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^ntissima •
Na passada segunda feira  

honraram esta terra com a sua 
visita os illustres ministros do Interior 

e do Fomento e o governador civil do 
districto que, a convite da ex.ma Camara 

M unicipal d este Concelho, vieram assistir d 
inauguração da luz electrica.

A convite da camara mu
nicipal deste concelho hon
raram esta vãlla com a sua 
visita na passada segunda 
feira, os illustres ministros 
do interior e fomento e o 
governador civil do distri
cto, sr. dr. Euzebio Leão, 
que vieram assistir á inau
guração da luz electrica da 
villa, melhoramento que 
ha já onze annos fôra pro
metido pela vereação mo- 
narquica para o qual lan- 
çára logo ao contribuinte 
um imposto de io por cen
to sobre as contribuições 
do Estado e que nunca;lhe 
fôra retirado. Felizrpfente 
em 1909 entrou a actual 
vereação republicana que 
entendeu pagar ao muni
cipio essa divida, e conse- 
guiu-o. A luz electrica, em 
Aldegallega, é hoje um fa
cto.

A’s 7 horas da tarde um 
rebocador atracou á ponte 
dos vapores e delle sahi- 
ram os srs. drs. Antonio 
José dAlmeida, Brito Ca
macho, Euzebio Leão e ou
tras individualidades de 
destaque, sendo ali aguar
dados pela população da 
villa e pelas bandas da A r
mada e i.° de Dezembro e 
pelos grupos musicais «A- 
gricola» e «Balthazar Ma- 
nuei Valente». As associa
ções de classe, com os se
us estandartes, tambem se 
incorporaram formando 
um longo cortejo que se 
encaminhou até aos paços 
do concelho. Aqui o seu 
digno presidente, nosso a- 
migo Giraldes, dando as 
boas vindas aos illustres 
visitantes, disse folgar im 
menso vêr ali os represen
tantes da Republica Portu

gueza, tão amada e tão 
querida por este bello po
vo.

Duma das janellas da 
camara falaram os srs. mi
nistro do interior e o go
vernador civil que foram 
calorosamente aplaudidos 
pela multidão.

Cidadãos:—diz 0 illustre mi
nistro do interior—em nome do 
govêrno agradeço á velha villa 
republicana todo 0 sen esforço 
para a implantação da Republi
ca. Aldegallega é sympathica ao 
govêrno, porque já  no tempo da 
monarquia ella era como que 
uma pequena Republica. Não es 
queço que quando aqui vieram 
as tropas para suffoçarem 0 es
pirito revolucionário este povo 
as obrigou a confraternisar sob 
pena de as dizimar.

«Pois bem. Pedra a pedra, o 
partido republicano foi abalando 
e derruindo 0 velho edificio e 
pedra a pedra 0 vai agora reedi
ficando. E ’ preciso, no emtanto, 
que este povo, como todo 0 po
vo, continue na sua obra de con
solidação, para que 0 edificio no
vo fique sólido e immorredouro. 
Porque, meus senhores, a Repu
blica fez-se branda para os fra
cos e para os humildes, mas de
ve esfar forte pára os maus e pa
ra os traidores! «Viva a Repu
blica! Viva Aldegallega!»

Estas palavras foram co
roadas duma grandiosa 
ovação.

Logo a seguir assomou 
á janella o sr. dr. Euzebio 
Leão, que principia dizen
do:

«Conheço bem 0 povo c]e Al
degallega não só pelo que d’elle 
tenho ouvido, mas, melhor ainda, 
pelas votações republicanas nos 
períodos eleitorais. Eu bem sei 
que aqui se trabalhou pela Re
publica, armando os cidadãos e 
concorrendo com dinheiro para 0 
cofre revolucionário. Como go
vernador civil do districto, saú
do Aldegallega q felicito a pelo 
melhoramento t^ne acaba de oon

seguir. Viva o povo de Aldegal
lega».

A este viva respondeu a 
enorme massa popular com 
um viva á Republica.

Novamente se organi- 
sou o cortejo que tomou a 
caminho da fábrica da luz 
electrica. Após a entrada 
dos ministros, acompanha
dos da camara, auctorida
des judiciais, etc., etc., o 
concessionário, sr. Fonseca 
e Cruz, mandou pòr em 
movimento a locomovei e 
rapidamente toda a villa se 
illuminou. Daqui, com a 
banda da armada na fren
te, seguiu o cortejo para o 
edificio do collegio Conde 
Ferreira, sito na Avenida 
Antonio José dAlmeida, 
onde teve logar um lauto 
banquete offerecido pelo 
concessionário da luz aos 
ministros, á camara e a ou
tros convidados de sua fei
ção.

A meza, em fórma de T, 
estava vistosamente enfei
tada e artisticamente guar
necida, tomando os loga
res d’honra os srs. minis
tros do interior e fomento 
e governador civil.

O menú foi o seguinte:

Velouté creme d’Orge 
Brioches Souvarow 

Filets de Soles Joinville 
Timbale Financière 

Médaillons de veau Bostock 
Balotiae.de Foie Gras Luculius 

Dindouneau roti Cresson 
Salade Ninon 

Asperges Sauce Mousseline 
Diplomate Sauce Abricot 

Parfait au Café 
Gaufrettes 

Fro m age—F raises 
Salade Açoriana 

Petits fours parisiens 
Café

VINS:—Madeire et Collares 
Champague et Liqueurs.

Ao Champague abriu a 
série de brindes o digno 
presidente da camara mu
nicipal, nosso amigo Manu
el Ferreira Giraldes, que 
bebeu em homenagem ao 
govêrno provisorio d i re
publica e ao concessioná
rio da luz, seguindo-se-lhe 
os srs. dr. Estevam de Vas
concellos, dr. Euzebio Leão, 
Innocencio Camacho, Luiz 
Marx, Alvaro Valente, Fon
seca e Cruz, dr. Manuel 
José Ribeiro, Herculano 
Galhardo, dr. Brito Cama

cho e dr. Antonio José de 
Almeida, sendo todos os 
brindes correspondidos pe
los convivas com sauda
ções aos ministros e pro 
longados e enthusiasticos 
vivas ao govêrno e á Re
publica.

Tei minado o jantar, os 
ministros e o governador 
civil, acompanhados de 
muitas pessoas, seguiram 
em direcção ao cais dos 
vapores onde embarcaram 
para Lisbôa,

-Ac.

Estamosconvencidosque 
a impressão que os illus
tres hospedes levam de Al
degallega pela maneira ca
rinhosa e enthusiastica com 
que aqui foram recebidos, 
lhes não poderá ser mais 
agradavel. Sem grandezas 
nem luxos que os enches
se de admiração, viram e 
sentiram a grande alma 
deste nobre povo vibrar 
de sincero enthusiasmo, de 
estremecido afecto, agra
decendo-lhes assim á hon
rosa visita a esta democrá
tica, laboriosa e hospitalei
ra villa; viram e sentiram 
bem a grande amizade de 
este povo pelo novo regi
men; viram e sentiram bem 
que nós, republicanos, es
tamos hoje como estava
mos hontem, fóra de quais
quer interesses, prontos a 
contribuir para a consoli
dação da Republica e para 
a salvação deste abençoa
do torrão que se chama 
Portugal.

■k-

Não ha dúvida que a 
manifesta de segunda feira 
foi a mais grandiosa e im
ponente que em Aldegalle
ga se tem feito.

Realisou-se, finalmente, 
n'esta bella villa, pela vez 
primeira,a commemoração 
da data destinada ás ma
nifestações dos que traba
lham, dos que produzem, 
e foi tão verdadeira quão 
fraternal essa festa, cujo 
aspecto foi o de uma afir
mação de força e solidarie
dade das classes proleta- 
rias. Viu-se que todos os 
filhos do trabalho não pen

sando a sério na sua exis
tencia, têem apenas os 
olhos fitos num futuro mais 
ou menos curto que os le
vará a um verdadeiro tri
unfo. Sem desaire, antes 
pelo contrario com genti
leza e galhardia todas as 
associações desta industrial 
região se dirigiram acom
panhadas da distincta fi
larmónica i.° de Dezem
bro e Tuna Agricola,levan
do os seus lindos estandar
tes na maioria com as co
res nacionais, á estação 
dos vapores, eram 2 horas 
da tarda, para receberem, 
com enthusiásticos aplau
sos, os oradores que lhes 
vinham dar brilho á festa 
e lenitivo ao espirito.. Para 
maior esplendor d esta fes
ta concorreu a democráti
ca vereação municipal, re
solvendo que este dia fos
se feriado, dando assim lo
gar a que os operários não 
trabalhassem e as reparti
ções públicas não funcio
nassem.

Efectivamente ás duas 
horas chegava o a Atalaia» 
á ponte-cais, e dentro em 
pouco os vivas aos orado
res e á Republica quasi aba
favam a «Portugueza» to
cada pela filarmónica. Um 
delirio. Ha muito que em 
Aldegallega se não fazia 
uma manifestação assim, o 
que bem. nitidamente dei
xa vêr que a idéia da Re
publica está bem arraigada 
no espirito popular.

O grande cortejo diri
giu-se á Associação de 
Classes Mixtas Operarias,, 
iniciadora das brilhantes 
festas, sita na Praça da Re
publica, onde se fez a inau
guração da bandeira d a
quella associação* falando 
da janella o illustre parla
mentar, sr. dr. Estevam de 
Vasconcellos, Sá Pereiaa e 
Manuel Luiz Dias que fo
ram enthusiasticamente a- 
plaudidos pela massa po
pular que enchia aquella 
praça. Em seguida, o sr. 
Theodoro, presidente da 
Associação, agradeceu aos 
oradores a honra-que dis
pensaram ás classes traba
lhadoras de Aldegallega 
indo ali engrandecer-lhes. 
a sua festa, e mandou que. 
descerrassem o retrato de



O D O M IN G O

‘ Guttenberg, usando da pa- 'cipal,' o sr. Mário Vieira de Sá, 
lavra o‘ honrado socialista 3116 Í01. aPlaildlcio.

Sá Pereira-e o dr. Estevam!, ~ Ainda sobr!  este, assuf °, ; r . . . . . .  'houve uma reunião na terca rei-
de Vasconcellos que se re
feriram aos beilos resulta
dos que tefn ' vindo d’esse 
grande invento para a hu
manidade. D ali organisou- 
s etf ò v a mente o c o r t e j o q u e 
seguiu para o Centro Ce
lestino d’Almeida, tomando 
a presidência a convite do
presidente 
iniciadora daquella festa-, 
o nosso illustre correlligio- 
nario e digno presidente 
da camara municipal des- 

. te concelho, sr. Manuel 
Ferrêirar Giraldes, que se 
referiu ás reivind-icaèõès 
do proletariado, valendo- 
lhe isso calorosos aplausos 
e*¥ivas; Em sêguida usaram 
dapalàvfa^os srs. dr. Este- 
Vanrde Vasconcellos, Al
varo Valente, Manuel Dias 
e Sá Pereira que foram 
nruito aplaudidos. N’um 
dos: intèfvallos recitou a 
poesia í<i.° de Maio» do 
nò-SSO presado arnigo Joa
quim dos Anjos, o menino 
Hò rácio Ferreira Saloio, 
que recebeu moitas pal
mas..,

A filármónica i.° de De
zembro e os grupos musi
ca is”« Agricola» e «Baltazar 
Manuel Valente», prehen
chiam cóm o hymno «i.° 
úc Maio», os intervallos, e 
fecharam esta brilhante fes
ta com a «Portugueza».

Eram 5 horas e meia da 
'tarde quando principiou o 
'jantar oferecido aos orado- 
Tes no hotel Ribatejo, ter- 
minando^s^ entre os mais 
afectuososlbrindès.

da associacao

;Commeníatios k. Moíiciaa
E splendida so irée

' Pròteovida pela Associação das 
: Classes'Mixías Operarias d’esta 
' villa realisou-se "no dia 1.° de 
Maio, no vasto' salão do Centro 
Celestino d’Almeida, uma esplen
dida «soirée».'O salão, què esta
va vistosamente ornamentado com 

'Landeiras, quadros e ferramentas 
de diversas artes e ofícios produ
zindo uin magnifico èfeiío, con 
servou-se repleto de damas das 
rnais distinctas d’esta villa, dan
çando-se ali até de madrtigada.

ISiiígBííhos
Por modos tem causado engú- 

Ihos aòTr. administrador do con
celho as obrâs que a digfta cà- 
Inafa 'municipa’1 tefn Ultimamente 
mandado fazer. Tenha paciência, 
senhor, a lu? electrica tambem 
foi bastante contrariada e até, 
segundo o desejo d’alguem, che
gou o entrave d’esse grande me
lhoramento a estar dependente 
‘da nossa vontade — desejo que 
repeliiírros, claro -  • e ella ahi es
tá brilhante e clara, graças á 
muita dedicação dos cidadãos qua 
tão intelligente e honradamente 
constituem a vereação d’este mu
nicipio.

Sissdlcaios agricoias
Conforme noticiámos, no do

mingo passado realisou uma con
ferencia sobre sindicatos agríco
las e caixas de crédito agricola 
mútuo na sala da camara nsuni-i

ra, á noite, no lárgò da Caldeira, 
43—1.°. de agricultores da Moi 
ia, Samouco, S. Francisco, Cam
po e d’esta villa "para se resol
ver sobre preços da batata, fi
cando assente durante a semana 
qne © preço fosse de 600 réis 
a arroba, e que todas as sema
nas se estabeleça preço novO.
A l í v i o  6S55 Í j s l c i p i ? !

Pelo sr. ministro do fomento 
foi já  assignado o decreto" em 
que o govêrno toma poSse do ra 
mal do caminho de ferro do Pi 
uhal Novo a esta villa.

"OoiYiqsiaiíío o ramal nfifo tenha 
sobrecarregado com clespezâs o 
municipio é, no èmtánto, um alí
vio.
A  en ís iiiilio  da t e r r a  saa- 

tal.
Por telegramma do Rio de Ja 

neiro, (Brazil) recebido em 3 do 
corrente, acabámos de saber que 
vem a caminho da sua terra na
tal, depois de uma ausência de 
41 annos, o devotado própugna- 
dor dos interesses da colónia 
portugueza o illustre chefe dè 
secção-do tézòiíro do Es tado mo 
Rio Grande do Sul. o nnsso con
terrâneo, sr. Firmino José Ro
drignes, que deverá chegar

, 'que reprôdn- 
da «Maria Ca-

Lisbòa a bordo do paquete «Aia 
guáya» no dia 1-7 do corrénte.
SSraíiséfóBés

t ia  por ahi uns gramofones ou 
máquinas falantes, como lhes 
queiram eharriàr 
zem uns trechos 
chucha», «'Ora vai 'tu'»,' etc., qne 
muito divertem,'dè quando em 
quando, a sociedade. Tanto a 
parte musical como a letra per
cebe-se com uma clareza extraor
dinária. No «Ora vai tu», pare
ce mesmo que estamos a ouvir o 
auctor das máquinas: «Eu bèin 
quero, não posso, ai, ai»!

fessisíÊÍssss» áriaaafa
Por sentença do merit.m0 juiz 

da 1.® vara cível de Lisbôa, sr. 
dr. João Baptista de Castro, foi 
mandada incluir nos cadernos do 
recenseamento eleitoral a illustre 
médica, "sT.1 D. Carolina Beatriz 
Angelo-.

Vê-se, pois, qúe o feminismo 
triunfa.
flass EE m . ■.

Queremos dizer mais u m ...  
sucio, que pinoteia de parceirada 
com um outro sucio já  bem cò- 
nbêcido até da farmácia d’onde 
nos veio a calúmnia dos serviços 
prestados a João Franco, pelo 
calote que lá deixou, e que, jun
tos formam uma bella parelha de 
onágros.

Infelizmente, nem só o zuírar. 
pelo visto, é permitido áquellas 
alimárias: é o tambem o coice. . -.

C o rn o , porém, todos estão pre 
cavidós com áquelles brutos ha 
poucos mezes ainda ao serviço 
do govêrno civil e da Casa da 
Moèdã, o perigo não é de temer.

Deixai os escoucear, pois, até 
que deitem a terra os muros, de
crépitos e desmantelados já, da 
immunda estrebaria em que se 
acham presos á baia e, por si
gnal, com corda á larga e farto 
penso, tambem, segundo parece.

carregando ás juntas de 'paroquia a i 
patriótica missão de procederem  a '  
esse serviço'nas réspectivits' freguéii- 
as. A s juntas de'paroquia agregando 
a si o juiz de paz. o professor priYífa- 
rio o fiiia l e o notário, constituirão âs 
COMMISSÕES PAÍIOQUÍAIS'DK ESTATÍSTICA. 
Cabe lhes o prestar êste relev ante ser
viço R epuD liía; apurar o que a nòs- 
sa terra produz E ’ a terra a nossa 
maior riqueza. Para ser 'bem adm inis
trada é preciso que. ao certo, se s£i- 
ba o qne da tèrra se colhe.

Devem as com m issões ; paroquiais' 
de estatística fazer vêr a todos os a- 
gricultores da freguezia. a quem di
re i tamente s'e dirigirão, qiíe as suás 
declãiações sobre ò que sefnearam ou 
colheram nada os prejudicará, e que 
faltahdò á -verdade prefudiCara o Paiz.

Nos boletins ern qúe as commissões 
paroquiais de estatística deverão as- 
sen tar as detflarações dôsagricultores. 
os noníes destes p o ie m  deixar de 
aparecer e se em substituídos por 
simples num erós. O que se deseja sa
ber não”é o que este ou aquelle se 
'tneou e cbVhèu.'rh‘as sitn d que em 
toda A freguezia a terra prod uziu.

Junto remeto b boletiríi relativo 'A 
sÈMENTRitfA de trig o  que deve sér en
via .io. depois de colhidas as. informa
ções dos agricaltores. ate i 5 dia do 
mez de maio proxim o.'ao agrónomo 
do districto a que essa freguezia p e r
tence».

aos agriessStaresA jà ê llo
Pela 3.1 repartição da Direcção 

Geral da estatística agricola do 
Ministério das Finanças foi en
viada ao presidente da Commis
são paroquial de estatística d’es- 
ta freguezia., a seguinte circular:

«O G ovêrn o, attendendo á necessi
dade urgente de se.cp.nhecçr o valor 
da producção agrícola do nosso Paiz, 
organisou, por derreto de 29 de mar 
ço ultim o, a estatística agricola, en-

Na impossibilidade de se diri
gir directamente a todos os agri
cultores d!està villa que fizeram 
sementeira de trigo na freguezia, 
a dommissão Vem "por este meio 
ápeHar para 0 "seu patriotismo 
convidando os a comparecerem 
na Camara, ámanhã, segunda fei
ra, das 8 ás 10 horas da noite, 
afim de prestarem á commissão 
os esclarecimentos 'necessários 
pára que ella póssa desémpenhar 
se cabalmente da missão que lhe 
foi confiada pelo govêrno Provi
sório da Republica, no sopremo 
interesse do Paiz.

Aldegallega, 7—5—1911. O 
presiderite da commissão, Anto
nio Julio Pereira Moutinho.

S^ersegisíiçâo
Procurou-nos hontem 0 encar

regado da casa G. Gonzalez & 
C.a de installações electricas'pa
ra que, por méio d’«0 Domin
go», se esclareça 0 'público d’es- 
ta villa dè que a referida casa 
está sendo atrozmente persegui
da pela antiga empreza de ins 
t.illações de combinação com os 
empregados da fábrica. Ora 
motivo d’èsta perseguição está 
justificado: A casa G. Gonzalez 
& C.a tem já  um avultado núme
ro de installações contratadas os 
preços dos seus trabalhos são 
muito inferiores aos d’aquella e 
mais perfeitos e 0 material me
lhor. Senão veja se: Qual 0 mo
tivo porque se têem feito as li
gações para  ôs prédios da empre
za antiga è não para os da casa 
G. GohzaleZ & C.a? Os empre
gados desculpam-se cóm 0 enge
nheiro e este cóm áquellès.

Ao sr. concessionário 'co mpete 
olhar por estes abusos evitando 
os, de pronto, pois que tambem 
é íim prejudicado; ao público o 
lhar para aqtieiles a quem deve 
não ser hoje èxplófádô- Sim, 
lembrem-se quanto querià â sr -a 
empreza em questão por ca^a 
installafião e por quanto sé su
jeita hoje.

Os íraSnallsisílorès rasraes
Acontece com os trabalhado

res do campo pássâfein de ma
nhã até á noite na praça á espe
ra que os patrões fechem contra
to. Em consequencia do prejtíi 
zo que isto causa a uns e Outfós 
lembrámos ás associações dâ 
classe agricola que estabeleçám 
uma hora certa poupando assim

MAGALHÃES LIMA
Nao Somos inclinado ao

men dò elogio. Não temos

a sacrifícios os collegas de fóra.
A o s  s e s t l s o r io s

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

regi
mes

mo coragem para  0 iniciarmos 
quándo a pessoa a quem nos re
ferimos 'não nol-o merece. Para 
nós a idéia é tudo, apessoa qua
si uada. Quando, no emtanto, a 
peâsoa é da envergadura da que 
hoje Aldegallega vai, por algu
mas-hóras, possuir no seu Ssio, 
não podemos deixar de confessar 
que a idéia está honrada.

Dissemos que, para nós, a 
idéia é tudo. Não ha dúvida al
guma de qtíe, nós tempós qne 
vão correndo, os ídolos de nada 
valem em relação ao passado. 
Mas tambem concordámos que a 
idéia, para vencer, deve ser pos
suída por boniens de alta enver
gadura intélèctual e moral. A 
Republica jámais se implantaria 
em Portugal se os homens que a 
apregoavam tivessem1 os mesmos- 
defeitos dos partidarios da monar
quia.

Ora Magalhães Lima não se 
impõe a toda a gente só pela for
mosura e seducção da sua pala
vra apaixonada de tribuno. 0  seu 
nome é mais conhecido no ex 
trangeiro que em Portugal. Esta 
afirmação constitue uma vergo
nha para nós mas é Uma verda
de. A nação portugueza, tão pe
quena Como1 é, não -conhece ain
da hoje, irífelizmente, os seus 
hóméns de valor. E  Magalhães 
Lima devia èstar no coração de 
todos.

A Historia ha de descrevel-o 
nas suas páginas e todos os re-) 
publicanos -portuguezes hão de. 
conservar na alma 0 seu nome 
como 0 d’um amigo e d’um sin 
cero. Antes qne as balas dos re
volucionários de. 4 de Outubro 
se fizessem sentir nas ruas de 
Lisbôa, já  a voz do Grão-Mestre 
da Maçonaria Portugueza retum- 
,báva eloquente nas salas de Pa
ris. Foi elle quem fez a mais di
fícil fase revolucionaria, a revo
lução intelectual. De Paris, a 
i\13è intelectual da Humanidade, 
Magalhães Lima fez sentir a to
do 0 mundo qúe Portugal queria 
viver e que, detestado por todós 
em Virtude da falta de Senso dos 
seus dirigentes, ainda havia de 
mostrar, dentro d’um regimen 
republicano, que era digno des
cendente dos homens da Renas
cença.

Não sabemos se 0 povo da 
nossa terra é conhecedor da pou
ca importancia que os proprios sá
bios extrangeiros nos ligavam. 
Talvez não conheça este facto, 
mas nós garantimol 0. Éramos 
nós estudante do liceu e, ao pas
sarmos um dia a vista sobre não 
nos lembra que volume de histo
ria de Victor Duruy, pasmámos 
ao vêr qtíe este sábio historiador 
nos confundia a todo 0 passo 
com os hespanhoes. Pasmou-nos 
este facto porque para Portugal, 
sob 0 ponto de Vista historico, 
não se póde olhar levianamente.

:>sos d!estè pequenino pe
daço de terra em que nascemos, 
ousaremos perguntar, como Ale
xandre Herculano, que Seria da 
Humanidade se Portugal tivesse 
perecido no berço? Sim, 0 que é 
preciso que todo 0 portuguez te
nha a todos os momentos presen-

as passadas e só agora, desper* 
tos pára à 'realidade das coisas, 
reparamos no profundo abismo 
em que nos íamos deixando cair.

Não esqueçamos pois que a 
Magalhães Lima, como a tantos 
outros, devemos 0 ter soado já  a 
hora do nosso dèápèrtar e, âo 
primeiro diplomata da Republica 
Portugueza, devemos ainda mais 
0 valoroso trabalho de fazer qne 
Portugal fosse -considerado lirnâ 
nação autónoma, completamente 
independente, e não uma provin
cia da Hespanha como lá pór fó
ra se julgava.
, Por tudo isto e pór muito ma

is, que não cabe n’um pequeno 
artigo, Aldegallega deve-se or
gulhar por receber hoje em seu 
seio uma das maiórés inteléCtua^ 
lidadès íniindiars.

Viva-Magalhães Lima!
P aui.ik o G ómes.

D ESCA N ÇO  SEMANAL 
A viso

Tendo a junta de paroquia re
cebido várias reclamações e pro
testos contra a fórma por què 
alguns srs. commèrciarites e in
dustriais têem transgredido 0 de
creto de março ultimo e 0 regu
lamento elaborado pela Cáhiara 
Municipal e approvado pór suà 
ex.a ó Ministro do Interior, è 
sendo do seu dever Zelar pelk 
observância da lei, 'vem, pór os- 
te meio, prevenir todos áquelles 
que têem assalariados de què 
não pódem fazer trocas cóm os 
seus empregados nem privar es
tes do descanço a que têem di
reito’no dia que 0 Ifegulamcntó 
estabelece, sob pena de incorre
rem nas penalidades comffiinadas- 
no referido decreto.

E s p e r a  a junta que tís -srs. conv- 
mérciantès e industriais recebam 
na devida consideração 'èste ávr- 
so para se evitarem factos como 
os que estiveram iminentes nà 
segunda feira ultima e que a to
dos desagradam.

Aldegallega, 7 de Maio dè 
1911.—O Presidente da juntà 
èm exercício, Joaquim Maria Grê- 
gorió.

— — — -------- to—    

Livros bc cscripturaçãò, 
íraviaíios

Tendo sido ha tempós remeí- 
tidos de Lisbôa para a minha òà* 
s'à, n’esta villa, 3 livros dé es'- 
cripturaçào, acondicionados n ’ti
ni a canastra, e não tendo até ho
je  chegado ao Seu- destino, decer
to por engano na conducção, pe
ço 0 especial favor, á pessoa à 
quem foram entregues, de m ’05 
restituir, poÍ3 me fâzeín muita 
falta, e a ninguém mais pódeSt 
servir.—Caetano Albefto-.

te na memória, que foi esta

DESCANÇO  SEMANAL
llecíiuÉ^afâo

Em virtudè da má disposiçlo, 
em que a ultima portaria veio- 
colocar a lei do descanço, porta
ria está qtre revogou 0 encerra
mento, declaro que, de hoje etn 
diante* deixo de ter qualquer in~ 
terferencia no assunto, nem de 
elle já  mais quero sabei1, por não 
vêr possibilidade no seu cumpri
mento integral

pequenina naçao, no extremo 0- 
cidente da peninsula ibérica, 
quem deu a toda a Europa a luz 
da civilisação que hoje nos ia 
ofuscando.

Felizmente que despertámos 
d’este longo letárgo em que jazia- 
mos. Foi como que um sonho 
produzido pelo haschich. Embria- 

1 gados sonhavamos com as glóri-,

de maio de 1911 - - 
nio de Carvalho.

Aldegallega, 5 
-(a ) Symphro-
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Está demonstrado actualmente 
que o cristianismo é uma compi
lação das religiões orientaes, en
xertadas ho tronco .judaico-chal- 
daico e egypcio.

Jesus Christo é um mytho 
que com os nomes de Wischnou, 
Cliristna, Budha, Mithra, Sera- 
pis, Osiris .e Baccho, se encontra 
nas lendas e livros religiosos da 
índia, Persia, Egypto e Grecia, 
muito anteriores á aparição do 
cristianismo, encarnando, vivèh 
do, morrendo e resuscitando da 
mesma fórma e apenas com a 
variação de nome.

O baptismo por consequencia 
não foi instituído pelo Salvador 
como os cristãos pretendem.

Vejâmos sobre este assunto o 
que dizem alguns auctores:

«Pertuliano, um oadre da igreja, no 
capítulo 4.0 do seu liv ro  «De proes- 
criptione» afirma que os padres pa
gãos de Mithra davam a rem issão oos 
pecados nas suas confissões, baptisa- 
vam e crismavam em nome de seu 
Deus».

Romeu Manzoni.

«Os indios lavavam a criança com 
agua sagrada, dando-lhe depo.s o n o 
me de uin génio que se convertia em 
seu protector e r.o seu anjo C usto 
dio. e «ue, ao fim de quatro mezes. 
a ofereciam ao sol, rasurando lhe os 
cabellos em fórma <ie corôa. para 
imitar o disca d'aquelle astro. En t-e 
os persas, o «mobed» (sacerdote) ba- 
ptisava a criança, esprem endo-lhe na 
bôca com  um panno de v Igodáo o su 
co da arvore chamada «hom».

E milio Bossi.

« 0  baptismo cristão nao derivará 
do baptismo indou? Vêde com o é fá 
cil assignalar a sua origem . Os parti 
darios de Christna têem um no sa
grado— o Ganges— cuja agua deve 
servir para lavar a mancha original. 
João Baptista e os seus sectários têem 
igualmente um rio sagrado— o Jordão 
— cujas aguas são empregadas com o 
niesroo fim.

Este costume é tão reconhecida 
mente nascido dos paizes orientaes. 
oncte as abluções religiosas predom i 
na na, tão vulgar em to ;o o mundo 
que ;ós apóstolos subm eteram-lhe Je
sus. sem ousarem atribuir lhe o mé
rito <ia criação do prim eiro dos seus 
sacramentos. Havia um meio unico 
paVd se tirarem  de embaraços, e era 
estabelecer João como p recu rso r de 
C risíó poT orderti do T o d o  Po eroso 
— e foi o que se fez.

Aos 16 annos. os ly^ios sao obrisa 
dos a apresentai- se íírt templo com o 
fii* de que lhes seja confirm ada a sua 
purificação pela im posição <io oleo 
santo. Esta cerim onia adoptou-a tam 
bem a religião nova— 0 catholicism o. 
Como não é possivel levar todas as 
crianças ao Ganges, os brahmanes 
substituem a agua do rio sagrado p e 
la agua lustral na qual fazem disso 1 
ver sal e aromas para a conservarem . 
Como não se póde, igualm ente, á 
medida què os membros da commu- 
nhão cristã augmeníam, transportar 
lodo? os recem-nascidos até ás mar
gens do Jordão, os apóstolos, seguin
do 0 rito  ind ico , adoptíim o uso da 
agua benta».

Lu iz Jacoi.liot.

«Baptismo. Sacramento indispen- 
savelmente necessário para a salvação.

Deus não admitirá ninguém  na sua 
gloria, a menos, que uma \ ez na sua 
vida não tenha r?cebido agua fria so
bre o occipicio.

Esta agua tem a virtude de livrar 
Uma criança de um pecado enorm e, 
expiado pelo filho de Deus. e qne não 

com etido senão alguns milhares 
Oe annos antes dos pais da criança 
terem pensado em se reproduzirem ».

B arão d 'H oliuch .

«O baptism o, n uma sociedade bem 
organisada, seria considerado um c ri
me. Com efeito, o baptismo é í nti 
hygienico, deshum ano, inconsequen-

_Anti-hygienico. porque náo só ex- 
Poe o recem -nascido a resfriamentos 
eA maus are :, mas amda o póe á mer- 
ce de toda a espécie de m icróbios 

se encontram  sem pre na agua 
ímpui a dos baptistérios, onde vão 
mergulhal-o.

E  deshumano. p o r que no baptis- 
m0 ! geralmente, sujeita se o intio 
Çente aos inconvenientes de uma 
longa V.iagem e a violências diversas 
que quasi sem pre, n ’esse acto se co- 
n*£tem, despin.la o ao ar frio ; expon

do-o a correntes. . .  Quantas crianças 
se constipara, ap nham anginns. b ro n 
quites, com a aventura do briptismo?

O baptismo é inconsequente. A p a
ga os pecados, dizem. O pecado de 
Adão. isto é. todo o pecado.

Se assim fosse, depois de baptisa- 
dos, ficaríamos p uro s com o A dão e 
E va no Paraizo, antes de comerem o 
frueto. e como já não ha arvores do 
bem e do mal. para nos seduzirem , 
claro e tá que. perm aneceríam os in- 
nocentes e puros toda a vida. O p < tal 
não sucede. Os padres chamam-nos 
pecadores, mal nós vemos a luz do 
dia. T o d o s nascemos em pecado, to
dos morremos em pecado; o pecado 
é inherente á nossa n tureza. Pelo 
merios é assim que reza a igreja. O 
baptismo, não nos isenta do pecado, 
não salva, não purifica.

O biptism o é, finalm enía, Urn cri 
me. Na cèrimónia do baptismo o pa j 
dre deita saliva na bôca da criança. ‘ 
O ia a saliva é sangue; todos os naíes 
que ha no sangue, vêem na saiiva. A 
saliva « o pe:or vehiculo das doenças 
contagiosas. Por e^se motivo o padre 
tuberculoso, doente de asma. ataca
do de venereo, syphiiittço, leproso, 
etc., transmite á criança em vez da 
graça que não tefn. todas essas doen
ças de qúe seu corpo enferma.

Quantas crmnças temos visto m or
rer definhadas, anémicas. resequidas, 
só p o r qúè foram  baptisadas com 
agua m icrobilisada e ungidas— que 
h o rror! — com escarros gangrenosos. 
lusmeiras pustulentas, d'um  libertino 
que representa Deus.

No rnundo, entre cada milhar de 
cidadãos, não se baptisam dez. E  to
dos vivem . Isto quer dizer que 0 bap
tismo não é essc-ncial á vida; que se 
póde viver sem baptism o. Com  efei
to, náo é necessário para nada. Náo 
é só desnecessário: é pernicioso, co
mo vemos. O baptismo muitas vezes 
éxterm iha-nos, depaupera nos, ani- 
quila-nos, envenena-nos. E quando 
não prejudique, pelo menos é inutil.

R enunciai, portanto, ao baptismo».
T homaz da Fonseca.

Basta de citações e vamos ao 
resto-.

No centro Dr. Affonso Costa, 
procedeu-se diferentes vezes á 
leitura de livros d’estes aheto- 
res, e muito principalmente de 
este nltimo, assim como tambem 
das «Cartas PoliíicáS» de João 
Chagas. À minha insignificante 
individualidade realisou Várias 
conferencias ele livre-pensamento; 
durante a quaresma tivemos tam 
bem a nossa semana 1-aicá, proce
dendo como fèz ha pouco tempo 
em Lisbôa a associação do Regis
to Civil.

Em maio do anno passado deu- 
nos 0 prazer de vir realisar iimâ 
conferencia 0 nosso amigo Alva
ro Valente. Pois bem; depois de 
tantas canceiras, depois de mui
tos apoiados e enthusiasticos bra
vos, 110 fim de muitos aplausos, 
e muitas adesões esses que afir
mam, que aplaudam, que aderem, 
que se proclamam alto e bom 
som emancipados de Massarocas, 
Pésudos, Benebrutos e quejandos, 
precipitadamente baptisam os 
seus filhos para condescenderem 
com as suas mulheres que não 
querem 0 registo civil nem que 
âs matem!. ,  > Vamos, Exm.a S r.3
D. Adelaide Moret, classifique 
V. Êx.a esse acto e diga se elle 
não merece uma censurasinha, 
s°m que por isso peque de into
lerante.

«Se deVemos respeitar as 
idéias alheias para que respeitem 
as nossas», como V. Ê x.a diz no 
seu artigo, por que hão respei
tou as idéias de D. Maria Velle- 
da e combateu 0 artigo d’essa 
senhora «As victimas da discipli
na? »

No emtanto, minha senhora, 
essas idéias são as mesmas que 
expõem Victor Hugo, Tolstoi, 
Reelus, Bakounine, João Grave, 
Kropotkine e tantos outros que 
combatem 0 militarismo, e com 
os quais V. E x .3 ainda não me
teu 0 dente (talvez por não os 
conhecer).

Suspeito qne V. E x .a é discí
pula daquelle célebre Frei Tho- 

jjmaz; prega uma coisa e faz ou 
J tr a ;é p o r  isso que «embirrou»

com a minha correspondencia.
Emfihi minha senhora, deseul 

pe-mè 0 atrevimento, mas não 
concordo Com 0 seh cònservantis- 
mo.

Á humanidade evolue constan
temente. Querer entravar 0 pen
samento é puerilidade è-, álém 
d’isso, temos a obrigação de se
mear para os vindouros, recor
dando q 1 ic se ‘os nossos antepas
sados não tivessem semeado pa
ra nós. por certo não gosariamos 
da relativa liberdade que actual- 
mento disfruotâmos.

E ’esta ordem de idéias nào de
vemos esperar a felicidade da «Fi
losofia Espiritualista» de Allan 
Kardec. Os trabalhos de Fitche, 
Herder, Sehiller, Spehcer, La 
marck-, Volney, Comte, Sehope 
nhanauei-, Prudhon, Beríhelot, 
Darwin, Haeckel e Bnohner. 
provam qúe só a filosofia positi 
va ou racioiiàlista, só â Religião 
da Humanidade, conseguirá esse 
aperfeiçoam énto.

Matéria, ;minha senhora, só ma
téria.

Eis 0 estado actuai da scien
cia que a d.tentia imaginação de 
um nevrótico com 0 seu «mundo 
dos espiritos» não póde modificar.

A minha falta de. instrucção 
inhibe-me de meter-me em «ca- 
vallarias altas», mas sé V. Ex.a 
0 deseja, reservarei mais duas 
linhas para outro dia tratar de 
«militarismo e espiritismo».

E sempre âo dispôi"de V. Ex.a 
para 0 que fòr prestável.

Jose Martins Dos Reis.

CAVAQUEANDO
Sob esta epígrafe escreVe ò 

ex.m0 sr. José Martins dos Reis 
n’«0 Domingo» de 23 do tnefc 
passado um longo e bêm 'elabo
rado artigo como resposta âo 
nosso «Com â devida vénia» de
19 de março ultimo.

Lendo e apreciando esse arti 
go, vemos que é tão invulnerá
vel como 0 nosso. Mas ainda as
sim diremos a s. ex.a que não é 
com um escripto como 0 que aqui 
nôs qViiz dar a hoiirá de respon
der que se «metem lanças em A 
frica» e que, com respeito a 
«amalgamas», é coisâ que alli 
não ha, já  porque não é tesse 0 
nosso costume, já  porquê a ver
dade é sempre inconfundível.

Quanto á critica ou censura li
vre, diriamos a s. e'x.a, não co 
mo resp.usta mas sempre cava
queando, que sim, que era bom 
que ella 0 fosse, mas que infeliz 
mente 0 não é. E tan o o não é 
qne, Se nós criticarmos ou cen
surarmos os de cima, quanto 
mais óbvia e verdadeira, racio
nal e lógica essa critica fôr, tan 
to mais as vindictas é as repre- 
zálias, as contumélías e as mes 
quinhas vinganças Calarão sobre 
nós por «dá cá aquella palha», 
por nada, por Coisa nenhuma!

Duvidará s. ex.a d’isto? Expe
rimente e verá. Censure as irre- 
gularidades d’um «grande trun
fo»—auetoridade ou não auetori
dade—e verá 0 que lhe sucede. 
E não julgue s. ex.a que nos re
ferimos aos homens do actual re 
gimen: referimo-nos aos homens 
de todos os tempos e regimens 
havidos e por haver. Se duvida, 
repetimos, experimente e verá

Que a critica oti censura fran 
ca e sincera^ leal e verdadeira- 
devia ser livre, nao ha dúvida, 
mesmo porque «RidieUlum acri 
fortius ac melius magnas plerum- 
qne secat reso»; mas 0 peor é a 
volta,

O hotoem sem razão é geral
mente 0 que mais grita, 0 que 
mais a quer ter. E  quando al- 
gueth lhe diz que andára rbal 

!n’ísío ou í^aquillo, ai d’esse al

guém se não é bastante pudero- 
zo para com elle se medir, não 
no campo do revólver ou do flo
rete, mas no da moral, no do ia- 
tellecto e no de r iu  to!

Quanto aô Registo Civil está 
muito bem. Para nós só teve 0 
pequeno defeito -de não sôr gra
tuito. visto que é obrigatorio. 
Nas Terras de Sancta Cruz cus 
ta elle apenas um sello de 309 
réis que, pela nossa moeda, nun
ca chega a 100. Logo, 0 Regis
to no Brazil é grátis. E qual das 
duas Republicas é mais amiga do 
seu povo, a portugueza ou a bra
zileira?

Gomes Leal mudou d’idéias! 
Gomes Leal era atheu e fez-se 
christão-cafhohco! Fez Gomes 
Leal muito bem, porque isto-de 
Religião é uma questão de cons
ciência em que ninguém deve 
entrar. E não, porque ao «resur- 
gir da carne», ou após a-«morte 
do corpo», cada «Eu» terá de 
responder por si. Logo, Gomes 
Leal fez-se christão-catholico co
mo se puderia ter feito christâo- 
espírita, o que nãó teria sído pe- 
or, nem para elle nem para os 
seus compatriotas de boa vonta
de, qne ao menos teriam d’inda- 
gar 0 que viria a ser «áquillò de 
espírita», chegando assim a de
parar com a incomparavel «Phi- 
lozophia Kardec», obra grandio
sa e bella a que 0 mais renitente 
materialismo terá de ceder um dia!

Um dos maiores defeitos da 
humanidade consiste em não ha
ver humanidade, aquella boa hu 
manidade que ensina a não se 
querer para os outros 0 que pa
ra nós se não quer, e por isso 
dizemos Com alguem:

Se te não souberes p ô r 
No lugar do accusado.
Serás ma;s para julgado 
Do que para julgador.

Quantas vezes mudamos noa 
de paíecer em questões de nada, 
quantas? E não queria s. ex.a e 
tantissimos outros que Gomes 
Leal mudasse d’idéias n’uma 
questão de pura consciência que, 
ponderadinha a cito, rezume a 
«suprema questão» de todas as 
questões humanas?!

E não pense s. ex.3 que somòs 
pára ahi alguma earolona! Quei
ra 0 esclarecido Redactor d’este 
hebdomadario dar publicidade 
aos nossos pobres escriptos «So 
cialismo» e «Agua na fervura», 
que ha tempitos lhe enviámos, e 
verá què não, que hão somos. 
E tánto 0 nao somos que também 
já  fom os... umâ indifferente, 
senão uma descrida!

Mas desde que um dia lemós 
0 «Evangelho» e os «Prophetas» 
a sério e, ultimamente, parte da 
«PhiloZophia-Kardec», estamos 
convencida de que Deus é Deus 
e de que o seu Christo viefa ao 
mundo ho tempo prescripto.

E ponto, senhor. Se não res
pondemos ao seu bello artigo, 
cuja resposta aqui não caberia, 
temos ao menos cavaqueado, pa
lestrado um pouco com certa a- 
menidàde e franqueza, dando as
sim por terminada a nossa ques- 
tiuncula, caso s. ex.3 n;isso con
corde, subintende se.

Adelaide Moret.

A N N U N C I O

bunal Judicial desta co
marca, se ha de arrema
tar, e entregar a quem 
maior lanço offerecer so
bre a respectiva avaliação, 
o predio abaixo menciona
do, pertencente ao casal 
da fallecida Maria José 
Candida, moradora qiie 
foi nesta villa, o qual vai á 
praça, em virlúde de deli
beração do conselho de 
familia e accordo dos inte
ressados, para pagamento 
do passivo descripto no 
respectivo inventario de 
menores, e é o seguinte':

Um predio composto de 
duas moradas de casas 
terrefts, com quintal, sito 
na Rua Central, d’esta vil
la, e com frente, as ditas 
casas, uma pára esta rua e 
outra para a Rua Corte 
do Mouro, foreiras a Fran
cisco Maria de Jesus Relo
gio, casado, proprietário-, 
desta villa, em 3$ooo reis 
annuaes, sem laudémio, 
avaliado em 5oo3ooo réis.

Declara-se, para os de
vidos effeitos, que a respe
ctiva contribuição de re
gisto e despezas da praça 
serão á custa do arrema
tante, e para ella são cita
dos, pelo presente, quaes
quer crédores incertos-, a 
fim de deduzirem os seus 
direitos, querendo.

Aldegallega, 34 de Abril 
de 1911.
V e rifiq u e i a exactidao*

O JU IZ  D E  D IR E IT O ,

Antonio Jorge M arça l

O E S C R IV Á O ,

Pedro José Bandeira. 

J ^ N N T j N G l O

A sm a í is i T i Ç i o
(g .3 psafelícação)'

f i o  dia 14 de Maio pro- 
â ximo, pelas 11 horas da. 
manhã e ás portas do T ri

UDA
( l . a pssfolâeafão)

e l o  Juizo de Direito de 
esta comarca, cartorio 

do i.° officio, e por deli
beração do Tribunal do 
commercio, nos autos de 
fallencia, em que é reque
rente José Cordeiro Ma- 
naia, hão de ser postos em 
praça, na casa do fallido, 
sita na rua Almirante Cân
dido dos Reis, desta vilia, 
no dia 14 do corrente, pe
lo meio dia, os bens arro
lados, pelo preço da sua 
avaliação.

São citados para a dita 
arrematação quaisquer 
crédores incertos nos ter
mos e para os effeitos do 
n.° i.° do art.0 844 do C ó 
digo Processo Civil.

Aldegallega, 4 de maio 
de 1911.
Verifiquei a exactidão

O JU IZ  D E  D IR E IT O

A . M arçal.
O E S C R IV Á O

José Maria dc Mendonça



C i s t  COMMERCIAL
I D E

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

por preços reduzidos.
Unico representante da casa das célebres machinas 

de coser M E M Ó R IA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
ment, Grit^ner 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.

n i  « I t A T I S

10-RUA DA CALCADA- 1 2

UMA AGENCIA
DOS

A R M A Z É N S  G R A N D E L L A
EM

terra do paiz ornle hajam estações postais
A partir do dia 1 de Janeiro de i g i  1

N'estas agoncias deverão ser entregues os pedidos, escriptos em 
billietes postais ou cartas devidamente selladas com estampilhas de 
25 e sobrescriptadas para ÍKSfiAJVfiíSíBLÍLA «fc C .a—lêa ia  d o  
«9tsro ,

PASSADAS 48 HORAS, nas mesmas agencias serão entregues 
os catálogos, as collecções de amostras ou a resposta a qualquer in 
formação que tenham pedido, isto sem despeza alguma.

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

Mão é preciso martòar cfinheiro abianíaba, 
sò se paga no acío (ta entrega 

3 ©
POR ACASO,'o que rarissimas vezes acontece, os artigos ou fazen
das recebidas não fôrem fornecidos perfeitamente em harmonia com 
o pedido ou não CORRESPONDEREM ao que esperavam pela 
SIMPLES LEITURA DO CATALOGO, não serão obrigados a 
ficar corn esses artigos, IMMEDIATAMENTE

DEVERÃO
tornar a empacotar o que não lhes agradar EXACTAMENTE co
mo vinha acondicionado e sobrescriptado para GRANDELLA
& C .a— Rua do Ouro, 215— LISBOA leval-o novamente á 
ágencia 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 eífectuadas, a probida
de commercial dos A R A IA ZE N S  G RAN  D E L LA  impor
tante casa commercial do paiz que, d’esta fórma, põe á disposição de 
todos os habitantes do paiz OS COLLOSSA1S SORTIMENTOS 
DA SUA SEDE EM LISBOA, pelos mesmos preços que vende 
em Lisboa, ao balcão.

Estas Á G I5 X C I.4 S  são as Estações Postais em cada terra 
do paiz.

éfíôs c/Zrmazens grandella.

N A  IE GE T A L
A  medicina vegeta!, será a prim itiva, mas é a mais natural, a m aisprom  

pta. a mais barata e a menos perigosa. Com  várias nom enclaturas, fórmulas 
caprichosas, rótulos bonitos e n klam es extravagantes, os m édicos receitam 
e as pharmacias vendem  sempre, «por alto preço», extractos dozeados de 
plantas ião vulgares, que em qualqner quintal se e n o n tra m  sem custo E ’ 
uma industria iegal, scientifica, necessaria, mas que só póue existir p<jla ex
ploração dos enferm os, nem sem pre ricos. O D IC C IO N A R IO  D E  M E D IC I
N A  V E G E T A L  (ao alcance de todos) p o r Çarlos M arques, é portanto, util 
em todas as casas.— O i.°  volum e, de 176 páginas, indica «os signaes q.ue 
caracterisam  as principaes enferm idades e a sua cura pe!a therapeutica ve 
getnl», raizes, folhas, flòres e fructos, etc.— O 2.0 vol. tambem de 176 pag. 
trata da «descripçáo botanica e emprego medicinal» das principaes piantas 
portuguezas e brazileiras.

Cada volum e custa apenas 200 rs. (pelo correio 220 rs.) e encontram se 
já A venda nas principais livrarias do reino, ilhas, África e Brazil. Os pedidos 
devem ser dirigidos ao editor,

A N I - T U I Í O I O

COMARCA DE ALDEGALLEGA 
1 I E J 0

(g .a lííiblieaçâo)

P elo Juizo de Direito de 
esta comarca, pelos autos 

de carta precatória civel, 
para nomeação de louva
dos, avaliação e arremata
ção, extraida dos autos de 
execução de sentença em 
que são exequentes á fir
ma commercial J. L. Bra
zil e executado Vicente Ri
beiro Andrade G.alvão, 
vão á praça á porta do 
Tribunal d’esta comarca 
no dia 14 do mez de maio 
proximo, pelas 11 horas 
da manhã, para serem 
vendidos por preço supe
rior ao abaixo declarado 
os seguintes prédios:

Uma fázenda composta 
de vinha, alguma terra de 
semeadura, situada no Al
to de S. Sebastião da fre
guezia de Nossa Senhora 
da Boa Viagem, da villa da 
Moita, no valor de 35o$!ooo 
réis.

As bemfeitorias existen
tes numa fazenda sita no 
mesmo sitio, que se com
põe de vinha, terras de se
meadura, arvores de fru
eto, casa de habitação e 
arrecadação no valor de 
900^000 réis.

São citados para a dita 
arrematação quaisquer cré
dores incertos nos termos 
e para os effeitos do n.° i.° 
do art.0 144 do Código 
Processo Civil.

Aldegallega, 27 de A- 
bril de 1911.
V erifiquei a exactidão;

O JU IZ  DE D IR E IT O ,

A. Marçal.

O E S C R IV Á O ,

José M aria de Mendonça.

PROD O C T O S  D A  F A B R J C A  D E  C H O C O L A T E S
—  DE —

■49, CALÇADA DO CARMO, 53
—  LISBOA—  5-32

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

A L IM E N T O  D O  P O V O

10 r é i s ,  um b om  mim, i o  mm, o 7
Este saboroso alimento recommenda-se por ser 

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

10 RÉIS
© ALHOÇO M.4SS 13 SUBST.&XCBAIi

Cacau puro em pò e cacau em pó 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 facil digestão.

 ̂ L A T A S  D E  100 G R A M M A S  
PREÇOS: Cacau puro em pó. 120 réis; cacau em 

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

lega, nas principaes mercearias e outros estabelecimen
tos.

DESCO N TO S AOS REVENDEDORES 
Para revenda dirigir os pedidos a Sousa Lima, 

nosso unico representante em Aldegallega.

Com escriptorio na rua 
João de Deus, n.° 73. En
carrega-se de solicitar em 
todas as repartições da 
comarca e fóra d’e!!a, por 
preços muito diminutos.

O  B  #  'S liN H ê í

PADARIA TABOENSE
R. MARTYH DE MOINTTJTJICH:

H  ALDEGALLEGA

Pão de Vianna d'Austria a . . . .  10 e 20 réis
» dôce a ...............................  10 e 20

para diabéticos a .............  vio, 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, todas as tardes, e bolos de 'leite

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

Flautas, carcaças, bolachas, biscoitos, aríitjos t*e paste
laria, cervejaria, vinhos unos c

______________________  517

Massas alimentícias de todas as qualidades

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

Exceilente bòlo 1NGLEZ e de ARROZ.

F R A N C IS C O  S IL V A

Rua de S. Bertfo, 216-B

xrv."
I S Í O V O  M U N D O

Illustração semanal
Cada anno, 2 volumes 

de mais de 5oo páginas e 
1:000 ilíustrações, cada 
um, por s^ooo réis.

Assigna-se na Praça de
S. Bento, 28-1.0— Lisbôa.

Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 
C!AB»BTAL: gês.

Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, marítimos e agrícolas 
PRECOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega —  Antonio Viclorino 
Rodrigues. 525

mSn
20, R. DA PRAÇA, 22

11488132


