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As victimas da 
disciplina

Lê-se n'0 Domingo de
i5 de Janeiro ultimo um 
longo artigo sob a epigra- 
phe supra, assignado pela 
illustre cidadã D. Maria 
Veileda, cuja doutrina nos 
não parece lá muito lógica, 
muito acceitavel, nem mui
to ordeira.

Vamos pois apreciar par
te desse artigo, como 
amostra, declarando ao lei
tor que — álém do entre 
traços—todo q texto entre 
aspas lhe pertence. E dito 
isto, começaremos sem ma
is preâmbulos:

«O militar não tem vida 
propia, escravizado á ty- 
rannia brutal da discipli
na».

Havia de ter que vêr um 
Exercito, um só corpo d.e 
tropa sem disciplina! E de
mais: o que no Exercito se 
chama «disciplina»,chama- 
se cá fóra «ordem públi
ca».

«Tudo, na vida vegeta ti- 
va do pobre militar sem 
graduação, se faz a vozes 
de commando e a toques 
de clarim».

E como puderia ser d’ou- 
tro modo, se até nos tra
balhos, cujo número de 
operários é mais ou menos 
considerável, ha sempre 
um sino, tanto para as re
feições, como para as en
tradas e sahidas? E se isto 
se dá cá por fóra aonde 
impera liberdade a rô.do, 
que fará lá por dentro aon
de só domina a tyrannia 
brutal da disciplina!?

«Soldados hontem da 
monarquia, sao-n o hoje da 
Republica, e tornariam a 
sel-o da monarquia a um 
reviramento da sorte».

Esta sim, que se enten
de bem: Mudava o syste
ma governativo dum po
vo, formava-se um novo 
Exercito, mandando-se o 
velho á tabúa, não era, D. 
Veileda?

«Ninguém os educa, por- 
que educal-os seria o mes
mo que dar-lhes a sua car
ta cfalforria».

Engana-se: que educa-

los seria o mesmo que tor- 
nal-os mais respeitadores 
das leis militares, e por is
so mais zelozos no cumpri
mento de seus deveres.

«Para elles não ha ideal, 
ha tãosómente disciplina»,

As leis militares são pa
ra os Exércitos o mesmo 
que as leis civis são para o 
restante das nações. Logo, 
ninguém puderá ter ideal, 
sub-entende-se, porque es
te— ao que parece — só 
pertence á rebeldia anár
quica.

«Pois eu quereria que 
num paiz livre o soldado 
fosse um homem. Quere
ria que nos quartéis se fi
zesse ouvir a palavra quen
te e vibrante.—Que elo
quência! — dos primeiros 
homens da Republica; que
reria que os tribunais—o 
sublinhado é nosso — da 
Republica falassem aos sol
dados a linguagem da ver
dade e lhes mostrassem, 
em toda a sua hediondez, 
as armas envenenadas da 
corrupção, — Sublime! — 
para que elles soubessem 
affastal-os do seu caminho 
e calcal-as altivamente a 
pés»!

Não sabemos o que é is
to de armas envenenadas 
da corrupção; mas, seja o 
que fôr, o certo é que o 
Exercito desmoralizado pe
los primeiros homens da 
Republica havia de ter que 
vêr, lá isso é verdade!

«Eu quereria que se edu
cassem esses homens,— 
Educassem, senhora?—que 
se libertassem essas almas,
— Que bondade! — que o 
soldado deixasse de ser 
um autómato, que o solda
do passasse a ser um cida
dão»!

Tambem nó.s. Mas qual 
será mais cidadão, o que 
respeita a.s leis do seu paiz, 
ou o que se rebella contra 
todas as leis havidas e por 
hâ er? O homem rebelde 
ás leis do Estado em que 
vive não é um cidadão, se
nhora, mas sim um esçra-* 
vo da própria aberração, 
dessa veiha rebeldia que u 
domina!

«Ao vêl-o.s passeiar d ar- 
ma ao hombro e passo ca
denciado, precedendo e 
seguindo um symbolo que

as suas imaginações rudes 
nao pódem comprehender
— Que mysterio! — trans
borda-me o coração d’a- 
margura».

Excesso de sensibilidade! 
Inimiga declarada da disci
plina militar, que é a ordem 
pública cá fóra, não queria 
a signataria lá vêr o tal 
symbolo da tyrannia, senão 
a soldadesca infréne, sem 
chele nem clarim, sem rei 
nem roque!

Não póde ser, senhora. 
O que V. Ex.a quer não se
rá por ora. Talvez nem d’a- 
qui a dois mil annos! Tal
vez nunca! Sim: porque o 
que V. Ex.a parece querer 
é o desarmamento, é a A- 
narquia! E já vê que o seu 
ideal não puderá ter logar 
emquanto o bello trio L i
berdade,, Fraternidade e 
Igualdade não varrer da 
face da Terra o Egoismo, 
a Vaidade e o Orgulho: is
to é, emquanto o Bem não 
supplantar o Mal.

Ora, isto só acontecerá 
quando um dia a incompa
ravel Filosofia Espiritua
lista de Allan Kardec fôr a 
Religião de todos os povos 
deste pobre globo de Cé- 
res e Neptuno, porque en
tão terá de ser. Mas quan
do será isso? Que o diga o 
Progresso humano, porque 
só elle o deve conseguir 
umdia!

A delaide. Moret,
---HSW»?-

DIFICULDADES
Agora que o período 

propriamente dito revolu
cionário está a exgotar-se 
começa a sentir-se por to
dos os lados um côro de 
imprecações contra a Re
publica Portugueza, Tem 
ella sido benévola, respei
tadora e honrada. Assim 
mesmo era preciso que fos
se e é preciso que conti
nue a ser. Em várias reu
niões de republicanos a 
que temos assistido pre* 
sentimos sempre a existen
cia de duas correntes, uma 
exaltada, imprudente e ou
tra mais serena e condes
cendente. Qualquer d’ell.as 
é sincera e amiga do seu 
paiz Ha, porém, uma dife
rença grande entre si; ao 
passo quç uma só se con

tenta com a justiça á moda 
de Talião, a outra procura 
no respeito mútuo a har
monia das opiniões.

E não podêmos deixar de 
confessar que nos inclina
mos muito para esta ulti
ma fórma de pensar. Ha 
pouco tempo ainda, numa 
assembléia republicana, a 
proposito duma questão 
entre politicos defensores 
do antigo regimen e defen
sores da Republica, em res
posta a um exaltado que 
queiia o ataque a ferro e 
fogo aos nossos inimigos, 
um amigo nosso proclama
va que o procedimento a 
seguir era completamente 
outro. Temos o poder nas 
mãos, dizia elle, e, exacta
mente por isso, é que de
vemos ser condescenden
tes sem patentearmos fra
queza.

No tempo da monar
quia bastas vezes lhes mos- 
travamos que não receia- 
vamos a sua força nem 
trepidávamos perante as 
suas ameaças. Isso é suffi
ciente garantia a respeito 
do temor que hoje nos 
possam imputar. O que 
constitue propriamente 
uma manifestação de fra
queza e até certo ponto de 
covardia, é perseguil-os 
nós hoje como elles nos 
perseguiam quando no po
der.

A Republica em tudo de
ve se.r superior á monar
quia, tanto na sua fórma 
de agir,. como na sua fór
ma de sentir e proceder. E 
attentem bem áquelles que 
forem mais exaltados que 
se, porventura, a Europa 
tem olhado Portugal com 
consideração ç numa ex
pectativa amavel, isso se 
deve exactamente ao nosso 
modo de proceder corre
cto e sincero. Exageros 
nunca são. necessários pa
ra quem procede de cons
ciência serena. Quando se
jamos desafiados, como 
várias vezes nos têm suce
dido, responderemos co
mo até aqui. Fraqueza, hu
milhação nunca pódem ser 
sinónimos de condescen
dência e benevolencia. An
dar, porém, sistematica
mente a perseguir todos 
os que nos são contrários,

não é democrático nem 
honesto,

A nossa politica de hoje 
deve ser de atracção mui
to especialmente. Todos os 
que nos lêem sabem quan
to gritámos por que se não 
abandone no momento 
actual a propaganda. Ella 
é absolutamente necessa
ria, E já que falámos em 
politica 'de atracção que
remos deixar aqui consi
gnado que estamos com
pletamente de acôrdo com 
o cidadão Dr. João d.e Me
nezes com relação á dou-, 
trina por S. Ex.a exposta 
n'A Lucta de quinta feira, 
se bem nos lembra.

Diz este illustre advoga
do que a propaganda feita 
durante o regimen extin
cto não consistiu bem em 
incutir no povo o amor pe
lo ideal republicano. Assim 
foi; assim é. O povo por
tuguez, parte mesmo da
quelle que implantou a Re
publica nunca foi comple
tamente elucidado sobre a 
significação da palavra Re
publica. Trabalhou por el
la, derruiu o trono, porque 
a sua existencia represen
tava um mal estar contí
nuo para toda a nação. 
Quasi só por isto o parti
do republicano tanto en
grossou nos últimos annos 
de vida dos Braganças.

Emquanto se não reali
sar agora a verdadeira pro
paganda de educação cívi
ca e politica, e, ao lado de 
esta, a politica de atracção,, 
as dificuldades hão de sur
gir por todos os lados e o 
funccionamento do Gover
no Provisorio ha d.e ser 
menos regular do que po
deria ser. Aqui está a ex
plicação do movimento do 
Brazil, da questão dos bis
pos e tantas outras. Sem 
que, por exemplo, o povo 
comprehenda o que é a 
separação da Igreja do Es
tado como a póde receber 
bem o povo católico?

P aulino , Qomes.--------—00»—  .<».—   
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O D O M IN G O

C óW trnenía tias  •& -Mòlictas

Mui» nin
No dumingb'passado, em Ta- 

Vira, foi preso e nièítido na ca
deia o prior daíregueziã de San
ta Maria d’aquélla cidade, o re-, 
verendó Santos Silva, quando 
acabava de ijeièbfaY Tnissa na 
sua paróquia.

No Samouco, o «Sopas n.° 2», 
cwfttinúa á vontade dizendo o 
que lhe parece da República na 
igreja e fóra d’ella confiado rias 
beatas e . . .  nos republicanos de 
papelão.
Q u e m  os n ã o  c o n h e c e r . . .

Lê-se todos os dias nos jo r 
nais que é grande a campanha 
dedescredito no èxtfangeifo con
tra a nossa Republica, feita pe
los reacçionarios de mat>3 ‘ dâdas 
com Os jesuítas, .pfociiraúdo, a 
todo o trafTse, eníravâr lhe a mar- 
cba. Estão: no seu direito, coita
dos: ladram de longe por não 
chegàfêto âo bòlo do Poder. O 
que achámos devéras extraordi
nário são áquelles «republicanos» 
que no tempo da monarquia fa
ziam o mesmo—cá—e hoje se 
nãó dão por satisfeitos Com dois, 
aridatido conStaítftement e pela a f 
eada Ti meridigar melhoria de si
tuação e áté impossíveis como o 
de- inutrlisar reformas antigas pa  . 
ra, sendo-lhes esse tempo conta 

lisúffuirèin vencimetítos de:,. 
’ ffiáT3*réndoaas "refott&aâ.

'-Estes sâõ '0s qne mais preten
dem consolidar a Republica e os 
‘que mélhór mostram o desinte
resse que os levou a «levantar a 
súa voz primeiro que ningúem 
«'esta villa».

Qtíem 'os não conhecer,'que os 
'cbmpre.

A e x . ‘ cairtai*a in n it ic ip a !
SeVá boto que a ex.m* camara- 

municipal faça entrar na ordem; 
os senhores Veladores quê mais? 
parecem uns subsidiados do mu
nicipio que uns funCcionaíios- 
com obrigações a cumprir. A to-: 
da a hora da noite se vê transi
tar pelas ruas da villa vehiculos 
de toda a espécie sem lanterna e 
áâ 'vezes até sem pessoa que 
•Refles tome conta. E  assim, com 
fSíl liberdade ., sem haver quem 
lhes appliqire a correspondente 
tofàlia, fpâssafn -os carros ,p.elos 
'passeios, datnnificam à proprie
dade de cada um, partem as po- 
bves árvores, os bancos d às pra
gas, etc., e disso ninguém lhes 
pede coiitas. CompreheUdemos 
que este povo tem áiítda costu- 
fneS maus, toas Com o que não 
‘pudemos estar de àcôrdo é 'quê 
a camara continue tolerando es
ses :maus costumes sem que os 
corrija applicando aos transgres
sores as penalidades respectivas-, 
que para este caso bastantê con- 
coTrerao para a sua educação. 
Tem este municipio zeladores? 
Tem. Pois estès que sejam os 
responsáveis pelòs p f ej iiizos e tu
do entrará nos eixos-.
I n v e ja

Emquanto estivemos sob o re
gimen de crápula e roubo ouvia- 
toos â Certo republicano. . .  con
victo, em reuniões públicas, cho
ram igar a vida dos que tudo pfo- 
díizein, porqtre trabalhavam de 
sol a  sol por uns míseros vinténs; 
CritrCar a carestia dos génefos de 
priméifa necessidade, porque is- 
SO difficultava a alimentação suf
ficiente d’um homem que péga 
h ’nma enxada; e censurar a ac- 
cumulação de empregos, porque 
considerava de roubo ao Estado 
e por consequencia á algibeira 
do contribuinte.

Agora, que veio â Republica, 
ficámos sabendo—melhor do que 
já sabiamos - - o que o fazia falar: 
a Invejai

Q u e m  o  a lh e io  v e s t e . . .
No «intransigente» de dnrnin- 

go passado lê se no Relatorio de 
Machado Santos, vo seguinte:

«'A acção gerai da margem es
querda do Tejo foi dirigidá su
periormente pelo dr, 'Carneiro 
Franco, tendo como auxiliares os 
chefes dos grupos civis: Jòâo d& 
Costa, Niceforo d’01ivéira, Si
mões Domingues e séYis ifiioês, 
Figueiredo, Manuel do Barreiro, 
Bernardo Manteigas, Francisco 
Freire Caria Junior e Ramos, 
Ma fine] Lourenço e Figueiredo.

As cotomunicaçoes da margem 
esquerda ficarafn todas em poder 
dos revolucionários».

A affirmação de que os srs. 
Francisco Freire Caria Junior e 
Ramos eram chefes dVm grupo 
não é verdadeira. Se aíguefh OS 
teve pdf tal engánon-se ctstnple- 
tamente pois que convidados úo 
di-a 20 de agosto por dois dos 
seíis collegas na commissão muni
cipal a trabalhar n’êssè séritido, 
mosfrafàrn a iãso o maior iridi- 
ferentismo, e ná noite de 3 de 
outubro—4, porque já  passava da 
meia noite—não iriam para Valle 
dê Zebro se não fossem os mes
mos dois coliegâs da cotomissâo: 
'reprovarem esse pfoeedfrnêtíiô e 
d’ahi a Sensura do grande núme
ro de correligionários, a qua o sr. 
Caria respondia: «o meu compa- 
xlre -nãopódêif porquê está doen
te, e nós não devemos ir porque 
aquillo é uma chacina, vafnosí 
morrer todos». Esta recusa foii 
repetida pelo sr. Cária rto’estabe-í 
lecimento do sr. Jacintho Quares-' 
ma e á porta por bastas "vezes. As. 
communicaçõês foram guardadas'- 
Umas e imitilisadas oútfás por re 
publicados sem preterições à ché- 
íiâs nem a louvaminhas oti qual
quer outra recompensa.

E  para encurtarmos o assum 
pto, que será para tratar a valer 
um dià com pachorra, limitâmos- 
nos a dizer que devendo estar 
alli á um a hóra da madrugada o 
grupo de Aldegallega, eram duas 
horas e meia quando chegou ao 
cemiterio de Santo Antonio da 
Charneca, —è isto 'porque as tou- 
niçÕes estavam em poder dos su
postos chefes, e os carros que 
deviam conduzir o grupo á 'ulti
ma hora arranjado, estavam por 
conta do sr. Caria.

Na noite de 6 de outubro apa
receram n’esta villa algnmas ar
mas das de Valle de Zebro e na 
matahã 'de 7 um caixote com 24. 
Quem foi que as arranjou?

Aceitámos e publicámos qual
quer desmentido a estas íiossas 
áffirrnaÇÕes.

P e r o la  d e  A ld e g a lle g a
Este estabelecimento, sito na 

rua do Forno, 12, acaba de re
ceber uma grande quantidade de 
queijos de Azeitão e Rabaçal de 
finíssima qualidade.

O C a rn a v a l
A ’ parte os bailes ê uma pa

ródia â proposito da gréve das 
mulheres, qne tinha a sua piada 
e nos fez lembrar uma gaiola 
que ba tres aftnos apareceu com 
os talâssas cá da terra, tudo 
semsaborão e estúpido-.

j u lg a m e n t o  im p o r ta n te
Na próxima terça feira reali- 

sar-se-ha no tribunal judicial de 
esta comarca o iulgamento do 
«grande criminoso» Custodio 
Maria da Silva. Os processos 
que a auetoridade administrativa 
está usando são os mesmos que 
a mesma auetoridade censurava 
ha bem pouco tempo.

Dizem-nos que o defeito é da 
cadeira.

U n i . . .
O dinheiro é tão bonito!. . .  tão 

bonito, o maganão!. . <

M o r r e  Ria fr e g W e *8à de 
S a r i lh o s  íè«í«s  bikí 
liOmesas itjsne d u ra tite  
'anssos ú ão  con ísen tt 
«tjgaae seiagliiCílíS o  Veja^ 
Pelas 8 bofas da manhã de 2 

do corrente falleceu na -sua pro
priedade no sitio do Harse da 
freguezia dê Sarilhos Grrandes 
d’este concelho, Abilio José de 
Carvalho e Curilia, 'dfe -58 annoc 
de idade, 'solteiro, riàtural d'a- 
quella 'freguezia. Este homem, 
aos SO annos, lomou tal aborre
cimento á htfmanidade qne 'Se en- 
•'dauíurou n-urna pequena ‘©asa 
sem d ’eHa mais sair. Não "íísàvà. 
roupas, e pâsstiti durant« ^ 8 -an
nos n’uma cama envolvido n’tima 
manta. AceitaVa unicamente sua 
irrnã, sr.® ;D. CatoiHa Augusta 
de Càfvalho e Cunha, que era 
qnem lhe levava a comida e lhe 
administrava as propriedades, 
sem 'c-omtndo lhe mostrar a cara, 
respondendo lhe a tiido laConica- 
mêiítê por um buraco da manta.

O Corpo foi encerrado em csi- 
xào de chumbo e deptísitado iro 
jazigo da familia de Joâò Vespei- 
fa-, traiando do funeral â Agén 
cia Fernandes, d’esta villa.
A o s  s ea h ò r ió is

Li'vro"s de recibos dê rendas 
de casas a mezes com 2õ0 fu!has, 
700 réis. Tambem ha cadernetas 
de 50 folhas a 250 réis e de 100 
a 400. Pedir n’esta redacção. 
IS ií íe r ro  c i v i l

Reàlistrii-Se na passada terça 
feira 0 enterro civil d’flma filha 
do sr. José Luiz Pancâo, victi- 
madá ’pela varíola.

Pêsames á enlutada familià.
IíCís da B*ej>53l)Siea B^oí’ -

tsggsíseza.
O Escriptorio de Publicações, 

da ruà Formosa, 384—Poíto, 
êstá 'editando eto fas-cicnlos ’de 
16 páginàs-, em boto papel, ao 
preçò de 60 féis, âs leis de inte
resse geral e éspecial da Repu 
blicà, estândo já  á Venda 'ò n.° 
10.b, que é exfraofdinàrio, con
tém 48 páginas e Custa 100 réis, 
preço tambem dos n.°» 5.° e 8.°, 
de 48 páginas, tratando estes do 
«inquilinato, com todos os decre
tos publicados»-, e das «Lêis de 
Familia»—sehdo ambos aníiòfa- 
dos. O fasciculo 10.° é Composto 
por todas âs leis Vigentes sobre 
«congregações religiosas-, con
ventos e mosteiros, etc.», dò 
Marquez de Pombol, Aguiar e 
Affonso Cesta, e iriclue aifida ou
tros decretos..

Estas leis, revistas por um ’tè- 
chnico competente em assumptos 
legislativos e jurídicos, vendem- 
se tambem nas principaes livra
rias do Porto, Lisboa, todas as de 
CoiiSbra, Brâgâ, ÀVeifo, ’ètc. 
A v is o

Está no escfiptori* dos srs. 
M. S. Ventura & Filhos um sa- 
cO cOm roupa ha cinco mezes 
que 0 empregado Antonio dá 
Còsta entregará a quem provar 
pertencer-lhei
T e a tr o  « a lã o  R e c r e io  P o 

p u la r .
Realis-a-se hoje â estreia das 

irmãs Pombo, t f  es engraçadissi- 
mas Crianças de 9-, 7 e 5 annos 
qúe em Lisbôa, no Salao Aveni
da, fizeram o assombfo do pú
blico pela maheira engraçada 
porque desempenham os seus pa 
peis, sendo com geral applauso 
admiradas alli durante qUar.enta 
noites consecutivas. As pequeni 
nas e interessantes artistas, que 
têem um variadíssimo fepertorio, 
mentifa parece dizel-o,conseguem 
justos applausos todas as vezes 
que vêem á scena.

A’lém d’esta novidade a E m 
preza apresenta iim variado nú
mero de fitas cinematograficas 
mtiito curiosas,

“ X o v ò  M u n d o .,
Está publicado o n.° 9 d’esta 

excèilente illustração, a ffielhof 
e màis barata das revistas que 
se publicam no paiz. O summa 
fio d’es'tè número é o seguinte: 

0  povo alado— O Sport hyp- 
pico—-O  rapazinho perdido — 
Chfonicâ da semana — Revista 
das revistas.

Capas annexas— «Éuj> e o 
«Outro» (romance).

Contém álém disso 30 photo- 
gravuras illustrando os artigos 
ínijíis epigraphes vão citadas.

A assignatura do -Novo Mundo 
-Cíista -2^000 réis por anno, oú 
500 réis por trimestfe. Assigna- 
se na séde da administração, 
Praça de S. Bento, 28, 1 .° ~Nu- 
toefo avulso 40 réis.—-A’ Vendà 
em todas as tabacarias-.

35Ò£€IS>«> 1’é iS
Êmpfestá-se esta quantia. 
N’esta redacção se di-z.

M rtèda ía ls a
Extranhánios qne nà passada 

terçà feira, andando n’esta villa 
um «passador» de moeda falsa, ;a 
auetoridade competente não lhe 
deitasse o gadanho. Em tempos 
que já  não vollârn passou se ai 
guma, àgofa parece qúe não Se
rá facil fazer vida por isso.

---------—-fOSSX-ii—

GALERIA  A LEGRE
Lá se foi o velho Entrudo, 
Coberto de serradura,
De -papeis, farinha e tudo . . .
-Já descer, á sepultura 
A oihar-nes por :um cànudo.

Voltaram ao estado sério 
Os rostos mais foliões-,
Lisbôa—o meio deletério—
Erii (ch-orosos) cantochÕes-, 
Caminha pró cemitério.

Pêlas ruas dà cidadè 
Cabisbaixas, amare-llas,
Passam as câras-metades,
Com saudades, ê as donzellas, 
Dá quadra— brutalidade— .

Mas p’ra que ter tanta pena, 
Oh! rapazes brincalhões!
D ’um Entrudó de melèna,
Pois se úto ‘òutro dê CalçÕê s-, 
Vai agora entrar em scena?

Meninas nas avenidas,
De calção a marinheiro,
E cafinhas delambidas 
Fârão um Entrudo inteiro,
Goto as íí fórmas»invertidas?.. -.

•João S ilvèrío.

C O R R E S  P O N D E N C I  AS

ta fâ h a i — F.stupido e sárnsnbo- 
r5o o Garfiavol camo nos annos tran 
sactos. sem Urrsa nota nova ê apenas 
com a consabida rotina da mesma 
dança e das fnesmas máscaras seni 
geito nem pilhéria.

No emlanto, leitor amigo, ba úma 
nota cómica qúe eu desejo frisar—é 
o carnaíal humano, isto é, a comédia 
humana que todos nós represemâ- 
rnos tratín jo de tios enganarmos mu
tuamente. E este anno a mascarada 
coincidiu com O Carnaval, e foi cau
sada pêia lei dO registi civil. ,

A tal lei do  registo civil, feita pa
pão de alarves inconscientes obrigoU- 
os a baptisaiem rapidamente os seus 
fiihos, na estulta idéia Je que a lei 
começava a vigorar no dia t de Mar
ço. E durante o Carnaval o padre de 
V ertJas Novas nf;o descanÇou um  só 
momento, sendo bastantes os neo- 
phitos que sua reverendíssima abeft- 
çoou com o seu cuspo.

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

E’ no freto de alguns dos baptisa 
dos serem de filhos de individuos fi
liados no partido republicano, que se 
dizem livre-pensadores, que odeiam 
o-- padres, e não querem nada com a 
igreja, mas que dominados pelas mu 
lheres —ai da nSo emancipadas dos 
preconceitos religiosos—ou otíusca- 
dos pe'o divino sangue de Christo. do 
qual sâo exímios devotos, náo têem

força para reagir e dão com este «■ 
cto uma prova da saa imbecilidade s 
timidex. Estes são os verdadeiros 
comparsas do Carnaval humano-, as 
máscaras qúe provocáríi riso e com
paixão ao mesmO tempo-, corn 'oú 
sem disfarce 'ficarn logo cònhecidos 
como his-rióes da baixa Çomédia que 
representam.

E e talvez pela minha rude fran
queza de di2er as verdád-és que mui
ta gente me odeia è dêsejaria aniqui
lar. Agora o ejúe dCvem Ta2er esses 
livre-pensadores tão convictos é dei
tar fóra a máscara, por qI1e já fica
ram conhecidos.

— Correram por cá boatos-* dè cj\te 
àlguns terriveis conspiradores queri
am deitar dua3 bombas no Teatro 
Popular dursnTe a representação do 
dia 46. O facto não se confirmou-, fe- 
lièmente. mas náo sferia rflau que â 
auetoridade averiguasse d’onde tinha 
partido esse boato, pára castigar o àú 
ctor da bnrlcadéira, e fazer lhe vêr 
que com coisas sérias náò se brinca.

—A Corfimissfto Municipal, appro- 
vôú ò regulamento da sociedadè dè 
instrucção e beneficeficia Virttem 
Infantil». Para a semana nos ocupare
mos de tão util associiiíãõ. publican
do. álém de interessantes detalhes so
bre a sua organisação e funrciona- 
menti-’, um minucioso relatorio.

J O S É  M A t lT I N S  -DO S I ÍS I3 - .

SaíllOBICO.— Pára completar á
sem;aboria do Car'naval n'èsta locali
dade fizeram-se aqui veraonhOsamen- 
te na terça feira tres prisõ?s a indiví
duos de fóra qué, desconhecendo o 
respeito qúè esre pôvo tem petíis 
Coisivs religiosas e pelo «Sopas» Urina-- 
ram descuidosamente junto á igreja. 
As'«auctori iades». uma d’et'las vesti
da momentos antes de pad̂ e. chega
ram a querer lêvár algem:à.ios os «cri
minosos» para as cadeias de AJcòcliè» 
ts. ao que alguem se opôz, indo ert* 
tão os hòmefis Í1 vontade. C.

Mí83i5ièl 1®. TanCCO
Negociante de gado suino-, W  

ta ta érfi sàccas oti em caixas-, adu
bos chitoiòos, Carvão, pallíà e ce- 
reaes-.

Quem 'pretender reaiisàf algúto 
negocio póde dirigir-se a Manuel 
Domingos Taneco, ruâ MaYutel 
José Nepomuceno, pfoximo á es
tação dos C’. 'de F. Aldegèllega

Liquidam-se Contas todoS os áo-- 
mingos das 10 da manhã ás 5 dà 
‘tarde.

.......... ..............................  "■»>

2/ fiOKfdtlCH

A commissão liquidatá
ria dá mâssa fàllidâ de A.
D. Nunes de Carvalho & 
C.ta de Aldegallega do R i
batejo, efíi conformidade 
com a lei\ e pâ'râ dar coit- 
ta dos seus actos, convida 
todos os crédores dos mes
mos senhores para uma se
gunda reunião, visto na 
primeira não ler compare
cido número lêgal, que terá 
logar no dia 9 do corrente 
ás 2 horas da tarde na rua 
dos Fanqueiros, ig ó —1.° 
Lisboa.

Em todos os dias uteis 
das 10 ás 4 horas da tar
de continuam patentes 11a 
rua dos Fanqueiros, 19 6—
1,°, as contas e documentos 
comprovativos para serem 
examinados por qualquer 
dos interessados.

« x x x x x x x x x x * »
P i l O C M O I Í  T A Z  VELHO
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° 73. En
carrega-se de solicitar eni 
todas as repartições da 
comarca e fóra delia, por 
preços muito diminutos.
« x x x x x x x x x x i t



O DOMINGO

R E G U L A M E N T A Ç Ã O  

DO Í I M O  CIVIL 'OBRIGATORIO

DISPOSIÇÕES PRINCIPAES
E ’ obrigatorià à inscripção ho 

registo civilj dos nascimentos, 
casametitos, óbitos, reeonheci- 
nientos e legitimações dos ii!host 
divorcios, declarações de nullida- 
de e annullações de casamento e 
outros actos oti Factos relativos 
ao estado civil. Todos estes fa
ctos só poderão, de futuro, pro
var-se pelo registo civil; mas os 
oecorriuos auteriorttiehte á pro
mulgação do código poderão pro
var se pelos mesmcs documentos 
até então admittidos. Para esse 
effeito, os livros paroquiais pas
sam a ser propriedade do Estado, 
devendo ser encerrados pelos pá
rocos, e n’elles se não poderá 
escrever mais coisa algutna.

S*3 o páròco infringir esta dis
posição, incorre na perda de to
das as vantagens materiaes que 
receber do Éstado, e em multa. 
As certidões d'esses livros serão 
passadas pelos párocos.

Os livros de registos existen
tes nas camaras eclesiásticas se
rão, dentro de tres mezes, trans
feridos para os arquivos dos con 
servadores do registo civil, ou 
para os do govêrno civil.

FUNCCIONARIOS È REPARTI
ÇÕES

O registo civil- será dirigido 
por uma direcção geral que se 
criará no Ministério da Justiça,
e, interinamente, pelo secretario 
geral do mesmo Ministério.

Em cada um dos bairros de 
Lisbôa e Porto, e era cada lima 
dás cápitaes de districtos haverá 
uma Conservatoria de registo ci
vil, e o conservador, álém do 
serviço proprio, consultará e di 

, rigirá o do respectivo districto. 
Nos outros concelhos, o registo 
estará a cargo d ’um official, de 
pí-efefencia bacharel em direito, 
que será candidato aos futuros 
logares de juizes dos concelhos a 
criar pela próxima reorganisação 
judiciaria. Nas freguezias distan
tes das sédes dos concelhos, ha 
Verá postos de registo, a cargo 
de ajudantes do conservador, que 
serão de preferencia professores 
de instrucção primaria.

DÓS ÊERVlÇOS bO RÉGlSTÔ
As repartições estarão abertas 

durante seis horas, seguidas ou 
não, cada dia, e dentro do perío 
do que decorre das oito horas da 
manhã ás 5 da tarde. Aos do
mingos e dias feriados, abrem só 
durante tres horas.

Lm casos urgentes, o serviço 
póde ser feito a qualquer hora.

Os padrinhos de casamento ou 
nascimento, podem fazer-se re
presentar por procuração, com- 
tanto que os procuradores sejam 
de maior idade; mas as testemu
nhas dos outros actos, nao.

REGISTOS DE NASCIMENTO
Póde ser verbalmente declara

do  ̂ pelo pai, na sua falta pelo 
médico, parteira ou pessoa que 
socoorreu a mãe no acto do par
to, pelo dono da casa onde este 
occorreu, se fóra do domicilio 
doméstico, pelo parente mais pro
ximo do recemnascido, e pela 
mâe, directamente ou por procu
rador bastante.

As declarações devem ser fei
tas dentro de 7 dias a contar do 
nascimento; se o não forem en
tão, mas dentro de 3 mezes, os 
responsáveis incorrerão na mul
ta de 1 $00(3 a 10$000 réis, e em 
igual quantia de custas, salvo 
justificando se por caso fortuito 
ou de iorça maior; passados os 
tres mezes, a multa será de réis 
1Q;SOOO a 1 OOOOOO. Metade da

multa pertence ao denunciante.
O registo deve ser assignado 

por duas testemunhas de maior 
idade, que se os interessados 
quizerem, serão considerados pa
drinhos, com a obrigação, n’esse 
caso, de protecção e assistência 
ao menor na orphandade.

Pódem ser testemunhas as mu
lheres, quaisquer parentes, ex
trangeiros, etc.

A’lém das testemunhas, outras 
pessoas presentes pódem assi- 
gnar.

E ’ obrigatorio o registo de to
dos os recemnascidos, ainda que 
vivam só um instante, lavrando- 
se n ’esse caso os dois assentos, 
de nâscimento e obito.

Quando a criança morrer an
tes oú durante o parto, lavrar-se 
ha só o assento d ’obito.

As mudanças de nome proprio 
ou de familia só pódem ser au 
ctorisadas pelo Ministério da Jus
tiça, oecorrendo motivo justifica
do.
co n d içõ es  em  q ú e  se  pó de

FAZER O CASAMENTO CIVIL
Não poderão casar as pessoas 

impedidas d’isso pelo decreto de 
25 de dezembro do anno passa
do. Úm surdo-mudo só poderá 
casai1 se por escripto der o con
sentimento, ou se por meio d’um 
intérprete declarar que quer con
trair matrimonio. O consentimen 
to para o casamento dos meno
res ou interdictos poderá ser da
do ou no proprio acto do casa
mento, verbal ou por escripto, 
por documento authentioo ou au- 
thénticado oti por alvará^ despa
cho da sentença judicial, As dis
pensas para o consorcio entre pa
rentes serão concedidas pelo mi
nistério da justiça-.

Quero quizer casâr-se terá de 
apresentar ao official do registo 
civil respectivo um requerimento 
assignado por ambos os cônjuges, 
no qual se dèclare a filiação, eda
de, etc. O casamento será annun- 
ciado por meio de editaes, poden 
do celebrar se dez dias depois 
destes affixados, no caso de não 
haver reclamações. A lei occUpa- 
se depois dos casamentos «in a r 
ticulo mortis»-, prevê várias hy- 
potheses qije podem dar se com 
a organisação dos processos e re
gula depois a fórma como ha de 
fazer-se o casamento. Trata da 
legitimação do3 filhos existentes 
antes do matrimonio, dos casos 
ein que póde dar se o divorcio e 
do seu resgisto ao lado do regis
to do casamento j prescreve as 
penalidades a applicar a quem 
níio cumprir as disposições legaes 
etCi

Os editaeâ è prasos exigidos 
préviamente á celebração do ca
samento, podem ser despensados 
pèlo delegado do procurador da 
Republica, oecorrendo causas 
graVes; e até, em casos previs
tos, o casamento póde ser cele
brado sem a concessão rêferida, 
e Sem a intervenção do funccio- 
nario do registo, mediante pre
gão em Voz alta á porta da casa 
onde houver de effectuar-se, e á 
presença de, pelo menos, 8 tes
temunhas.

Mas se algum dos nubentes 
fallecer antes de ratificado este 
casamento será elle considerado 
como feito com inteira separação 
de bens.

O dia do casamento é escolhi
do pelos contrahentes, mas a ho
ra pelo funccionario, e a cerimo
nia é pública.

São exigidas quatro testemu
nhas, podendo servir os paes dos 
nubentes, e podem assignar o as
sento todos os presentes que o 
desejem, desde que os interessa
dos consintam, mediante o paga
mento d’ttm sello de 50 réis por 
cada assignatura.

Cada um dos nubentes será 
interpellado separadamente pelo 
official do registo civil tendo que 
responder expressa e successiva- 
mente: «E’ de minha livre von
tade realizar o casamento com 
F .  . .» (indicando o nome coni 
pleto do seu futuro marido ou 
mulher).

Ouvidas estas respostas, o 
funccionario do registo civil dirá 
em voz alta de modo a ser ouvi 
do por todos os presentes: «Em 
nome da lei e da Republica Por
tugueza, declaro F . . .  (nome 
completo do marido) e F . .. (nome 
completo da mulher) unidos pe
lo casamento».

REGISTO D'OBITO 
Nenhum cadáver será sepulta 

do, sem se ter lavrado o compe
tente assento d’obito. A declara
ção deve ser feita dentro de 24 
horas a contar do fallecimento, e 
corroborada por um certificado 
do médico, sendo os documentos 
isentos de sello.

O enterramento só póde effe- 
ctuar-se nos cemiterios públicos 
para isso destinados.

Os funeraes oti honras fúne
bres não poderão ter carácter 
público differente, pelo facto de 
serem civis 011 religiosos, consi
derando se como não escriptas 
quaesquer declarações qtre 0 fal
lecido tenha deixada em contra
rio; mas dentro dos cemiterios e 
dos templos, os funeraes são li 
vremente regulados nas suas so- 
lemnidades externas pela vontade 
do fallecido, ou na falta de decla
ração escripta d’elle, de harmo
nia com as idéias que tenha ma
nifestado, e subsidiariamente pela 
sua familia, especialmente quan
to ao caracter civil ou religioso 
das honras fúnebres.

Deve ser registado no livro 
dos obitos 0 feto nascido sem vi
da, mas reconhecivel como figura 
humana.

D ->s REGISTOS DÈ RECONHE
CIMENTO E LIG1 1 IMAÇÁO 
Podem ser reconhecidos não 

só os filhos nascidosj como até 0 
embryãOi
EMOLUMENTOS A RÈCF.BEREM 

PELO OFFICIAL DO REGISTO 
Por cada inscripção ou trans- 

cíipção de um registo de
nascimento.....................  400

Por cada inscripção ou trans 
cripaió de quaiquer acto de
casamento...................... 800

Pela inscripção ou transcri- 
pção de qualquer registo
de obito......................... 3oo

Pela certidão narrativa de 
qtialquer registo de nasci
mento, casamento ou obi
to. .. i > 1 ...>• .1.----240

Por qualqUer àcto de registo 
civil, praticado fóra da 
competente repartição, a 
pedido das .jjartes. álém 
dos ertiolurUentos já desi
gnados» e camirtho quando 
devido, sejs qual for o nú 
mero de actos que prati- 
quèni para os mesmos ou 
differentes interessados... 2$ooo 

Pelo caminho por cada kiló
metro de ida e volta...... . 200

A’lém de t5 kilómetlros nada 
mãis. O caminho só é devi
do quando o acto se prati
car a distancia superior a 2 
kílónietros da séde da re
partição, contando-se. n’es- 
te caso, o camintvi d'esde 
a mestria séde, e nunca se 
vencerá mais de um cami
nho em cada dia para loca
lidade, seja qual fòr O nú- 
méro de’ actos praticados.
O registo para os pobres é 

gratúito.
1 —Nenhtim padre poderá cele
brar os áctos religiosos, antes de 
serem registados civilmente, 0 
que deVe constar d’um boletim 
fornecido pelo official do registo j 
civil. Serão processados os que- 
infrigirem a lei, assim como to
dos os que participarem no acto, 
sabendo que a lei não foi cum
prida.

—As restantes disposições of

ferecem menos interesse, porque 
se referem apenas a serviços de 
certidões, estatistica, fiscalisação, 
etc.; por esse motivo não as ex- 
tratâmos.

— O Código do Registo Civil 
entra em vigor no dia 1 de abril 
proximo.

G r e g 8 i’i«  C3II
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 de Evora. Os preços sâo 
sempre inferiores aos de qualquer 
parte e as qualidades muito su
periores.

ANNUNCIOS

A .N J X T J N C IO

C O M A R C A  DE ALDEGALLEGA

( l . a |5*s?ílièaeãí»)

Pelo Juizo de Direito de 
esta comarca, e pelos au
tos de execução por cus
tas e sellos, em que é exe- 
quente o M. P. e executa
dos Emilia Fernandes e 
seus filhos, vão á praça á 
porta do Tribunal de es
ta comarca, no dia 19 de 
março proximo, pelas 11 
horas da manhã, a fim 
de serem arrematados 
por preço superior ao da

sua avaliação os seguintes 
prédios?

O dominio directo do 
foro annual de io í$oqo ré
is com laudémio de de
zena, imposto em um pré
dio rústico e urbano no 
sitio da Broega, do qual é 
emphyteuta Ismael Ribei
ro no valor de 460̂ 000 
réis.

O direito e acção a me
tade do dominio directo 
do foro annual de 7̂ 000 
réis com laudémio de de
zena, imposto em umas 
casas que servem de ade
ga, e quintal contíguo, si
tuadas no logar de Sari
lhos Grandes» do qual são 
emphyteutas os herdeiros 
de Antonio Francisco de 
Carvalho, no valor de ré
is 7 i$ooo.

Pelo presente são cita
dos quaisquer crédores in
certos para os effeitos do 
n.° t.° do art.0 844 do 
Código Processo Civil.

Aldegallega, 22 de Fe
vereiro de 19 u.
Verifiquei a exactidão.

O JUIZ DE DIREITO

A. Marçal.
O ÉSCRlVÂO

José Maria de Mendonçâ,

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

arvores de frueto perta de 
Atalaya.

Nesta redacção se diz»

CASA COM M ERCIAL
_== DE = —

JOÃO S O A R ES
P r a ç a  fecrp a  P in t o  c I t i ia  U ir è i t a

(Jurito á Drogaria Centrial) $04

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:

ChitãS, phantasias estreitas, phantasias enfestadas 
em todas as côres, ZefíreS, Ooifords, Lãs para vestidos 
em todas as cores, Cotins fortes> Cotins casimiras, Che- 
viotes, Casimiras, Diagonais pretos> Riscados, Cache- 
nés, Lenços de seda, Toalhas  ̂ Colchas, Poiígés de seda, 
Selins de sedá, Panos patentes em branco e cru, Panos 
branqueados, Panos cfUs (marca estreita), Baetilhas, 
FlanellaS, Bordados<, Castelletas, Cintos, Gravatas e 
muitos outros artigos que innumeral-os seria quasi im- 
possivel.

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

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

JO SÉ  SE Q U EIR A  J U N IO R , F IL H O
-  COM —

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

l —Rua da Bella Vista—Largo da Calçada, ig
ALDEGALLEGA 49*



O D O M I N G O

DROGARIA CENTRAL
JOÃO SOARES

Fundada em i —i —1909

I> r o g a s , T in t a s ,  P r o d u e t o s
ç lliies ieos  e P lia rn ia c e u 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 
Velomine a pezo. Sortimento em todas as qualidades de cimentos, gessos, 
oleos, alvaiades. enxofres, vernizes, pincéis, brochas, esponjas, pó de ouro, 
cobre e prata, alçool, essencias, artigos para tntureiros, etc., etc.

---- -CTXDO---
Sabonetes desde í®  a réis ® fastas dentibieas

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

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

UMA AGENCIA
DOS

Ã R i â Z E N S  G R A N D E L L A
EM

C ada t e r r a  d o  p a i*  ossílc  h a ja iu  e s ta ç õ e s  p o s t a is

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

bilhetes postais 011 cartas devidamente selladas com estampilhas de 
fiò  e sobrescriptadas para Cí8t  AIOBISfLSLA C .“—HSsia d o
O caro, « 1 5  — L IS I8© A .

PASSADAS 48 HORAS, nas mesmas agencias serão entregues 
os catálogos, as collecções de amostras 011 a resposta a qualquer in
formação que tenham pedido, is to  sem despeza a lgum a.

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

Mão c preciso manòar òinheiro aòiantaòo, 
so se pacja na acto <)a entrega

s e
POR ACASO.o, 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 
S IM 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, 2i5—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 AR^J AZEIS S GR Ai\ D E L L  A im por- 
tante casa commercial do paiz qne, d’esta fórma, põe á disposição de 
todos os habitantes do paiz OS COLLOSSAIS SORTIMENTOS 
DA SUA SED E EM LISBOA, pelos mesmos preços que vende 
em Lisboa, ao balcão.

Estas A f c í f i íS C S i»  são as Estações Postais em cada terra
$0 paiz, 

511 fâos cfZrmazens grandella.

A medicina vegetal, será a primitiva, mas é a mais natural, 8 mais prom 
pta. a mais barata e a menos perigosa. Com várias nomenclaturas, fórmu.as 
çaprichos.as, rótulos bonitos e reclames extravagantes, os médicos receitam 
ç as pharmaçias vendem sempre «por alto preço», extractos dozeados de 
plantas ião vulgares, que em qualqner quintal se enjontram sem custo E’ 
uma industria legal, scientifica, necessaria, mas que só pó.Je existir pela ex
ploração dos enfermos, nem sempre ricos. O DICCIONARIO DE MEDICI
NA VEGETAL (ao alcance de todos) por Çarlos Marques, é portanto, util 
çm todas, as çasas.—*0 l-° volume, de 176, páginas, indica «os signaes que 
caractçrisam as principaes enfermidades e a sua cura pela therapeutica ve 
getal», raizes, folhas, flores e fructos, etc.—O 2.° vol. tambem de 176. pág. 
trata da «descripção hotarçica e emprego medicinal» das principaes plantas 
jportuguezas e brazileiras.

■ Cada volume custa apenas 200 rs. (pelo correio 220 r.s.) e encontram se 
já á venda nas principais, livrarias do reino, ilhas, África e Brazil. Qs pedidos 
d€Y$m ser dirigidos ao editor,

FRANCISCO S ILV A  

Rya de S. Bento, 216-B

B IB LIO TH EC A
15 Bí

— EDUCAÇÃO MODERNA — 

iíut nos Âsíros„
Traduccáo do tenente Moraes Rosa

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

Estes assumptos, sempre de palpi
tante actualidade, sempre de um inte
resse empolgante, ,-áo tratados no no
vo livro do grande astrónomo f*an- 
cez Lamdle Flammarion. A VIDA 
NOS ASTROS—livro agora traduzido 
em portuguez, constituindo o quinto 
volume da «Bibliotheca de Educaçíio 
Moderna», que se publica em Lisbôa 
sob a direcção de Ribeiro de Curva- 
lho.

Sem dúvida alguma. A VIDA NOS 
AS 1 ROS é uma das obrfis mais sen- 
sacionaes, mais .nstructivas e curiosas 
dos ult;irios tempos. Como será a vi- 
da nos outros planetas que vemos bri
lhar no Céo infinito? Como podere
mos nós, um dia, comnuiniçar com a.s 
outras humaniaadçs que certamente 
povoam o e>pí)ço? Estas duas .questões 
estudou as Flammarion çom 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».

0 segundo intitula-se «Socialismo 
e Anarquismo» e constitue um estu
do, completo e claro, ácêrça 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 de cçndemos? Qual a nossa ori
gem? Como rppareceu sobre a terra 
o primeiro homem?

O quarto volume intitula-se: «Não 
creio em Deus». E' a obra mais for
midável que em todos os pa zes se 
tem publicado contra o fanatismo, e 
çontra a reacção religiosa.

Preço de cada volume d’esta biblio
theca: brochado. 200 réis; magnifica
mente ença.íernado em p.en alma, 
300. réis. Remettem.-se, pelo correio, 
para todas as terras da provincia, do 
Brazil e das colonias portuguezas. Pe
didos á «Livraria Internacional», Cal
çada, do Sacramento, ao Chiado,44— 
Lisbôa,

POLPA MELÃÇAM
E’ o, melhor e mais económico, ali

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

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

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

Telephone, 2946

Representante em ALie-* 
gailega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos os pedidos 492
FRANCISCO RF-LOGIQ 

A ld efía íS êga

PRODUCTOS DA FÁBRICA DE CHOCOLATES
— DE -

> r;e-

4 9 , C A L Ç A D A  DO CARM O, 53  
—  LISBO A— 532

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

ALIMENTO DO POVO

10 RÉIS, l'M BOM ALMOÇO, 10 RÉIS!
Este saboroso alimento recommenda-se por ser 

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

10 RÉIS
© A L H O Ç O  M A I S  E C O X O M B C '»  K  S U B S T A X C T A I *

Êacaxt puro em pó c cacau em pò 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.;l, 80 réis,

CASA 
Vende-se, com bom pri

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

Todos estes artigos se acham á venda em Alu
lega, nas principaes mercearias e outros esta Ds 
tos.

-2'al
lecuncn-

DESCONTOS AOS REVENDEDORES 
Para revenda dirigir os pedidos a Sousa Limax 

nosso unico representante em Aldegallega,

PADARIA TABÒENSE
R. M A R T Y R  D B  M O N T JU IC H

%  ALDEGALLEGA @
Pão de Vianna çTAustria a.,,, io e 20 réis.
» doce a . 1o e 20 »
y>, 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, ao 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 0 meio kilo e go réis o ki
lo. Q pão de fôrma e fino. vende-se a 5o réis o meio 
kilo. Ha tambem pão de familia para 8:0, réis o kilo.

í (aulas, carcaças,, Bolachas,, tnsçoiíos, aríiflos cie pasfe- 
íaria, cervejaria, vinhos finos e

______________________ 5i?

Massas alimentiçias de todas as qualidades

Magníficos bôlos sortidos de todas as qualidades ç 
de fabríço especial d’este estabelecimento.

Exceilente bolo INGLPZ e de ARROZ.

UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

C A P IT A L : 1 .9 4 1 .0 : 0 0 0 ^ 0 0 0  U s .
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, marítimos e agrícolas 
PRECOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega — Antonio Victorino 
Rodrigues.

20, R. D A  P R A Ç A , 22
' «p _ mmm
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