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idealismo
Ha na vida humana mo

mentos tão cheios de en
canto e impressões vagas 
e mysteriosas, tão bellas, 
que, apoderando-se de tal 
fórma na nossa alma jámaU 
ficam obliteradas. Não se 
definem porque sem con
cepções sahidas incomple
tas da imaginação e que 
brotam do nosso cérebro 
com uma tal espontaneida
de, que escapando-nos á 
verdadeira apreciação psy- 
chológica ficam muitas ve- 
zes no árido campo da in- 
determinação subjectiva. 
São ideaes puros e subli
mes produzidos por deva
neios que resultam d’um 
cérebro forte e bem orga
nizado.

Existe como que um es
tado mysterioso e sublime 
revelador de sensações no
vas criadas pela phantasia. 
E esse estado é o ideal, va
ria vel, já se vê, por isso que 
tambem variam as faculda
des anémicas de cada um 
Alli, as differentes conce
pções que existem na Vida, 
tem o seu papel, mas n’um 
aito grau de perfectibilida- 
de. Assim a concepção que 
se faz do Amor é sublime; 
e essa palavra alli quasi di
vinizada pela intima e sua
ve interpretação que pou
cos comprehendem, é na 
Vida reduzida apenas á sa
tisfação concreta d’um bio- 
logico-social a que presi
dem unicamente as leis da 
conservação da espécie, e 
nada mais. Isto é: não ha 
relações; apenas instincto.

Não existe harmonia en
tre a Vida moral e a Vida 
physica, e dessa incohe- 
rencia nasce ás vezes a de- 
cadencia lenta do senti
mentalismo que mais tar
de se ha de converter em 
preversão.

Nas concepções religio
sas succede precisamente 
a mesma coisa: ha uma tal 
complexidade e miscella- 
nea de idéias tambem vagas 
e indefinidas que são com
pletamente destituídas de 
senso commum. O verda

deiro sentimento religioso 
só está no coração huma
no. De resto o que existe 
dentro dos limites espiri-
tuaes são como dizia o 
grande romancista Eça de 
Queiroz, concepções so
ciaes para uso da plébe. De 
que vale o homem sugges- 
tionar-se por uma ordem 
de idéias ás vezes destituí
das* de bases sólidas, e, 
quem sabe produzidas tal
vez por algum fanatico ou 
desequilibrado?

A verdadeira causa do 
fanatismo é a excessiva in
fluencia religiosa nos espi
ritos fracos.
Em summa:asconcepçÕes 

constituem a esthetica da 
alma. Sem ellas a Vida se
ria authomathica e até bi
sonha. Infelizmente poucos 
têem a noção do Ideal, por
que para esses a idealidade 
de- pensamentos bellos e 
sublimes converte-se na 
satisfação physica e mate
rial que dura um instante. 
Para os outros, isto é, para 
as almas sensibilistasou pa
ra os corações menos des
botados, para esses então, 
é que ha um - estado cheio 
de encantos, mysterioso e 
bello, obra da phantasia 
criadora, que se chama o 
Ideal.

S. Mello.

OUTRO OFFICIO...

Iniciamos uma campa
nha a favor da politica lo
cal e, já agora não a que
remos largar de mão sem 
que o nosso pensamento 
fique bem claramente ma
nifestado a toda a gente. 
Os nossos artigos, conti
nuamos a declarar, são es- 
criptos sob uma verdadei
ra imparcialidade, só ferin
do alguem quando as cir
cumstancias o não possam 
evitar.

Voltámos, pois, nós á 
questão pendente em Alde
gallega que, por assim di
zer, já está abertamente 
declarada como tendo de 
derimir-se entre a «Asso
ciação de Classe Agricola 
Republicana» e a «Socie
dade Mercantil de Gado 
Suino, Limitada». Voltá
mos, porém, mais impres
sionado que nunca. Não 
ha meio de se ser perfeita
mente justo dentro de 
qualquer daquellas duas 
associações. Se uns erram, 
os outros seguem-lhes as 
pisadas. Nós explicá
mos:

Na Lucta de 3 do mez 
corrente, encontrámos nós 
uma correspondencia de 
Aldegallega que no final 
da sua primeira parte diz o 
seguinte: « .. .e affirmando 
mais, á classe trabalhado
ra, que era melhor apren
der outro oficio. Como se 
vê, esta resposta atribue-se 
á «Sociedade Mercantil de 
Gado Suino, Limitad

Agulhas femígentas
Debate-se, nesta villa, 

vai para um mez, uma 
questão entre os chacinei
ros e as operarias das suas 
fábricas, questão que se 
suscitou devido ao au
gmento de salario e limite 
d’horas exigido áquelles 
por estas.

Infelizmente a questão 
continúa de pé sem espe
ranças duma solução con
ciliadora, e por consequen
cia com manifesto prejuizo 
das partes litigantes.

Aiguem, naturalmente 
aspirante ás cadeiras do 
senado ou coisa semelhan
te, se lembrou de alcançar 
partido envolvendo-nos 
mexeriqueiramente na pa- 
taqueira questão como 
principal instigador,cogno
minando-nos de Agulhas 
ferrugentas.
. Deixal-os falal-os, que j porventura, tocarmos em 
elles se calarão-se. [alguem, é porque o encon-

a ».
Ficámos entre a espada e a 
parede, como se diz em 
linguagem vulgar. Por um 
lado, conhecendo alguns 
dos associados d esta agre
miação, não quizémos crer 
na ignorancia e mau senso 
da resposta; por outro, la
do tambem, desconhecen
do o correspondente da 
Lucta, não podemos duvi
dar da sua sinceridade e 
imparcialidade.

Seja como fòr, vamos es
tudar o caso em si, sem re
ferencias de qualquer espé
cie ás pessoas nelle envol
vidas. Que atentem bem 
os nossos leitores que nós 
só discutimos o caso e, s

trâmos na frente da nossa 
penna.

Uma resposta daquellas, 
dada por uma associação 
a outra, é tudo quanto h; 
de mais falho de senso e 
de prudência. Essa falta de 
senso e de prudência au- 
;gmenta quando iêmos 
que ella foi dada por oficio 
Não queremos ferir nin
guém, repetimos. Deseja
mos tão somente que se 
tratem todos com urbani- 
dade, delicadeza e justiça e 
que, ás resoluções de casos 
desta natureza, presida a 
imparcialidade.

Se é verdade que a «As
sociação Mercantil de Ga
do Suino, Limitada» res
pondeu tão vergonhosa
mente á sua congénere, 
que ella se arrependa do 
acto praticado e confesse 
o seu erro. Se tal se não 
deu,—é o lado para onde 
mais nos inclinámos—que 
seja immediatamente feito 
um desmentido solémne 
para vergonha do auctor 
da blague e para honra d’a- 
quella primeira associação. 
A questão debatida entre 
os dois grupos deriva uni
ca e simplesmente da má 
orientação politica seguida 
em Aldegallega, E’ uma 
vergonha para nós todos 
esse desencadear de pai
xões a que assistimos.

Pedro e Paulo luctam 
desesperadamente, os o- 
Ihos injectados de sangue, 
as carnes dum e ontro já 
maceradas. Pergunta-se- 
lhes o motivo da lucta e só 
se pei cebe na resposta que 
antipatisam um com o ou
tro. E é esta simples anti
patia que está prejudican
do uma população inteira, 
tanto pelo lado intellectual 
como pelo lado material. 
Se em vez de todas essas 
questiunculas, se procuras
se tudo resolver serena
mente, convocando uma 
reunião de ambas as par
tes litigantes em que cada 
um defendesse com calor 
mas prudentemente as suas 
pretençoes, fariam muito 
melhor.

P ena é que assim se nao 
faça. O que garantimos é 
que, se pertencessemos á 
«Associação Mercantil de 
Gado Suino», já ha muito

tempo tinhamos alvitrado, 
numa das suas reuniões, 
que se fizessem reunir de
legados de ambas as asso
ciações para resolverem o 
assumpto» consoante os di
tames da justiça e do bom 
senso.

Não é chamando-se no
mes uns aos outros que as 
coisas se resolvem. Infeliz
mente, porém, as rivalida
des dão sempre nisto; é 
que os homens que algu
ma coisa podiam fazer, ven
do-se rodeados de novelei
ros, criam situações des
tas, e outras ainda que são 
correctos e imparciais se 
afastam do lodo. com me
do dos salpicos.

Acima de tudo, senho
res, a Justiça. Pedro é um 
homem honrado, Paulo 
tambem o é; são, no em- 
tanto, inimigos pessoais. 
Que fazer? Procurar unil- 
os e nunca atastal-os. Quem 
assim não procede não quer 
bem ao pôvo.

P aulino Gomei,

OS PADRES 
vt r i

Todo o mal tem a sua origem, 
na igreja; ninguém corrompe o 
30V0, senão os padres. — S. J e 
ronymo.

A igreja está entregue á crá
pula.— S. Agostinho.

Um dia virá em que os tem
plos serão laboratorios, tendo oo- 
mo religião, a sciencia.—Pasteur.

A religião e a civilisação estão 
unidas por uma relação inversa, 
de fórma que os pogressos d’uma 
marcam a decadencia da outra. 
— Strauss.

Que tem sido até hoje a reli
gião?—Tudo.

Que será ámanhã?—Nada.— 
João Bovio.

Que religião sigo?—■Nenhuma. 
Sechiler.
Deus é uma criação, do ho

mem.—Buchner.
A felicidade do homem está 

na terra .—Antonio, Barroso.
A matéria é eterna e a pala

vra «Criação» deve tornar-se no, 
sentido de transformação.,— Se- 
tourneau.

A morte do dogma é o nasci
mento,, da moral.—Kante.

Todo aquelle que me vem fa
lar de Deus, ou quer a minha 
bolsa, ou a minha liberdade.

Deus é o mal.— Proudhon.
Se se entender á letra— «hoo 

est corpum rneum» — Jesus deu-se 
a comer aos apóstolos pela sua 
própria mão, o que é tão absurdo 
como dizer que S. Diniz beijou 
a sua cabeça depois que lh’a cor
taram.— Diderot.

A sciencia que repouza a§o,
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sobre vãos artigos de fé, mas 
'-sobre â êxpérièífôia %vò «studo, 
rêprova o milagre como omadas 
mais funestas aberrações do es
pirito Ifa m ano. ̂ —Giébél,

Se 'as religiões-fossem ifístitui- 
"das por Delis, ningúem as com- 
prehenderia; ôí-a, como ellas são 
produzidas pêlo homem, nada 
podem revelar-nos do mundo in 

' Visivel.— Goethe.
O homem fez «Deus», mas 

não foi «Deus» queíez o homem. 
—Garibaldi.

'Deus é mn quadro em branco 
sobre o qual não ha outra inscri
pção senão a que tu mesmo alli 
pÕes— Lutèro.

*Os homens, sempre curiosos, 
nunca foram mais crédulos do 
que quando foram mais ignoraa 

' íe s— Abbade 'CoridiUae.
Não ha maravilhas e milagres 

n&2a«t«reza senão para aquelies 
qae-fi-ão as têêfer estudado sufi
cientemente.

Uma religião verdadeira, inte - 
réssando a todos os homens, em 
todos os tempos e em todos os 
logares, deveria ser éterna, uni
versal e evidente; nenhuma reu
nia ainda estes tres caracteres. 
Logo todas são tres vezes de- 
monstradamente falsas.—Diderot.

-A religião hoje não é, *como se 
presuma, um freio moral; sob a 
capa da santidade cométem-se os 
maiores deserrfreamentos.—José 
Leão.

A sciencia da nátifrezà e es
sencialmente irreligiosa, por que 
a -religião confunde se com o so
brenatural.—Ernest Havet.

Às crianças devem ser editca 
das não só para o estado presen
te da vida humana, mas para um 
estado futuro melhor. —Kant.

Um dia virá em qíre a huma
nidade não terá rrais crença, 
mas sciencia; um dia em que el
la conhecerá o mundo metapbi- 
sitío e moral, como ella conhece 
j á  #o mundo phisico, um dia em 
que -o governo da humanidade, 
“nao mais será entregue ao acaso 
e  á . in triga. .  Um dia em que 
a  S-câgacia terá destruido todos 
os souhos 'do passado, po«do no 
seu logar uma -realidade mil ve- 
®es superior.—Benaa.

------------ -----------------■ « ■— .............................................................. ..

-A InsÍTiiççSo ho PoiXf
Ao riièu presaáo e il

lustre amigo o sr. Luiz 
■Augusto Goilares,

"‘O  extincto Têgiínen legou á 
Republica Portugueza uma fúne 
bre herança, de miséria e ígno- 
vancra!

Em 80 annos de còíistituoio- 
n a! is mo, encontrâmo-nos com 
:86 05|'0 '-de analphabetos, n’nma 
população de -cinco milhões de 
habitantes! Era este o seu sys 
terna de defeza, de imperar e 
predominar sobre as massas igno 
rantes e incultas!

Não admirava quê uma nação 
n ’um tal atrazo de civilização, 
não acompanhasse de ha mais 
teínpo -as leis i minutáveis do pro 
gresso e da Evolução, abolindo 
uma instituição que representava 
um retrocesso, e era  a negação 
dos principios liberaes e demo
cráticos, porque se devem gover
nar e reger os povos! E  como 
exemplo apontámos a França, os 
Estados Unidos do Norte, a Suis
sa e a Republica do Brazil. Por
tugal tinha fatalmente de prose- 
guir tambem n’essa vereda. Foi 
o que succedeu. O partido repu
blicano encarregou-se d ’essa 
grandiosa missão—resgatar a li
berdade d ’um povo oppresso! As 
suas principaes armas foram a 
«escola» eas «conferencias». Esta, 
salutar propaganda feita tenaz
mente durante trinta annos con-J 
secutivos deu os seus resultados

profícuos como era natural. E ’ 
mistéi- que a Republica complete 
essa obra generosa, iniciada á 
custa de esforços hercúleos, fun
dando escolas de instrucção pri
maria por todo o paiz, dissemi
nando o ensino pelas classes po
pulares, para  -qUe se emancipem, 
-e não vivam na perpétua escra
vidão das trevas da ignorancia!

«Luz, mais luz e Sempre -luz>, 
foram as ultimas palavras do im- 
rhortal Goethe. «Abrir escolas é 
fechar prisões», é o conceituoso 
pensamento do nosso genial poe
ta, Guerra Junqnefro.

Por certo que a  iniciativa pai 
ticnlar, principalmente em Lis
bôa, onde existem dezenas -de es
colas primarias, fundadas por as
sociações de indoie aecentuada- 
mente democratica muitíssimo 
tem contribui d c para este formo 
so desirato -social.

ComprehéUdia-se este atrazo 
mental do povo portuguez, devi
do principalmente ao predomi-nio 
nefasto dnrârite mais de tres sé
culos, da Inquisição e do Jesni- 
tismo, essas nefastas toupeiras do 
mal, do embrutecimento hirmano. 
D ’essa ignorancia aproveitou a 
criminosa ra§a dos Braganças!

Mas apoz a tempestade vem 
sempre ’a bonança. E felizmente 
que nos encontrámos n’um regi
men de Liberdade, de Justiça e 
de Verdade, tratemos portanto, 
da verdadeira emancipação do 
Povo pela Escola.

O professor primário é incon
testavelmente ogrande cabouquei
ro da civilisaoâo, o missionário 
da luz! Que elle seja compensa
do do sen grande labutar, rece 
bendo tim a remuneração condi
gna aos seus serviços, imp^e-se 
este dever aos actuaes dirigen 
tes da Republica.

E  visto, que entrámos n’um 
periodo de reformas economicas, 
politicas e sociaes, mister se tor
na que se encare a sério o pro
blema da Instrucção popular, por
que esta é a Verdadeira !base da 
existencia d'um governo democrá
tico, reformador e descentralisa- 
dor por excellencia.

A Republica não precisa pre 
dominar peia ignorancia! E ’ a 
antií-hese d’aquelle pensamento 
de Catharina II, da Russia, «Des
graçados de nós (os Reis), se os 
povos soubessem ler!

P a u l o  d a  F o n s e c a .
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Comnteníanos & Noticias
f e s t a s  c i v i a s  e m  A lc o 

c h e t e
Realisam-se hoje, n’aquella for 

mosa villa e a expensas da ca
mara municipal do concelho, 
grandes festas civicas para a 
inauguração da Bandeira Nacio
nal e commemoraçâo dos factos 
e vultos da Republica, cujo pro
gramma é o seguinte:

A’s 6 horas e meia da manhã 
alvorada e em seguida será has
teada a Bandeira nos Paços do 
Concelho e no edifício da Escola 
Conde Ferreira. Salvas de quin
ze morteiros e duas girandolas de 
foguetes tocando a musica o hym
no da Republica pelas ruas da 
villa. A ’s 10 e meia Festa Esco
lar. l.° — Hymno da Republica 
pela musica. 2.° — Hymno esco
lar, pelas crianças. 3.°— Allocu- 
ção a proposito da escola. 4.° —;

Distribuição de pfemios. ô.°—Al
locução a proposito dos prémios. 
6i°—Hymno Nacional entoado pe
ias crianças. A’ 1 hora da tardei 
Organisação e sâhida do cortejo 
cívico, da Escola Conde Ferreira 
cantando as crianças o hymno es
colar. Descerramento das placas 
commemorativas, com a inscri- 
pção de datas e vultos da Revo
lução-com que ficaram denomina
dos alguns largos e ruas da villa. 
Plantação de quatro arvores no 
bairro novo e apposição nas mes
mas de placas commemorativas, 
entoando as creanças o hymno da 
«Sementeira». Marcha do corte
jo para os Paços do Concelho. 
Sessão solemne. Copo d’aguâ ás 
creanças e oradores, findo o qual 
dispersarão -as escolas no largo 
de S. João. A’s 7 horas e meia 
masrcha ■«aux-fíambeaux» -sahiâa 
dos Paços do Concelho-.
Cís’8Bpo Musical

O grupo Musical Balthazar 
Manuel Valente festejou, confor
me noticiámos, no domingo pas
sado, o 1.° anniversario da soa 
fundação com uma sessão solem
ne-, em que fizeram tlso da pala 
os nossos amigos ManUel Panli- 
no Gomes, -Alvaro Zeferino Cam
pos Valente, José Augusto Si
mões da Cunha e Antonio da 
Conceição Ferrsz. Em seguida 
foram otierecidos diplomas de 
s-ocias hcmo-Tarias e o distinctivo 
do Grupo ás damas que tanto 
têem coadjuvado aquella socie 
dade. Pelo quinteto composto das 
eX.mas s r .<>* D. Irene Pimentel, D. 
Irene Rodrigues, D. Idalina Pau
lada, D. L aura de Sousa e o 
nosso amigo, sr. Alvaro Valeu 
te, se executou, sob a  habil re- 
gencia do 'nosso amigo Balthazar, 
um trecho da opera Othelo que 
lhes rendeu uma tão prolongada 
quão justa  salva de palmas. De
pois realisou-se um animadíssimo 
baile que -terminou j á  de madru
gada.
A o s  sea ifo o r lo s

Livros de recibos de rendas 
de casas a  mezes com 250 folhas. 
700 réis. Tambem ha 'cadernetas 
de 50 folhas a  2-50 réis e de 100 
a 400. Pedir n’esta redacção.
S p o rt  C I j i J )

No domingo passado esta flo
rescente sociedade festejou a 
inauguração da sua nova bandei
ra dando um bôdo a 130 pobres 
d’esta villa, que constou de 250 
grammas de carne de vacca, 500 
grammas de arroz, 125 gram
mas de toucinho, 125 grammas 
de chouriço de carne e um pão 
de meio kilo.

Houve «kermesse» á noite, 
terminando esta festa com uma 
brilfí.nte «soirée».
S fe sc n u ço  s e m a n a l

Pela Associação Commercial 
do Barreiro foi nomeado um de
legado para tratar do dia a esco
lher para o descanço semanal 
nes ta  região do sul do Tejo.

Na quarta feira esteve na As
sociação Commercial d’esta villa 
e depois procuron o presidente 
da camara communieando que 
estava escolhido o dia de segun
da feira por ser o que mais con 
vém ao commercio.
• n a in íâ o  «le CJnes»

Este nosso presado confrade 
de Alemquer acaba de completar 
25 annos de existencia.

Felicitâmol-o sinceramente.
T e a tr o  $ a iã o  E le c rc f  o  P o 

p u la r .
Realisa-se hoje n’este elegante 

salão mais um espectáculo que 
deve causar o maior successo 
d’esta temporada.

Além d’um escolhido número 
de fitas da casa Pathé, a reapa
rição do quiutbtto e a primeira

C O F R E  m m  P E R O L â S

P A D R E S
Sombras fatais da humana consciência 
E  do oculto prazer dos corações 
Que roubais os segredos das paixões 
Eperverteis o riso da innocencia;

Que desfolhais o lyrio sem clemencia,
A  symbólica flor das ilusões,
E  profanais as santas ambições 
E  as chiméras febris da adolescencia.

Carrascos vis! Sarcasmos da verdade 
Além! no espaço a\ul se Deus habita 
Como direis—mentindo á Humanidade-

P or que não vos esmaga e vos delem?
Sô se é d'um fraco Deus obra exquisita, 
í)u  então como vós—Padre tambem!

Y az P assos.

unica apresentação das formosas 
irmãs Litaly -que nos seus ine- 
gualaveis bailados e finíssimos 
«couple-ts» farão as delicias do 
público.

Uma d’estas artistas, a máis 
bonita e  graciosa, cantará fados 
portuguezes e n’este número se 
■rá <o público juiz visto esta artis
ta ser considerada a rival de 
Amparito que o público d ’Alde- 
gâllega muito aplaudiu.

Consta-nos que a empreza 
d’-este salão resolveu ceder a ge 
ral reservada a 20 crianças dos 
collegios d’Aldegallega sendo a 
distribuição feita cada domingo 
a um collegio e tendo sido hoje 
offerecidos os bilhetes ao Centro 
Escolar dr. Celestino d’Almeida.
3  «le S e te H ib ro

Boas Festas e um anno muito 
feliz.

A M B N T  M. S T.

O 1 .°  d ia  d o  a isu o
Comm em orando o primeiro dia 

do anno, grande número de exe
cutantes da distincta filarmónica 
1,° de Dezembro entendeu sahir 
a tocar pelas principais ruas da 
villa, cumprimentando as diver
sas associações, camara munici 
pal e o Centro Republicano Dr. 
Celestino dAlmeida.

Agradecemos o cumprimento 
com que tambem o distincto gru
po se dignou honrar-nos, tocando 
defronti da nossa redacção.

—Algumas associações hastea
ram a sua bandeira, fizeram vis
tosas illuminações e deitaram fo
guetes.

«© PcsssasÈíeaito»
Deu nos a honra da sua visita 

este nosso distincto collega de 
Villa Franca de Xira, o que a- 
gradecemos.
t ls ir a d o s

Eis o resultado do sorteio pa
ra os cidadãos d’esta comarca 
que hão de constituir o ju ry  du
rante o primeiro semestre do cor
rente anno, para os crimes de di
reito commum.

Antonio Damaso Nunes de 
Carvalho, Manuel de Jesus Ri
beiro, Antonio Vicente Nunes 
Marques, Manuel José Salgueiro, 
Izidoro Maria d’01iveira, Luiz 
Cândido Durão, Antonio Rodri
gues de Mendonça, José Luiz de 
Oliveira, Antonio Luiz Nunes, 
Francisco Pereira Nepomuceno, 
Antonio Rodrigues Jorge, José 
Luiz, Antonio d’01iveira, José 
Filippe Carreira, Antonio Caeta
no, José Paulo Relogio, Francis
co Maria de Jesus Relogio, F ran
cisco Freire Caria Junior, F ran 
cisco Rodrigues Pinto, Niceforo 
d’01iveira, Luiz Manuel d’Al-1 
meida, José de.Jesus Gouveia, ,

Manuel Luiz Bisca, Joaquim Al- 
ves Dias, José Luiz Gouveia, 
José Gomes da Paula, Emygdio 
Tavares de Pinho, Estevam An - 
gíisto Nunes, Antonio Olympio 
Marianno, João Henrique do Be- 
ra-rdo, Francisco Tavares da Sil
va Ribeiradio, Antonio Rodri
gues dAlmeida, Pedro dos San
tos -Correia, Sebastião Leal da 
Gama, João Evangelista Soares 
da Cunha e Costa, Antonio d ’0 -  
liveira Fialho e Antonio Gouveia 
Dimaa.
X o t o  esia l»e!eeiH B eiíí©

Consta-nos que por toda a se
mana abrirá n'esta villa um novo 
estabelecimento de mercearias e 
ferragens na rua Almirante Cân
dido dos Reis, 56 e 58 pertences
te ao sr. José dos Santos, ex- 
empregado do sr. Rozendo de 
Sousa Rama,
«O C o r r e io  «lo S u l»

Entrou no 2.° anno de publica
ção este nosso distincto collega 
de Almada.

Qs nossos cumprimentos.

liais uma nova associa*
e ã o .
Na noite de 5 do corrente reu

niram-se na séde do «Aldegal
lense Sport Club» quasi todos os 
operários de diversas industrias 
d’esta villa, a fim de assentarem 
na organisação d’uma associação.

Abriu a sessão o operário Ma
nuel Venusto, membro da com
missão organisadora, que expoz 
os fins d’aqueila reunião, agra
deceu á direcção do Sport a ce- 
dencia das suas salas, e nomeou 
para a presidencia o sr. Theodo
ro Manuel Teixeira que foi se
cretariado pelos srs. José Rodri
gues Pancão e Abilio Gouveia. 
O presidente fez vêr á assem- 
bléia a conveniencia de uma as
sociação operaria em Aldegalle
ga e deu depois algumas expli
cações do que é o meio associa
tivo lá fóra. Entre outros usou 
tambem da palavra o sr. Anto
nio Serra.

Hoje realisar-se-ha alli outra 
reunião ás 3 horas e meia da 
tarde para o que são convidados 
a assistir todos os operários.

G r u p o  d o s  R n ip r e g a d o s  
n o  C o m m e r c io .
Este sympathico Grupo de 

Empregados no Commercio inau
gurou na pretérita quinta fei
ra a sua bandeira com uma ses
são solémne ás 9 horas da noite 
em que, entre outros, usaram da 
palavra os nossos amigos Alva
ro Valente e Symphronio de 
Carvalho. Abrilhantou esta festa 
a exceilente Tuna do «Grupo 
Musical Balthazar Manuel Valen
te».
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Creanças que íumam
Todo aquelle reflexione 

um pouco sobre a essencia 
das cousas, e saiba prever 
as más consequencias de 
certos actos apparente- 
mente inoffensivos, não 
deixará de sentir-se cons
trangido em face da semee- 
rimonia com que um avul
tado número de creanças 
por ahi se entregam ao vi
cio do fumo.

Temol-as visto de todas 
as edades e Je todas as 
condições sociae ostentar 
publicamente essa «virtu
de», sem que provavel
mente lhes passe pela ca
beça a idéia de que, proce
dendo assim, espantam e 
indignam os outros.

Esse espanto e essa in
dignação, porém, não são 
geraes.

Ha gente por tal modo 
abstracta e alheia por ma
neira tão completa aos ru
dimentos do dever, que 
declara encontrar graça ao 
acto e, quando essas cre
anças o pédem, lhes dão 
lume, quando não levam a 
complacência ao ponto de 
lhes fornecer directamente 
com o lume o cigarro que 
ellas hão de fumar.

Nós somos absolutamen
te contrários, em principio, 
ás leis repressivas.

Achamol-as deprimentes 
para a espécie, visto que 
em nossa maneira de vêr, 
cada uma dessas leis im
plica o reconhecimento de 
que os homens são, se não 
todos, pelo menos em gran
de maioria, absolutamente 
faltos de critério e de ra
zão.

E’ por isso que acceitan- 
do as que já existem, nos 
abstemos de desejar outras 
novas, e entre ellas uma que 
leve em mira acabar ou 
pelo menos attenuareste 
escândalo, esta irregulari
dade indesculpável deda
da canto se nos deparar 
uma creança de cigarro na 
bocca.

Se essa ou essas leis se 
fizessem, não seria isso 
mais que reproduzir aqui 
uma parte do que lá fóra 
se pratica.

Mas não somos daquel- 
les inconsiderados mora
listas que reputam excel- 
lente quanto as outras na
ções fazem.

Não é por ellas que nor
teámos a nossa conducta, 
sim apenas por aquillo que 
a nossa razão nos dita ou 
aconselha.

A Suissa não permitte 
quê as lojas vendam taba
co ás creanças menores de
14 annos.

Na Noruega só póde 
vender-se a pessoas de ma
is de 16 annos. Alli a policia 
apprehende todo o tabaco

encontrado aos menores 
quando estes sejam surpre- 
hendidos a fumar... em 
público.
Em 33 dos estados que for

mam a União americana, 
existe egual medida restri- 
ctiva. Em França, na Alle- 
manha, na Russia, as socie
dades de temperança e as 
aggremiações anti-taba- 
quistas affixam por toda a 
parte amplos cartazes mos
trando pela palavra escri- 
pta e pelo desenho, os in
convenientes do fumo, e 
convidam os rapazes a 
não adquirir semelhante 
vicio.

Tudo isto é bom, mas 
pecca por complicado e 
por insufficieete. O fumar 
é uma cousa reprehenswel 
ou não é. Cremos, porém, 
não haver sobre isto duas 
opiniões, concordando toda 
a gente com a primeira hy- 
pothese.

Neste caso, para que 
perseguir as creanças que 
fumam e adular os homens 
que fazem o mesmo? Não 
será muito mais lógico di
rigir a acção da propagan
da simultaneamente contra 
uns e outro?? Como admi
tir o absurdo contrasenso 
de pegar num rapaz sur- 
prehendido a fumar, e le- 
val-o ao pae para que o 
castigue, se esse pae é um 
fumador enthusiasta e con
victo? Reciprocamente, não 
será facil a um homem que 
não fuma, conseguir que 
os filhos tambem não fu
mem? Ou nós nos enganá
mos muito, ou mais profí
cuo e mais salutar que as 
leis coercitivas, que o Esta
do não fará decerto, era a 
união dos não fumadores 
numa poderosa liga de 
propaganda contra seme
lhante inutilidade, e desti
nada a actuar principal
mente sobre o homem em 
termos deste se munir da 
auetoridade moral sufíici- 
te para obstar por parte 
dos filhos á aequisição do 
pernicioso habito.

Evidentemente as crean
ças não seriam excluidas 
do influxo benéfico de tal 
propaganda, mas em vez 
de as ameaçar com a poli
cia, que faz serviço de ci
garro na bocca, haviamos 
de persuadil-as pelo exem
plo, que é a unica lingua
gem suave e profunda sus
ceptível de penetrar effi- 
cazmente na alma.

Não é sem razão que 
Victor Hugo disse não dar 
valor nenhum ás victorias 
da força; para elle o ver
dadeiro triumpho era con
vencer. — Convençamos, 
pois, a todos de que não é 
preciso fumar, e que ha 
maior deleite na privação 
de uma desnecessidade, 
que em todas as sensações,

não já espirituaes mas dos 
sentidos, que essa escre- 
cencia fôr capaz de produ
zir.
(D’« 0  Correio do Sul»),

------------------------  — H X 3 8 S 9 -? -------- -------------------------------—

M a n u e l l i .  T a a e e o
Negociante de gado suino, ba

tata em saccas 011 em caixas, adu
bos chimicos, carvão, palha e ce- 
reaes.

Quem pretender realisar algum 
npgocio póde dirigir-se a Manuel 
Domingos Taneco, rua Manuel 
José Nepomuceno, proximo á es
tação dos G. de F. Aldegellega

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

Promovido por uma commis 
sao de socios deve realisar-se ho
je, no «Aldegallense Sport Club», 
um apparatoso baile familiar.

CORRESPONDENciÃS
S a s n o t i e o ,  ® .—A despeito 

de opiniões reconhecidamente de
masiado acommodaticias ou ten
dentes a contemporisaçÕes que 
nao pódem nem devem ser accei- 
tes, manifestadas por alguem de 
Alcochete, foram rr.uitissimo 
bem recebidas as noticias que 0 
honrado hebdomadario «O Do
mingo», publicou no seu ultimo 
número a proposito das legitimas 
reclamações d’este povo. Sim, 0 
povo republicano do Samouco 
tem 0 direito de saber se as su
as aliás insignificantes reclama
ções, são ou não satisfeitas, pa
ra, por seu turno, saber tambem 
qual 0 caminho que deve seguir. 
O que não póde ser é deixar 
que as coisas continuem como até 
aqui em que mais parece termos 
voltado aos ominosos tempos do 
ignóbil e exacrado thalassismo!

N este concelho ha, por certo, 
uma entidade que dirige a poli
tica local. Pois bem, é a essa en
tidade por quem temos muita 
consideração e estima, que nos 
dirigimos, para lhes dizer que 0 
povo republicano do Samouco, 
não pode consentir que tão pou
co se cuide das suas justíssimas 
reclamações. Isto, é claro, no 
caso de não desejarem que se 
«volte 0 bico ao prego». Deve
mos, no emtanto, declarar que 0 
povo do Samouco deseja, como 
até aqui, manter-se uuido e dis
ciplinado sob a gloriosa bandeira 
que triumphou na manhã de 5 
de Outubro findo; portanto, se 
por desleixo 011 menos conside
ração pelos seus direitos, fôr 
obrigado a resvalar para fóra da 
indispensável disciplina, a res
ponsabilidade pertencerá a quem 
não soube ou não quiz, como lhe 
cumpria, fazer justiça aos velhos 
e denodados republicanos que de 
longe vêem sacrificando-se para, 
_como é triste dizei 0! -v ê r  tri- 
umphar thalassas e jesuítas!!!

*
O mariolâo do padre Sopas 

frequentador do coio jesuítico de 
Campolide que «deus haja», 
continúa tripudiando de casa em 
casa arrebanhando clientes para 
as suas depravadas cathecheses.

E ’ preciso pôr um açaime ao 
malandrim do Sopas em quanto 
não é corrido á pedra e a . . . ti
ro, se tanto fôr preciso.

A’lerta honrado povo do S a
mouco!

«An revoir».
— Sob a direcção dos srs. 

Raul d’Almeida, José de Jesus 
Mendes Junior, Manuel Póvoas 
e Francisco Ferreira Oleiro, 
inaugurou-se no dia 1 do cor
rente uma nova casa de baile, 
intitulada «Club Familiar Secu
lo xx».

! À sua inauguração foi bri

lhante, vendo-se alli as princi
pais familias da localidade. Para 
0 proximo baile, que se realisa- 
rá no dia 13 de fevereiro proxi
mo, pensa a direcção em convi
dar 0 distincto flauta de Aldegal
lega, sr. Amadeu Barrelão. — C.

--------■MCfflbCgBfâgYl—
G r é v e

Estão em gréve n’esta villa 
approximadamente 400 mulheres 
que se occupavam nos trabalhos 
de carnes fumadas.

Consta-nos que a Associação 
da classe abriu já  n’esta villa 
uma subscripção em favor das 
mais necessitadas, resolvendo 
tambem que se officie a todas as 
associações de classe do paiz 
pedindo que se abram subscri- 
pções a favor das grevistas.

G r e g o r io  G il
Com fábrica de distillação na 

travessa do Lagar da Cera (na 
Pontinha) offerece á sua numero 
sa clientêlla, álém de aguardente 
bagaceira muito bôa de que sem
pre tem grande quantidade para

venda, finíssima aguardente des 
prova (30°) para melhoramentos 
dos vinhos, assim como aguarden
te anisada muito melhor que a, 
chamada de Evora. Os preços sãa 
sempre inferiores aos de qualquer 
parte e as qualidades muito su
periores. Tem tambem grainha a 
120 réis cada medida de 20 li
tros.

ANNUNCIOS

P P W i t  m VELHO
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° y3. En̂ 
carrega-se de solicitar eni 
todas as rerpartições da 
comarca e fóra delia, por 
preços muito diminutos,

P A L H A  D E  M ILH O
Tem, para vender, Ma*' 

nuel Ferreira Giraldes,n’es- 
ta villa.

JO SÉ  SE Q U EIR A  J U N IO R , FILH 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.

i —Rua da Bella Visla—Largo da Calçada, ig
ALDEGALLEGA «5

CASA CO M M ERCIAL
IDE

S E B A STIÃ O  L E A L DA GAMA
Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 

por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres machinas 

de coser M EM Ó RIA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
ment, Gril\ner e Memória e motocyclettes F. N . 4 cy- 
lindros.

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

Accessorios para machinas, oleo, agulhas, etc.

© A  C A T A L O G O S  GlftATOS

10-RUA DA CALCADA-12
À I 1 EÉAULÍ6Í

B A T A .T A  F R A N C E Z A .
Para semente, de qualidade garantida. Batata saloia 

tambem para semente, filha da i.a semente, franceza. 
Batatas da provincia. Farinha de tremoços e purguei* 
ra da melhor marca. Vende por sua conta própria, 
Manuel Domingos Taneco—Aldegallega. 49,

alfayatarlTdãI íõdã
— DE —

ANTONIO DÂ PIEDADE DE BRITO
GRANDE NOVIDADE 

L in d o s  G a b õ e s  «Se A v e ir o  e S o b r e t u d o s  d a  S ló d a

Fatos de lindo chaviote e muito bem acabados com 
bons forros a 7̂ 000 réis, cortes de calças desde ds 
i$200 réis.

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

Continúa a fazer fatos a 4$5oo réis com aviamen* 
tos e a 2$8oo trazendo-os 0 freguez.

Tem sempre uma boa collecção de amostras dô 
fazendas. 3̂

Avenida Anlonio José dAlmeida , 2 5 — 1°
A LD E G A LLE G A
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“Ã. Yiba nos Astros,,
Traducçáo do tenente Moraes Rosa

Se os outros mundos são habitados, 
como parece estar provado... Se ou
tros planetas. que vagueiam no espa 
ço, teem em si humanidades mais ci 
vilisadas talvez do que a nossa... 
Como será a vida n'esses astros? Co- 
tno poderemos chegar a corresp >n 
der-nos com os habitantes d'esses ou 
tros mundos?

Estes assumptos, sempre de palpi 
tarite actualidade, sempre de um inte
resse empolgante, sáo tratados no no
vo livro do grande astrónomo fian 
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 Carva
lho.

Sem dúvida alguma, A VIDA NOS 
ASTROS é uma das obras mais sen- 
sacionaes, mais instructivas e curiosas 
dos últimos tempos. Como será a vi
da nos outros.planetas que vemos bri
lhar no Céo infinito? Como podere
mos nós, um dia, communicar com a; 
outras humanidades que certamente 
povoam o espaço? Estas duas questões 
estudou as Flammarion com a sua 
proficiência, dando nos uma obra ma
gnifica. náo 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 sensácionaes, 
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 inti-tula-se «Socialismo 
e Anarquismo» e constitue um estu
do, completo e claro, ácerca d’estas 
duas doutrinas sociaes, sendo seu au
ctor o grande sociólogo Hamon.

O terceiro tem este título suggesti- 
vo: «Descendemos do Macaco»? N’eile 
se trata, com uma clareza maravihosa. 
o problema da origem do homem; 
respondendo a estas perguntas, que 
preoccupam todos os espiritos: De 
onde descendemos? Qual a nossa ori
gem? Como appareceu sobre a terra 
o primeiro homem?

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

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

P-RODUCTOS DA FABRICA DE CHOC0LAT.

POLPA M AÇADA
E’ o melhor e mais económico ali- 

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

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

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

Telephone, 2946

Representante em Alde
gallega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
iodos os pedidos 4g2
FRANCISCO RFLOGIO 

A íd 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 
Conde—Aldegallega.

'X  T
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Fabricação aperfeiçoada de chocolates puros. 
Variado sortimento de phantasias e Bombons. 
Cafés e chicorias.

ALIMENTO DO POVO
RÉIS, U i  B O I  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
Cí A L IO Ç '©  H A ia  E C © rc® S II€©  K S U B S T A N C IA L

Cacau pxiro em pá e 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; 2.11, 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 Sonsa Lima, 

nosso unico representante em Aldegallega.

do

PADARIA TABOENSE
R. M A R T Y R  DEI M OW TJUICH

ALDEGALLEGA fj|

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, 20 e 40 »

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

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

F íau ta s ,  carcaças, lhoíachas, biscoitos, artigos De paste
laria, cervejaria,, vinhos finos e

________ ___________________ 5 i7

Massas alimentícias de todas as qualidades

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

Exceilente bôlo INGLEZ e de ARROZ.

S UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

C A P IT A L : I t s .
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega — Anlonio Viclorino 
Rodrigues. 52 5

S O ,  R .  O  A  P R A Ç A .  3 3

s PEIIOLÀ DE ALMGÀLLEÍÍA
5oi

E U G E N IO
-- DE--

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 outios géneros, os seguintes de i.a qualidade:

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

Tabacos, vélas, artigos de cordoaria, alcofas, golpê- 
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. Broas de espécie 
e de milho com cidrão. Um bom almoço por 10 réis!
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(Junto á Drogaria Central) .104

O proprietário deste estabelecimento participa 
aos seus ex.mos íreguezes e ao público em geral que 
acaba de receber um enorme sortido de fazendas o 
que ha de mais chique e por preços sem medo de 
competencia, tais como:

Chilas, phantasias estreitas, phantasias enfestadas 
em todas as côres, Zefires, Oxfords, Lãs vara 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 estreitaj, Baeliihas, 
Elanellas, Bordados, Caslelletas, 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 
’ue ninguém póde competir.
BREVEMENTE — Chapelaria para crianças em palha

DROGARIA
PfLOJA DE SOLA

de

EDUARDO D. NUNES
O proprietário deste estabelecimento participa a 

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

TUD O  BOM  E  B A R A T O  

Tessa ssaaj esa2|»s"ega<l«>
p a r»  servis*  o s  f r e g i t e z e s
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COMPANHIA FÂBBIJ SINGEli
-jj Por 500 réis semanaes se adquirem ar cele

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

ia casa ,*i*C’©CEí dL c.a e concessionário em Por m- 
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar.
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