro andar para habita
ção, armazéns, celleiros, 
grande páteo e pòço com 
abussàkncia dagua. Serve 
para negociante de carnes 
de porco ou lavrador. Pa
ra vêr e tratar com Fran
cisco Relogio. — Rua do 
Conde—Aldegallega.

AUMENTO DO POVO

RÉIS, UM BOM ALMOÇO, 18  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 IIO Ç O  M A S» EC O ^TO M IC ©  B2 S n S S T .O C S . iL

Cacau pura em pá c cacau cm pó com assucar
Artigo especial desta 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  ioo G RAM M AS
PRECOS: Cacau puro em pó, 120 réis; cacau em 

pó com assucar, i.a, 100 réis; 2.“, 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  DEI M O N TJU IO H

® ALDEGALLEGA &

Pão de Vianna d’Austria a... . 10 e 20 réis
» dôce a.........................  1 o e 20 »
» para diabéticos a......... 10, 20 e 3o »
» de fórma a..................  10. 20 e 5o »
» fino a.......................... 5, io, 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 0 kilo; caseiro, a 5o réis o meio kilo e go Yéis o ki
lo. 0 pão de forma e fi.no vende-se a 5o réis o meio 
kilo. Ha tambem pão de familia para 80 réis o kilo.

Fíauías, carcaças, bolachas, hiscoiíos, ar%os be paste
laria, cervejaria, vinhos íinos e

______________________ 5i7

Massas alimentícias de todas as qualidades

. PÉROLA DE ALDEGALLEGA
501 —  DE —

S U G S N IO  ATnTG-SLO B R A N C O
Este importante estabelecimento de mercearia tem 

sempre á venda e por preços muito rasoaveis, álérn de 
muitos outros géneros, os seguintes de i.a qualidade:

Frascos com conservas, azeitonas d’Elva.s em latas, 
.'•opa juliána, farinha Nestlé, latas de cacau, pacotes de 
farinha Franco, (tambem se vende em pequenas por
ções) arroz, fava, maisene, chocolates, café, chás Hysson 
e Pérola, assucares, artigos de pastelaria, manteiga in
gleza e nacional, arroz nacional e extrangeiro, queijo 
da Serra e flamengo, vinhos finos do Porto, licores e 
cognac, massas de todas as qualidades, etc.

Tabacos, vélas, artigos de cordoaria, alcofas, golpê- 
Ihas, sabão, bocalhau de todas as qualidades, atum em 
salmoura, azeite, toucinho. Nozes, amêndoas torradas e 
com casca, bolos finos de gemma, amor, cavacas, côco, 
palitos, abobora coberta, peras dôces, cidrão, bolacha 
imperial. Bilhetes postais illustrados. Broas de espécie 
e de milho com cidrão. Um bom almoço por 10 réis!

RUA DO FORNO, 12 • A L D E & A L L E S A

CASA COMMERCIAL 

JOÃO SOARES
I*raça K erpa PiasÉo e  E8iaa D ir e i t a

(Junto á Drogaria Centrai) 004

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

Exceilente bóio INGLEZ e de ARROZ.

■5SÍ5’’ X

UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

CAPITAL: 1 .g©©:»©«£«©© BIs.
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega — Antonio Victorino 
Rodrigues. 5*5

2 0 , R. D A  P R A Ç A ,  SS

O proprietário deste estabelecimento participa 
aos seus ex.mos íreguezes 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, phantasias estreitas, phantasias enfestadas 
em todas as côres, Zefires, Oxfords, Lãs para vestidos 
em todas as cores, Cotins fortes, Cotins casimiras, Ché- 
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
po ssivel.

c h a p e l a r i a

O maior sortido em Aldegallega por preços com 
que ninguém póde competir.
BREVEMENTE — Chapelaria para crianças em palha

DROGARIA
LOJA DE SOLA

de

EDUARDO D. NUMES
O proprietário deste estabelecimento participa a 

todos os seus amigos e freguezes que tem junto com a 
Drogaria uma secção de cabedaes, isto é tudo quanto 
pertence a uma loja de sola, igual a Lisbôa.

T U D O  BO M  E  B A R A T O
----cr>-------

T e m  u m  emip r e g a d o  h a b i l i t a d o
p a r a  s e r v ir  « s  fregaaczes

3 —P R  A Ç A  S E R P A  P IN T O - 4
5“ ALDEGALLEGA

C O S P A M I I A  F A R R M  S IN G E R468 ______
Por 500 réis semanaes se adquirem a? cele

bres machinas S IN G E R  para coser. 
Pedidos a AURÉLIO JOÃO DA CP.UZ, cobrador 

ia casa a»c©cií c.a c concessionário em Poriu- 
°al para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
i H I  ALDEGALLEGA


