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Coisas, coisas!
Lê-se n’0 Domingo de

22 de janeiro ultimo; «O 
povo dAldegallega —■ a 
maior parte delle—decer
to não nos lè».

Ainda o duvida? E se o 
lê, não sabe o que lê; por
que o povo dAldegallega 
é o povo de toda a parte.

O que porém mais ad
mira não é o povo razo, o 
povo propriamente dito, 
não lêr. O que realmente 
maravilha é que o povo 
graduado,, esse cuja maior 
parte não quer passar por 
povo, leia tão superficial
mente o pouco que lê, que 
ás vezes chegue a não sa
ber o que acaba de lêr.. . 
talvez por não dar tratos á 
intelligencia na compre
hensão de simplices baga- 
tellas.

Mas a par d estes sabios 
ae lantejoilas, outros avul
tam mais perspicazes que, 
mais ou menos, apaixona
dos e cynic.QS professos, se 
riem d ellese, com uma ló
gica de pechisbeque, lhes fa
zem vêr que o rubro é 
amarello e que o amarello 
é rubro: Daqui as várias 
desharmonias e vis intrigas 
locais, que, apezar dos ho
mens probos e honestos 
que nem sempre pódem 
neutralizar o mal, por to
da a parte abundam!

E como remediar este 
enorme prejuizo social? 
Não falta quem diga que o 
remédio está na instrucção 
popular. Estará. Mas nós é 
que não pudemos crêr que 
uma instrucção erma de 
educação,. como a que ha 
annos se vem dando ao 
povo, possa vir a. dar um 
rezultado mais ou menos 
satisfatorio, quanto mais 
bom.

E não. pudêmos crè!-o 
porque o povo’foi, é e será 
sempre o povo: o povo 
que hoje—instigado, por al
guem—diz que sim, áqu.il- 
lo que ámanhã—por ali- 
guem instigado—dirá que 
não.

Assim, o povo que em 
89 dizia Vim Robespierre, 
foi 0 mesmo que em g3-

gritava Morra Robespier- ra o Vigário, do Senhor seu Ir- 
re!

O povo será sempre o 
povo, aquelle povo que por 
si só—quando o não pizem 
muito directamente—não 
é capaz de nada; mas que 
instigado por alguem que 
elle considere, é capaz de 
tudo!

Instruii-o só não nos pa
rece pois vantajozo para 
ninguém, nem mesmo pa
ra elle, ao passo que instrui- 
lo e educal-o seria para el
le e paxa o. mundo, inteiro;; 
porque o povo é o mundo 
e o mundo é do povo, ape
zar daquelles que o escra
vizam e por isso o não que
rem ser.

Adelaide Morst.
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XI 1
S®5Ulre§. - E m  toclss as reli- 

o-iões do mundo, são homens di-O .
vinos que 0 proprio Deus collo- 
cou sobre a tenra para ahi exer 
eer uma, missão muito útil, qual 
consiste em. distribuir gratuita 
mente temsres, a fim de ter em 
seguida 0 pçazer de distribuir es
peranças po.i; dinheiro. E ’ este 
um ponto fundamental, sobre 0 
qual todos os, padres do mundo 
tem estado serapre perfeitamen 
te de accordo.

E=;íb:ão <Ic «lesais Clarss-
—Historia lamentavel de um 

Deus que teve.a bondade de se 
deixar fustigar e pregar n’uma 
cruz, para resgatar 0, género hu
mano. Todas- as, vezes que se 
conta ás boas mulheres e aos de
votos a historia da sexta-feira san
ta, ellps se contristam, por te 
rem sido resgatados.

a*a!sivs*a de- Dsests-.— São
oráculos infalliveis que em cada 
religião os padres do Altíssimo 
ensinam em seu nome. Divin
dade tem 0 cuidado de.nunca os 
desmentir; quem cala, consente, 
assim Deus consente, ssrapre no 
que d.izem os seus padres, A pa
lavra de Deus é, segundo os 
christãos, «uma espada de dois 
gumes», isto é, um homem de 
duas caras-;, de qualquer lado que 
se tome, arrisca-se a cortar.

I*apa._—E ’ commumente um 
velho padre,, escolhido, pel.o. E s 
pirito Sant-o para ser sobre a ,íer-

mâo; eis porque 0 Papa não dis 
parata nunca, apesar do que di
zem esses marotos dos protestan
tes que levam seguramente mui
to, longe a liberdade de pensar.

B*;íe*í8í s « .  — Logar de deli
cias, collocado nas terras austraes 
desconhecidas, segundo uns, e 
no Empíreo segundo outros; os 
eleitos ahi terão, durante a eter
nidade, 0 prazer inefável de caa- 
tar 0 Sanctus, como falso zangão. 
—Muitas pessoas n.ã.o têem em
penho de tomar parte n’este con
certo, com 0 receio de se enfàs 
tiar, ou de ahi encontrar más 
companhias.

JP&s p Iioís . —F esta solemne
que os christãos celebram-, em 
memória da resurreição clandes
tina de um Deus crucificado pu
blicamente. Para celebrar digna 
mente este grande dia, os- cath». 
licos têem 0 costume de comer 

seu Deus, 0 que é sem dúvida, 
para vêr se coroo, a Phenix, r.e- 
suscitará das suas cinzas.—Hou
ve n’outro tempo, grande discus
são na Igreja para saber com 
certeza 0 tempo da celebração da 
Paschoa, um grave concilio de
cidiu que a lua do equinox.io da 
primavera deveria regutac- este 
nogocio. importante, 0 que nos 
prova que a Igreja, como as mu 
lheres, está sob a influencia da 
lua.

— São áquelles 
que estãs,encarregados do cuida 
do de pastar os carneiros do bom 
Deus;, elles encarregam se d’isso 
por simples caridade, não. reser
vando senão 0 direito de tosquiar 
as ovelhas, e de as mandar gara* 
0 açougue, quando.nà" esião con
tentes com a si?,;a lã. Os reis são 
os cães d’estes pastores de almas 
que os obrigam a morder valen
temente as ovelhas que se des
viam, ou não. querem deixar-se 
tosquiar.

Masmet; 1). Taas.ee»
Negociante-dg gado suino, ba

tata em saecag,cu,em caixas, adu
bos chimicos, carvão, palha e ce- 
reaes.

Quem pretender realisar algurn 
negocio póde dirigir-se a Manuel', 
Domingos Taneco, rua Manuel 
José Nepomuceno-, proximo á es
tação. dos C. de F. Aldegeliega 

Li.quidam~se contas todos os d.o: 
mingos das 10 da manha ás 5 da 
tarde.

mmmmm$
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Com escriptorio na rua 
João de Deus, n.° En
carrega-se de solicitar em 
todas as repartições da 
comarca e fóra delia,, por 
preços muito diminutos.
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Que a monarquia não 
podia proseguir, era a dou 
trina arreigada em todas 
as mentes; que a monar
quia arrastava o paiz áder- 
rota e ao aniquilamento, 
proclamavam-o todas as 
bôcas; que a Republica res
tava como a suprema ten
tativa de salvação a fazer, 
era o que se dizia nas con
versações sinceras em toda 
a parte. Mas como fazer a 
Republica, se a maquina 
eleitoral, da administração 
tornava quimérica a idéta 
de se substitui rem a.s. insti
tuições por via- parlamen
tar e representativa e se, 
por outro lado, a revolu
ção e.ra. impossível?! E este 
prejuizo d'e que a revolução 
era impossível, fortalecido 
em considerações calum- 
niosa,s e depressivas do 
■brio do soldado, da digni- 
.iade do exercito, precipi
tava as almas n-um pessi
mismo amargo e esteril, 
en.clauzurava os portugue
ses honestos no exclusivis
mo dos. interesses de cada 
um„djestruki as virtudes cí
vicas, desfazia a nacionali
dade Portugal, escreviam 
'autores appl.audsidos,. com 
-.um a p pia uso triste, são 
quatro milhõcsdeegoismos, 
explorando-se reciproca
mente e aborrecendo-se em 
commum. A. Bossa littera- 
tura,. ha: vinte annos a esta 
'"parte,, não offerece, com 
effeito, mais que o espectá
culo lastimoso do sarcas
mo e,d:o vitupério com que 
uma nacionalidade se ri, 
coe» desprezo e. nojo, de si 
própria.

Pois bem! Gloriosa,, su- 
biime tnanhã, a de 3i de Ja
neiro de 1891, a cidade do 
Porto bruscamente desper
tou á demonstração magni
fica de que todo o desani- 
.mo era prematuro e de 
que quaisquer vaticieios da 
irremediável desgraça na
cional absurdos e falsos, se 
demonstravam. A guarni
ção do Porto, d’armas ao 
hombro e aossons do hym
no consagrado pela aíma. 
popular, vinha, tranquiila e 
confiante, na consciência 
de bem merecer da patria 
e da historia» saudando a

Republica Portugueza e 
deixando assim entrever o 
luminoso futuro>. horizonte 
divino, tão depressa escon
dido pelas barbaras fuma
ra das das carabinas frat.ict- 
das.

Todos os véos se- rasga
ram; u.m. santo en.thuzias- 
mo desbordou em. todas.as; 
almas; uma alegria vertigir- 
>nosa incendiou todos os, 
olhos, e-, pelas ruas, das ja.- 
nellas das. casas,, rompeu 
wu> grito, estridu.loso,. foF-. 
midaveí?, vibrando» a. lágri
mas,. retinindo-de esperan
ças,, jungindo todos os rhir- 
tmos e todos os. timbres», 
os. das- mulheres, os dos, 
velhos, os das crianças,.au
gusto e temeroso,, minaz- e 
meigo,, como o. rugido de 
um leão familiar, como o 
ribombo de uma tempes
tade fecundante-, como o 
pavoroso e inefável maru
lho* d’um oceano bramidor 
e paternal:— Viva o exerci
to! Viva. a republica!'

Ninguém que tivesse: a 
felicidade de o prese&cear- 
esquecerá jamais este mo
mento extraordinario. Elle 
é dos que compensam̂elle 
é dos que resgatam;-, um. 
'pobre soldado,, timorato e 
rústico, nos conselhos, de 
guerra, sente, na admirá
vel intuição naiure-, a epo
peia que os illustrados,. 
apodrecidos.de scepticismo,, 
nunca comprehenderão. In-, 
terrogam-o, com a insistên
cia felina do medíocre cul-- 
to que revolve na. tenaz a_ 
alma ingénua do simples. 
Elle é um inocente, um al
deão primitivo;- estava ha 
dias- na cazerna; saiu com, 
os camaradas; não sabia de 
que se tratava. Mas, quan
do atravessaram as ruas e 
aquillo ocorreu na do Al
mada, a esse humilde tres- 
passou-o o alto espirito que 
verifica os grandes cara- 
ctéres,. fulminou-o> n.’um 
pasmo absorto, o súbito 
deslumbramento de que 
estava cooperando numa 
sublime, se para elle in- 
comprehensivel tarefa* — 
Eu, meu senhor, explica ,ao 
presidente do tribunal, não 
sei o que é a Republica,, 
mas .não póde deixar de ser 
uma coisa santa. Nunca.na 
igreja senti um calafmo
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sim. Perdi a cabeça então, 
•corno os outros todos. To
dos a perdemos. -Atirava- 
fnos então, as barretinas ao 
ar. Gritámos então todos: 
Viva, viva, viva a Republi
ca!

Uma exortação disse
mos que contém este ma
nifesto.

-E assim o quizemos, e 
assim procedemos, por
que abrindo, pela nossâ 
parte, mão a esta revoada 
côlérica; abandonados, per̂  
didos, bebendo as lágri- 
mas, forjando o ânimo; sés, 
orgulhosos, obscuros, alti
vos e humildes, -porque 
c ti s p i m o s n o s h om e n s i n d i* 
gnos e implorámos a Deus 
justiçeiro, entendemos que 
bate o minuto em que ur
ge gritar a um povo hon
rado, a um exercito valen
te que não póde ser mais-, 
que não ha de ser ainda; 
queé inevitável, que é ir
remediável, que é neces
sário, immediata e incon- 
tr-ariadamente, cavar fundo, 
rasgar immenso, despeda
çar largo, destruir vasto, 
lá, já, agora, agora, de ma
neira que a incomparavel 
vergonha se envergonhe, 
esta incomparavel, esta in
verosímil, esta unica e ex
traordinaria hediondez de 
que uma nação inteira con
tinue, inerte, tranquilla e 
trtíarada, sob as patas obs
cenas d um a canalha que 
ella abomina muito menos 
do que despreza.

í-, se -os emigrados têem 
toda a esperança no paiz, o 
paiz não se ha de véxar. 
envergonhado, -dos seus fi
lhos hoje proscriptos, antes 
eomelles deve e p-óie con
tar, para todos os sacrifí
cios que a salvação da pa- 
tri-a em perigo tem o -d ir et 
ío de exigir dos cidadãos 
próbos e dedicados.

A grande palavra de 
Danton, de que ninguém 
•consegue partir do solo 
qae embalou o berço em 
que vagiu a infancia-, le
vando a patria pegada ás 
solas dos sapatos, tem-na 
presente constantemente 
os emigrados no espirito.

 ̂Com sobresaltada atten
ção espiam os successo?; 
com a alma em susto, for
çados a, raivosamente cru
zarem os braços, n’uma 
ineficacia provisoria, assis
tem ao desesperador espe
ctáculo do crescente ames- 
quinhamento do paiz, que, 
com fervoroso ímpeto, res
peitam e amam.

Mas, aguardando sem
pre, não se differenciam 
dos seus concidadãos, inju
riados pelo roubo das liber
dades outrora conquista
das, nem se desinteressam 
das preoccupações que os 
agitam.

Os de fóra continuam a 
fazer causa commum com 
os que, a dentro de fron
teiras, mal pódem expres
sar seus queixumes.

Do exilio os alentam Da 
terra extrangeira lhes cla
mam a esperança no futu
ro.

Solde-se, assim, um pa
cto santo.

Que a ultima palavra 
que pronunciámos seja a 
que, em breve, verbo re
formador, ascenda de to
dos os corações generosos 
e irrompa em todos os pu
ros lábios, como a consu
mação, salutar e fecunda, 
da grande obra iniciada a 
3i de Janeiro-:

Viva Portugal!
Viva a Republica!

S ampaio Bruno.
Do -«Manifesto dos 

Emigrados da Revolu
ção R ep u b lic an a 'Por
tugueza d e  3‘i de Ja-

l í e s a s í r e
Na tarde de 28 de janeiro ul

timo cahiu do andaime á rua n’u 
ma obra na Avenida Antonio Jo 
sé cVAlmeida, fracturando o braço 
direito e deslocando-o pelo coto 
velo, o pedreiro Manuel Malhão 
seguindo para Lisbôa, no dia im- 
rrrisdiato, para o hospital de S. 
José, oede se acha em -tratamen
to.
Uocsíés

Tem passado mal de saude 
■com mn fortíssimo ataque de 
«grippe» -que o fez recolher á ca
ma, o nosso bom amigo, sr. Jo-

■ o-,-- vr.. osé Viegas Ventura, habil e zelo-

meou para o secretariarem a sr.a 
D. Maria Francisca Monteiro de 
Figueiredo e o sr. Antonio Ro
drigues Calleiro. A seguir ao dis
curso de abertura o presidente 
deu a palavra ao sr. Enrico de 
Campos, succedendo-lhe os srs. 
João Ferreira Gomes, Antonio 
Bernardo, Manuel Luiz Dias e 
Augusto José Vieira-, que profe
riram bellos discursos de propa
ganda republicana e do Livre 
Pensamento, sendo applaudidos 
com enthusiasmo.

Após o discurso do ultimo ora
dor o presidente mandou ler pe
io ;secreítario a lista dos nomes 

a commissão organisadora

neiro».

so chefe da estafcâo telegrafo pos- i ^ ll,e . ~ ti i. . ’ T7 ,• ‘ • submettia a sanccao da assemtal d  esta villa. .behzmente v a i i , . , .  ’ . ,, .• , n ' oleia, que eram os seguintes: —ia sentindo melhoras, com o que , ’ , , . , , °■ 7 1 I Junta Lecai de Alderatlega: — 1tivlaamns immenso. I „  ° ,

ÍLommeníanos & Noítcia-s
E *ropag:m da è iv ic a

0  florescente Grírpo das Cai
xeiros d’esta villa tenciona rea 
lisar na sua séde uma série de 
conferencias de propaganda ei vi 
ca franqueando ao mesmo tempo' 
a entrada na associação a quem, 
'«'•essa occasião, q-uizer assistir.
A primeira deve ter logar na 
próxima quinta feira sendo con
ferente o nosso amigo Alvaro Va
lente, digno presidente da Junta 
Local do Livre-pensámento.
A s s o e i  açã o  í ’o  eu nas e r  e S s  S

Pélas -9'horas da noite d’hoje 
deve realrsar-se na séde da pres
tante Associação Commercial a 
eleição-de novos corpos gerentes, 
para o que -foram já  avisados to
dos os seus socios.
B Sjíícrros c iv i s

Realisaram se n’esta Villa os 
enterramentos-civis: na 2,a feira. 
d’«m lilhinho do nosso atr.igo Ma
nuel Alves Baptista; na terça fei
ra; da sr.a Joanna Baptista Pio. 
viuva.de 73 annos de idade, mãe 
do nosso 'amigo Manuel Cypriano 
Pio, zelozo fiscal da camara mu
nicipal d’este concelho; na sexta, 
Maria José Candida, d e -34 annos.

-A’b familias enlutadas -os -nos- 
sos pêsames.
U r ra ta

Pede tios o nosso amigo Cy- 
rillo Rosa Carneiro para rectifi 
carmos um engano seu no «Agra
decimento» do ultimo número 
d’este jornal, que é: onde se 
«os bombeiros n.°s 5 e 7», deve 
ler-se'; «os bombeiros n.°* 16 < 
21» Pèdro Simões « Manuel Ve 
nusto, respectivamente.

Fez hontem annos que mor
reu o inventor da Typografia. 
Nasceu em Moguneia em 1400 
e com a soa descoberta deu luz 
ao mundo.
A s s im . a n im a

Os centros jesuitico e monar 
quico de Coimbra mandaram no 
dia 1 -celebrar na Sé Cathedral 
uma missa de suffragio peias al 

.mas do rei dos adeantamentos e 
Ide seu filho. A’quella hora gran
de número de populares entrou 
nos referidos centros sem que as 
auctoridades dessem por isso e 
fez tudo em estilhaços, acabando 
por queimar os livros que alli 
havia.

Comquanto isto ainda não se
j a  tudo, j á  anima.

J.
folgámos immenso.

— Tambem vai muito melhor 
dos seus padecimentos o digno 
administrador d’este concelho, 
sr. Brito Bettencourt. Estimámos 
lhe completo restabelecimento
.V  «Baaasla £tf>eal d e  'L ivre- 

êseií§;5 asseia á.o.
A ’ medida do que se está fa

zendo :n ’outras terras—algumas 
bem reaccionarias—lembramos
aos dignos membros da Junta 
Local do Livre-Pensamento dVs- 
t-a villa empreguem um pouco da 
sua actividade a fim de ser 
transformada a igreja da Mise
ricórdia n urna escola de ensino 
primário—quando não possa ser 
secundário.

Aldegallega que foi das •pri
meiras -terras do paiz a abraçar 
a id-éia da republica e com tanta 
sinceridade que ainda não pediu 
nada para si, merece ser atten- 
dida. -Estamos -convencidos que 
se a Junta metter mãos a tão 
louvável obra que ninguém lhes 
negará apoio. Experimente.
Viiiga&ipa f è r r iv c l

Ha dias o padre e o sacrislão 
deram po? falta dos brincos que' 
a Senhora da ■Conceição, tinha 
pendurados nas orelhas, e d’a-qui 
a grande admiração do facto le-' 
vou os a successivos eommeuta-
rios e, parece, que a queixarem- 
se ás aurtovidades.

Estamos a vêr que a tal Se
nhora da Conceição, para se vin
gar da «apostasia» do «Sarama 
go», poz em acção o seu poder 
fazendo que os brincos fossem 
empenhados na casa de «ade- 
o» -assim tem figurado -na repar

tição de fazenda—para o compro- 
metter. Pois se a Senhora da 
Conceição viu-o lia pouco mais 
de dois mezes baptisar uma filhi
nha para a livrar ao registo -ci
vil obrigatorio e cantar os mote- 
tes na procissão do Senhor Mor 
to ha anno e meio, não contando 
com o seu tempo de sacrista can 
galheiro e dos compromissos que
0 dr. Nogueira Souto tomou pa
ra  com o Divino Mestre por 
causa do «Cara-Linda»!!!. . .

Ah! a Senhora da Conceição, 
«Saramago», tomou-te ásua con
ta e o dr. Nogueira Souto não 
baterá mais no peito por ti.

A vingança será terrivel!
A o s  s e u l t o r lo s

Livros de recibos de rendas 
de casas a mezes com 2õ0 folhas. 
700 réis. Tambem ha cadernetas 
de 50 folhas a 250 réis e de 100 
a 400. Pedir n’esta redacção.

€ o a » ic io  d c  p ro p a g a n d a
d e  M vre-P e58§;m icii< o
Conforme noticiámos realisou- 

se na passada terça feira, no tliea 
tro d’esta villa, o comicio de pro
paganda do Livre Pensamento, 
sendo pelo presidente da commis
são organisadora, nosso amigo 
Francisco Maria de Jesus Relo
gio dada a presidencia ao nosso

1 amigo Alvaro Zeferino de Cam
b o s  Valente que por sua vez no-

gallega:—Al 
varo Zeferino Campos Valente, 
Domingos Tavares Móra, Arman 
do Antunes, Antonio Virgolino 
Rodrigues Futre e Symphronio 
Fernandes de Carvalho.

Delegados: em Sarilhos Grran 
des, Antonio Gomes de Carva
lho; em Canha; Arthur de Jesus 
Oliveira. Em seguida á leittira o 
presidente pediu que quem ap 
provasse se levantasse, sendo ap- 
,provada por uma grande maioria. 
O sr. Valente, antes de encerrar 
o comicio, proferiu um discurso 
inéigico que lbe valen uma pro 
onga ta ovação.

Pelo nosso amigo José Theo- 
dosio da Silva foi offerecido na 
sua magnifica fábrica de gazozas 
•e retVigerant-es um lauto jantar a 
todos os oradores e a grande 
número de convidados.

CossíerciBcaa
Deve realisar se lioje pelas 4 

itoras e meia da tarde-, uma con 
ferencia educativa, na florescente 
Associação das Classes Mistas 
Operarias de Aldegallega.

Em seguida á conferencia con
tinuará a discussão dos estatutos.

T e a ír o  S a lã o  B lc c r e io  I*o- 
p se la r .
Mais um artista novo—Raul 

Anjos—apresenta boje a empre- 
za para assim dar melhor espe
ctáculo aos amadores de teatro, 
seguido de um exceilente pro
gramma cinematográfico escru
pulosamente escolhido. Cal lit 
que tanto agradou no domingo 
passado, representará hoje novas 
e engraçadissimas cançonetas.

te ornamentada, achava-se reple
ta de socios-.

—A filarmónica 1.° de Dezem
bro tambem eommemorou o 31 
de Jan iro percorrendo as ruas 
da villa tocando a «Portugueza», 
e cumprimentando as diversas 
aggremiaçoes,
F-. A . d a  S i lv a  &Miina- 

r ã e s .
Mudou a sua residencia para 

Lisbôa o nosso amigo e ass-ignan- 
te, sr. Francisco Antnnes da 
Silva Guimarães, ex-guarda-li' 
vros do nosso amigo, sr. F ran
cisco da Costa Rodrigues.

r é i s
Empresta-se esta quantia-.
N ’esta redacção se diz.

Agradecsfiícasío
Ao sol e-dó do Grupo Repu

blicano Agricola e á filarmónica 
1-»° de Dezembro agradecemos a 
honra dos cumprimentos que nos 
fizeram no dia 31 de Janeiro, 
tocando defronte da nossa reda
cção.

REPTOS E
RESPOSTAS

& I de Rasteiro
Logo de manhã o estralejar 

dos foguetes annunciava que Al 
degallega se preparava para com 
memorar a histórica data de 31 
de janeiro. Em consequencia do 
mau tempo nada se poude fazer 
de -dia. Porém, á noite, o Grupo 
Republicano Agricola, improvi
sou um sol-e-dó e percorreu as 
ruas da villa tocando a «Portu
gueza» e cumprimentando o pre
sidente da camara, a quem foi 
pedir para abrilhantar-lhe a ses
são solemne que annunciára para 
as 9 horas da noite, e bem as
sim as associações Integridade 
Maritima, Piscatória, Centro dr. 
Celestino d’Almeida, etc., reco
lhendo ás 8 horas e meia. Effe
ctivamente ás 9 horas o presi 
dente, sr. Antonio Pedro Sapa
teiro. abriu a sessão, convidando 
em seguida para a presidencia o 
sr. Manuel P'erreira Giraldes 
que proferiu um brilhante discur
so, mostrando que o regimen re
publicano impoz a honestidade 
em toda a parte e ha de fazer o 
progresso e a felicidade de Por 
tugal, velando pelos interesses e 
bem estar de todas as classes. 
Seguem no uso da palavra os 
nossos amigos Manuel Luiz Dias 
e Alvaro Valente, sendo todos 
muito applaudidos.'

Tácita, e ás vezes explicita
mente, têem os antigos defenso
res do regimen cahido em õ de 
Outubro, reptado os republicanos 
portuguezes a que lhes mostre
mos as nossas forças. Algumas 
vezes tambem succede que mui
tos d’aquelles que nos tempos da 
ominosa monarquia nos inojavam 
com o Sen sahujismo talássico, 
ainda hoje nos provocam com o 
seu servilismo de adesivos-.

Não nos referimos n’este se
gundo período a todos a-qivelles 
que, implantada a Republica, pa
ra ella estenderam os seus bra
ços immaeulados. Dirigimo-nos 
somente aos -que, com o maior 
descaramento possivel, nos que
rem servir hoje a nós que tanto 
rancor lhes merecemos ainda ha 
pouco-. Aos primeiros acceitâmo- 
los de bom grado; aos segundos 
republicanos sempre como entes 
ascorosos que não têem coração 
nem sentimentos que o adornem.

Este nosso artigo adecúa-se 
bem ás gentes d’esta linda cida
de d’onde escrevemos e ás da la
boriosa terra para onde elle vai 
partir. Aqui, na lusa-Athenas, j á  
foi dada a resposta pelo povo e 
pela academia republicana. Da 
primeira provocação que se re
cebeu ainda houve quem manti
vesse a sanha popular. Ao nú
mero dos que pediram ao povo 
que não arrombasse as portas do 
C. A, D. C., que é como elles cá 
se chamam e que quer dizer cen
tro académico democrático cris
tão, pertencemos infelizmente 
nós. E dizemos infelizmente por
que mal prevíramos, ou antes não 
podiamos prever, que logo á me
za um socio d’aquelia reacciona- 
ria aggremiação nos afRrmari? 
que os trezentos ou quatrocentos 
homens que tentaram assaltal-a 
fugiram por medo ao sentirem 
barulho lá dentro.

E ’ bom que isto se saiba em 
toda a parte. E ’ bom que toda a 
gente conheça que, se porventu
ra o povo e a academia republi
cana de Coimbra arderam tudo 
o que havia no C. A. D. C., no 
centro franquista e no centro 
monárquico académico, é porque 
as provocações eram contínuas e 
excitantes. No centro académico 
democracia crislã e no centro 
monárquico académico até dina
mite havia diziam elles, e quem 
se atrevesse a lá ir que fosse pre
parado para se defender a tiro.

Í Finalmente nada fizeram. F a 
lou-se então num  desforço para 

’ ■ - j -  n,r„_U i t U  a p j . i i w u v u u u o .  • -------------------- ------------------  "

A sala, que estava gostosamen-' o dia seguinte, em que o dr. Ma-
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ih ip I de Arriaga se despedia de 
reitor da Universidade e este 
car^o ia ser confiado ao illustre 
sábio dr. Daniel de Mattos. Oh 
desillusão! Lá fomos na ância de 
ouvir a pateada da contra-mani
festação ao dr. Arriaga e —o que 
ouvimos?! os gritos de Viva a 
Republica! e abaixo a reacção! 
foram os unicos entoados na sa 
]a dos capr-llos que, como nunca, 
estava pejada de gente. Lá es
tava a reacção, é verdade. Nós 
bem a vimos espalhada pur en
tre o povo. Ia talvez vingar-se 
no fim do discurso do dr. Daniel 
de Mattos que, sábio illustre e 
bondoso, era no emtanto monár
quico. Outra desillusão! S. E x .a 
declarou qne, estando em Berlim 
quando a Republica se implantou 
em Portugal, e depois ern Paris, 
sendo interrogado por algumas 
sumidades scientíficas do extran
geiro, lhes respondera que a Re
publica seria a unica salvação de 
esta modesta e ontr’ora altiva 
patria portugueza, que os ho
mens do novo regimen eram ver
dadeiros intellectuais e d’elles tu
do havia a esperar.

Então sim; então é que todos 
cairam das nuvens porque o dr. 
Daniel de Mattos tem, para pro
va do seu valor, Coimbra intei
ra a respeital-o, hoje como hon
tem, ou mais ainda hoje do que 
nunca.

Desilludimo-nos, pois, ácerca 
da contra-manifestação da rea
cção académica e na nossa men
te appareceu logo a configuração 
da nossa querida terra. Tinha
mos lido algures que se realiasa- 
ria ahi um comicio sobre Livre- 
Pensamento. Lançámos um gol
pe de pensamento, se nos é per
mitida a expressão, por sobre os 
habitantes de Aldegallega e pa
rámos em frente d’um.

Aquelle, deante do qual esta
cámos, era um republicano sério, 
convicto, mas dado muito á boa- 
fé e, por conseguinte, facilmente 
illudivel. Um homem que no 
tempo da monarquia fôra um ter
rivel delator e um mau carácter 
politico, introduzindo-se agora 
nas questõos sociais, procurava-o 
intrujar e quasi lhe captava as 
sympathias.

Foi por isso que a elle nos di
rigimos. Queríamos lhe pedir e 
d’aqni lhe pedimos que repare 
que nem sempre é certo o pro
vérbio «aguas passadas não mo
vem moinhos». Delatores dentro 
do partido republicano nunca; li- 
vres-pensadores que até ao ulti
mo momemto de esperança trai- 
ram o pensamento dos seus se
melhantes, para longe! E que 
esta exclamação se propague por 
todos os bons republicanos.

P aulino G omes. 

Coimbra, 3 —2—1911.

Gí-egorio €íil , PADARIA
Com fábrica de distillação na; s-» u r r a  na R

travessa do Lagar da Cera ( n s L  f f , "
Pontinha) offerece á sua numero-; Candtdo UOS Reis COOi pO- 
sa elientella, álém de aguardente çn, forno e todos OS per- 
bagaceira muito bôa de que sem- tenoes. POr Preço baratissi- 
pre tem grande quantidade p ;-ra ;m o  J Y a ta - s e  Gom Antonio 
venda, finíssima a«"uardente de
prova (30") para melhoramentos Joaquim Gregorio, R. João
dos vinhos, assim como agnarden-; ^  DcU>, n e^ta vilia. 
te anisada muito melhor que aí , .. ___ .......
chamada de Evora. Os preços são 
sempre inferiores aos de qualquer 
parte e as qualidades muito su
periores.

AN N UN CIO S

EPIGRAMMA

Dizem que ha  um continente 
Aonde o médico ajusta 
A cura do padecente 
Que medica á sua custa.

Se o cura, contas em dia,
Se o não cura nem real!
Se a coisa fosse geral,
Que menos se inorreria!

IMITAÇÃO

— Queres saber, Herculano, 
Os tolos que a terra cria? 
Nascem trinta mil por dia 
E  morrem só tres por anno. 
— Que assombrosa epidemia!

A d e la id e  M o r e t .

(S.a pasblicação)

Pelo juizo de direito da 
comarca de Aldegallega 
do Ribatejo, e cartorio do 
escrivão do 3.° officio, cor
rem editos de 3o dias. con
tados da segunda publica
ção deste annuncio no 
«Diario do Govêrno», ci
tando o mancebo José, na
tural do logar de Alhos Ve
dros, desta comarca, filho 
de José d’01iveira e de 
Joaquina Maria, refractario 
ao serviço do exercito e 
ausente em parte incerta, 
para em dez dias, posterio
res ao praso dos editos, en
trar nos cofres públicos 
com a quantia de 3oo$ooo 
réis, ou nomear bens suffi
cientes á penhora, sob pe
no de, findo o decendio, 
de se devolver a nomeação 
á fazenda nacional exe
quente.

do Ribate- 
19 11

F A S S N D A
Vende-se com vinha e 

arvores de frueto perta de 
A t a 1 a y a.

Nesia redacção ?e diz.

(g.a jíaafeiicavã®)

Aldegallega 
jo, 23 d laneiro de
Verificação a exactidão:

’o JUIZ DE DIREITO
A Marçal 

o ESCRIVÁO 
Pedro José Bandeira,

Pelo juizo de direito da 
comarca de Aldegallega 
do Ribatejo, e cartoria do 
escrivão do 3.° officio, cor
rem editos de 3o dias, con
tados da secunda publica
ção d’este annuncio no 
«Diario do Governo», ci
tando o mancebo José 
Francisco de Almeida, na
tural de Aldegallega do Ri
batejo, filho de Jeronymo 
Francisco d'Almeida e de 
lulia Maria, refractario ao 
serviço do exercito e au
mente em parte incerta, pa
ra em dez dias, posteriores 
ao praso dos editos, entrar 
nos cofres públicos com a 
quantia de 3oo$ooo réis, 
ou nomear bens suficientes 
á penhora, sob pena de, 
findo o decendio, de se de
volver a nomeação á fazen
da nacional exequente.

Aldegallega do Ribatejo, 
28 de Janeiro de 1911.
Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO
.4. Marçal 

o ESCRIVÁO 

Pedro José Bandeira.

UMA AGENCIA
DOS

(g.a fíislblií cação)

Pelo juizo de direito do 
comarca de Aldegallega 
do Ribatejo, e cartorio do 
escrivão do 3.° officio, cor
rem editos de 3o dias. con
tados da segunda publica
ção d’este annuncio no 
«Diario do Govêrno,» ci
tando o mancebo Antonio, 
natural do logar da Barra 
Cheia, de Alhos Vedros, fi
lho de Joaquim do Nasci
mento e de Maria do Car
mo, refractario ao serviço 
do exercito e ausente em 
parte incerta, para em dez 
dias, posteriores ao praso 
dos editos, entrar nos co
fres públicos com a quan
tia de 3oo$ooo réis, ou no
mear bens sufficientes á 
penhora, sob pena de, fin
do o decendio, de se -de
volver a nomeação á fazen
da nacional exequente.

Aldegallega do Ribatejo, 
23 de Janeiro de 1911.
Verifiquei a exactidão;

O JUIZ DE DIREITO
A. Marçal.

o ESCRIVÁO
í Pedro José Bandeira.

(*á.a jpcsítlleação)

direito da
Aldegallega

Ã R M A Z E N S  g r a n d e l l a
EM

C ada Serra  d o  p a ia  o ia íle  laajaísa e s á a ç ô e s  p o s t a is

A partir do dia 1 de Janeiro de ig i  1
N’estas agencias deverão ser entregues os pedidos, escriptos em 

bilhetes postais ou cartas devidamente selladas com estampilhas de 
fiõ e sobrescriptadas para t& CV— Ifcasa <1©
©Eíro. SfiS —

PASSADAS 48 HORAS, nas mesmas agencias serão entregues 
os catálogos, as collecçoes de amostras ou a resposta a qualquer in
formação que tenham pedido., isto  sem despeza al</uma.

Os pedidos de quaisquer artigos qiie hajam, pelo mesmo pro
cesso, entregue 11a agencia, serão tambem entregues na mesma a- 
gencia 48 HORAS depois do pedido feito e em troca do pagamen
to da respectiva factura.

Kãa c preciso manòar binlieiro aòianfabfl, 
sà se paga 110 aefo Da entrega

POR ACASO, 0 que rarissimas vezes acontece, os artigos ou fazen
das recebidas não fôrem fornecidos perfeitamente em harmonia com 
0 pedido ou não CORRESPONDEREM ao que esperavam pela 
SIM PLES LEITU RA  DO CATALOGO, não serão obrigados a 
ficar com esses artigos, IMMEDIATAMENTE

D E V E R Ã O
tornar a empacotar 0 que não lhes agradar EXACTAM ENTE co
mo vinha acondicionado e sobrescriptado para GRANDELLA
& C.a—Rua do Ouro, 2 l 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 procedido, 
receberão a importancia dos artigos 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 probida
de commercial dos A R M A Z E N  S G R A N D E LL A  impor
tante easa commercial do paiz que, d’esta fórma, põe á disposição de 
todos os habitantes do paiz OS CO LLOSSAIS SORTIMENTOS 
DA SUA SEDE EM LISBOA, pelos mesmos preços que vende 
em Lisboa, ao balcão.

Estas Â €222KCI AÍS são as Estações Postais em cada terra 
do paiz.

qÍILqs tfZrmazens grandella.D I I

P elo juizo de 
comarca de 
do Ribatejo, e cartorio do 
escrivão do 3.° officio, cor
rem editos de 3o dias, con
tados da segunda publica
ção d’este annuncio no 
«Diario do Governo», ci
tando o mancebo Joaquim, 
natural da Moita, d’esta co
marca, filho de Antonio 
Jorge e Maria d’01iveira, 
refractario ao serviço do 
exercito e ausente em par
te incerta para em dez dias, 
posteriores ao praso dos 
editos, entrar nos cofres 
públicos com a quantia de 
3oo$ooo réis, ou nomear 
bens sufficientes á penhora, 
sob pena de findo o decen
dio, de se devolver a no
meação á fazenda nacional 
exequente.

Aldegallega do Ribatejo,
23 de Janeiro de 1911.
Verifiquei a exactidão;

O JUIZ DE DIREITO
A. Marçal.

O ESCRIVÃO

Pedro José Bandeira.

A L F A IA T A R IA  DA I O D A
— DE —

Aíífcmtff cia Piet>ac)c òe Brifa 
GRANDE NOVIDADE 

C oSSeíes d c  faasáasia, a lta  n o v id a d e

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

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

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

Tem sempre uma boa collecção de amostras de 
fazendas. 493

Avenida Anlonio José dAlmeida, 2S— i.° 
A LD E G A LLE G A

DROGARIA CENTRAL
EDUARDO D. NUNES

Fundada em 1 — 1- -1909

Bfcrogas, T i d a s .  P r o d s t c ío s
c h im ic o s  c  P h a r n ia c e n t ic o s

Grande sortimento de artigos para brindes, pentes, escovas para cabe
ça. calçado e fato, e perfumarias finas dos melhores auctores. Essencia e 
Veloutme 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 tintureiros, etc., etc.

Saèeneíes desde jLW a S(C® réis Hl OPasías denliír-ieas

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

A L D E G A L L E G A0 1 I
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B IB LIO TH EC A
ui:

•— EDDCAÇ&O U O D E R U  — 

“A  U iòa nos Âsíros,,
Traducçáo do tenente Moraes Rosi

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 
ViLsaaas talvez do que a nossa... 
Como será a vida n’esses astros? Co 
mo poderemos chegar a correspjn 
der-nos com os habitantes d’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 f>.an- 
cez Camille Flammarion. A VIDA 
NOS ASTROS—livro agora traduzido 
em portuguez, constituindo o quinto 
volume da «Bibliotheca de Educação 
Moderna», que se publica em Lisbôa 
sob a direcção de Ribeiro de Gi.rva- 
Iho.

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 
povôam 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. emocinante.

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 maravihoça. 
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?

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

Preça de cada volume d’esta biblio
theca: brochado, 300 réis; magn fica- 
jnente encadernado em percalma,
Soo 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 CHOCOLATES
— OE —

ASCTSTQ
*19, 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 chicorias.

ALIMENTO DO POVO
10 RÉIS, UM BOM ALMOÇO, 10 RÉIS!

Este saboroso alimento recommenda-se por ser 
económico e nutritivo devido á combinação de assucar, 
°arinha, cacau com casca e canella.

10 RÉIS
©  A O X O Ç O  M A IS  1S C 0X 011IC .0  15 S U B S T A H ÍC IA I,

Cacau puro em pó e cacau em po 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  
PREÇOS: Cacau puro em pó, 120 réis; cacau em 

pó com assucar, i.a, 100 réis; 2.u, 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.

10 e 20 reis 
io e 20 » 

10, 20 e 3o » 
10. 20 e 5o y>

POLPA M A Ç A D A
E’ o melhor e mais económico ali

mento para cavallos, muares, vaccas. 
porcos, cabras, gado de lá, coelhos, 
galiinhas. etc.—Importador exclusivo 
CENTRO INDUSTRIAL DA CA
TALUNHA, rua Augusta, 240.

Concessionário do exclusivo de 
venda para PORTUGAL, C0 L0 NI- 
AS E BRAZIL.

JULIO BRETES
Rua da Assumpção, 57, 2."—E. 

Telephone, 2946

Representante em Alde
gallega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos OS pedidos 49 a

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 
abundancia dagua. Serve 
para negociante de carnes 
de porco ou lavrador. Pa
ra vêr e tratar com Fran
cisco Relogio. — Rua do 
Conde—Aldegallega.

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

$  ALDEGALLEGA $

Pão de Vianna d’Austria a....
» dôce a.........................
» para diabéticos a,. ........
» de fôrma a................
» 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 8o réis o kilo.

Fíaufas, carcaças, bolachas, biscoitos, aríic|os t>e paste
laria, cervejaria, vinhos finos e

__________ *_________________ 5 i7

Massas alimentícias de todas as qualidades

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

Exceilente bôlo INGLEZ e de ARROZ.

PÉROLA DE ALDEGALLEGA
5o i — nE —

SUG -EN IO  A N G E L O  B R A N C O
Este importante estabelecimento de mercearia tem 

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

Frascos com conservas, azeitonas d’Elvas em latas, 
sopa juliana, farinha N’estlé, 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- 
lhas, 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. Um bom almoço

F O R  IO R É IS !
RUA DO FORNÕ, 12—a l d e g - a l l e g a

CASA COMMERCIAL
_ =  DE = —

JOÃO SOAREIS
P r a ç a  S e r p a  l Bi a t o  e SSsia IS ir e i  4a

(Junto á Drogaria Central) 504

O proprietário deste 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, phantasias estreitas, phantasias enfestadas 
em todas as côres, Zefires, Oxfords, Lãs para vestidos 
em todas as côres, Cotins fortes, Cotins 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), Baetilhas, 
Elanellas, 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

CASA COMMERCIAL

M l OE SEGUROS UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

C A P IT A L : í  .300:4M »4»$00<i» R 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

i S l » SEBASTIÃO LEAL DA GAIA
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- 
ment, Gntsner 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 A  C A T A L O G O S  «B S A T IS

10-RUA DA CALCADA-12
A i M S A l l É G Â

J O S É  SE Q U EIRA J U M O I I ,  FIL H O
— COM -mmwk M M im M

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.

I —Rua da Bella Vista—Largo da Calçada, 19
ALDEGALLEGA 495


