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S E M A N A R I O REPUBLICANO RADICAL

0 Cacique elei
toral

Figura extravagante, des
miolada, pretenciosa e i- 
gnorante. endinheirado, a- 
giota, explorador da misé
ria moral e material do pe
queno.

Arrogante e imposant, 
velhaco e artificioso. Gros
seiro por educação, obscu
ro por principios. Delapi- 
dador na opportunidade e 
salvador no momento psy- 
choiógico. Déspota e au- 
tocráta com o analphabe- 
to, cobarde, cynico e hypó- 
crita com os que lhe sabem 
apontar as manigancias. 
Bondoso e caritativo de 
dia, ladrão e salteador de 
noite. E' á vol d'oiseau a 
biographia approximada 
do título que encima este 
despretencioso artigo.

Compunham-se destes 
os alicerces do antigo regi
men. Era elle que na mul
tidão ignara, e principal
mente na freguezia rural, 
ludibriando a pobre gente 
que a povôa, lhe arranca
va o voto. Para uns basta
va meia duzia de promes
sas que nunca se cumpriam, 
para outros valiam-se dos 
favores que lhe tinham dis
pensado durante uma cer
ta época, os quais já tinham 
sido pagos e bem pagos, 
porque nesta qualidade de 
favores, ia muita vez o adi
antamento, por vezes, do 
dinheiro indispensável pa
ra o amanho das suas ter
ras a um juro phenomenal, 
e no cálculo do qual, elle é 
perito, ia tambem o favor- 
sinho de ter livrado um fi
lho, um parente, um ami
go da vida militar. Para 
outros ainda havia a igno
rancia de saberem difinir a 
figura rocambolesca do se
nhor, do patrão, do dono, 
daquelle de quem ouviam 
falar muita vez quando se 
tratava dos favores acima 
apontados ou ainda do con
certo da torre da igreja da 
terra, da continuação d’u- 
ma estrada ou da colloca- 
Ção de marcos fontenarios, 
luz electrica, canos colle- 
ctores e tantas outras cau

sas que este com tanta as
túcia saloia impugnava nos 
momentos eleitoraes, para 
fazer pôr em fóco a sua 
importancia, conseguindo 
d’este modo arrastar na 
sua cauda todos estes sêres 
inconscientes tal qual co
mo um planeta consegue 
arrastar na sua orbita ele
mentos de menos força 
que o circudem.

A engrandecel-o e adu- 
lal-o, havia a cohorte dos 
esfomeados, d’aquelles que 
do favor tambem espera
vam o emprego público e 
que a toda a espécie de 
trabalhos se dedicavam e 
de todos os meios lança
ram mão como o jesuíta, 
para conseguirem o exer
cício da vida que até 4 de 
outubro era considerada 
parasitaria, e que consti
tuía o seu fim. Ganhar di
nheiro sem trabalhar; so
nhos mysticos, felicidade 
incomparavel, ventura su
prema. Todos os partidos 
e bem partidos do caduco 
regimen tinham esta figu
ra indispensável, cercado 
como era natural dos po
tentados do burgo, e que 
ora figurava como admi
nistrador do concelho ora 
como presidente da cama
ra. Alternavam-se n’estes 
logares tal qualmente os 
seus chefes se revesayam 
nas cadeiras ministeriaes. 
Eram por consequencia, 
sempre os mesmos. Des- 
cançavam sempre na divi
são da pasta e contavam 
sempre um logar na ga- 
mella, porque sabiam, e 
muito bem, que ninguém 
os incommodaria na diges
tão custosa e difficil após 
o repasto. Tinham assalta
do duma maneira vil e 
traiçoeira os seus seme
lhantes, coarctando-lhes os 
seus legítimos direitos, rou
bando-lhes o direito do vo
to.

Os annos passavam-se 
e o assalto cobarde cada 
vez era mais inergico, a 
ponto do recenseamento, 
contar o que elles diziam 
não poder deixar de ser.

Continuava activa, me- 
thodica, organisada e en- 
thusiastica a propaganda 
republicana.

irradiava a luz por todo

o paiz; pensou-se, julgou- 
se 0 que era essa propa
ganda, os indifíerentes, os 
suggestionados pelos ade
ptos da caranguejola des
engonçada «Monarquia», 
olhavam com respeito e 
admiração os defensores 
do agora novo regimen, e 
trabalharam tambem.

Ficaram na espectativa 
os despeitados, os reaccio
nários, os comilões emfim. 
Assustava-os o desenvolvi
mento verdadeiramente 
extraordinario do partido 
republicano. Prohibiam 
conferencias, comicios, pa
lestras, tudo emfim para 
obstar á marcha prodigio
sa do ideal democrático.

Intimidavam, ameaça
vam, insultavam mesmo, 
quando algum cidadão ti
nha a ousadia de ir parti
cipar a realisacão de qual
quer sessão pública repu
blicana. E sempre, mages- 
tosos, do alto da sua cadei
ra de auetoridade olhavam 
com desdem para os py- 
gmeus da Republica, cujos 
gritos os indispunham, 
quando pediam Justiça e 
Liberdade.

Chegou o dia tão dese
jado, e pelo qual tanto se 
luetou e combateu, os py- 
gmeus com a honestidade 
que os caracterisa e com 
a sua fé infinita nos princí
pios que defendem, vieram 
para a praça pública cla
mar, dar o ultimo combate 
ao inimigo que tão escra- 
visada tinha esta Patria 
querida. Appareceram em 
Lisbôa meia duzia de sol
dados que com a sua in
consciência guiada por um 
defensor do regimen mo
nárquico se pòz lealmente 
em lucta tambem contra a 
Republica, mas em breve 
se desfez esse sonho dou
rado.

Nos concelhos, como o 
nosso, onde o cacique e os 
seus apaniguados impera
vam, nem um só teve a 
hombridade de affroniar a 
multidão revoltada.

E para quê affrontar?
Accaso pensaram algu

ma vez nos principios que 
defendiam?

Não; não sahiram de ca
sa nesses dias para pode
rem, talvez, ainda acabar

de deglutir o que na vés
pera tivessem apanhado 
na gamella.

Eram estes os sustentá
culos da Monarquia, foram 
estes a ruina do nosso paiz, 
e é com estes que temos 
de ter cuidado no futuro.

Uma bôa lei eleitoral e o 
resto é comnosco.

Gamleu C orreia.

A o s  s e a ! i« r I o s
Livros de recibos de rendas 

de casas a mezes com 2.50 folhas, 
2,00 réis. Tambem ha cadernetas 
de 50 folhas a 250 réis e de 100 
a 400. Pedir n ’esta redaccão.

EXERCÍCIO DA
LIBERDADE

Mais de um governo se teme 
de confiar á nação e aos indivi
duos que a formam o pleno exer
cício da liberdade, com receio de 
que predominem os elementos de 
desordem e o paiz seja precipi
tado nas mais funestas situações.

Não póde negar-se que o exer
cício da liberdade é coisa difficil, 
que exige uma aprendizagem 
muito demorada.

O grau de liberdade de que 
uma nação póde gozar inconve
niente, depende do grau de ins
trucção geral. A luz da instrucção 
é necessaria para illuminar o sen
timento de responsabilidade. O 
homem que não sabe medir o, al
cance dos seus actos não está 
em co.ndiç8es de se servir ultima
mente da liberdade-.

Â missão de qualquer governo 
consiste em ir preparando a na
ção para o exercicio cada vez 
mais amplo da liberdade. A este 
respeito, o progresso não tem li
mites, Os povos mais avançados, 
esses mesmos estão ainda longe 
d’aqnelle ponto em que a liber
dade completa reinará no seio 
d’elles, com todos os beneficios 
resultantesd’essa liberdade. Mal
ditos os governos, sejam elles 
quais forem,—monárquicos ou 
republicanos, autocráticos ou 
constitucionaes,— que descura
rem fazer ascender os seus po
vos á região sublime da liberda
de.

Terriveis. convulsões lhes. en
sinarão que não é impunemente 
que se posterga esta grande lei 
da natureza, que mostra a to
dos os homens ser a posse da 
liberdade o meio supremo da fe
licidade.

Em summa, a liberdade é co 
mo uma arma, que sendo util em 
mãos que saibam lidar com ella, 
é, em mãos de loucos ou de cri
anças, instrumento com que se 
ferem.

Mas isso não é razão para qu.e 
um governo proscreva absoluta
mente o seu uso: deve, pelo con
trario, habituar a nação a servir- 
se d’ella.

T m íd à d e  C oelho.

SANTOS LOURENÇO
ADVOGADO 

A ’s 3 .a», 4 .RS, sextas e sabbados 

Stua t>& S. èJulião, m, 
Usbèa

OS PADRES
X I

Iliabo. E ’ o Panurgio da 
côrte celeste; a cavilha mestra 
da Igreja. Deus poderia bem 
com uma só palavra reduzil-o ao 
nada, mas abstem-se d’isso por 
que tem necessidade d ’elle, para 
lançar á sua conta todas as toli
ces de que poderia ser acusado; 
elle cons.ente e suporta paciente
mente as peças que elle prega 
continuamente a sua mulher, aos. 
seus filhos, e a si proprio..

Issferaso. E ’ o fogão de co- 
sinha que faz ferver n ’este mun
do o caldeirão sacerdotal. Foi 
construido para proveito dos nos
sos padres; é para que elles te
nham bôa r»eza que o Padre E- 
terno, que é o seu primeiro cor- 
zinheiro, mete no espeto aqnel- 
les de seus filhos que não têem 
pelas suas lições a devida de£e~ 
rencia.

No festim do Cordeiro, os elei
tos comerão incrédulos grelhados, 
ricassos em fricassé, etc., etc.

I g r e ja  Ealiaaa. E ’ aquella 
em que o povo que. não sabe la
tim, continúa comtudo a cantar 
em latim; este uso é muito sen
sato, visto, que convém ao clero, 
que os christãos-, semelhantes aos 
papagaios, não percebam nunca 
o que elles dizem, e não se es- 
candalisem das bellas coisas que 
se lhes faz cantar.

L ib e r d a d e  d e  peassar»  
Deve ser suprimida com o maior 
rigor; os padres são pagos para 
pensar, e os fieis não tem mais 
nada a fazer senão pagar- genero
samente aos que pensam por el
le s.

f ip e g o r io  &iil
Com fábrica de distillaoão 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. O.s preços são 
sempre inferiores aos de qualquer 
parte e as qualidades muito su
periores.

p m r M iio
Com escriptorio na rua 

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



■Ss. O D O M IN G O

iPtopagaftòa òo Livrc-IPert- 
satnénícr

Lê-se no « Mundo» de hontem: 
«Em Aldegallega do Ribatejo. 

—Na próxima terça feita, dia da 
“homenagem nacional aos precur
sores da -Republica, promove l  
commissão orgcTílisadora do L i  
vre-Pensamento n ’esta importan
te villa r iba te jana ,  para eleição
da 'respectiva Jtinta Local, ufn 
grande comicio de propaganda, 
iem que usarão da palavra os srs. 
Francisco Maria de Jesus Relo
gio, Brito Betencourt, Enrico de 
Campos, João -Ferreira Gotaes, 
Antonio Bernardo, ANTONIO 
•DIAS C A PELLA  e Augusto 
José Vieira. Os oradores de Lis
bôa partem da ponte da praça 
do Commercio, no vapor das 
10*50 da manhã, a Íim de toma 
rem ,’iK> Barreiro, o eombòio que 
chega a-Aldegallega ao meio dia 
e 34 minutos».

D ’«A Republica Portugueza» 
de bónteuv:

«Comicio em AKlegailega. 
Realiza-se, n ’esta localidade, no 
dia 31, 'um grande comicio, em 
que tomarão parte os srs. Anto
nio Bernardo, ANTONIO DIAS 
CAPELLA, Augusto José Viei
ra, E u  rico de Campos, Brito 
B eíéncourte  João Ferreira Go 

m es ,  fazéndo-se representar as 
juntas locaes do Barreiro, Moita, 
Benavénte, Samora Correia, Vil
la  Franca de -Xlra e Alhandra*

"Como se vê o «Saramago» 
um  livre-pensador, é mais: _ 
"propagandista do Livre-Pensa
rnento, o que não é qualquér coi
sa. Nomeado em 12 do correiite 
.p-ara fazer -parte da commissão 
«qiiis ha de orgánisar a Junta Lo 
'cãl, estamos a vêr que no histo 
-Tico dia 31 ninguém deixará de 
-ir-ouvir o «Saramago» ainda ha 
■bem poucos dias cóm «fé em 
Deus de vêr a monarquia gover
nar em Portugal». Se o padre 
-Mattos soubesse d'isto 'esfregaria 
}as «Biães *de contente. ‘O «Sai-a-í 
mago», livre-pensadoríT! O «Sa
ramago», que até é Capella, li- 
Vre-pensador!!-!

"Que ;grande chuchadéira"!

Encontram o chapéo da menina 
■Su et liando á tona d ’agtfâ, e a 
mãe como -louca tenta atirar-se , 
ao lago sendo detida por seus j 
criados. A mãe dando grandfes j 
gritos e gargalhadas enlouquece! 
e è transportada a sua casa.

O eigano cem Ninetta chegâm 
ao acampamento e deita a sobre 
Hm mente de pai ha. Tom, se
guindo sempre sua pequena ama, 
fica com elia entre'os ciganos.‘O 
raptor ;tlra a Ninetta um meda 
hão ’de ouro, pondo-o ao peito.

Uma noite a pequena foge do 
acampamento acompanhada de 
seu fiel Tom, encontrando-se com 
um guarda-bosque que -a toma 
em se«s braços.

O cigano pela manhã dá pela 
fuga de Ninetta., corre em sua
perseguição, mas é demasiado

as
T e a í r o  S a lã o  S S eere ío  í»o

^ 'lém  de Callita Marques que' 
fará as delicias do público -com 
•as 'suas Interessantes cançonetas, 
•representar-se-ha cinematografi- 
•caménte o bello drama, de sensa- 
•çilo '-com 265 metros, «Filha mi 
nha«, 'de qne vamos dar uma li- 
:geira idéia:

Uma -manhã Ninetta vai pas- 
seiar com a sua preceptora, des
pede-se de sua mãe á porta do 
jardim. Tom, o fiel cão acompa
nha Ninetta na sua excursão; a 
preceptora e a menina chegam á 
margem do lago e sentam-se so 
l>re uma :prancha; Ninetta brinca 
cem Tom. N ’este momento che
ga uma amiga da preceptora e 
entre as duas trava-se animada 
discussão em coisas frívolas, e é 
tal o calor da discussão, que não 
dão conta que a menina se vai 
distanciando. A pequena caminha 
costeando a orla do lago, appa- 
recendo-lhe de repente um ciga
no que de perto a vigiava. Rou
ba a deitando-lhe o chapéo no la
go para fazer perder a pista.

A preceptora ao despedir-se t 
da sua amiga dá pela falta de j

■tarde, pois v-è-a nos braços -do 
guarda- bosque. Fazendo um ges
to irado, retfra-se do logar impei- 
lido por um companheiro que © 
havia seguido. Os dois uma noi
te 'escalam -o m-uro do Jardim da 
casa de Nip.etta, caindo na bôca 
do lobo (como vulgarmente se 
ãií).

0  cigano entra 'no palacio p a 
ra roubar.

No palacio todos estão ainda 
evantados; ao lado da pobre lon 

ca encontra-se -o doutor.
O ruido produzido páo  ladrão 

adverte os do perigo e correm ao 
salão onde encontram o cigano 
que é amarrado fortemente, 
révistando-o encontrnm-lhe 
medalhão de 'Ninetta. VeTido-se 
descoberto confessa o roubo da 
menina e promette conduzil-os 
aõnde está Ninetta, com a con- 
dicçào de o deixarem em liber
dade.

"Condnl os a  casa do guàrda- 
bosque, Ninetta é conduzida a 
casa de sua mãe, a qual reco
nhece sua filha e abraçando a 
com alegria reCirpérá a razão.

—Ao Collegio da ex.m!l sr.a D. 
Laurâ Nogueira serão hoje offe- 
recidas senhas para '20 alumnas 
assistirem ao espectáculo.
A s s o c ia r ã o  cie Classes 

'ITratoalí dadoras.
Na noticia a proposito da elei

ção de direcção da Associação 
de Classes Trabalhadoras, inser
ta no -ultimo número *d’este jo r
nal, -faltou-nos dar o nome do ci
dadão Mauuel Leonardo da Sil
va, eleito vice presidente. Assim 
fica remediada a falta que invo
luntariamente oommettemos.

—A fim de se tratar dos es ta 
tutos d’esta nova associação, de
ve realisar-se hoje, pelas 3 horas 
da tarde, uma reunião a qne é 
da maxima conveniencia a com
parência de todos -os socios

ii

e Antonio da Costa; Francisco, 
Munuel Venusto dos Santos e 
Joaquim Amadeu Gregorio.
M arco  ío n t e u a r io

A illustre Aereação d’esta 'vil
la esta tratando com o sr. Mar- 
colino Cesario dos Santos um 
marco fonténario què será collo- 
cado no poço municipal do largo 
do Collegio.
. id in i^ i s t r a d o r  <1o c o n c e 

l h o .
Tem, ultimamente, passado 

incommodado de saude, este res 
peitabilissimo funccionario.

-Desejâmos-lhe rápido e prom
pto restabelecimento.
T essess ie  n j a lm e

Realisou se na passada terça 
-feira em Paredes o julgamento 
do 'tenente Djalme Martins d’A- 
zevedo, que depois do desfecho 
de Hm processo sensacional, jul 
gado com todos os rigores, viu 
se obrigado a homisiar-se na A- 
merica do Norte durante dois 
annos. Fez a sua defeza o talen 
toso causidico, sr-i dr. Alexandre 
Braga, conseguindo a absolvição 
do seu-constituinte. Para ambos 
as nossas felicitações.
C e ia ic io

Na próxima terça feira, pelas 
2 horas da tarde, realisar-se-ba 
no theatro d’esta villa tim comi 
cio de propaganda do Livre-Pen 
sarnento, em que usarão da pa 
lavra livre-pensadores de Lisbôa.
C m i í c l a . . .

Recommendâmos ‘cautela com 
os caldeireiros húngaros 'que ha 
dias so encontram n ’esta villa 
Parece que procuram objectos pa 
ra concertar e ficam com elles

C a r ia  a b e r ta  ao  IS h is tr e  
v e r e a d o r  d a  c a m a r a  
n iu n ic ip a l  ^T A leocIic-  
t c .  s r .  l i s k r a m  A tig iis -  
#o K u n c s .
Cidadão: A hypocrisia, a má 

ou o jesuitismo nunca encontrou 
em mim tolerancia; e assim, con 
ti nu arei a proceder como velho e 
intransigente republicano que me 
honro ser.

Ora, tendo chegado ao meu co- 
nh^oimento que oillus-trecidadão 
Estevam Augusto Nunes, se per- 
mitte a liberdade de me attribuir 
procedimento que costamo cen 
surar aos outros, precisoreptal-o 
a 'que n’este logar ou u'outro 
qualquer bem público e sem ter 
giversações de qualquer espécie, 
prove as affirmativas que tem 
feito a meu respeito, e que en, 
sem favor, reputo de malévolas, 
imprudentes e mal intencionadas.

O illustre vereador sr. Estevam 
Nunes, desde que ha annos nos 
approximamos, tem-me dado 
provas de consideração e estima. 
Porque será pois que nâ minha 
auzencia procede de modo con 
trario? Preciso saber, quero sa 
ber a razae de tal procedimento 
que não posso deixar de classifi
car de incorrecto.

O resto fica para depois da 
resposta que -aguardo, se ella não 
fôr concorde com a razão e a 
justiça a  que tenho incontestável 
direito.

A. B aptista R iueiko 
Lisboa, 26—1 —1911.

-cta do mundo vizivel com o in- 
vizivel, feito mais prozélytos do 
que realmente se póde imaginar.

E ’ que a Philasophia Kardec 
ê tão clara, tão exigente, tão ra 
cional e, sobretudo, tão positiva, 
que nada deixa a desejar ao es
pirito sensato e ponderado-.

Compõe-se esta prodigiosa Phi
losophia de sete grossas volumes,
a saber:

1.°—O Livro dos Espiritos;
2 .°—O Livro dos Médios;
3 .0—O Evangelho, segundo O

Espiritismo;
4.°—O Cen e o Inferno;
5.s - O  génevis, que não temos';
6.“-^Obras Posthumas, idein;
7.°—O que é o Espiritismo,

idem.
Não sabemos—-porquê ainda o 

não indagámos—se em Portugal 
ha esta obra-em vernáculo,—■que 
os quatro volumes que ha dias 
se nos depararam foram impres
sos no Rio de Janeiro—; mas 
crêraos sinceramente que todo 
aquelle que a ler com alguma at-A r\£j
tenção. se convencerá ooíno nos,

ESPÍRiTISMO

SSaaiBBeí B. Tisáeeo
Negociante de gado suino, b a 

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

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

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

© &*ata..
Subordinado a este titulo co 

meçou a  publicar se em Setúbal 
um quinzenario humoristico, pro 
priedade do Grupo M. J .  Triunfo

Desejâmos-lhe longa e feliz 
existencia.

SilM SHinaçâo e lc c ir i e a
Parece que a illuminação ele 

ctrica d’esta villa será inaugura 
da n-os fins do proximo mez de 
fevereiro ou principios de março

SH egisio c i v i l
Na passada segunda feira, o 

cidadão Manuel da Veiga, regis
tou civilmente na administração 
d ’este concelho 4 filhos, um dos 
quais tem já  20 annos e sentia 
desgosto de estar baptisado na 
igreja. Chama-se este Alberto da 
Veiga e serviram lhe de testemu
nhas os cidadãos Antonio Joãow ^cl • Jcrici idita i v»w —— 

Ninetta, corre desesperada a ca-j Serra e Francisco Gervasio. Os 
sa a dar a trista nova a sua ama, I restantes, são: Martha, sendo 
a qual como doida corre em di- testemunhas Fernando Rodrigues 
recçâo ao lago seguida da criada Gouveia e Joaquim Augusto da

criado. Silva; Maria, José Freire Caria!e de Antonio, seu fiel

a g r a d e c i m e n  ro
Garolina Gouveia Saloio, seus 

filhos, sogros, cunhados e sobri
nhos agradecem penhoradissimos 
a todas as pessoas que sedignaram 
acompanhará sua ultima morada 
os restos mortais de seu estre 
ínoso marido, pai, filho, irmão e 
tio Domingos Antonio Soloio e 
bem assim a todas as pessoas 
que se interessaram durante a 
sua longa e pertinaz doença, in
do ou mandando saber do seu es
tado. Não podem esquecer o 
ex .®10 sr. dr. Manuel Fernandes 
da Costa Moura, muito habil e 
distincto médico, pelo desvéio, as
siduidade e carinho com que sem 
pre tratou o extincto, não se 
poupando a  sacrifícios, e qne de 
vido á sua reconhecida perícia, 
ha muito teria sido roubado aos 
affectos dos seus. Igualmente 
mostram o seu reconhecimento 
para com os grupos dramaticos 
do Sporte, Musical e Antigo de 
que o fallecido fazia paite e á 
Empreza do teatro pela festa 
promovida, assim como aos srs. 
João Bento das Neves, João Bor 
ges Sacôto, Joaquim Augusto da 
Silva, José Rodrigues Pancão e 
muitos outros que tantas provas 
de amisade mostraram pelo ex
tincto.

A todos, emfim, protestam a 
sua inolvidável gratidão.

E ’ para nós ponto de fé que a 
admiravel «Philosophia Espiri
tualista» d’Allan Kardec, de mãos 
dadas com o Christianismo,—cu
jo fundo abraça, defende e ex
plica,—deve Um dia chegar a ser 
a unica Religião de todos os po 
vos da terra.

E  déve chegar a sei o porque 
sendo essa extraordinaria Philo 
sophia obra dos esclarecidos Es 
piritos de Sócrates, Pythágoras 
Platão, Anaxágoras, S. João 
Evangelista, Sanct’A'gostinho, S. 
Luiz-, Joanna d’Arc, S. Vicente 
de Paula, Bossuet, Fénelon, E 
rasto, S, Paulo, Leibnitz, Des 
cartes, Malebranche e Franklin 
como de tantissimos -outros de 
todos os tempos e classes sociaes 
não póde ella deixar de ser a ex 
pressão da suprema Verdade 
eterna!

E ’ isto o que nos parece. Mas 
como nos podemos enganar, poí 
isso ouzâmos perguntar aos es
clarecidos leitores e collaborado- 
res d ’este bello semanario o que 

Ijulgam d’essa maravilhosa Philo
sophia, que se nos afíigura a ul
tima palavra da Sciencia sobre 
Moral e Religião, ou como que 
um radiantissimo Pharol univer
sal que, acceso com manifesta 
permissão de Deus—como é fa
cil verificar—a todos vem alumiar, 
explicando-nos pontos de doutri
na mais ou menos escuros, que a 
tantos têem suscitado terriveis 
dúvidas, e fortalecendo assim na 
crença a simples tibieza religiosa 
d’um modo tão racional, tão in
tuitiva e tão palpavel, que a nin
guém deixará sombra de dúvida, 
quanto ao seu destino d ’álém- 
campa!

A crença na cammunicação 
dos Espiritos ou Almas dos mor
tos com o homem, é tão velho 
como o mundo. Mas as primei
ras experiencias puramente sci- 
entiíieas sobre esta importantís
sima questão, qne bem se póde 
chamar «A suprema questão de 
todas as questões humanas», não 
vão álém de 1849 ou 50, tendo 
d’então para cá essa admiravel 
Sciencia da communieação dire

------
de que ella é ou deve ser a ulti
ma palavra da Sciencia sobre a  
Moral e Religião, ainda que o 
leitor seja o maior dos atheus, o 
mais convicto dos materialistas!

Uma obra assombrosamente 
belia e terrivel, essa estupenda 
Philosophia de d’Allan Kardec! 
Bella, para os bons, cujas recom
pensas ultrapassarão toda a sua 
expectativa-! Terrivel, para es 
maus, cujos sofli-imentos excede* 
rão todas as penas e  snplicios
terrestres!

A metempsycõse ou reincarna
ção do Espirito na terra ou r/ott- 
tro planeta não inferior a ella, é 
admittida e comprovada pela 
Sciencia e pelos Espiritos evoca
dos até á evidencia, como indis
pensável á completa depuração 
do género humano, que pode le
var muitos annos, ou mesmo 
muitos séculos, visto que as rein
carnações dos Espiritos se repe
tem tantas vezes quantas as pre
cisas para attingir o maximo 
grau cie pureza espiritual: mas 
ninguém é condemnado a penas 
eternas, embora essa depuração 
n’alguns chegue a tardar milha
res d’annos, porque a Eternidade 
é sem fim, e Deus uão faa ques
tão de tempo: assim como nin
guém alli góza ou softíe senão 
moral, espiritualmente.

E  ponto por hoje, O que ahi 
fica é apenas um pállido reflexo 
do que n ’essa grande obra se 
aprende e vê d ’um modo bem---peremptorio. Leiam-na pois, e 
verão que ella conduz á pratica 
da mais rigorosa moral christã, 
eujo fundo abraça e defende.

A dei.aide Moret.-------« 7»—— ------
A G R A D EC IM E N TO

Faltaria decerto a um 
dever de gratidão se por 
este meio não patenteasse 
quanto estou reconhecido 
para com a briosa corpo- 
ra ção dos B o m bei ros-gu a r- 
da-nocturnos desta villa, 
que na noite de 3o para 3i 
de Dezembro findo, pela 
uma e meia hora, os bom
beiros n.os 5 e 7 me cha
maram para que viesse fe
char a porta do meu esta
belecimento, pois se acha
va aberta, levantando-me 
eu sobrcsaltado e admira
do pois que tinha a firme 
certeza de a ter fechado ás 
9 horas.

Mais tarde, em 18 do 
corrente, vim a dar com o
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roubo, o qual Foi feito por 
um individuo (cujo nome 
não cito para não manchar 
familias) que se introduziu 
na escada que da loja vai 
para o i.° andar e sahiu al
tas horas, levando os obje
ctos que lhe conveio (do 
valor dos quais já estou 
embolsado) deixando a 
porta aberta á mercê dos 
gatunos.

Se não estou hoje des
graçado, pois que tinha 
cêrca de cem relogios dif- 
ferentes, de freguezes, de
vo áquelles dois beneméri
tos.

Peço, portanto, a todos 
os habitantes da villa, que 
contribuam para tão util 
corporação, a qual véla 
justamente nas horas que 
necessitámos de repouso.

Aldegallega, 23 de Ja
neiro de 1911.

Cyrillo Rosa Carneiro.

knmmm
(l.a pai&SIeação)

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

Aldegallega do Ribate
jo, 23 de Janeiro de 1911.
Verificncão a exactidão:

’0  JUIZ DE DIREITO
A. Marçal 

O ESCRIVÁO
Pedro José Bandeira.

mear bens sufficientes á 
penhora, sob pena de, fin
do o decendio, de se de
volver a nomeação á fazen
da nacional exequente.

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

O JUIZ DE DIREITO 
A. Marçal.

0  ESCRIVÁO
Pedro José Bandeira.

U1V IT 1V

Construccão deo

um pequeno 
lanço de es
trada a maka-

A Camara Municipal do 
concelho de Alcochete faz 
constar que no dia 19 do 
proximo mez de fevereiro, 
pelas 11 horas da manhã, 
porá em hasta pública nos 
respectivos Paços do Con
celho, a construcção d’um 
pequeno lanço de estrada 
municipal de 2.3 classe a li
gar o porto das lamas no 
sitio da Praia, com a en
trada municipal de Alco
chete ao Samouco.

Extensão de 256 metros.
Base da licitação réis 

698̂ 000.
Depósito definitivo réis 

34S900.
Alcochete, 18 de janei

ro de 1911.
0  PresiJente da Camara

Forlunato Freire Gametro.

Edital

( i . a pasfelâcação)

Pelo juizo de direito da 
comarca de Aldegallega 
do Ribatejo, e cartorio do 
escrivão do 3.° officio, cor
rem editos de 3o dias, con
tados da segunda publica
ção d’este annuncio no 
«Diario do Govêrno,» ci
tando o mancebo Antonio, 
natural do logar da Barra 
Cheia, de Alhos Vedros, fi
lho de Joaquim do Nasci- 
menlo e de Maria do Car
mo, refractario ao serviço 
do exercito e ausente em 
parte incerta, para em dez 
dias, posteriores ao praso 
dos editos, entrar nos co
fres públicos com a quan
tia de 3oo$ooo réis, ou 110-

PADARlA 
Trespassa-se uma na R. 

Cândido dos Reis com pô- 
ço, forno e todos os per
tences, por preço baratíssi
mo. Trata-se com Antonio 
Joaquim Gregorio, R. João 
de Deus, n’esta villa.

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

arvores de frueto perta de 
Atalaya.

Nesta redaccão se diz. »

( l . a p u b lic a ç ã o )

UMA AGENCIA
DOS

A Camara Municipal de 
este concelho faz público 
que não tendo ainda sido 
publicado pela respectiva 
commissão, o regulamento 
a que se refere o parágra- 
pho i.° do artigo 7.0 do 
Decreto de 10 do corren
te, sobre o Descanço Se- 
manál e devendo as Ca
maras Munieipaes organi- 
sar os seus regulamentos 
tanto quanto possivel, den
tro das bases do que foi 
elaborado para 0 concelho 
de Lisbôa, fica suspensa a 
execução das disposições 
do referido Decreto até 
ulterior aviso, continuando 
subsistentes, sobre o as
sumpto, as determinações 
até agora estabelecidas.

Aldegallega, 27 de janei
ro de 1911.

O Presidente da Çamara

; Manuel Ferreira Giraldes.

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

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

O JUIZ DE DIREITO

A. Marçal.
0  ESCRIVÁO

Pedro José Bandeira.

(1.® psífoSicação)

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

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

O JUIZ DE DIREITO

A. Marçal.
O ESCRIVÁO

Pedro José Bandeira.

A R M A Z É N S  G R A N D E L L A
EM

C ada ( e m  d o  p a iz  oende lia ja n i e s t a ç õ e s  p o s t a is

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

bilhetes postais ou cartas devidamente selladas com estampilhas de 
flò  e sobrescriptadas para C íI1 .4I¥ l> 13LIiA  C/V— R a i a  d o  
Ou.a*o, 3 1 5  — I.IK B O A .

PASSADAS 48 HORAS, nas mesmas agencias serão entregues 
os catálogos, as collecçÕes de amostras ou 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.

Mãa c precisa manòar binheiro aòianfaòa, 
sã se paeja na aefa t>a entrega

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

D E V E R Ã O
tornar a empacotar 0 que não lhes agradar EXACTAM ENTE cô- 
mo vinha acondicionado e sobrescrlptado para GRANDELLA
& C.a—Rua do Ouro, 2 15—LISBOA leval-o novamente á 
agencia e ahi pagar os sellos que indicarem serem precisos pôr no 
volume. PASSADAS 48 HORAS dê assim haverem procedido, 
receberão a importancia dos artigos que devolveram bem como a 
importancia das despezas feitas para os devolverem, caso tenha ha
vido erro no fornecimento.

Estas agencias são das que offerecem mais garantias de serie
dade, porque não só estão debaixo da fiscalisação do Estado, como 
tambem têem a garantir as transações alli effectuadas, a probida
de commercial dos A R M A Z É N S  G R A N D E L L A  impor
tante casa 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 AC EM CI-IlS são as Estações Postais em cada terra 
do paiz.

5 n $%õs éfZr-mazens §râtiáeÍl& .

A L F A IA T A R IA  DA MODA
— t)E ■

Àttíaniá c>a Pteòabe òe Brifa 
GRANDE NOVIDADE 

C o llc t e s  d e  fa n ta s ia ,  a lta  n o v id a d e

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

Sobretudos de Alta novidade com gola de velludo 
de seda a 9̂ 000 réis.

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

Tem sempre uma boa collecção de amostras de 
fazendas. ___ 493

Avenida Anlonio José dAlmeida, 25— 1 ° 
A LD E G A LLE G A

DROGARIA CENTRAL
EDUARDO D. NUNES

Fundada em t—i —1909

©rogas, 'rSestas, S®a*®íll*cí@s
c i i in s ic o s  e  S P h a r in a c e u tic o s

Grande sortimento de artigos para 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 cimentos. gessos, 
oleos, alvaiades. enxofres, vet-ntóés, pincéis, brochas, esponjas, pó de ouro, 
cobre e prata, alcool, essencias, artigos paru tintureiros, etc., etc.

---osc*----
§>d&õneíes desde %W a §&& réis @ as ias denHSrieas

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

5" A L D E G A L L E G A
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BIB LIO TH EC A
» E

—  EDUCAÇÃO MODERNA —

“ A  Yiòa nos Asilos
Traducção do tenente Moraes Rosa

Se os outros mundos ?ão habitados, 
como parece estar provado... Se ou
tros planetas, que vagueiam no espa
ço, teem em si humanidades meis ci 
vilisaaas talvez do que a nossa... 
Como será a vida n’esses astros? Co
mo poaeremos chegar a corresp.in- 
der-nos com os habitantes d’esses ou 
tros mundos?

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

Sem dúvida alguma. A VIDA NOS 
ASTROS é uma das obras mais sen- 
sacionaes, mais instructivas e curiosas 
dos ulumos tempos. Como será a vi
da nos outros planetas que vemos bri
lhar no Céo infinito? Como podere
mos nós, um dia, communicar com as 
outras humanidades que certamente 
povôam o e^aço? Estas duas questóes 
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 ciBibliotheca de Educação 
Moderna» já publicou mais quatro li
vros, verdadeiramente sensacionaes. 
tambem primorosamente traduzidos 
para portuguez.

O primeiro intitula se «A Egreja e 
a Liberdade» e é devido á pena de 
Emilio Bossi, o famoso auctor do 
«Christo nunca existiu».

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

O terceiro tem este título suggesti- 
y o : «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; magnifica
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.

T õlpâ melaçâda"
E’ o melhor e mais económico ali

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

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

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

Telephone, 2946

Representante em Alde
gallega, Moita e Alcochele, 
a quem devem ser dirigidos 
iodos OS pedidos 4 9 2

FRANCISCO RELOGIO 
A líiegalISega

CASA 
Vende-se, com bom pri

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

PRODUCTOS DA FÁBRICA DE CHOCOLATES
— DE —

ÃTOST8 H liS MÃMU
4 9 , C A L Ç A D A  D O  C A E M O ,  5 3

-— LISBOA— 532

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

AUMENTO DO POVO
10 RÉIS, 01 BOM ALMOÇO, 10 íiÉiSf

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

10 RÈI3
O  A L M O Ç Ô  33ASSS U C O X O I I I C O  E  S U B S T A N C I A I .

Cacau pura em pó e cacau em pó 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.

LA  TAS D E  i o o  g r a m m a s
PREÇOS: Cacau puro em pó, 120 réis; cacau em 

pó com assucar, i.a, 100 réis; 2 u, 80 réis.
Todos estes artigos se acham á venda em Aldegal

lega, nas principaes mercearias e outros estabelecimen
tos. ___________________

DESCONTOS AOS REVENDEDORES 
Para revenda dirigir os pedidos a Sousa Lima, 

nosso unico representante em Aldegallega.

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

fg ALDEGALLEGA *§!

Pão de Vianna d’Austria a.... 10 e 20 réis
d 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, quenle, iodas 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. 0 pão de forma e fino vende-se a 5o réis o meio 
kilo. Ha tambem pão de famiiia para 80 réis o kilo.

Flautas, carcaças, Bolachas, biscoitos, artigos t)e pasfe- 
íaria, cervejaria, vinhos finos e

_______________________ 5i7

Massas alimentícias de todas as qualidades

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

Exceilente bòlo INGLEZ e de ARROZ.

HPffil! DE S UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

CA P IT A  2.: S ts .
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega — Antonio Victorino 
Rodrigues. 525

SO, R .  O  A  P R A Ç A ,  2 3

5oi PÉROLA DE ÂLDEGAMEGA
DE •

E U  G-Ejffn o  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, áiém de 
muitos outros 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. Um bom almoço

P O R  1Q R ÉIS!
RUA DO FORNO, 1 2 - a l d b g a l l e g a

CASA COMMERCIAL
—=  DE = —

J O Ã O  S O A R E S
P r a ç a  S e r p a  P in t o  e  liia a  D iir e iía

(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, Zeãres, Oxforas, Lãs para vestidos 
em todas as côres, Cotins fortes, Cotins casimiras, Che- 
viotes, Casimiras, Diagonais pretos, Riscados, Cache- 
nés. Lenços de seda, Toalhas, Colchas, Pongés de seda, 
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- 
possivel.

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

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

CASA COMERCIAL
1 3 - E j

SEBASTIÃO LEAL BA GAMA
Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 

por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres machinas 

de coser M EM Ó R IA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
ment, Gnt^ier 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.

B A  C A T A L O tiO S  «W .A T IS

10-RUA DA CALCADA-12

JOSÉ SEQUEIRA JUNIOR, FILHO
-  COM —

m m wk  I I  F T O I3 L I1 M
Encarrega-se de todos os serviços que dizem res

peito á sua arte assim como concertos em gazómetros, 
pulverisadores, bocais, vidros, torcidas, etc., por preços 
muito convidativos.

/—Rua da Bella Vista—Largo da Calçada, ig
ALDEGALLEGA 495


