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Muito se tem falado e fa
la ainda na organisação 
d’um Diccionario Official, 
para assim se chegar ao non 
plus ultra d’uma orthogra- 
phia tão perfeita como uni
forme!

Otupíâs! Mas uniforme 
para quem? Naturalmente 
só para o Exercito e Repar
tição do Estado, que não 
para os particulares, salvo 
se a decantada muito lhes 
agradasse ou agradar... 
que do contrario farão tan
to caso delia como de coi
sa nenhuma.

E’ possivel que a deseja
da phenix da perfeição gra- 
phico-uniforme para ahi 
venha ensinar a escreverá 
Barbosa Leão, ou iço por 
isso, a ver por haver, qaco 
por caco, inábil por inhabil, 
português por portuguez, 
ábito por habito, paçar por 
passar, acordão por accor- 
dam,/és por fez, orgão por 
orgam, açunlo por assum
pto. isento por izempto, 
acéção por accepção, ma
jestade por magestade, 
acim por assim, excélo por 
excepto, profecia por pro- 
phecia, pronto por prom
pto, doutrina e doutor por 
doctrina, doctor, ouro, tou
ro, mouro por oiro, toiro, 
moiro, etc., etc., dando as
sim um tremendo pontapé 
na phonética vernácula e 
na pobre eiymologia, que 
são a maior belleza duma 
Iingua!

Mas, se assim for, desde 
já poderiamos apostar que 
essa desnaturada ortho
graphia será só para os 
que não puderem deixar 
de a uzar e para os vânda
los mais atiradiços de tudo 
que é digno de seguir-se, 
de respeitar-se, de fruir-se 
e conservar-se.

O pensar-se que a pu
blicação dum Diccionario 
official acabará com a des- 
uniformidade orthográphi- 
ca, é ou será sonho de 
pouco dura.

Se os clássicos se não 
puderam uniformizar entre 
si, como é que os moder
nos o conseguirão, quando 
ainda não falta quem es
creva corrêa por correia,

passeiar por passear, laea 
por ideia, ceiar por cear, 
como?

E é entre os que mais 
gritam pelo Diccionario 
que não raro se encontra 
maiorsito, anima/sito, etc., 
por maiorzito, animalzito, 
que—como elles o escre
vem — se tem de ler.. . 
maior cito, animalcito. Já é 
ter aversão ao Z e apêgo 
ao S!

E comtudo o Z é uma 
das mais bonitas lettras do 
alphabeto luzo, e com juz 
a entrar na maior parte 
das palavras ern que—ape
zar da manifesta semrazão 
—0 S figura de preferencia.

Mas, álém destas, ou
tras coizitas ha nos impe
trantes da re fórma ortho- 
gráphica que, a vir como 
elles a querem e vão en
saiando, pouco ou nada 
adiantará, porque nem el
les conseguirão uniformi- 
zal-a, como dito fica. E 
quanto mais ella differir da 
actual, peor um pouco.

O que a nosso vêr se 
puderia alterar na corren
te orthographia, era—álém 
do regular emprego do Z 
por S em todas as palavras 
onde elle racionalmente 
coubesse—fazer por exem
plo, êxtaze‘de extasis, qua- 
ze de quasi, an de ã, inten
der de entender, surrir de 
sorrir, incanto de encanto. 
tranze, tranzido, tranzigen- 
te, etc., de transe, transido, 

palavras em 
apezar de não

transigenl
que o S~
estar entre vogaes—e ou 
deve ser pronunciado co
mo Z.

Sim, a nosso vêr, era is
to, e talvez pouco mais. E
todas estas alterações eram 
e são tão raciona.es como 
euphónicas. Senão veja
mos, exemplificando algu
mas:

Pois não será uma sem
razão escrever éxtasis e ler 
êxtazc, quasi e ler quaze, 
entendo e ler intendo, sor
rir e ler surrir, encanto e 
ler incanto, transe e ler 
tranze?

Pois não será uma inco- 
herencia escrever afan e 
não escrever manhan? Pois 
esta é auctorizada porGar- 
rett e outros escriptores de 
nome,

E não será uma inconse- 
quencia escrever intenden
te e não escrever intendido, 
escrever surriba e não sur- 
rizo? E’ por isto que os 
brazileiros menos lidos di
zem: «Os teus sorrizos mi 
encantam», etc. ■

E não será ainda e final
mente, uma falta de bom 
gosto, escrever alé aqui, já  
agora, alé agora, e ler até- 
qui, jágóra, atégóra? De
certo que sim. Mas tudo 
isto são bagatellas que 
pouco ou nada valem, vis
to que cada um tem a li
berdade de escrever segun
do o seu bom ou mau gos
to litterario.

Em rezumo: Desde que 
o decantado Diccionario- 
Lalino Coelho—que certa
mente não sepultaria a ety- 
mologia luza, escrevendo 
inulo por inupto e quejan- 
das—nu.nqa. appareceu, di
remos que—se fôssemos 
alguem e nos interrogas
sem sobre orthographia— 
diriamos apenas:

« D e i x e m - n ’ a e s t a r c 0 m 0 
está. Escreva cada um co
mo entender; porque em
fim, «do mal o menos a, Ou 
então diriamos: Sim, alte- 
rem-n’a um pouco; mas es
colham para isso homens 
de reconhecido mérito ety- 
molqgico e bom gosto litte
rario.

Jo ã o  A nõnymo.

SANTOS LOURENÇO
ADVOGADO

A’s 3.as, 4.3S-, sextas e sabbados. 

eHna bi S. éJutiãc, 174, 2.°
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do-a até em todos os paizes ca- 
tholicos da jurisdição, correcção 
e superioridade dos prelados dio
cesanos!

OS PADRES
X I V

© s  J s s m á a s .  — Essa horda 
de hystriões e bandoleiros, que, 
conscios da negrura dos seus a- 
otos, costumam disfarçar-se com 
todos os trajos, desde as vestes, 
sacerdotaes até á blusa do ope
rário. ou á japona do marujo; es
sa detestável seita sobre que pe
sa ha séculos a terrivel maldição 
de tantas gerações escravisadas 
e opprimidas, não tinha só por 
si a valiosissiina protecção do Va
ticano,, que lhe havia concedido 
sempre com a maxima liberali
dade, desde os primeiros tempos 
da sua. instituição, um grande 
número- de privilégios, tão exor- 

ibitantes como perigosos, isentan

Apesar de terem, feito voto de 
pobreza e humildade, os jesuitas 
entravam livremente a toda a ho
ra, com passo firme e de cabeça 
erguida, nos palacios dos mais 
poderosos monarcas da Europa, 
que tiveram a franqueza de os 
escolher para seus confessores; e 
haviam, atém d’isso, recrutado 
cuidadosameute no decurso de 
muitos annos, por meio da hy- 
pocrisia e do embuste, atravez de 
todas as camadas da sociedade, 
isto é, desde os sal5.es dourados 
da aristocracia até ao desconso
lado albergue do mendigo innu- 
meravel exercito de amigos e de
fensores tão boçalmente supersti
ciosos e crédulos, que não duvi
davam considerai-os, na sua ex
trema simplicidade, como verda
deiros apóstolos da sublime reli
gião do Christo, já  miraculosa
mente coroados em vida pela 
mystica auréola da saudade!

Embora simulassem a maior 
humildade quando chegavam pe
la primeira vez a qualquer paiz, 
os jesuitas não deixavam, comtu
do, passados, algum; mezes, de 
levantar contra si os clamóres de 
t,oxl:a,s as pessoas, não pervertidas 
ainda pela sua doutrina. Esses 
lamores cresciam sempre de dia 

para dia em razão da permanen
cia e desenvolvimento do mal. 
que os. oceasionava, de modo 
que os soberanos que tinham a 
imprudência de admittir os j e 
suitas nus seus reinos, viam:se 
alinal obrigados aexpulsal-os não 
só para manterem a sua auctori- 
dade, a jurisdição do clero, a 
moral e a ordem pública, mas 
tambem para livrarem a instru
cção da seu. bafo ester-ilisador, e 

elarem pela felicidade dos po
vos sujeitos ao seu govêrno.

No em tanto, a Companhia de 
Jesus resistia a todos 'esses revé- 
zes sem perder as esperanças no 
futuro.

À  profecia de Francisco Bor- 
gia, terceiro geral da ordem, ti
nha de cumprir-se necessaria
mente.— «Introduzimo-nos, (dis 
se elle, referindo se aos jesuitas 
de que era chefe), introduzimo- 
nos entre os povos sob a fórma 
de ovelhas, reinámos como lobos, 
exp.ulsar-nos-hão como cães, e 
voltaremos como aguias.».

A lexandre B iu g a .
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lUOllll VAZ I
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° y3. En
carrega-se de soliqitar em 
todas as repartições da 
comarca e fóra delia, por 
preços muito diminutos.
# IX X X X X X X X >

Ê .om rnen ía r to s  Ov N o t i c i a s

© rçam essio  sisjíjslessesí-
é <5 §* •
A camara deliberou organisar 

um orçamento suppjementar para 
a construcção da estrada da fre
guezia de- Sarilhos Grandes ao 
cemiterio, cuja planta foi appro
vada em sessão de segunda 
feira passada,
«ILa Ilsclessíla»

Revista mensal illustrada. so.- 
bre agricultura, criação d.e ga.do 
e industrias ruraes. Eilitada em 
portuguez em Buffalo, N. Y., E, 
U. A,, para 0 beneíicio dos Srs. 
A gri cu 110 res, Com m e rcia.nt.es,
Banqueiros e outras pessx>a.s 
amantes do progresso. Assigna.- 
tura annual 12í>000, moeda bra- 
zileira, ou 4:5:000 moeda portu
gueza . Para mais informações, di- 
rija-se á «La.ifacienda Company» 
Dept. N. Butialo, N. Y. E. U- A.
Déihnsjce

Deu á luz, com muita felicida
de, na passada terça feira, uma 
robusta criança do sexo mascu
lino, a ex .ml sr.a D. Balbina Cal- 
lado da Silva, esposa, d.o nosso 
amigo,, sr. Carlos da Silva, a 
quem felicitámos sinceramente.

Por proposta do sr. vereador, 
nosso amigo José Fernandes da 
Costa Moura, em sessão de se
gunda feira passada as sessões 
da camara passam a fazer-se ás, 
quintas feiras.

lâÊsaiBalãBaçãíi elcçírica
Parece que sempre se inaugu- 

rará no proximo mez de março, 
como já  aqui dissémos, a illumina
ção electrica d ’esta villa, Estão 
já  colipcados postes e resolvido 
assentar consolas em todos os 
pontos onde devem ficar as lâm
padas á excepção de uns dois ou 
tres proprietários a quem a coi- 
locação das consolas nos' seus 
prédios parece expol-os n ’um pe
rigo, como se os fios suspçnsos 
dos postes ou das consolas não 
seja tudo a mesma coisa.

Estamos certos, que se resol
verão com.prchendendo que será 
mais decente para a nossa terra e 
mais cómmodo para todos nós ter 
uma consola, onde seja forçoso es
tar um poste que é como quem 
diz um pinheiro defronte da por
ta ou da janella e a impedir-nos
0 transito.
,V s fan s ília s

Acaba de ser publicado e pos-.. 
to á venda um livro d.e incontes
tável utilidade. E ’ 0 «Diccionario 
de medicina vegetal», de Carlos 
Marques, editado pela «Livraria 
do Povo», de F. Silva, rua de S. 
Bento, 21.6-B, Lisbôa,

Este livro, que muito irá preju
dicar a industria farmacêutica 
e os fabricantes de panaceas se
cretas, tão caras como-inúteis ou 
perigosas, ensina a conheceras 
principais enfermidadês e a curai- 
as, com os remedios chamados «ca

1 zeiros», coastituidos sómente poi*
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vegetais, bervas, flores, fructos, 
etc. Aconselhámos aos nossos lei
tores a compra dos dois iuíeres- 
saiiíès volumes, que apenascus
tam  400 féis, porque, possuindo- 
os, muito terão a poupar em con
sultas tnédieâs é em remedios de 
botica. Publicámos o annuncio 
d’esta obra na secç&o respectiva.
O r ç a sn e n to  o n i b a r i o

Pelo Govêrno Provisorio da 
.Republica foi -iategraiffiente; a p - 
provado o orçamento ordinário 
para a gerencia do corrente anno 
da câmãra municipal d'1 este con
celho, o que :a esta vereação 
acontece pelaprimeir vez.

Tensjiov,
Com este titulo e sob a dire

cção do' sr. dr. Antonio Macieira 
apparecerá em Lisboa, nos co
meços de março,-um novo diario 
republiéano da manhã.

. A nova folha terá. segundo as 
exigencias do jornalismo dos nos
sos dias, uma Copiosa informação 
nacional e estrangeira, transmi- 
tiâà 'póstál e -telegráfioaménte 
pelós seus correspondentôs espe
ciais.

-r0  Tempo», cuja politica Sè- 
rá-absoIu;faiJiente liberta d ev e r -  
rifias e 'pèrsonalisrríos, para dou 
trinariamentè ‘ffeoírTpanhar os 
principios fundamentais do par
tido, terá sempre em vista nos 
seus processos e intenções con
tribuir poderosamente para a re
novação social e económica do 
paiz. E  n’esta orientação procu
rará fotografar artistica e litte- 
fâriamente, muifo em especial, 
toda a vida das provincias, até 
hoje completamente ignorada e 
esquecida.

<r0  Tempo», tem os setrs es- 
CriptoTios e 'oífieinas installados 
na  Rua Luz Soriano, 48.

S sbIí s SíSIos de liícíaçãís
Pela camara foram deferidos 

os seguintes subsidios de lacta
ção: Adelina Rosa, casada, para 
ntna filha; Hortênsia Gorr.es, 
solteira, para úmà filbà; Maria 
José Aleixo, casada, para tim fi
lho; Anna Pessoa, 'solteira, para 
uma filha; Judith Augnsta Ra- 
tnalho, Casada, para uma filha; 
Angélica da Conceição, casada, 
para uma filha.
E lríio  iSeááeaícoEsrt

Pelos vereadores, srs. Manuel 
Ferreira'Giraldes, José Cypriano 
Sslgado Junicr,-José Fernandes 
cte Cíosia Moíira e Estevam José 
Rodrigues foi attestado, em ses
são 'ordinária ^le segunda feira 
passada,, o  bom comportamento 
de -eX-adYni-nistrador doeste con
celho, sr. Manuel Xavier de 
Brito Betténcourt.
1f ,« ;s iro S a !is«  J& ecreio P o -

Assistimos àò ultimo espectá- 
ciiio do Salão Recreio Popular e, 
realmente, somos obrigados a 
confessar ífirê ficámos maravilha
dos com a Amparito qúè, diga-se 
em abono da verdade é uma ar
tista ro  género. Tem boa voz e 
Bâo OanÇa W&víl-a pela correòção. 
Ainda sot) ã impressão que em 
todos deixou Amparito a Empre- 
7.a apresentará hoje ao publico a 
sympathica Lydi-Litaly que não 
é em nada inferior aquella e que 
tantos applausos obteve das duas 
vezes que já  aqui veio. Lydi-Ly- 
tali apresenta-se hoje como rival 
de Amparito deliciando os espe
ctadores com os seus bellos fadi 
nhos, em que é eximia, deixando 
assim vêr qual das duas tem juz 
ao primeiro logar. Temos pois 
mais um espectáculo em que a 
Empreza vai provar que não se 
poupa a sacrifícios para apresen
tar números de bom êxito.

A ’lém da Lydi-Litaly este 
espectáculo será cheio de verda

deiras novidades em peças cine
matográficas.

Hoje serão offefecidas senhas 
'a 20 crianças do collegio da s r .a 
D. Victoria para assistirem ao 
espectáculo-.

A o s  s c ii l íò r à o s
Livros de recibos de rendas 

de casas a mexes com 250 folhas. 
700 réis. Tambem ha cadernetas 
de 50 folhas a 2Õ0 réis e de 100 
a 400. - Pedir n ’esta redacção.

S& egisío  e i? i l  o b r ig a io H ó
A associação propagadora dá 

lei do Registo Civil projecta fa
zer hoje ruidosos festejos na stia 
séde, Travessa dos Remolares, 
•30— 1.°, Lisbôa, porestar  annnn- 
ciada para hoje a publicação áa 
referida lei no «Diário do Gover
no» qne será ámanhã distribuído.

A benemérita Associação que 
tantos e tão valiosos serviços tem 
p res ta d o  á cansa da liberdade -e 
á patria e que ha 16 annos vem 
luctando--peta decretação da lei 
do registo  civil obrigatorio, orna 
m e n ta rá  e illuminará as fachadas 
da sua séde, ete,, por vêr, final
mente, cOroados de bom êxito 
todos os seus esforços, com o 
que muito nos congratulamos.

Siass p re iss í areio
Não é facil abrir um jornal 

que não deparêmos logo com as 
noticias sob o tiíclo em pararigo 
na; «Conferencia de propaganda 
republicana», «Comicio de pro
paganda republicana». Isto nas 
cidades, nas villas e até nas mais 
modestas aldeias. Depois que 
mudamos de regimen, infelizmen 
te, nunca mais tivemos o prazer 
de publicar ou vêr publicadas 
nos jornaes -tais noticias. Parece 
-que os p o lit ic o s-cá da noêsá par- 
valheira tratam mais de se cronso 
l id a r  a si do qne -a Republica.

Elle ha quem ganhe a dois? 
carrinhos esquecendo as censuras 
—naturalmente por não poder, 
n’aquelle tempo, fazer o mesmo 
— feitas ainda ha pouco na im 
prensa e em reuniões públicas a 
monárquicos boje «excellentes 
-pessoas'e -zclozos empregados»!

Mas ainda se não fica por aqui: 
quer-se mais! Então para qne; 
veio a Republica?!

Que ambiciosos d’esta nature 
za se precipitem-, vamos, com to 
dos os diabos; mas que haja quem 
se deixe arrastar por um cami 
nho de lôdo como o que ora se 
trilha, é demais e não acreditá
mos que possa ir muito -álém!

A p r e h e a s a o  d c  com íra*
feasado.. .
A guarda fiscal na passada 

sexta feira, seriam 9 horas da 
noite, prendeu n ’esta villa o con
trabandista João Hortas e le
vou o ao posto. Apalpado-, foi lhe 
encontrada uma gallinha depen 
nada na algibeira esquerda das 
calças.

Vamos, podia ser peior!. . . 
C iip aava l

Tem estado em ensaios uma 
interessante paródia carnavales
ca composta de alguns rapazes 
socios do Grupo Musical que Jio- 
je visitará algumas casas particu 
lares. Excellentemente ensaiados 
começam hoje a exhibir o sen 
programma que é vasto e mere
ce a recompensa de alguns doces 
e vinhos «'escrupulosamente» pre 
parados para estas recepç5es.

—Hoje ha baile de máscaras 
na Sociedade 1.° de Dezembro 
e no Aldegallense Sport Club, 
para socios e suas familias.
.flenoa* a ss;í$ sh a «

Na passada terça feira, seriam 
11 horas e meia da manhã, o 
menor de 11 annos Antonio Ma 
lhão, filho de Antonio Malhão e; 
de Maria Francisca Pialgata, na>

praça 1.° de Maio zangou-se com 
Antonio Encarnadinho, (da mes
ma idade) filho dé Antonio Maria 
Encarnadinho (fallecido) e de 
Julia da Conceição, vibrando-lhe 
nma facada no Coração. Debalde 
foram prestados soccorros médi
cos na farmácia Ctmha. O assas
sino foi capturado e entregue á 
auetoridade administrativa que, 
ea-tu ral mente por desconhecer 
que ha em Portugal casas de 
correcção pata criminosos de 
tenra idade, d ’onde, mais tarde, 
pódem sair homens bons e apto- 
veitaveis, entendeu que o devia 
ínándar em pa-z continuar livre
mente a «honrosa vida».

Este -precoce misantropo é já  
a terceira proeja que fa-z sem- 
que até aqui as auctoridades se 
dispozessem, sequer, a dar lhe 
uma reprehensào.

A mãe do morto, não podendo 
conformar se com a resolução da 
auetoridade (-?) foi queixar sé a 
Lisbôa ae st. governador civil e 
hontem, no vapor das 2 horas da 
tarde, lá foi o criminoso para 
uma casa de correcção pagar a 
a-udacia das Suas -façanhas.

E ’ assim, continúa ainda tudo 
como cl’ántes n’esta pobre terra: 
os ass-issinos, os calumniadores, 
os velhacos em liberdade, e os 
chefes de "familia honestos e p re 
cisos presos por processos fran- 
quistas.

E ’ o quê estamos 'vêndo!

.sSclhíifaEBa-eíBÍws
A escola do Centro Republica 

no Dr. Celestino d ’Almeida-trans- 
formou se já  em escola official 
continuando còm os cursos diur
no e nocturno, como até aqui.

—Espera-se que por todo es
te rae-z o govêrno tome á sua 
coiità o ramal do caminho de fer
ro  do Pinhal -Novo a  esta vilia, 
o que representa tim alivio para 
este "municipio ainda maniatado 
com tão grande encargo-.

d e  c a v a lla r ia
Informam-nos que o sr. admi

nistrador do concelho já  requisi
tou uma força de cavallaria pa
rece que para evitar que conti
nuem a dar se roubos d? galli 
nhas, patos e -pérus e tambem de 
porcos. Com referencia aos pri
meiros achámos bem metíida a 
.pêía, agora eomos segundos que 
í> digam Os donos dos quintais e 
até o sr. sub delegado de saude 
que bastantes mcómmodos sof- 
freram por cansa da -criação de 
estes animais.

Como os teínpos mudam, Scy- 
pião!

C ííiífè r è ssc lá
Pelos nossos amigos Alvaro 

Valente e Manuel Dias foi hon 
tem feita uma conferencia sobre 
«Associações de classe e 'deveres 
dos socios» na Associação de Cias 
se Maritima-, A-q‘úelles nossos 
amigos foram muite applaudidos.

€» fraijsc|iaisa»« em  A ld e -
«•;aS£cga.
Não resta dúvida qu"e em Al

degallega o franquismo é quem 
impéra fazendo valer as suas leis 
de repressão. Vergonhoso é di 
zel-o, mas é verdade: em Alde
gallega ha franquistas, e esses, 
colligados a republicanos da mes
ma estirpe do Homem Christo 
cujo amor á  Patria e á Republi
ca é a «algibeira», prestam se, 
para satisfação d ’aqnelles, ás 
maiores baixezas contra chefes 
de familia honestos e trabalhado
res oomo Custodio Maria da SiU 
va traiçoeiramente entregue ao 
poder judicial e preso n’esta vil
la na pretérita quinta feira» D ’is- 
to, nem no tempe do franquismo 
desenfreado aqui se viu!

Vê se agora I

ASyiçarelros
De quando em quando os al- 

viçareiros apparecem com noti
cias novas. Na sexta feira, á noi 
te-, dispunham se a faíer estar de 
guarda á cadeia os pobíes solda
dos aqui destacados, inventando, 
para isso, que na Associação de 
Classe Agricola se estava fazen
do ama reunião cujo fim era ar
rombar a òâdeia e soltar o preso 
Custodio Coruche-.

A classe agrícola, estamos a 
vêr, é o espectro que acompanha 
os renegados.
Fallec inaealo

Após longos mezes de sofiri- 
mento falleceu na passada quar
ta feira o nosso amigo Francisco 
Pereira Nepomuceno, muito hon
rado e estimado proprietário de 
esta villà. A ’ enlutada familia 
endereçámos o nosso cartão de 
pêsameS.
S c e n a  e s ' e a n d â l o s à

Deram ante-hontem entrada 
nas cadeias d’esta villa .Maria 
Adriana da Piedade, natural de 
Eivas, e seu amante Antonio 
Pedro, o «Patola», de Alcáçovas 
de Baixo, accusados de furto de 
objectos d’ocro no valor de réis 
260#000 e de uma letra de réis 
650$000 ao sr. José Victofiíro 
de Carvalho, empregado no com- 
Énercio n’esta villa.

A Piedade è -casada com o 
queixoso e hâ 22 annos que vi
viam juntos.

g a l e r i F â l ê g r e
Úrh postal indelicado,
Já  recebi d'iim leitor, 
Perguntando aige zangado,
Se o éstro, a  musa, o valor,
Em mim se tinha acabado-
Em verso um pouco 'banal-, 
Respondo com gentileza,

’ Sem me servir1 de postal,
Qua eu tenho a minha defeza 
No director do jornal.
O meu éstro, filho d’Éça, 
«D’ante's quebrài qne torcer», 
Não acaba assim com essa,
E ’ mais facil en morrer,
Dò que aCabar tão depressa.
Não se passa uma semana,
Faça sol ou faça frio,
Beba vinho ou «prove» canna, 
Qne o meu verso reinadio 
Nao corra na barbatana.
Portanto, meu caro leitor, 
Amigo bom e leal,
Não tome tanto calor 
Por uma coisa, qne afinal 

Não tem valor.
João S ilveeio .

Eu, abaixo assignado, 
previno iodos os meus fre- 
gue~es a reclamarem alé ao 
fim do corrente me\ iodos 
os seus objeclos que se acha
vam no meu eslabelecimenio 
de relojoaria na occasião 
do incêndio de i 3 de janei
ro ultimo findo esle praso 
■não attenderei a reclama* 
cão alguma.> o

Aldegallega, 16 de Feve
reiro de i g i  i .
A v e l in o  M. C o n t r a m e s t r e .

--------A»— ---------
Boatos ferrorisfas

Como não produzisse effeito a 
campanha realisada nos jornais 
extrangeiros pelos reacionarios 
portuguezes lançaram elies agora 
mão d*outro método para preju
dicar a Republica Portugueza.

E ’ o caso que, tendo sido as

saltados ha poucos dias em Co
imbra o centro académico demo- 
cracia cristã e o centro monár
quico académico, os socios d’es- 
tas duas aggremiações resolve» 
ram lançar á luz da publicidade 
um manifesto em que se protes
tasse contra os actos praticados 
por alguns populares e académi
cos.

Antes, porém-, que o manifes
to fosse publicado resolveram 
lambem sair de Coimbra, atri
buindo a sua vergonhosa fu.ga ao 
facto de não terem a súa vida e 
os seus bens garantidos n ’esta 
pacifica Lusa-Athenas. Contra 
tal facto protestámos nós vehe- 
mentemente e aqui declarámos a 
toda essa cáfila de imbecis que é 
convicção nossa terem elles fagi- 
do unica e simplesmente por re- 
ceiarem que os republicanos 'dô 
;Coimbra lhes pedissem contas 
pelas palavras que contra elles 
profere o manifeste.

Elles bem sabiam, esses fugi
tivos cobardes, o que iam dizer 
fi’esse indecoroso papel que para 
ahi se distribuiu. Infamias-, calúin 
nias é tudo o que elle contém.

Somos socio do Centro Acadé
mico Republicano e-, antes que o 
Centro, era assembléia geral, re
solva protestar contra os seus di
famado res, levantámos aqui indi
vidualmente a nossa voz, enoja
do pelo procedimento daquelles-, 
alguns dos quais a nosso lado se 
mostram imparciais para depois 
nas costas nos ferrarem o dente.

Somos contrario á linguagem 
áspera de que o nosso artigo ho
je está cheio. Gostámos setnprê 
de discutir com serenidade e to:- 
lerancia-, mas hoje não podemos-. 
Ainda ha bem poucos dias, en
contrando-nos n’um meio quasi 
exclusivamente reacionario-, e> 
sendo-nos feita a insinuação do 
qué no Centro Académico Repu
blicano tinha sido approvada a 
idéia do assalto aos centros rea
cionarios, repelimos a afironta, 
garantindo por nossa honra que 
tal facto se não déra. Acredita
ram nos, ou antes fingiram acre
ditar-nos, e até nos replicaram 
que assim deveria ter sido. Ho
je recebemos em resposta o ma» 
nifesto, isto é, perante nós res» 
peitaram a nossa palavra de hon
ra; voltámos costas e eis a nossa 
honra e os nossos sentimentos 
espesinhados.

Poder-nos-híto responder que 
nada têem com o manifesto 
áquelles a quem fizémos tal affir» 
mação? Nao pódem. Elle é bem 
explicito; como responsáveis lá 
vêem o Centro monárquico aca
démico e o C. A. D. C. e d e s 
tes senhores a nenhum ouvimos 
ainda dizer que fosse contra o 
manifesto. Elles bém viram, os 
cabardes, que no manifesto lan
çavam uma aíiVohta a todo o par
tido republicano de Coimbra. E ’ 
bem clara a asserção d ’el!es de 
que nos centros republicanos se 
tinha resolvido aquella resposta 
aos seus continuos desafios. O 
partido republicano de Coimbra 
que lhes responda mas pela nos
sa parte não podemos deixar de 
lamentar o facto. E , ainda por 
cima, se este caso de abandonar 
esta cidade ficasse só entre estu
dantes soífreriamos com mais um 
poueo de paciência este acto de 
incorrecção. Era um insulto a 
que nós responderiamos com um 
desprezível silencio.

Ha, porém, mais. Familias in
teiras d’aqui sairam, acompanhan
do no jogo politico os estudanti- 
nhos. E  d’essas familias algumas 
qne tinham a grandíssima obri
gação de não perfilharem a af
fronta ao partido republicano. 
Acaso viram esses senhores que 
o manifesto muito claramente
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apoda de assassinos e salteado
res os republicanos de Coimbra, 
não fazendo distincção alguma 
de classes? Acaso repararam até 
que offenderâm assim amigos ín
timos e quantas pessoas de fami
lia?!

E ’ triste, senhores reacionarios, 
que lancem mão da calúmnia pa
ra nos affrontarem. Mas mais 
triste é que os senhores fujam 
porque conscientemente vêem o 
alcance das suas palavras e de
pois queiram justificar essa fuga 
com a própria calúmnia com que 
nos queriam manchar.

Ora adeus, meninos. Quando 
a lama nos vem a querer salpi
car nós fugimos d’ella. Não sa
bíamos que vós éreis tão lama, 
por isso d’aqui por deante nos 
acautelaremos.

P aulino Gomes.
Coimbra, 17—2— 1911.

ANNUNCIOS

M M  fil !  ALDEGALLEGA 
DO I I 8 1 I U 0

(*<S.a pssb!l«KçSo)

Tribunal do Commer
cio da comarca de Alde
gallega do Ribatejo.

Nos autos de abertura 
de fallencia da f i r m a  com
mercial n’esta villa A. D 
Nunes de Carvalho & C.la 
por este juizo e cartorio do 
èsC r iv ao  que este escreve, 
nos termos e para os ef
feitos do artigo 285.° do 
Código de Processo Com
mercial, são citados os cré
dores e o  fallido por 
éditos de oito dias para 
dentro de cinco depois de 
findo o praso dos éditos, 
a contar da publicação do 
segundo e ultimo annun
cio, dizerem ácêrca das 
contas, e sob a pena de 
revelia.

Aldegallega do Ribate
jo, 6 de Fevereiro de 1911

O ESCRIVÁO

Antonio Julio Pereira
Moutinho.

Verifi caçao a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO 

A. Marçal

iP A Z E N D A
Vende-se com vinha e 

arvores de frueto perta de 
Atalaya.

N’esta redacção se diz.

Edital
A Camara Municipal de 

Aldegallega do Ribatejo 
faz público que, em sua ses
são de i3 do corrente foi 
resolvido que as suas reu
niões passem para asquin 
tas íeiras ás 2 horas da tar
de.

Aldegallega 14 de Feve
reiro de 1911.

0  Presidente d;i Camara

Manuel Ferreira Giraldes.

EDITAL
A Junta de Matrizes do 

Concelho de Aldegallega.
Faz público nos termos 

do art.0 36 do regulamen
to de 2 de novembro de 
1899, clue a matr'z das 
contribuições de renda de 
casas e sumptuaria d'este 
concelho, relativas ao anno 
de 1910, proximo passado, 
se achará patente por es
paço de 10 dias, a contar 
do proximo dia 19 do pre
sente mez, na repartição 
de fazenda d’este concelho 
e durante as horas do ex
pediente ordinário, para ef
feitos de reclamação dos 
interessados, qu.: só póde 
ter por objecto;

i.°—Erro na designação 
de pessoas e moradas.

2.0—Erro na designação 
da ordem da terra.

3.°—Injusta designação 
do valor locativo das ca
sas de habitação por não 
estar conforme com o 
rendimento collectavel ins- 
cripto na respectiva ma
triz predial urbana.

4.0—Injusta designação 
do objecto nu objectos so
bre que recae a contribui
ção sumptuaria.

5.°—Cessação do arren
damento das casas de ha
bitação sujeitas á contri
buição de renda de casas 
ou dos -objectos sujeitos á
ontribuição sumptuaria, 

no todo ou em parte, em 
um, dois ou tres trimes
tres do anno.

6.°—Erro no cálculo das 
collectas de contribuição 
de renda de casas, ou da 
contribuição sumptuaria e 
nos respectivos addicio- 
naes.

7.0—Indevida inclusão 
ou exclusão de pessoas.

E para constar se lavrou 
o presente e idênticos,

Aldegallega, ii de Feve
reiro de 1911.

0  Presidente da Junta,

Henrique Pinto da Motla.

execução de sentença por 
elles requeridos contra sua 
mãe e sogra Anna Pessoa 
d’Oiiveira, do mesmo sitio 
do Carvalhinho —ou no- 
mearem bens á penhora 
paia seu integral paga
mento, bem como para pa
gamento das custas e sel
los prováveis da respectiva 
execução, até final .sob pe
na de, não o fazendo, ser 
esse direito devolvido ao 
respectivo Agente do Mi
nistério Público, na quali
dade de exequente.—E pa
ra constar, se passou o pre
sente, e outro de igual the- 
or, que vão ser devidamen
te publicados.

Aldegallega, 2 de Feve
reiro de 1911
Veriliquei a exactidão:

O JUIZ OE DIREITO
A. Marçal.

O ESCRIVÁO
Pedro José Bandeira.

A N N U N C IO

D I  ALDEGALLEGA

5oi PÉRO LA DE ALD EG A L LE G A
DE

(l.a pasbSlcaçao)
Pelo Juizo de Direito da 

comarca de Aldegallega 
do Ribalejo, e cartorio do 
escrivão abaixo assignado, f gisto é paga por inteiro

r
( f  .a psafíSícação)

Pelo Juizo de Direito de 
esta comarca, e pelos au
tos de inventario orfhano- 
logico em que é inventa
riada Joanna Baptista Pe- 
drozo, e inventariante Jo
ão Alves Pedrozo, vão á 
praça á porta do Tribunal 
Judicial d’esta comarca, 
sem valor, os moveis que 
não tiveram lanço nas ou
tras praças, e pelo valor 
abaixo declarado o predio 
que se vai descrever, no 
dia cinco de março proxi
mo, pelas 11 horas da ma
nhã, afim de serem arre
matados, sendo o predio 
o seguinte:

Uma morada de casas 
composta de loja, primei
ro e segundo andar, sita 
na rua Direita de Alhos 
Vedros, com uma horta 
contigua, foreira em réis 
i2$ooo annuaes na fórma 
da antiga lei, hoje 7̂ 200 
réis com laudémio de 
quarentena, a Cândido 
Manuel Pereira no valor 
de 400$000 réis.

A contnbuicão de re

correm éditos de 3o dias, 
a contar da segunda e ul
tima publicação do presen
te annuncio, citando os exe
cutados Maria Pessoa d’0 - 
liveira e marido José Ade
lino da Fonseca, do Carva
lhinho da Moita e ausentes 
em parte incerta, para no 
praso de 10 dias, posterior 
ao dos éditos, pagarem no 
cartorio do mesmo escri
vão a quantia de 3̂ 900réis, 
proveniente de custas e sel
los em divida a este Juizo 
de Direito, nos autos de

p e l o  a r r e m a t a n t e  a s s i m  c o 
m o  a s  d e s p e z a s  d a  p r a ç a .

Pelo presente são cita
dos quaesquer crédores 
incertos para assistirem á 
praça.

Aldegallega do Ribate
jo, 6 de Fevereiro de 1911
Verifiquei a exactidão:

O JUIZ DE DIREITO

A. Marçal.,
o ESCRIVÁO

José Maria de Mendonça.

E U G E N 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 illústrados. Um bom almoço

PO R  IO RÉIS!i___________________
RUA DO FORNO, 12-a l d e g -a L L E G A

CASA COMMERCIAL
_ =  DE ==-

JOÃO SOARES
P r a ç a  S e r p a  P i a i o  e ISna D ir e it a

(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, ZeftreS, Oxfords, Lãs para vestidos 
em Iodas aS côres, Cotins fortes, Cotins casimiras, Che- 
viotes, Casimiras, Diagonais pretos, Riscados, Cache- 
nés. Lenços de Seda, Toalhas, Colchas, Pongès de Seda, 
Setins de seda, Panos patentes em branco e cru, Panos 
branqueados, Panos crus (marca estreita), Baetilhas> 
Flanellas, Bordados, Castelletas, Cintos, Gravatas e 
muitos outros artigos que innumeral-os seria quasi im
po ssivel.

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

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

JOSÉ SEQUEIRA J U N IO R , FILHO
— COM —

M  F IM II IF x ©

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.

/—Rua da Bella Vista—Largo da Calçada, i g
ALDEGALLEGA 49*

A medicina vegetal, será a primitiva, mas é á mais natural, â mais profn- 
pta. a mais barata e a rilènos perigoâa. Cottt Várias nomenclaturas, fórmulas 
caprichosas, rótulos bonitos e réclantes extravagantes, os médicos receitara 
e as pharmacias vendem sempre «por alto preço», extractos dozèados de 
plantas ião vulgares, qne em qualqner quintal se en:ontram sem custo E* 
um a industria legal, scierttifica, necessaria. mas que só póde existir pela ex
ploração dos enfermos, nem sempre ricos. Ò  DÍCClONARiO DE MEDICI
NA VEGE TAL (ao alcance dè todos) por Çarlos Marques, é portanto, util 
em todas as casas —O i.° volume, de 176 páginas, indica «os signaes que 
caracterisam as principaes enfermidades e a sua cura pela rherapeutica ve
getal», raizes, folhas, flôres e fructos, etc.—O 2.0 vol, tambem de 176 p»g. 
trata da adescripçao botanica e emprego medicinal» das principaes plantas 
portuguezas e brazileiras.

Cada volume custa apenas 200 rs. (pelo Correio 220 rs.) e encontram se 
já á venda lias principais livrarias do reino, ilhas, África e Brazil. Os pedidô  
devem ser dirigidos ao editor,

FRANCISCO S ILV A

L & W & M S i& é Z  £>W
Rua de S. Bento, 216-B
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UMA AGENCIA
DOS

ARMAZÉNS G B f l t l D E L U
EM

C as la  t e r r a  «Ho p a i®  « m i e  h a j a m  e s á s ç S c is  p o s í a S s

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

bilhetes postais ou cartas devidamente selladas com estampilhas de 
.% e sobrescriptadas para GSKAIVOEilLLA «& C .a— l i s t a  d »  
OSIFO. Si5—LIS» 180A.

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

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

Mão é preciso mancar òinheirc aManíaòo, 
sò se paga no acto cia entrega 

SO
POR ACASO, o que rarissimas vezes acontece, os artigos ou fazen
das recebidas não fôrem fornecidos perfeitamente em harmonia com 
o pedido ou não CORRESPONDEREM ao que esperavam pela 
S IM PLES LEITURA. DO CATALOGO, não serão obrigados a 
iicar com esses artigos, IMMEDIATAMENTE

D E V E R Ã O
tornar a empacotar o que não lhes agradar EXACTAMENTE co
mo vinha acondicionado e sobrescriptado para GRANDELLA
& C.a—Rua do Ouro, 2l5—LISBOA leval-o novamente á 
agencia e ahi pagar os sellos que indicarem serem precisos pôr no 
volume. PÀSSADAS 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 t.êem 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 L L A  impor
tante oasa commercial do paiz que, d ’esta fórma, põe á disposição de 
todos os habitantes do paiz OS COLLOSSAIS SORTIMENTOS 
DA SUA SEDE EM LISBOA, pelos mesmos preços que vende 
em Lisboa, ao balcão.

Estas A G I 2 M C I A S  são as Estações Postais em cada terra 
do paiz.

511 cfZes é/Zr-mazens grandella.

CâSâ COMMERCIAL
IDE

SEBASTIÃO LEAL DÂ GAIA
Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 

por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres machinas 

de coser M EM Ó RIA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
ment, Gntqner 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.

® i  C A T A L O G O *  G B 1 .4 T I9

1 0 - R U A  DA CALCADA — 12
A L D E G A L L E G A

DBfflSMIA rnm CENTRAL
JOÃO SOARES

Fundada em 1— 1 —1909

D r o g a s ,  T in t a s ,  P r o d u e t o s
c h im ie o s  e  P i& arm aceu íàcos

B IB LIO TH EC A
B9 8?

■EDDCi ÇAO MODKRHA-

O D O M I N G O

uk Yi&á nos Â  sitos,,
Traduccão do tenente Moraes Rosa

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

PRODUGTOS DA FÁBRICA DE CHOCOLATES
— DE —

Â l i l i T S  f M É S  BfxÃ M C i
4 9 ,  C A L Ç A D A  D O  C A R M O ,  5 3

Se os outros mundos são habitados, 
como parece estar provado... Se ou
tros planetas, que vagueiam no espa
ço, têem em si humanidades mais ci- 
vilisadas t Ivez d'o que a nossa... 
Como será a vida n’esses astros? Co
mo poderemos chegar a corresp m 
uer-nos com os habitantes d esses ou 
tros mu..dos?

Estes assumptos, sempre de palpi
tante actualidade, sempre je ura inte
resse empolgante, áo tratados no no
vo livro do grande astrónomo i;an 
cez Camille Flammarion. A V!DA 
NOS A si R0 S—-livro agora traduzido 
em portuguez, constituindo o quinto 
volume da «Bibliotheca de Educação 
Moderna», que se publí.a em Lisbôa 
sob a direcção de Ribeiro de Carva
lho.

Sem dúvida alguma. A VIDA NOS 
ASTROS é uma d..s obras mais sen- 
sacionaes, ma s nstruetivas e curiosas 
dos ult mus 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 oe paço? Estas duas questões 
estudou as F’lammarion com a sua 
proficiência, dando nos uma obra ma
gnifica. náo só ue 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 «Soci.dismo 
e Anarquismo» e constitue um estu
do, completo e claro, ácerca destas 
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 maraviho;a. 
o problema da origem do homem, 
respondendo a estas perguntas, que 
preoceupam todos os espiritos: De 
onde de cendemos? Qual a nossa ori
gem? Como app.ireceu sobre a terra 
o primeiro homem?_

O quarto volume intitula-se: «Nao 
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. ,

Preço de cada volume d'esta biblio
theca: brochado, 200 réis; magnifica
mente encadernado em perralina, 
3oo 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.
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E’ o melhor e mais económico ali
mento para cavallos. muares, vaccas. 
porcos, cabras, gado de lã, coelhos, 
gallmhas. etc. Importador exclusivo 
CENTRO 1NDUS 1 R1AL DA CA
TALUNHA, rua Augusta, 240.

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

JULIO BRETES
Rua da Assumpçfo, 57, 2.°—E. 

Te.lephone, 2946
Representante em Alde

gallega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos os pedidos 492
F R A N C IS C O  R F L O G I O  

A ld e g a lle g a

iíSBOA 532

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

Sabonetes desde %W a c§í$© réis ‘TPaslas deníibicas

3, P R A Ç A  D A  R H P U B L Iu
(Junto á Loja do Soares)

5" A L D E G A L L E G A

° A ,

CASA 
Vende-se, com bom pri

meiro andar para habita
ção, armazéns, celleiros. 
grande páteo e pôço com 
abundancia dagua. Serve 
para negociante de carnes 
de porco ou lavrador. Pa
ra vêr e tratar com Fran- 
isco Relogio. — Rua do 
Oondw—Aidegâuega.

ALIMENTO DO POVO

O RÉIS, UM BOI ALMOÇO, II) RÉIS!
Este saboroso alimento recommenda-se por ser 

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

10 RÉIS
€5 A L M O Ç O  M AS® K C O X O H IC O  12 S I IB S T A X C IA L

Cacau puro em pó e cacau em pò 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.

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

pó com assucar, i.a, 100 réis; 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 TABO EN SE
R. M A R T Y R  D E  MG3MTJUICI-I

H ALDEGALLEGA

Pão de Vianna d’Austria a... . 10 e 20 réis
» 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....................... 10,20640 »

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 de fôrma e fino vende-se a 5o réis o meio 
kilo. Ha tambem pão de familia para 80 réis o kilo.

Flautas, carcaças, 'bolachas, biscoitos, atidos òc paste
laria, cervejaria, vinhos finos e

________________5i7

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.

Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 
C A P I T A L :  l .S © ® :© @ © # © © ©  E U .

Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega — Antonio Victorino 
Rodrigues. 525

2 0 ,  R. D A  P R A Ç A , 23


