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Estamos
s c i e n t e s

JuIgavamos nós, no tem
po da monarquia, ao ou
virmos falar os governan
tes de hoje, que, chegados 
elles ao poder, immediata
mente mudariam os proces
sos politicos. Por muito 
tempo mantivemos este
pensamento, mesmo depois
da Republica implantada. 
Pouco a pouco, porém, a 
dura realidade das coisas 
nos vem mostrar que a 
educação cívica e politica 
dos nossos homens está 
muito longe de condizer ás 
suas palavras. Chegámos 
a lamentar que tanto esfor
ço se fizesse para, final
mente, as coisas se conser
varem tão semelhante^ ás 
doutros tempos.

Não é tarde, no em tan
ta. Regosija-nos a esperan
ça de que os sentimentos 
do. povo portuguez se irãd 
aperfeiçoando, a ponto de 
a verta altura se i.mpôr 
áquelles de quem deveriam 
vir o.s exemplos. E o que 
mais. nos penalisa é que a 
falta, de observancia das 
leis se vai dando talqual- 
mente como no regímen 
passado. Ha leis que nos 
enchem por completo as 
medidas, què traduzem a 
vontade tie toda a nação 
neste momento. Pois essas 
leis não, são atendidas se
gundo. as suas prescri- 
pçÕes. Vamos provar a ve
racidade das nossas affir- 
maçÕ.es.

No regimen, extincto toda 
a gente se lembra d.o qu? 
se passava com o recense
amento militar. Era tão 
grande o. número das in
justiças, que os protestos 
eram/contínuos e o medo 
da vida militar era bem 
palpável- na maioria dos 
mancebos. Eram. sempre os 
pobres quem se escolhia 
para. aquelle serviço. Os 
ricos, e os que, por qual
quer motivo,, arranjavam 
vim bom padrinho, fortes 
Que fossem, sahiam izen- 
tos, passando sorridentes 
por entra áquelles que, 
muitas vezes, eram o bra

ço direito de sua casa. Se 
algum protegido da fortuna 
não arranjava cunhas suffi
cientes para evitar a pres 
tação de sangue á patria, 
havia o alçapão dos cento 
e cincoenta mil réis, por 
onde elle depressa se es
quivava áresponsabilidade 
duma farda envergada. 
Era triste o espectáculo do 
recrutamento.

Veiu a Republica, o re
gimen da Igualdade. Todos 
serão militares, dizia-se. 
Acaba-se a remissão, 
apregoava-se. Emfim, po
bres e ricos, operários e 
burguzes, peraltas e a ris* 
tocratas, todos serão vistos 
nas fileiras, preparand.o-sç 
para um dia em que neces
sário seja salvar a patria 
pela fôrça das armas. Até 
o tempo de serviço militar 
será reduzido, ao, necessá
rio para a aprendizagem do 
manejo duma carabina e 
duma baioneta.

Toda a gente rejubilou 
quando apareceu a lei que 
traduzia aquellas. a.ffirma
ções. Portugal iniciava, 
pois, pela vida militar, o 
regimen da Igualdade. 
Chega, porém, a hora do 
recenseamento e, qual é o 
nosso espanto, ao vermos 
que as mesmas desigualda
des se dão. Lá, vêem os bem 
apadrinhados para a rua e 
lá ficam os outros. Come
ça, pois, a Republica, a ser 
traída logo nos primeiros 
trabalhos de recrutamento. 
Nem ao menos por ser a 
primeira vez se atendeu ás 
promessas feitas na oppo- 
si.ção. Não é assim, que se 
captam as simpatias da 
massa popular. Não quer 
bem ao regimen quem não 
procede çom a correcção 
devida.

Estamos scientes, dize
mos nós na epígrafe d’este 
artigo. E’ verdade,estamos 
scientes.. Vamo-nos con
vencendo de que os ho
mens que rodeiam a Repu
blica não largaram os de
feitos que possuiam ao cur
varem-se perante o trd.no 
de Manuel II. A nós não 
nos enganarão elles. De 
longe temos visto muita 
coisa que muitos, que es
tão lá em cirna, não obser
v a m . E’ por isso que a m is 

são dos bons republicanos 
não acabou com a implan
tação da Republica. Deve
mos velar pelo bom anda
mento d’ella, e, o melhor 
meio de o fazermos, é 
apontando todos os podres 
que vamos encontrando.

Este artigo é escripto 
sob a impressão de que, 
no momento actual neces*- 
sario se torna que todos os 
privilégios vão acabando. 
Não adorámos a vida mili
tar. Muito pelo contrario, 
parabenteâmos. todos a- 
quelles que teem a felicida
de de se verem livres d’el- 
la. Visto, porém, que essa 
instituição existe, é justo 
que todos os capazes nella 
sejam incluidos.

P au lino . G omes.

0 BOM CIDADÃO DA 
REPUBLICA

Sacrifica-se pela Patria, 
pela Fam ilia e pela Repu
blica.

E xig e a máxima hones
tidade na administração pú
blica.

Presta-se, de bom. grado., 
a ser soldado, eleitor, jura- 
io , contribuinte.

Descobre-se perante os 
symbolo,s da Pa triaga Ban
deira, o Hymno e o Chefe 
do Estado).

Respeita as leis e as au-. 
cloridades.

Consagra as glorias e as 
datas nacionaes.

Divulga a inslrucção e a 
verdade.

Ajuda a manter a ordem 
e a m oral..

Trabalha e economisa 
para prosperidade sua. e d.a 
Patria.

Protege tudo que seja 
porluguei.

E j  hospitaleiro para. çom 
os extrangeiros.

Exige unia Justiça seve
ra.

Não pede ao, Estado, na
da dé interesse pessoal.

Tem p o r religião, o bem, 
o dever e o respeito.

Acompanha o progresso  
das mais nações.

Quer a defeca da Patria 
e das colonias assegurada.

Mantem o culto, da hon
ra politica e pessoal.

C .  A ,  F E M Í ANDES,

PONTE SOBRE 0 TEJO
A ponte sobre o Tejo, unica 

parte difficil do ramal de ligação, 
é grandiosa, mas exequível. 0  
ponto escolhido para a sua instal- 
íaçâo apresenta vantagens reco- 
rçhecida^ sobre qualquer outro.

Nenhum outro, se encontra a 
montante nem a jusante dentro 
do perimetro da 3.,“ linha de de
feza da capital (a de Sacavem), 
e por isso facilmente batida pe
las próprias baterias de Liisbôa. 
que menos largura de rio offere- 
oa a atravessar. D’a!i para cima 
só navegam embarcações de pe
queno lote, cuja. mastreação, nao 
encontrará estorvo no tabol.eiro. 
da ponte; d’ali para baixo, seria 
um grande obstáculo ao movi
menta de navegação no porto, 
commercial e mesmo no militar.

Ali ha em quasi todo o com
primento da ponte 6 a 7 metros 
de altura de agua em baixamar 
e 9 metros nas linhas de thalweg, 
e como as maiores marés têem. a 
amplitude de 4 metros e a parte 
in feç io r do. tabnleiro  deve  cow-er 
a 31 metros acima das linhas de 
thahveg, haverá sempre, pelo 
menos, 18 metros livres para a 
navegação. Só em ca,sos excepeio- 
n.açs. é que a corrente n.O, veio 
principal ali se. eleva a 6 milhas 
p,or hora e as condições naturaes 
do rio não fazem receiar escava
ções,.

A qualidade, do. leito, do rio 
deixa vêr que as fundações da 
ponte do Montijo não serão peio- 
res que as da ponte do Tejo em 
frente d.e Santarém, em que sete 
d,os. oito pilares que a compõem 
descerem até 20 metros.

A reunião de todas estas con- 
dicõ.es favoráveis, clemonstra. que 
é bem escolhido este ponto para 
se atravessar o Tejo. Além, d’is. 
to a situação de tc.clc, o. ramal de 
ligação foi concehida por tal fór
ma que se aproveita a maior 
parte da linh,a já  construida, sem 
perder o movimento de Setúbal 
e do Sado, um dos mais, impor
tantes da rede do sul, sem, a.lon- 
gar mais do que o stricto neces
sário a distancia até Lisbôa e 
com a menor extenção. de ponte.

0. comprimento da ponte do 
Tejo,, medido, sobre a carta hy- 
drografica levantada p.ela. commis
são geodésica, tendo em, vista a 
parte do, leito d.o rio que fica, a 
descoberto nas baixamares, de
verá ter proximamente 4:500 me
tros-

Deve ser construida sob o mo
delo da ponte de Vianna, que é 
um bello exemplar, tendo da 
mesma sorte dois tabol.eiros, o 
inferior para caminho de ferro e 
o superior para estrada ordina- 
ria.

Deverá compor se de 76 tra- 
mos, os dois extremos de 48 me 
t.ros cada um, e os 74 restantes 
eguaes. e de <3.0 metros.

Ç> número de pilares será pois 
do 75, e é conveuieate que seja

número impar para dar uih pilar 
central.

Tanto sobre o.s encontros, co
mo sobre o pilar central, de maio
res dimensões se devem construir 
edificações do systero.a d.e torres, 
não só para abrigo do, pessoal de 
conservação e policia, mas ainda 
com o fim de embellezar a pers
pectiva da ponte, que, sendo tão. 
extensa, precisa d.e alguns, orna
mentos acima do tabol.eiro, çollo- 
cados em pilares, symetricam.en- 
te em. relação ao centro da pon*. 
te, que, em consequencia do pi
lar central, se transforma por as
sim dizer, em duas pontes dis- 
tinctas.

O perfil LftngitudínaJ da ponte 
será h.oíisoitfal. e em, planta, toda. 
co.ns.tnii.da em licM recta,.

A altura das vigas será apro
ximadamente d,e 8 metros; por
tanto o. taboleiro-estrada ficará a 
26 metros sobre o nivel das mais. 
altas aguas.

Descripta pois a poate e de? 
monstradas as. vantagens estrate- 
gicas, eeonomicas e commercia.es. 
do ramal de Montijo, resta, me 
raJas- do. c u s to  provável Cia pou- 
te, que a tantos mette medo e 
cuja exequibilidade nos é asse
gurada por.exemplos.bem recen-. 
t.es havidos entre nós,

líâo seijclo provável que as 
fundações dos encontros, e a, da 
generalidade dos pilares da pon* 
te d.o M o n tijo  se ja m  mais diffiçeis, 
do que as da. ponte d e S a jit.a re u it 
e as da pont.e de Vianna, que,, 
com o vimos, chegaram. n’aquella 
quasi todos a( 20 metros., e n’es- 
ta dois d’eUes a 23 e 24 metros, 
devendo ser o taboíeiro da ponte 
de Montijo idêntico ao da ponte 
de Vianna, o que por consequen
cia dá para o seu preço por rno* 
tro corrente aproximadamente a 
mesma verba,, a differença mais 
notável, ent.re. as. duas pontes, 
consiste na altura, que na. do.Te
jo será. no maximo, o quádruplo, 
no.s pilares, correspondentes ás li
nhas. de thabveg, sendo menor 
nos. outros.

Mas a principal verba de des- 
p.eza na construcção. dos, e,ncon7 
t.i;os e pil.aces.d.e.uma, ponte . è. a 
feita com. as fundações, se . ellas 
são diffiçeis; o acréscimo de des
peza por metro de altura.é uma 
fracção pequena d’essa, verba.

Como. os vãos entre os. pilares 
da ponte, do, Tejo serão grandes,_ 
o augmento de preço, por, metro, 
corrente de ponte, devido á altu
ra, não é uma verba, exagerada, 
e em compensação o oomprimen^ 
to maior da ponte, comparada 
-com a de Vianna, diminuirá as 
despezas geraes e de administra
ção; e por consequencia se ele
varmos 25.°[, o da ponte de Yian- 
na, teremos 547^000 réis por me- 
tro linear.-
• Vimos., que o preço, da ponte 
de Tay foi de 545#OOQ réis, ape
sar das grandes difficuldades da 
sua construcção; estas duas. ver
bas são sensivelmente eguaes, o- 
portanto• póde desde já  fisar-sàt.



O  D O M I N G O

Com a maior sõmma de probabiii- esperar-se que de futuro haverá
dades que o casto por metro cor 
-rente da ponte do Tejo não exce
derá o d’aquella ponte e do da 

'■puote-de Vianna as3im augmen 
íado.

ÊSte preço está períeitamenie 
de aceordo eoín o que 'têem tífos- 
Sado grandes pontes èm -FranCa, 
em que as mais dispendiosas não : 
íêem excedido 3:000 francos, ou 
540$000 réis por metro corretite.

Tendo pois em vista todas es
tas considerares, póde sffirmsr- 
se que o custo da ponteado Tejo 
não éscedéfá 2.500:000;>000 réis 
e co?itando eòm 600:000^000 réis 

:para ■& construcção das avenidas 
da ponte e do resto do ramal, te
remos qtie ra ligação do Pinhal 
Novo com Lisboa importará no 
uiaxímo, em 3.000íp00$000'réis.

Quàndo os 1:500 kilometros 
de que, pelo menos, se comporá 
a rede do sul, estiverem construi 

'dos, o et-tslo da -ponte do Tejo, 
distribuindo por elles, elevará o 
preço kiloméírico somente em 
1:666$000 réis, o que deixará 
ainda a rede mais barata que a 
de qualquer outra zona do pai?, 
pois em média tem custado mui 
to menos de 20:000*5000 réis pdr- 
kilometfo.

A 'tnuilos parecerá impossivei 
etnprehender-se similhante obra, 
pela grande quantia em que im 
portará; mas um estudo conscien
cioso da questão demonstra qúe 
esta construcção está longe de as
sustar, e que até se poderia le
var a effeito desde já .

Para o provar é sufficiente di 
zer que o 'rendimento total da re
de do sul em 1877 foi de réis 
428r000$000 cifra redonda, e a 
despeza da exploração réis
196:000)5000. Evidentemente pais 
ficaram liquidos 232:000^000 ré 
ís.

Em 1878 o rendimento total 
diminuiu, eotno em geral em to
dos os caminhos de ferro, nào só 
de Portugal, mas da Europa, em 
consequencia da grave crise 
'commercial e industrial que te 
mos atravessado; ainda assim foi 
de 407'000$000 réis mas tendo 
a despesa sido menor do que no 
anno anterior, -o rendimento liqui- 
■d« foi pensivekrretíte -o -mesmo.

Tendo presente que o rama 
•áe. ligação e a aponte do Tejo le 
vará tras cisco annos a  construir 
o que dá íififia despeza annual 
ccédta de <300:000;)000 réis, que 
este capital obtido por meio de 
obrigações a 7 por cento de juro 
e amortisação obrigará, quando 
se fizer a ultima emissão, a dis- 
pender 210:000^000 réis porque 
só depois d ’el!a deverá começar 
& anroftisaçâo, e que em cada 
anno diminuirão successivamente 
os encargos e augmentará o ren 
diínento, não só o da rede, mas 
tambem o da estrada ordinaria. 
construida no taboleiro superior 
da ponte, no qual deve haver 
wââ imposto de transito, é eviden
te que mesmo ao presente a re
de do sul tem rendimento suffici- 
etite para construir desde já  a 
ponte do Tejo, e com muita mais 
tásão o terá quando os seus com 
plementos e ligações estiverem 
construídos.

Mas qual será a epocha prova 
vel em que deva construir-se si- 
milhante obra, tão grandiosa e 
de natureza própria para satis 
fazer o orgulho nacional?

E ’ isso que vamos analysar.
Marcando em uma carta geo- 

grafica do paiz os caminhos de 
ferro construídos, em construcção, 
e a rede dos projectados, que, 
em geral se póde dar já  como co
nhecida, em vista dos estudos, 
rneroorias apresentadas na asso
ciação dos engenheiros, e das
«iiacussfefi ali havidas, podeodo

só pequenas alterações, e analy- 
sãrido esta rede geral sob todas 
as considerações economica», po- 
liticas, administrativas e estrate- 
gicas, facilmente nos Convencere
mos que de todos os caminhos 
de ferro que ‘faltam a construir 
nopãiz, os mais importantes, que 
já  deviam estar constrtiidos e 
que por isso devém ter preferên
cia a todos oS cíntros são;

Ao norte do Tejo, os de L is
bôa a Pombal, e caminho de -fer 
ro de cintura;

Ao sul do Tejo, 0 de Extre 
moz a Eivas.

Passarei a proval-o.
Kas duas memórias que ulti

mamente apresentei na associas- 
sao dos engenheiros, a primeira 
sobre os caminhos de ferro con
siderados ^debaixo do' -ponto de 
vista estrategico, e publicada ha 
pouco em 5.a «dição, e â segun
da sobre a rede completa de to 
dos os -caminhos 'de 'ferro ao sn 
do Tejo, trata-se com unia certa 
minuciosidade d’estas-tres linhas; 
portanto darei aqui em resumo 
o que sobre ellas expuz.

(Gontíím a).

«iulio P ilar (la tosta Xe-
giosistíceá®.
Falleceu este nosso amigo. Al 

ma de santo! Figura de apóstolo 
Vivia fóra do mundo porque re 
ceiava a ingratidão dos homens. 
Só, no seu quarto, tendo por uni 
cos amigos os livros, dedicou lhes 
tanto amor que a paixão pelo sa 
ber o arrastou mais depressa è 
sepultura-.

Intelligencia elevada, compre 
•faendeu, dois dias antes de des
cer á sepultura-, que a sua vida 
era pouco duradoura e predispoz-
se p ara  re ceb e r a m orte . A r r u 
mou os seus livros; fallou-nos no 
seu testamento porqtre qlíeViaque 
só uma pessoa gozasse de deter 
minados livros seus.

Receiava a ingratidão dos ho 
mens, mas a maior ingratidão 
que soffreu foi a da Providencia. 
DespreioUo aos vinte e quatro 
annos qnando a vida lhe devia 
sorrir. Cheio de bondade e amoi 
o seu coração, a sua vida, comtu 
do, foi a d ’um mártir. Podia vir 
a prestar grandes serviços á pa 
tria porque o seu saber era enor
me. M as.* . morreu sem que Al 
degallega quasi em pêso soubes 
se que no se\i quarto existia uma 
intelligencia forte e um coração 
nobre.

O seu enterro foi tão modesto 
como a sua existencia. A’ Provi 
dencia que sempre o desprezou 
rôspondeu querendo que nada 
que a religião diz representai a 
o acompanhasse. Eis Uma bella 
lição para áquelles que por tudo 
e para tudo recorrem a Deus. A’ 
immaculada vida de um homem 
responde a divindade com amar
guras e soffrimentos. Quão diffe- 
rente é o proceder da Humani 
dade! A ingratidão divina é-lhe 
superior e Julio Pilar bem o sen 
tia.

Qué descanse em paz! Ahi 
n’essa sepultura encontrará elle o 
que queria: a perfeita igualdade 
das coisas e dos homens.

Ê o m m en ía r ío s  &  N o íic ia s
4 t é  onde chegámos

Durante a semana passada a 
camara municipal d’este concelho 
funcionou com tres membros su- 
bstitu tos!!!

Tres!!!
Até onde chegámos! - . .  Pare

ce mentira 
rneute!

mas nao e, i.çtfeliz-

Reclamações Industriais
Estão affixados editais pàten 

teando á reclamação dos interes
sados a repartição feita pela jun
ta dos repartidores das taxas da 
contribuição industrial do corren
te anno em todas as listas que 
eoníêem mais de dois nomes. As 
respectivas listas podem ser exa
minadas ria repartição de finan
ças desde as 10 horas da manhã 
ás 4 da larde.

t )  praso de reclamação come
çou no dia -15 e acaba no d ia -20 
do edrrente mez.
íiovenios dè vida...

A cotopanhiadramática qne ha 
dias se achava n’esta villa sob a 
direcção dos actores Augusto 
Bastos e Eduardo 'Silva, fez pas
sagem da casa, colheu as respe
ctivas -importâncias e poz-se nas 
pernas. Na noite de domingo 
passado era vêr os ingénuos ba
terem Com 0 nariz nas portas do 

t e a t r o .
Magnifico espectáculo!

Lei de 4 dè maio
O secfretârio de finanças d’este 

eo’ncelho realisa hoje, á s '8 horas 
da noite, na antiga séde do Cen 
tro Republicano, na rua Agosti 
nho Fortes, tuna prelecção eXpíi 
cativa do ?.'rt.° 9.° da lei da con 
tribuição predial, que trata das 
declarações dos proprietários.

Sabemos que o dito funCciona 
rio tenciona dar á sua prelecção 
uma fórma educativa-, fornecen 
do ás classes populares algumas 
íroçoes da íheoria do imposto.

l;el do luqUiliaiiàto
O secretario de finanças d’es'te 

concelho mandou proceder a nma 
rigorosa averiguação dos nomes 
dos inquilinos que não enviaram 
até agora para a repartição de fi 
nánças os contratos dos seus ar 
rendámentos, a íim de que, com 
avisos directos se obtenha que 
até ao fim d'esta semana os re 
târdátarios cíimprám às disposi
ções da lei do inquilinato, de too 
do que evitem ser enviados para 
juizo conforme a  mesma lei de 
termina.

Lembrámos a todos qne este
jam n’estas condições que as 
multas por estas transgressões 
são pesadas e aggravadas ainda 
com as custas e sellos do pro 
cesso, álém de que a obrigação 
de ‘todos os cidadãos é acatarem 
e cumprirem as leis da Republi
ca'.

Os que não seguirem o nosso 
bom conselho e forem autoados 
não poderão queixar-se de nós, 
que os avisámos, nem da repar
tição de finanças que teto de cum 
prir o seu dever*
Touradas

Promovidas pela sociedade fi
larmónica 1.° de Dezembro reali- 
saram-se no domingo e segunda 
feira duas touradas de amadores 
em beneficio do cofre da referida 
sociedade. A de domihgo esteve 
pouco concorrida, o que é para 
lamentar, attendendo a que a so
ciedade promotora é de todas as 
sociedades d’esta villa a que ma
is simpathias tr.efece e que, por 
fórma nenhuma, se deve deixar 
atíabar; a de segtlnda feira este 
ve um pouco melhor: conseguiu 
meia casa, e isso foi devido á 
exiguidade do custo das entradas 
podendo assim concorrer ao es
pectáculo as classes menos abas
tadas. N’esta terra, sem o con
curso dos pequeninos, nada se 
faz. Foi com elles—a malta do 
fiqo—que o partido republicano 
tomou extraordinario incremento; 
foi cotn essa malta que as festas 
demorraticas em Aldegallega ti
veram desusado brilhantismo; « 
foi com ella que o parlamento, no

deputados republicanos; a cama 
ra, vereadores republicanos; 
junta de paróquia, membros re 
publicanos. Nunca, até hoje, veio 
para Aldegallega qualquer coisa 
d’tftii que não sahisse da iniciáti 
va e dos saerifiõios dos pequeni 
nos. Os grandes Senhores, habi 
tuados a costumes antigos, des 
fazem-se em promessas e até 
chegam, pára serem ouvidos, 
dar aos pacientes vinagre por vi 
nho que quer dizer: «é tão falso 
que Vos offereci como o que vos 
estou prtfmétténdo

Mas estes processos são de ína 
is ctfnbecidos. Já  não pegam!
” A Vo* do &argeiií».>

Visitou-nos, pela primeira vez 
es’te nosso distincto collega de 
Coimbra, defensor dos interesses 
dos sargentos e equiparados do 
exercito e da armada, ctijo lem 
ma é: pela Patria e pela Repu 
biica.

Agradecefnos e em troca va 
mos enviar o nosso modesto se 
manario.
Vindim as

Principiaram já  n’esta vinlia- 
■teira região as vindimas. As 
uvas estão bem criadas o que 
de presumir que os vinhos sejam 
excedentes.
í& iem po

Estes ultifhos dias óahiram al 
gtíns aguaceiros sobre esta villa 
por vezes acompanhados de tro 
voada, mas sem desastres, feliz 
mente, a registar.
•‘Ò Povo dè Porto de

Iftts,,-.
Com este titulo iniciou a sua 

publicação em Porto de Mós toa 
is um novo collega, semanario 
republicano, defensor dos interes 
ses d’aquella comarca, de que é 
proprietário, director e editor o 
sr, dr. Adelino Silva

Felicitando-o, appeteòemos-lhe 
e próspera existencia.

Suíeidlo
Na passada segunda feira sui 

cidoú-se Joaquim de Sousa Alba 
no, carcereiro das Cadeias d ’esta 
villa. O desgraçado era um alcoo
lico.
Moiréè datóçãalíè

Anitnadà e interessante ã soí 
rée que no domingo passado rea 
liscu o Grupo Musical Balthazar 
Manuel Valente na sua nova sé
de.
5 de ©saiutoro

Para as grandiosas festas de 
5 de OoUtubro, em Lisbôa, to
dos os caminhos de feiro do paiz 
estabelecerão bilhetes especiais 
de ida e volta por preços muito 
reduzidos válidos para todos os 
comboios.
Administrado!* do Cóu- 

èèlho.
Foi nomeado administrador 

d’este concelho o sr. Abilio Ma 
nuel Quintão, tomando posse 
d’esse logar na pretérita sexta 
feira, pelas 11 horas da manhã
© Panfleto»
Esta nova publicação de cara

cter republicano, indepeudente e 
imparcial, foi mtiito bem acolhi 
da na capital do paiz, dada a 
maneira digna e leal como tem 
cumprido até agora a divisa a 
que se impoz.

O segundo numero traz uma 
gravura representando as priva
ções sofiridas por João Chagas 
durante a prop;iganda republica
na, dividida em tres alegorias ar
tisticamente desenhadas pelo ca
ricaturista Alberto de Sousa.

O texto, melhor cuidado que 
no primeiro número, está distri- 
buido em pequenos artigos de 
faei} e attrahente leitura, tendo 
as sessões luimorisíicas cuidadas: WH* V- pe*. uy j ao UUUJUI IcsllUdS UlímdUav

] regimen das roubalheiras, teve i com a maior imparcialidade e aí

tingindo todas as nuances .polití* 
cas.

O conceituado escriptor João 
Bonança e os conhecidos publicis* 
tas Eugênio Vieira, Eduardo Peí» 
fy Vidal e Adolfo Mella, figu
ram no segundo número d '0  Pan
fleto. com artigos de muito crité
rio e abnegado patriotismo.

A empreza d '0  Panfleto pede- 
nos para communicar aos seus 
leitores que somente enviará di
rectamente á referida publicação 
aos que remetterera o boletim da 
assignatura.
CJregoirio ©II

Com fábrica de distiliação rià 
travessa do Lagar da Cera (aà 
Pontinha) offerece á sua numero
sa clientella, álém de aguardente 
bagaceira muito boa de qire 'sem
pre tem grande quantidade para 
venda, fiuissima aguardente de 
prova (30°) paia melhoramento 
dos vinhos, assim como aguar
dente anisada muito melhor qué 
a chamada de Evora. Os preços 
são sempre inferiores aos de 
qualquer parte e as qualidadès 
muito superiores.
Receãseangento mlllifaf

A seguir damos a relação èois 
mancebos recenseados para o 
serviço militar qne ficaram apa
rados e os qne foram reprovado’8. 
Vejam-se n’isto os bons republi
canos e digam-nos depois se j á  
se viu escândalo iguâl. N'outras 
tempos fazia-se d ’isto mas não 
com tanto descaio.

Ahi vão os nomes dos m;ancô- 
boa apurados:

Abilio Rodrigues Futre, Alber
to, Alberto da Veiga, Albino-, 
Alvaro, Amadeu Marques, Anto
nio dos Santos Belchior, Antonio-, 
Antonio Castanheira Lopo, Âa- 
tonio Correis Moraes, Antonio 
da Costa Veiga, Antonio iioÁú- 
gues Capella, Antonio da.Sirvâ, 
Augusto José Farrirn, Constasíi- 
no Carvalho, Christiano, DototS3- 
gos dos Santos, Emygdio-, Faus- 
tino Marques, Firmino Sequeira 
dos Santos, Francisco Bivar dô 
Almeida Pimentel, Franeico Cra
vo Cordeiro, Francisco Luiz Re
dondo, Frabcisco Maria Fernan
des, Francisco Morgado Cardoso-, 
Francisco da Silva Russo, Otiâl- 
dino Thitooteo, GliiUierme, GtiS- 
lhermino, Henrique Augusto èo$ 
Santos. João, João Fernandes, 
João Ignacio Leitão-, Joaqniín 
Cordeiro, Joaquim Càrdoso, Jaa- 
quim da Silva, José, José An
tonio Gouveia, José, José.Díaá 
Junior, José Francisco Mari;* 
Caxeirinha, José Jorge Gomes^ 
José Lopes, José Luiz Peixinho, 
José Manuel Aguadeiro, José 
Maria Ferreira, José Marques 
da Siva, José Netto Aranha. Jo* 
sé Netto FeliciartO Junior, José 
Quaresma, José Soares, Julio, 
Lauriano José Rodrigues, Manu* 
ei Saloio, Manuel, Manuel Ange
lo, Manuel Coelho, Manuel da 
Costa Veiga, Manuel Gonçalves 
Paulada, Manuel Gouveia Palpi
ta, Manuel Miranda Balseirt), 
Manuel dos Santos Carapinha, 
Maxitoo Dias, Rodrigo Reziua, 
lozendoj Virgilio.

Mancebos reprovados;
Abel Fernandas Marques, An

tonio Luiz Pilar da Costa Nepo
muceno, Francisco Vicente Lu
cas, João Luiz Baldrico, João 
Quaresma da Silva, João dos 
Santos Váro, João Ventura, Joa
quim da Silva, José Francisco 
Nicolau, José Maria, José Maria 
d’01iveira, Antonio Cândido da 
Costa, Arminio Bisca, Domingos 
Antonio da Veiga, Domingos Vi
eira Bute, Domingos Tavares, 
Eduardo Narciso Ferra, Francis
co Maria da Silva, Francisco Ta
vares Castanheira, Francisco da 
•Siíva Nogueira, João Marujo, Jff*
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go Caria, João Pessôa, Joaquim 
Silverio Pereira, José Albino de 
Azevedo, José Pereira dos San
tos, Julio Kodrigyes Pinto, Ma
nuel Simões Cantante, Manuel 
dos Reis Gonçalves Salvador, 
Manuel Moraes Carreira, Virgi- 
Jitf Taváres Móra, João Coito, 
Thiago Conceição Almeida. José 
Tavares Sacôto, Manuel Domin
gos Margarida, José Ribeiro 
Chula, Julio Bertholo Gomes-, 
"Manuel Fernandes Valleiro.

Ê ’ O qtie se vê: cá na joven 
Republixia quem não tem padri
nhos morre moirol
Ctn eosssellio

Se não houver «empeno» pâ-
i-ece que Se farão d’tsta  vez as 
obras do cais das faluas.

Já  nãò é sem tempo; mas a- 
conselbâmos sempre que peçam 
primeiro licença ao «cheire» pa 
ra serem bem succedidoa.

Senão, não.
Ha fiasco pela certa.

por falta de tempo
Excessivamente admirados tê- 

em-se-nos dirigido alguns amigos 
a propósito de nao verem nos 
jornais telegramma algum mani
festando regosijo pelos últimos 
acontecimentos, inelusivè pelo 
reconhecimento da nossa Repu
blica pelas potências.

Ah!. . .  o tempo nãó chega aos 
politicos d’aqui para etiquetas 
vâs!
5 ■̂etèÃísJírrt

Acceita muitas recordações, 
estive no quintal e falei com tua 
mãe a qual muito se recommenda, 
e que não te esqueças.

A M B N T  M. D T S S T.
Ds areliotcs ií» s caitcr* 

ros»
Quando é que os senhores 

fcangalbeiros deixarão de uzar ar
chotes nos “enterros, evitando 
com Ssso a grazi&ada dos garo
tos, tão incómmoda em tais a~ 
ctos, è mais despeza ás familias 
dos que morrem?

Pois não será suíiiciente a illu- 
tôinaçào electrica das ruas?

Cremos qne se tornará o âcto 
mais respeitado sem essa despe 
za desnecessária.
© rcíiHjhcíiinesíí) ds

Após a hoticia do recohheci- 
mento da nossa querida Republi
ca pelas principais potências, Al
degallega pôz-se era festa. Os 
paços do concelho hastearam a 
sua bandeira e ilhiriiinaram a fa
chada principal bem como muitos 
edificiôs particulares, ouVihdo se 
tio ar o estralejar constante dos 
foguetes qtie de todos os lados 
eram atirados. A distincta banda 
1.° de Dezembro sahiu esponta
neamente— e não a convite como 
se quiz fazer vêr—tocando de 
fronte dos paços do concelho, 
dando etn seguida uma volta á 
villa acompanhada de muito po- 
Vo qtie eníhnsiasticamente dava 
vivas á Patria e á Republica 
Rortiigueza, Na frente da musi
ca organisou-se uma marcha 
•jaux flanabeanx» em que se via 
muito povo com balões e archo 
tes acesos.
AssoeiaçSo de classe ©■ 

peraris.
Das 8,30 ás 9,30 da noite de 

todas as segundas feiras poderá 
ser procurado o cobrador na sé
de d’esta associação.
ttedíiríiçáo

Attendendo somente á razão 
que levou todas as oolleotivida- 
des d’este concelho a lançarem 
f'>gtietes na noite de 11 do cor
rente não cumpri, como percei- 

o art.0 101 aparte#*# da

põe.—O encarregado, P. Goes, 
ub-chefe fiscal.|

Mundo,,
Este nosso presado çollega da 

j capital completou hontem 11 an- 
jnos de existencia, ou sejam 11 
| annos de trabalho, de iucta, de 
j diíficuldades. Perseguido traiçoei
ra e incessantemente pelos ban 
didos da monarquia, «Õ Mundo» 
nunca se desviou do caminho que 
traçara, motivo porque tem em 
nós um amigo sincero.

Ênviâmos-lhe as nossas felici
tações.

. - - i - n i . »  m  ai ■* «r*» i «.

NOTÍCIAS DO PARÁ

tua
lei de 2-i de Maio de 1902, com 

dever què » uaçía>a lei me itu

O Centro R epublicano Portuguez. 
e a conceituada redacção da «Folha 
do N orte», receberam  directamente 
de Lisbôa, o seguinte despacho teie- 
gr.iphico:

«Foi eleito Presidente da R e p u b li
ca Portugueza o d r. Manuel d 'A rria- 
ga».

Im m e iiatam ente a noticia circulou 
em toda a cidade, sendo grande o hú 
m ero de patricios nossos que foram 
ao C entro e á redacção da «Folha» a 
fim de verificarem  a veracidade do 
f,icto.

A subida do velho e eminente re
publicado á presidencia o a magistra
tura do nosso Pa:z é mais uma ga 
rantia de Ordem  e de Paz. assim co
mo nos traz a certeza de termos um 
govêrno de Progresso e de Lib erd a
de. O C ehtro Republicano P o rtu  
guez. immeuiatamente organisou uma 
commissão « lim de ir  cum prim entar 
o noàio digno C ô nsul, dr. A bilio  A- 
marai. Esta com m issão foi tambem 
encarregada de participar ás demais 
associações pi rtuguezas o recebim en
to de têo agrada vel noticia, pois de 
ahi a pouco, essas, em signal de re 
gosijo, hastearam as suas bandeiras, 
que não só representam á nossa P a
tria, mas tambem a gloriosa revolu
ção de 5 de O utubro. Em  seguida foi 
resolvido que fosse enviado ao dr. 
Manuel d’A rriaga. o seguinte telé 
gramma:

«Lisbôa. — O C entro Republicano 
Portuguea, jubiloso, saúda fraternal
mente V . E x .a».

Na séde do C entro foi ílluminàda a 
sua fachada, queim ando se n ess.i o c
casião muitas girândolas de foguetes. 
A ’s 9 da noite, e ao som da «P o rtu 
gueza», foi ali delirantemente recebi
do com estrepitosas palmas o d r. A- 
bilio do A m aral, qtie foi agradecer a 
participaçâ.i que o Centro lhe fi/e ra , 
enaltecenio este as nobres qualida
des do glorioso cidadão, dr Manuel 
d’A rriaga. havendo i i ’essa occasião 
muitos vivas á Republica Portugueza.
0  nosso C o nsul, ao retirar se, foi lhe 
feita uma manifestação de simpathia 
e em seguida organisou-se unrt p ré sti
to em direcção ao consulado que é 
n u m a das salas do Grem io Litterario  
P o rtu e u e í, havendo n'essa occasião 
discursos feitos por diversos orado
res.

O sr. preside te do Grem io fez um 
v ib n  nte discurso e pediu permissão 
para corii os seUs collegils se inco po 
raf no préstito, que d’ali seguiu em 
direcção á Associação D. Vasco dá 
Gama, onde foram múito bem rece 
bidos pelo presidente que fez honro- 
zas referencias á nossâ Patria, co n 
cluindo c<m entu iast cos vivas á R e 
publica Portugueza. A seguir foram 
tambem cum prim entar a «Tuna Luso 
Caixeira]», onde se estava u timaftdo 
a sessão para novos corpos gerentes. 
F iiid a  a mesma, todos fraternalmen 
te aclamaram o nome immaculado do 
dr. Manuel d*Arriags, rom pendo n’es- 
sa occasião a T una dom a « P o rtu g u e 
za». qi>e todos ouviram  de chapéo na 
mão, dando-ae n'essa occasião muitos 
vivas ás republicas Portugueza e B ra 
zileira.

O sr. enrnmendador Jorge C o rreia, 
illustre republicano portuguez. offe- 
reeeu á Associação D. Vasco da Ga
ma o estandarte social ao que a ines 
ma agradeceu tão Valiosa offerta. fei
ta p.-ir este ndsso distincto patricio, e 
honrado amigo, protector de muitas 
associações portuguezas aqui existen
tes. fin d as est; s g> andes manifesta 
çóes de regosijo, o nosso C o nsul. de 
ácôrdo com os presidentes de todas 
as sociedades portuguezas, resolve
ram que fosse enviado ao dr. Manuei 
d 'A rriaaa o seguinte telegramma;

ícDr. Manuel d’A rriaga.— L isb ô a.— 
Recebemos máxima alegria pela en* 
thusiastica n Micia. Justa e colha coiis- 

{ tituinte. Sítudâinos o velho e eminen- 
| te democrata, honrado egrégio cida- 
! dão. homem puro e bom, recahindo
1 escolha profundam ente convictos en 
j grartdecimento Republica sob seti Go
I vêrno».

Este telegramma depois de receber 
as respectivas assignaturas do Consul, 
e presidentes das sociedades, foi em 
diversos est, belecim entos postó á 
disposição de tcdos os portuguezes 
boús republicanos, a fim dos mes
mos assignarem . e em seguida ser o 
rnesmo trartsmitido ao preclaro e 
eminente republicano d r. Mahuel 
d 'A rnaga

*
A ' hora a que escrevo, o digno e 

honiado povo Paraense se sente 
cheio de júb ilo , p o r ter chegado á 
sua terra natal* o distincto brazileiro, 
illustre Paraense, dr. Lauro Sod e, 
muito digno G rão-M estr.'. da 
Brazileira. Com o Paraense tem sem 
pre honrado a terra qué lhe sêrviu 
de beiço e a sua patria com o bom e 
leal republicano. E ' uma das maiores 
giorias do Brazil. Com o G ião M estr.'. 
da Mac •. Brazileira. pouêm os dizer* 
é a verdadeira glorificação da M aço
naria Universal.

Foi imponente a manifestação feita 
a este honrado cidadão. L o go ao 
rom per da manhã o povo se m ovi
mentava em gran le massa para assis 
tir íO seu desembarque, po s foram 
34 vapores e io  lanchas que com pu
nham a flot lha que foi ao encontro 
do paquete «Para», no qual vinha o 
illu stre  viajante. E ' im possível descre 
ver a boá impressão que todos rece 
bemos d‘e>ta im ponente manifesta 
ção, pois quém escreve estas linhas 
teve tambem a honra de ir  em com 
m ssão ho vapor «Castello» ao encon
tro do n sso Grão-M estre, dr. Lauró 
Sodré.

Em  qúasi to iò s  os vapores da 3o- 
tilha hav a musica e nos mesmos iam 
as mais distinctas familias de esta Ca 
pitàl. dançímdo-se em alguns semp e 
com gran Je animação.

No vapor «Republicano», ia a dire 
cção do C entro Republicano Portu 
guez, muitos socios e suas familias. 
havendo muitos vivas a Portugal e ao 
B fazil. assim com o aos preclaros e 
em inentes republicanos, d r. Manuel 
de Arriaga e dr. Lauro Sodré.

A  noite era enorme o enthusiasmo 
que sfe riótava até nos logares mais 
retirados da cidade. Associações, ca
sas camm erciais e muitas particulares, 
illum inevam  as suas fachadas, produ 
zirkio isto urfi 'effeito maravilhoso.

Pará, 3 de setembro de 1911.
M an u ei. T a v a r es  P au la d a .

ANNUNCIOS
A N N U N C IO

dos dias, horas e loca!, á 
arrematação, tambem em 
hasta pública, para igual
mente serem entregues a 
quem maior lanço ofíere- 
cer sobre a avaliação res
pectiva de todos os cere- 
aes já colhidos, tanto da 
presente colheita como 
da de 1910, a saberí— mi
lho* feijão branco e encar
nado, grão de bico e fa
va.

Todos estes géneros fo
ram arrestados aos ditos 
Antonio d s Anjos Bello 
e mulher, a requerimento 
do ju-uificante Maximiano 
de Jesus Caliado, viuvo, 
proprietário, morador em 
esta mesma villa, e são 
postos em praçi a reque
rimento dos respectivos 
depositarias Manuel da Sil
va, Francisco Floriano Lo
bo, Jacob Rodrigues Man- 
galavada e An onio Maria 
Jos Santos, em virtude 
do disposto no art.0 826, 
do Código do Processo 
Civil.

Aldegallega, 14 de se
tembro de 1911.
V e rifiq u e i a exactidão:

O  JU IZ  D E D IR E IT O ,

Machado.
0  E S C R IV Á O ,

Pedro José Bandeira.

II

A R U iíS lA T A Ç Ã O  

(i.a fmblicação)

No dia 24 do corrente, 
pelas 11 horas da manhã 
e ás portas do Tribunal 
Judicial desta comarca se 
ha de proceder á arrema
tação, em hasta pública 
— (devendo ser entregues 
a quem maior lanço offe
recer sobre a respectiva 
avaliação.)— Je todos os 
fructos pendentes existen
tes das propriedades dos 
arrestados Antonio dos 
Anjos Bello e mulher Do
na Maria Demeeilia da 
Cunha Be'lo> desta villa, 
consistentes, os mesmos 
fructos, em todas as no
vidades de uvas, milho e 
íiZeitorta; propriedades a- 
quellas situadas na Rua 
do Morte e Rua do Vau, 
desta villa, e nos sitios do 
Valle Extremo, Esteval,Val
le Salgueiro, Corte do 
Areias e Brejo do Lobo, 
desta freguezia, e ainda 
nos sitios do Passil e Pi
nai do Concelho, da fre
guezia e concelho de Al
cochete; e bem assim se 
procederá, nos meaciona-

A R R B N D A -Ô E

Casa com armação, bal
cão e mais utensilios pró
pria para mercearia. Es
quina da Rua da Fábrica 
e Rua do Quartel.

Trata-se com Francisco 
Relogio,nesta villa. 531

A Camara Municipal da 
Concelho de Aldegallega 
do Ribatejo manda annun
ciar que fecebe propostas 
em carta fechada até ao 
dia 5 do proximo mez de 
Outubro, pelas 3 horas da 
tarde, para a adjudicação 
das obras a realisar no 
Caes das faluas d’està Villa.

As condições acham-se 
patentes na Secretaria da 
Camara,

Aldegallega do Ribatèjo» 
i 5 de Setembro de 1911*

O Secretario ds Gamar*,.

Arthur de SanfAntia Leite,

VENDE-SE uma fazenda 
denominada «As Farínhei- 
ras», proximo a Sarilhos 
Grandes, composta de vi
nha e pinhal. Quem pre* 
tender póde dirigir-se a es» 
ta redacção.

ESPINGARDA— Vende- 
se uma dé calibre 12, fogt> 
central e em bom estado. 
Nesta redacção se diz.

VENDEM-SE dois appa
relhos Um para cavallaria e 
outro para trem em boas 
condições. Nesta redacção 
se di2.

.. „ ■■     im -

FAZEBDÀ —  Vende-se 
uma no sitio do Harse. Tra
ta-se com Alfredo Fressura, 
nesta villa.

i P o n i s t o

Arrenda-se. Rua das Pos
tas— Dr. Cruz.

Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada
C A P IT A L : Í . 3 O0 ÍOOO$OO0  I4s,

Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimoS e agrícolas 
PRECO S USUAÉS 

Correspondente em Aldegallega —  Antonio Victorino 
Rodrigues. 5,5

SO, R. D A  P R á OA, 33

LUZ ELECTmCA 

G .  G O N Z A L E Z  &  C . A
Esta casa é a que actualmente,nesta terra faz ins

tallações mais baratas, mais perfeitas e de mais fácil 
comprehensão para o frégUez acudir a qualquer irre
gularidade que porventura possa acontecer na luz. O  
material empregado é de superior qualidade como se 
póde prosar pelo avantajado número de installações 
já feitas. N’este estabelecimento está sempre em expo* 
sição todo o material para que o público 0 possa exa
minar.

Péde-se a fineza de não fazerem installações sens 
que primeiro vêjam os orçamentos d esta dasa. .

R U A  D A. P R A Ç A
A LD E G A LLE G A

■18



o  D O M I N G O

Relojoaria CRUZ
- « o c o o c -

Grande e completo sortimen
to de relogios de ouro, prata e a- 
ço para homem e senhora assim 
como de meza e de parede por 
preços excessivamente baratos 

Executam-se todos os concer
tos em relogios e objectos dóu- 
ro e de.prata.

Tambem se vendem objectos 
de ouro e de prata por preços 
sem competencia.

Todos os concertos e bem as
sim todos os objectos vendidos 
nesta casa se g-arantem 2
AKX.QS,

57—R. ALMIRANTE CÂNDIDO DOS REIS—59 
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TYPOGRAPHIA
Esta casa acha-se devidamen

te habilitada a executar com a 
maior rápide\ ê perfçiU execu
ção todos os trabalhos concer
nentes á sua arte, tais co/no: bi
lhetes de visita, papel e envelop- 
pes timbrados, memoranduns, 
facturas,prospectos,program-

B ILH ETES DÉ VISITA
Em  cartão espeçiat a 200, Soo, 400, 5oo, 600 e yoq réis 0 cento.

(Composição e impressão be jornaes em íoòos os formatos pata. 0 que tem material suír
ciente e maquinas apropriadas

. __________________, _____________ ________________

R e  A L M I R A N T E  C Â N D I D O  D O S  H E 3I S ,  1 3 8

A L D E G A L L E G A

mas,participações diversas, c ir
culares, hvrôs, pavel commer- 
ciai, rótulos para expediente de 

farm ácia„ etc., etc.
Impressões de luxo a côres, a 

ouro , prata, bronze e cobre.
Em e ar rega-se de brochuras, 

cartonagens e encadernações,

JOSÉ SEQUEIRA JUNIOR, FILHO
— COM —

m m w k m  L o m iM
Esta casa encarrega-se de todas as obras que di

zem respeito á sua arte, assim como concertos em pul- 
verisadores, garantindo-se o bom acabamento e o ma
téria! empregado. Encontram-se tambem bocais, vidros, 
torcidas, pós para as formigas, raticida, brochas, pin
céis, etc. Tudo por preços baratíssimos.

1— R ua da Bella Vista— Largo da Calçada, 21
A L D E G A L L E G A  546

J O S É  M  S I L V A  T H I I O T E O
jfx oaria] e ©uriuesaria 

SEM  R IV A L
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O proprietário. d’este estabelecimento roga á sua num e
rosa freguezia a fineza de visitar a sua relojoaria e ourivesa
ria onde se encontra um completo s o rt iio  de relogios em 
prata e aço dos melhores fabricantes. Relogios de sala e des
pertadores p o r preços sem. com petencia. Com pleto sortido 
em todos os artigos de ouro e prata por preços que desafiam 
toda a concorrência. Esta casa tem officina montada com to
dos os apei feiçoamentos modernos para a qual contratou um 
official habilitado para todo o género, de trabalhos, tais. como: 
concertos em relogios de todos os systemas. gravura em to 
dos os géneros, concertos em ouro e prata. Fabnca qualquer 
objecto em ouro ou prata mediante en.comnienda e com to 
da a rapidez. Doura, prateia e metalisa qualquer objecto. Fa
bricação de peças para pequena mechanica. Concertos em 
gram ophones, caixas de musica e apparelhos, electrico.s. etc. 
Garantem se todos os trabalhos sob pena de se devolver as 
im portâncias justas quando estes não estejam á vontade do 
freguez. T rabalhos para os collegas, 20 °[o de desconto.

ENCYCLOPÉDIA
DAS FAMILIAS

Revista illustrada de ins
trucção e recreio. A publi
cação mais util e económi
ca que se publica em Por
tugal. R. Diario de Noti- 
cias, 93— Lisbôa.

S-i-.f!. c a sa  COMMERCIAL
X5.3

Todos ©s trabalhos sã© garsisíidos
p o r siraa asm©

f l f l C C l l l H A l  TELHO
Com escriptorio na rua 

João de Deus, n.° j 3. En
carregasse de solicitar em 
todas as repartições da 
comarca e fóra d’ella, por 
preços muito diminutos.

m m . W B m a . w m
N O V O  M T J N D O

Illustração semanal

Cada anno, 2 volumes 
de mais de 500 páginas e 
1:0,00 ilíustrações, cada 
um, por 2$ooo réis.

Assigna-se na Praça de 
S. Bento, 28-1,°— Lisbôa.

PRA3A DA REPUBLICA, 6 8 , 70 E 71
(V ulg o , Praça Serpa Pinto)

— =  .A L D E G A L L E G A  = —

A  m edicina vegetal, será a prim itiva, mas é a mais natural, a mais prom  
pta, a roais barata e a menos perigosa. Com  várias nom enclaturas, fórmulas 
çaprichosas, rótu lo s bonitos e reclames extravagantes, os m édicos receitam 
e as pharmacias vendem, sem pre «por alto preço», extractos dozeados de 
plantas tão vulgares, que em qualqner quintal se en:ontram  sem custo E ’ 
uma industria legal, scientifica, necessaria, mas que -só póde existir pela e x
ploração dos enferm os, nem sempre ricos. O D IC C IO N A R IO  D E  M E D IC Í-  
JMA V E .G E T A L  (ao alcance de todos) p o r Çarlos M arques, é portanto, util 
em todas as çaías.—-O i..° volum e, de 176 páginas, indica «os signaes que 
caracterisa.m as principaes enfermidades e a sua cura pela therapeutica ve
getal», raizes, folhas, flores e fructos, etc.— O 2.0 vol. tambem de 176 pág. 
trata da «descripção botaniça e emprego medicinai» das principaes plantas 
portuguezas. e brazileiras.

Ça.da, volum e custa apenas 200 rs. (pelo correio 220 rs.) e encontram se 
já á venda nas principais livrarias do reino, ilhas, África e Brazil. Os pedidos 
4«,vcm ser d irigido s ao editor,

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

iP.ua de S. Bento, 216-B

BIBLIO TH ECA

« T O S .
Popular e Illustrada

E l » “ C i  ■■an W *  es a

Edição da casa ALFREDO DA 
YID, Encadernador

30, 32, R. Serpa Pinto, 34, 36
Usfoôa

ffiisíoria da j&evolução
fêraneeça,

A publicação mais barata que até 
agora se tem feito no paiz!!

8 © 0  réis cada volume brochado 
3<e>o réis cada volume, en

cadernado em p.erçalina

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 E M Ó R IA  e das afamadas bicyclettes Clç^ 
ment, Gnt^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.

® A  C A T A L O ^ S i « R A T I «

10 -  RUA DA CALCADA -  \% BR
A i B l S i l l í g i  * 53a

PKODOCTOsl)A FABRICA Dí CIIOCoT Í tI s
■ DE —

í Yà Xx
m -

4 9 , C A L Ç A D A  D O  C A R M O ,  5 3
—  LISBOA— 533.

Em DOIS ELEGANTÍSSIMOS VO- 
LUMES de 200 páginas em 8.°, 
optimo papel, adornados de 
magnificas gravuras, que se
rão os primeiros da BIBLIÕ 
THECA HISTÓRICA.

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

ALIMENTO DO  P O V O

1 0  R É I S ,  U M  R O M  A L M O Ç O ,  1 0  R É I S !
Esle saboroso alimento recommenda-se por ser 

económico e nutritivo devido á combinação d.e assucar, 
farinha, cacau com casca e canelia.

10 RÉIS
O ALHOÇO.HAIi E W Q M IC O  12 SUf*®TA3fcTÇIAl<.

Cacau puro em pó c 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 d.e fácil dige

L A T A S  D E  100 G R A M M A S  
PREÇOS: Cacau puro em pó, 120 réis; cacau em 1 

pó. com assucar, 1.% ioq réis; 2 . \  80 réis.
Todos estes artigos se acham á venda em Aldegal

lega,. nas principaes mercearias e outros estabelecimen
tos. ___________________

DESCONTO S AOS REVENDEDORES 
Paxa. revenda dirigir os pedidos, a Sousa, Lima,* 

nosso unico representante em Aldegallega.

digestão.


