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h  classes traba

fci© m e r e c e r á  o sso m e d e  esíadista 
a q u e l le  «pse e a e a r a r  b e m  «le ireaíe a questão 

e e o u o m ie a

mos cultivar, nos lèvam ■ tro d’esta nova íórma de 
para o extrangeiro o me-!govêrno, que tantos sofri
lhor do nosso dinheiro, 
emquanto a emigração 
afasta para longe as mais

mentos e tanto trabalho

Terminou, segundo di
zem, a formidável débacle 
económica, que arrastava 
numa voragem louca o 
paiz para a sua completa 
ruina, e um período de po
litica baixa, de curtas vis
tas, impeilida apenas por 
despeitos e ambições.

A Revolução generosa 
de 5 de Outuoro, álém de 
afastar para longe os prin
cipais culpados dessa obra 
tremenda, conseguiu ainda, 
como as grandes tempes
tades que, revolvendo os 
oceanos, trazem á superfí
cie das aguas os limos ar
rancados da sua profundi
dade, mostrar-nos em toda 
a evidencia, pelos clamores 
sentidos e pelas reclama
ções immediatas da classe 
trabalhadora, o profundo 
descalabro da nossa indus
tria e porventura de todo 
o trabaiho nacional.

Feita a Revolução e pro
clamada a Republica, vai, 
segundo a opinião geral, 
operar-se o rejuvenesci
mento da vida nacional e é 
natural que, dentro em bre
ve, a questão económica 
preoccupe alguns dos me
lhores espiritos da nossa 
terra. Mas até lá é de pre
ver que, um pouco ainda 
por atavismo, um pouco 
pela necessidade de novas 
agrupações partidarias, a 
politica continue em fóco. 
Seja como fôr, porém, o 
que desde já é necessário 
accentuar, attentas as ne
cessidades da nossa época, 
o estado chaotico das nos
sas industrias, o abandono 
quasi completo da nossa 
agricultura e portanto as 
justas e sempre crescentes 
reclamações dos que tra
balham, é que os politicos 
do futuro não poderão vi
ver do equilíbrio e das ha
bilidades, antes pelo con
trario deverão ser muito 
mais economistas do que 
politicos.

Após a implantação do

novo regimen, de todos os 
lados surgiram reclamaçõ
es operarias tendentes á 
melhoria de situação; to
das ellas assentavam, não 
resta dúvida, n’um grande 
fundo de justiça, mas tris
te foi constatarmos a situa
ção miserável que atraves
sa a maior parte das in
dustrias; umas vivendoape- 
nas de uma irrisória pro
tecção pautai, algumas con
cedendo quando muito 5 
ou 6 °[0 de lucros, emquan
to outras, e essas na maio
ria, vegetando entre os 
maiores escolhos e dificul
dades, e finalmente todas 
cu quasi todas'servindo-se 
de processos rudimentares, 
sujeitas portanto á concor
rência das similares extran- 
geiras.

Se voltarmos os nossos 
olhos para a agricultura, o 
espectáculo que se nos de
para não é decerto mais 
consolador.

0 quadro que a agricul
tura offerece, num pai  ̂<I ue 
se dt\ agrícola, é desolador.

O trabalhador rural ar
rasta uma vida de horriveis 
privações; sem instrucção 
e sem confortos, a sua exis
tencia exgotta-se entre a 
ignorancia e a fome.

Não existem escolas agrí
colas nem ensino profissio
nal, e na sua quasi totali
dade os processos usados 
na nossa agricultura são 
os mais primitivos; sem 
bancos de crédito agrícola, 
o pequeno rendeiro é uma 
dupla victima do trabalho 
árduo e da usura avára; 
sem canaes de irrigação e 
sem a expropriação dos 
grandes latifúndios, as nos
sas charnecas alemtejanas 
são um protesto evidente 
contra a afíirmação balofa 
de que somos um paiz es
sencialmente agrícola.

Dolorosa irrisão quando, 
todos os annos. o arroz, o 
trigo, a batata e tantos ou
tros géneros que poderia-

fortes e sádns familias das 
nossas provindas.

E’ este o quadro doloro
so, a que empresta as mais 
negras côres a miséria de 
tantos trabalhadores, em 
que devem fixar a sua at
tenção todos áquelles que 
pretendam governar esta 
terra. Que agora seja pre
ciso para a consolidação 
do regimen nascente e pa
ra fundamentar em sólidas 
bases a sua constituição e 
as medidas do govêrno 
provisorio, uma politica le
vantada, inérgica, mas 
cheia de táctica e de subti
leza, perfeitamente de acor
do.

Mas, passado este perío
do, que se convençam os 
que quizerem ter direito ao 
nome de estadistas, que só 
encontrarão esteio para as 
suas aspirações, não no va
lor numérico das agrupa
ções partidarias, mas ape
nas na largueza de vistas 
com que consigam encarar 
o problema do desenvolvi
mento da vida económica 
da nação.

O bem estar, embora 
relativo, de uma parte, re
sulta do bem estar gera! e 
por isso a classe trabalha
dora não póde ser indiffe- 
rente ao assumpto.

A lfrkdo L adeira .

-----------------------

PROPAGANDA
Desde que a Republica 

foi implantada temos nós 
clamado por que se faça 
propaganda n’esta bella 
terra ribatejana. Ninguém 
nos tem ouvido, ou antes, 
fingem que não nos ouvem. 
Não deixaremos, no em- 
tanto, de continuar pedin
do que se eduque o povo 
de Aldegallega, de manei
ra a que elle possa com
prehender todas as ques
tões sociais que dentro do 
novo regimen lêem que 
ser debatidas.

A Republica não póde 
em coisa alguma seme- 
'lhar-se á monarquia. Den-

nos custou, devem valer 
igualmente os grandes e 
os pequenos. Proceder co
mo se tem procedido até 
aqui é, álém de triste, ver
gonhoso; é como que lan
çar mão dos antigos hábi
tos monárquicos.

Isto pelo que diz respei
to á politica neste conce
lho. Não nos referimos á 
politica geral porque para 
isso não ha razão. Ainda 
ha pouco somos chegados 
duma região onde a pro
paganda tem sido muito 
mais intensa agora que nos 
ominosos tempos do regi
men extincto. Os republi
canos de Coimbra, especi
almente os da classe aca
démica — dizemol-o com 
orgulho—têem sido incan- 
saveis no seu trabalho de 
educação cívica. E tão 
grande é o seu esforço que, 
dia a dia, os jornaes nar
ram aquellas viagens por 
elles feitas como verdadei
ros triunfos.

Afóra, porém, estas via
gens, que são quasi todas 
realisadas por representan
tes do Centro Académico 
Republicano, um outro 
grupo de rapazes se orga- 
nisou, sob a denominação 
de Grupo Republicano A- 
cadémico de Propaganda 
e Ensino e cujo fim é a 
criação de escolas para cri
anças e adultos, sendo ao 
mesmo tempo para instru
cção umas e educação ou
tras. Tambem estes bons 
patriotas se prestam a, 
álém de serem os criado
res e professores d’aquellas 
escolas, fazerem toda a es
pécie de propaganda por 
meio de artigos, palestras, 
conferencias e comicios.

Póde á primeira vista 
parecer que, visto have
rem dois grupos de estu
dantes republicanos, entre 
elles ha alguma scisão. Tal, 
porém, se não dá. Os es
tudantes republicanos es
tão perfeitamente unidos. 
Unicamente sucede que os 
fins d’um e outro grupo 
são diferentes. Cá estamos 
nós, por exemplo, que, 
não só -somos socio do 
Centro Académico Repu

blicano, como dentro del
le exercemos um cargo de 
confiança, e, no emtanto, 
tambem fazemos parte do 
Grupo Republicano Acadé
mico de Propaganda e En
sino.

O que existe entre estes 
rapazes é a nítida compre
hensão dos seus deveres e 
é assim que em bem pou
co tempo elles têem per
corrido quasi todas as vil- 
las e aldeias do districto 
de Coimbra. Assim tam
bem desejavamos que pen
sassem os dirigentes do 
partido republicano em Al
degallega.

Pela nossa parte temos 
que affirmar que mais de 
uma vez nos temos ofíere- 
cido para o exercido d’es- 
sa propaganda. Somos 
mesmo a isso obrigado pe
las resoluções tomadas no 
Centro Académico Repu
blicano de Coimbra, uma 
das quais impõe aos socios
o. dever de continuar a pro
paganda nas terras da sua 
naturalidade.

Estamos aqui pouco tem
po; se estivessemos mais, 
em vista de em nenhuma 
consideração terem os nos
sos escriptos áquelles que 
andam á frente da politica 
local abriríamos neste jor
nal um curso de propagan
da politica e educação cívi
ca.

Temos a certeza de que 
o digno director de O Do
mingo nos cederia as suas 
columnas, pois com isso S. 
Ex.a só mostrava que acima 
de tudo punha a educação 
popular que é onde reside 
a salvação da Patria. De 
Coimbra não podemos nós 
encetar tal trabalho porque 
os nossos afazeres escola
res e até os politicos nol-o 
não permitem. Pudéssemos 
nós cumprir o que a nossa 
consciência nos indica, e 
então não nos importaría
mos com o desleixo d’uns 
nem doutros.

Educar-se a si mesmo é 
que o povo não póde; e, 
emquanto o povo não es
tiver ao alcance de todas 
as questões, a Republica 
pouca diferença fará da 
vergonhosa monarquia.

Paulino. Gomks.
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A ’s 3 .as, 4.as, sextas e sabbados

Slua òt S. Hnlíão, fíh , '2.° 
Usfeèa

Commehtanes & Moiicias
A ’ «Innta  JLoca! d o  f J v r é -  

P e n s a n s c u t o .
Lembrámos á ex.™a Junta Lo

cal do Livre-Pensamento sê en 
tenda com as auctoridad-es com 
petentes a fim de que, como se 
está fazendo em todas as par 
tes, sejam affixados editais em 
número sufficiente e em pontos 
bem visíveis prohibindo todas as 
manifestações de culto externo 
bem como o toque de sinos an 
nunciando os «dias saníesi).

Sim, será bom fazer-lhes cons
tar  .que não é de braços cruza 
dos que-'se g a n h a ' o dinheiro, e 
que, se ainda se permitem abu
sos, esses não poderão durar 
muito tempo.
F e r ia d o

Pelo ministério do Interior se 
foz constar a todas as reparti 
çõffs do Estado que seja consi
derado feriado o proximo dia de 
terça -feira de 'Carnaval.

teer%%srÍo'<ãii eatasara
Consta-nos que se vai pòr a 

concurso o logar de secretario 
da camara d ’este concelho.
B a i l e s  d e  m ã s e a r a s

Muito divertidos os bailes de 
máscaras rSaiisados ííG domingo 
passado na sociedade filarmónica
l . c de Dezembro e no Aldegal
lense Sport Club, cujas salas es 
tavam luxuosamente ornamenta- 
das;

N’estas sociedades continuarão 
‘estes divertimentos até terça fei
ra.

— O nosso amigo Manuel Ta 
vares Paulada cedeu o seu cel
leiro da rua do Quartel para o 
Grupo Musical realisar bailes de 
máscaras para os socios durante 
'estes dias de Carnaval.

«TC aí‘íieIra d e  P a r is »
-Assim se intitula um novo jóv 

íí:-;l çue 'acsba "de iniciar a sua 
publicação em Parts e  que mui 
to nos honrou com a sua visita.

Apresenta-se bem redigido e 
Vem 1 ilustra do com õs retratos 
dos nossos eminentes correligio
nários João Chagas e dr. Maga
lhães Lima e  diz-se orgão defen 
sor dos interesses cornmérciais, 
industriais, litterarios è artisti- 

/cos portuguezes e brazileiros ern 
França. Vamos estabelecer a 
permuta enviando o nosso hu 
milde hebdomada-rio.

F is c a l  d a  c a sa  da vfenda  
d o  p e ix e .
E m  sessão de camara foi pro

posto pelo ve;reador, nosso ami
go José dAssis Vasconcellos, p a 
ra  o logar de fiscal da casa da 
venda do peixe n’esta villa, o 
nosso correligionário Antonio 
Lourenço com o ordenado diario 
dc 440 réis.

Bem acertada a escolta.
Cosaaieio

Está assente o dia 5 de fnaf- 
ç0 para um comicio na democrá
tica freguezia de Sarilhos G ran
des, d ’este concelho, em que usa
rão da palavra os companheiros 
Ràríholorneu Constantino, Ruy 
Alves das Neves, João Luik da 
Cruz e Antonio de Carvalho.

E ’ grande o entlussiasmo d’a 
quelle bom povo por este comi 
cio.

V is i t a
Consta-nos que no proximo 

-domingo, 5 de março, a distincta 
filarmónica União e Trabalho de 
Sarilhos Grandes visitará esta 
villa, cíimprimentando por essa 
occasião todos os seus socios d’a- 
qui.
A o s  s fe a lío H o s

Livros de recibos de rendas 
de.casas a mezes com 250 folhas, 
700 réis. Tambem ha cadernetas 
de 50 folhas a 250 réis e de 100 
a 400. Pedir n’esta redacção.
SS-egisÉ® d e  l i c e n ç a s

No tempo da monarquia apre
goava o actual administrador de 
este concelho que não pagava o 
registo de licenças porque acha
va isso injusto e a proposito des
cobria'todo o seu rancor contra 
®s funccionarios da administra
ção—com quem está agora nas 
mais in tim a s  relações—e da -ca
mara, a quem appellidava de co
milões.

Pois ainda o registo de licen
ças continúa a pagar-se e agora, 
naturalmente, como o ra nco r se 
mudou, deve ser justo que-todos 
paguem—á excepção de S. E x .a.

Ora aqui está um homem que 
pareceria outro se fosse mudo.
«.ís. M teeidade»

Recebemos, pela primeira vez, 
a visita d ’este nosso distincto 
collega lisbonense de publicação 
quinzenal e propriedade da Aca
demia de Estados Livres.

Agradecemos e em frocá và 
mos enviar o nosso modesto se 
manario.
«laaigaESseaáos

No tribunal d’esta comarca 
real is aram-se os seguintes j  ulga- 
mentos:

Dia 17, de Antonio Andrade, 
o «Mijão», do sitio do Pinhal Re
dondo, d’este concelho, accusado 
de offensas corporais e ter tenta
do contra o pudor de Emilia Poe
ta, na estrada do Samovtco, facto 
que «O Domingo» noticiou. Foi 
condemnado em dois annos dè 
prisão correccional mas apenas 
soífrerá um attendendo á amnis
tia; dia 22, Francisco de Pinho 
Bastos, tambem do Pinhal Re
dondo, por offensas corporais em 
Angélica da Piedade, do mesmo 
sitio, condemnado em 30 dias 
de multa, custas e sellos dos au
tos.
Passllsuo iSoisres

Em goso de férias ach‘a-se en
tre nós este nosso amigo e assi- 
duo coltaborador de «O Domin
go».
P a ra  betai d e  tóés <o"âos

Foi j á  despachado professor 
official da escola do Centro Dr, 
Celestino d ’Almeida o nosso pre- 
sado amigo, sr. Manuel de Me
deiros Junior.

Felicitando-o sinceramente por 
esse motivo felicitamos tambem 
os socios contribuintes do mesmo 
Centro, visto estar já  transfor 
mado n ’uma escola e por conta 
unicamente do govêrno o que si
gnifica não ser já  preciso o seu 
auxilio pecuniário e ninguém, 
álém do professor, te r  al-li mais 
que fazer.

A ’ direcção e commissão do 
Centro convém reunir todos os 
socios para, em assembléia ge
ral, se discutir qual o destino 
que. se ha de dar ao dinheiro em 
caixa, e quais os individuos que 
querem continuar na vida activa 
do partido, trabalhando — mas 
com desinteresse—pela consolida
ção da Republica que quer dizer: 
engrandecimento da Patria.

Faça-se isto agora antes que 
isto se tenha de fazer mais tar
de pela força das circumstancias.

E  agora, para bem de nós to
dos.

2SeSad@f.’ ís ir n s ie ip a l
Foi nomeado zelador munici

pal em sessão ordinária de cama
ra ,  o nosso correligionário Carlos 
dos Santos Caliado.
'3 &4>£0 0 '0  r é is

Empresta-se esta quantia.
. N'esta redacção se diz, 

f í é d ie o  ffiSBsssíelpsl
Para o logar de médico muni

cipal da fregueíia de Canha. aca
ba de ser nomeado pela camara 
o sr. dr. Francisco Mendonça 
Pinto de Sousa.
&si?jsií!i«>§ d e  lae íaça®

Pela camara municipal d ’estè 
concelho -foram deferidos mais os 
seguintes requerimentos de sub
sidio: Gertrudes Iça,-para um fi
lho-; Gertrudes Gouveia, para um 
fi-lho:; Mariana Rita, para um  fi
lho-; -Maria Barbara, para um fi
lho; Maria José Mendonça, para 
um filho.
A ia to  d e  fé

0  povo da Póvoa de Varzim, 
à medida do que se fez em L is
bôa e  Perto, entrou nas officinas 
do -reaccionano jornal «Poveiro»., 
de que é proprietário o prior da 
freguezia, e fez-lhe auto de fé.

Abençoados áquelles que sabem 
fazer justiça.

E®i’cvâdeg<*ia§
Pédern se á ex .ma Camara para 

o mau estado em qne se encon
tra o largo do Laranjo, e á -au- 
ctoridade administrativa visto 
tanto se inCommodar -n’ontro tem
po com o chéiro dos canos rotos. 
A esta mais do que áquella com
pete olhar pela hygiene. Para is
so pagârr.os.

IIíss g-rasEíI® :í3isellso5eaíiíègí-
4o-.

- A escola official do sexo mas
culino ultimamente criada n-esta 
villa, vai ter edifício proprio. E r 
o ediíicio do quartel que a digna 
camara mandou j á  reparar con
venientemente e pôr nas condi
ções próprias d ’um collegio.

Não resta dúvida que é um 
grande melhoramento para Alde
gallega devido unicamente á ini
ciativa da illustre vereação, -poi 
todos os títulos digno do applau- 
■so geral.
T e a i r o  ^Salâo E&eí!r e ío  P o 

p u la r .
A Empreza d’esfa conhecida 

casa de espectáculos dá hoje e 
terça feira dois espectáculos que 
a nosso vêr muito devem agra 
dar attendendo -a que a artista 
que a Empreza contratou para 
estas duas noites é Calllta Mar
ques, que o nosso público tanto 
aprecia não -só pelo chiste eom 
qne se apresenta, como pela 
muita graça e maneira de dizer, 
pois todos compreliendem bein 
os assumptos dos vários números 
que tem apresentado, isto devi
do, sem dúvida, á clareza com 
que diz-.

Os programmas de fitas para 
as duas noites são variados e es
colhidos. £ ’ pois de esperar duas 
casas -á cunha»
ãSoasSSío S iv rè

Assentou residencia n ’esta vil
la nina colónia de húngaros que 
se apoderou de tudo isto. Di 
zem-se caldeireiros e  assim vão 
explorando os incautos que lhe 
cabem nas unhas aduncas para 
lhes surripiar vinte por aquillo 
que ajustam por dois. Assim vi
vem livremente n’esta terra em
quanto o povo se não lembrar de 
fazer justiça ou nomear auctori- 
dade de sua confiança que a 
faça.

Chegámos a isto: o roubo é li
vre em Aldegallega.
M a is  sssssa v a s s o ir a d a

O dr. Eufcebio Leão, digno 
governador civil de Lisbôa, or

denou pôr na fronteira os conhe
cidos «meninos» que dão pelos 
nomes de José d’Azevedo Castel
lo Branco, João d ’Azevedo Cou
tinho e  Alvaro Pinheiro Chagas.

Estes já  não fazem mal; é p re
ciso agora que o sr. governador 
civil não canse e que um bello 
dia venha até Aldegallega vêr is 
to.

Por aqui tambem ha qúe lim
par. . .
Associação de Classes 

Misáas dos O perários  
de A S d ega! i ega»
Na passada quarta feirâ reali- 

Sou-se 'uma reunião de assembléia 
geral para apresentação dos es
tatutos da associação de Classes_ 
Mistas dos Operários de Alde
gallega, que ficaram approvados, 
e em seguida procedeu-se á elei
ção dos seus corpos gerentes, re- 
-cahindo nos seguintes cidadãos: 
Assembléia geral: Theodoro Ma
nuel Teixeira, José Rodrigues 
Pancão e Abilio Gouveia. Dire
cção: Lazaío Vintem, carpintei
ro; Joaquim 'Gregorio, pedreiro; 
Augusto José Rodrigues, tanoei
ro; Manuel Ladislau, soldador; 
Manuel Leonardo da Silva-, ser
rador; Amadeu Marques Carapi
nha, sapateiro; Romão Agostinho, 
pintor.

LsseííSOsa
Falleceu na passada quinta 

feira, pelas 10 horas da noite, 
com à idade de 67 annos, F ran
cisco Dias de Moura-, o «Cachar 
ra», casado, natural d’esta villa, 
sendo na sexta feira, pelas 8 ho 
ras da noite, o seu funeral.

Tem passado incommodado 
com um fortíssimo ataque de 
«grippe» o nosso bom amigo e 
prestimoso correligionário José 
Cypriano Salgado Junior, digno 
vereador da camara 'municipal 
d ’este concelho.

Ao nosso bom amigo áppéte- 
cemos -o mais rápido e completo 
restabelecimento.
ã?gas*ÉO

Pelas 7 horas da tarde de 
quinta feira, o nosso correligio
nário-, sr. Anselmo Marques, 
proprietário de barcos de carrei
ra entre esta villa e Lisbôa, deu 
pelo furto de -50^000‘réis feito 
no seu escriptorio, n'a rua do 
Cais, por meio de arrombamen
to d’úm pequeno cofre que alli 
tinha. Como é rde costuníe ter 
sempre a porta do escriptorio 
aberta e alli entrar toda a gente 
que deseja falar-lhe, aquelle nos
so correligionário nem sabia co
mo havia de queixar-se e pôz-se 
serenamente na pesquiza do la- 
rapio. Junto á porta do escri
ptorio viu qué esteve deitado até 
ás 9 horas um tal Manuel Save- 
lha, o «Patrão Manel», e eomo 
tivesse dado pelo furto ás 7, su- 
po-z que não fosse aquelle o ga
tuno e deixou-o em paz; mas, no 
dia immediato, fofam contar-lhe 
que o «Patrão Manel» comprára 
uns. sapatos novos e um harmo
nia e que fazia franquezas nas 
tabernas. Foi então com o cabo 
Manuel Calçada procural-o e 
encontrou-o na taberna de Mi
guel Gouveia, na rua do Norte, 
em companhia de um corticeiro 
de fóra, cujo nome ignorámos, e 
prendeu-os dando estes entrada 
na prisão eram 8 horas da noite 
sendo encontrada ao «Patrão 
Manel» a quantia de 131000 ré
is negando-se este a dizer onde 
tinha o resto. Hontem, interro
gados pelas auctoridades, confes
sou o gatuno ter dinheiro escon
dido no vão da escada que dá 
para o sótão de sua residencia, e 
que o cabo de segurança Manuel 
Calçada, encarregado, de fazer a 1

bnsca, conseguiu encontrar réis 
10#435. O Corticeiro foi posto em 
liberdade por nada se provar con
tra elle. A ’s 11 horas foi preso 
o dono da taberna onde havia si
do encontrado o gatuno, que, se
gundo este affirma, entregou-lhe 
algum dinheiro a guardar.
C'oílegê'0 dó sexo íesnhil*

ÍSO .
Tomon posse do collegio offi- 

cial do sexo feminino a ex.ma sr.a 
D. Maria Francisca Monteiro de 
Figueiredo, ex-professora official 
do sexo masculino, que com mui
to zelo e intelligencia dirigiu du
rante alguns annos o collegio 
Conde Ferreira, d’esta villa-.

T a l v e z . .-o
Em Ovar, um dia d’estes, ò 

administrador do concelho diri
giu um convite ao povo, para e s 
te , com a sua presença e a sua 
aqiriescencia, sancionar a escolha 
feita de nova auetoridade admi
nistrativa para aquelle concelho. 
A lembrança teve bom êxito e 
foi, como devia ser, bem -rece
bida.

A auetoridade administrativa 
d’este concelho tambem fe-z a 
mesma coisa: ‘p e ã iti ao povo que 
se manifestasse francamente pró 
ou contra e o povo fe2 domo sõ 
póde vêr no govêrno civil, ainda 
fresquinho, um protesto de qua
trocentas assignaturas só de ope
rários.

Note-se: só de operários, e fó- 
i>a o mais que rbenve de sympa- 
thico pára a sympathica auctori- 
dade.

Não 'resta dúvida qfôe 0 àdmi- 
nisfrador de Ovar pensou tal- 
ciualmente como -o d’aqui.

Serão gémios?
«Talvez». . .

GALER IA  A LEGRE
Eu nunca me mascarei 
Em dias de minha vida-,
Nem de págem, nem de rei,
Nem de velha delambida,
Nem d ’óu tra s fórmas que eu 'sei;-.»

Nunca a minha madureza, 
Produeto falsificado 
Da areia bem põríugueiça, 
Puehou o meu triste fada,
P ’ra semelhante proeza.

Mas francamente este anno,
Vêjo -o Entrudo tão lindo,
Cheio de humorismo, o magano. 
Que sinto um prazer infindo^ 
D ’aímar em feroz tyraímo.

Tenho visto mascarados,
Vestidos com tal primor, 
Supinamente engraçados,
Qúe era de grande favor 
Leval-os engaiolados-.. -.

Pois !tê o proprio Lacerda,
Se quizesse interrcgal-os,
Vendo a graça a soffrer perda. 
Era forçado a  rnandal-os,

A ! m er . . .
lo  ao SiLvEnro.

i m i í  ■
Com escriptorio na rua 

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

MasgsseS I f . T aaseeo
Negociante de gado suino, ba

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

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

Muita parra, pouca uva, 
Descrevendo o mundo inteiro 
Sem dar o ponto primeiro;
«A’s vezes de fina luva 
«Qtte ainda deve âo luveiro»:

Presumiu de mais que sabe 
Sem ligar dois pensamentos, 
Como o que exhausto d’alentos 
Ao falar em si não cabe 
E  na asneira faz portentos:

Palrando sem tom nem som,
Mas sempre inchado, arrogante-, 
Chamando a ludo ignorante 
Por librar-se ao Pantheon,
Eil-o charlata, o pedante!

REGEDORES
'O iogar de regedor.
Ainda que «sem vintem»,
E ’ um logar que convém 
For dar honras sem favor.

Reger uma freguezia 
Cheira a governar ma povo, 
Velho ideal sempre novo 
De toda a gente hoje em dia.

E  d’este emprego diz Bias 
Q.ue, «embora sem Vencimento, 
«E: um logar de espavento 
«Por ser cheio de honrarias»!

Adelaide Moret.
•*" " .....— —--------- -

Meu presado confrade 
e amigo:

Permitta-me que mais uma 
Vez o incommode.

A preposito da «Carta aberta» 
que no sen valente -e honrado- 
hebdomadario «O Domingo» de 
29 de Janeiro ultimo dirigi ao il
lustre vereador da Camara Muni
cipal de Alcochete, sr. Estevam 
Augusto Nunes, acabo de rece
ber d ’atjnelle nosso correligioná
rio a carta que por cópia fidelís
sima lhe envio e peço o favor de 
publicar conjuntamente com a 
minha indispensável declaração:

1.° Ao escrever a minha «Car
ta aberta» nâo me moveu outro 
intuito álém d ’aquelle que a 
qualquer homem de bem é lícito 
manifestar perante uma condem
na Vel injustiça, leviandade ou 
coisa semelhante, aventada para 
público com uma ineo sciencia a 
todos os respeitos censurável,

2.° Para evitar erradas inter
pretações, devo declarar que as 
provas de consideração e estima 
que o illustrado correligionário e 
digníssimo vereador Estevam 
Nunes me deu, foram, principal
mente aquellas que com a sua 
muita bondade e intelligencia se 
dignou manifestar me quando me 
procurou éín minha casa poucos 
dias depois das ultimas eleições 
munieipaes, em que, muito como
vido me apontou o grave incon
veniente que haveria se, annula- 
da qne fosse a eleição, e ferida 
nova batalha, os thalassas—-essa 
raça maldita e execranda—nos su
plantassem!

3.° Estou intimamente conven
cido que o illustre correligionário 
Estevam Nunes copiou mal a 
carta que me dirigiu; de contra
rio não se permitiria a liberdade 
de pretender dar-me uma lição 

-de civilidade; sendo como é, cer
tíssimo, que eu não podia usar 
de determinadas attenções com 
quem não teve dúvida, embora 
levianamente, na presença de 
amigos meus, dirigir-me insinua
ções absolutamente injustas c cu
jo alcance por certo, não obstan
te a sua illustração, não attingiu!

Sem que porém me tique qual
quer resenfimento, e para termi
nar o desagradavel incidente, ac- 
ceito como boas as explicações do 
sr. Estevam Nunes.

Creia me, meu caro Saloio, seu

confrade mt.o ded.o e am.° certo 
sjc. L x .a, 20—2 —1911.

B aptista R ibeiro.

Segue a carta do sr. Estevam 
Augusto Nunes:

C óp ift f ie l
Alcochete, 15—2— 1911. — 

Ex.m0 Correlegionario Sr. Bap
tista Ribeiro. No jornal o D o
mingo de 29 de Janeiro referece 
V. E x .a em carta aberta, a mi
nha uinide pessoa, em termos 
que me merecem reparos.

Antes de mais e por dignidade 
própria, tenho que lhe dizer que 
nunca em publico, ou particular 
fiz afíirmativas, sobre alguem 
que podessem ser reputadas de 
malévolas, imprudentes ou mal 
intencionadas, por quem quer 
que fosse, sem que para isso ti
vesse motivos de sobejo; isto 
tratando-se seja de quem fôr, 
quanto mais tratando-se de si 
qne justamente confessa na sua 
sua «carta aberta» ter recebido 
de mim provas de consideração e 
estima. Isto lhe devem bastar 
para reconhecer que na sua au
sência quaes quer observações 
que a seu respeito fizesse nunca 
poderiam representar para si um 
disprimÕr; pelo que muito me 
assombrou, que na sua carta 
aberta fosse levado até classifi
car de incorrecto um soposto 
procedimento meu.

Quanto ás affirmativas a que 
se refere na mesma carta aberta 
-com pete-m e classificadas de 
vil caltimnias, não fazendo sobre 
ellas mais referencias porque 
desconheço os seus condenáveis 
auttores.

E não terminarei esta sem la
mentar a percipitação com que 
V. E x ,a se me dirigiu em carta 
aberta çom reservas a preposito 
da minha resposta, porquanto 
não obstante as relações existen
tes entre nós, não serem de 
grande intimidade, permitiam to 
davia uma explicação directa qne 
V. E x .4 devia esperar da minha 
lealdade inteiramente franca e 
clara,.

E  lamentando o occorrido eis 
o que se me offerece dizer-lhe 
sobre o assumpto da carta aber
ta que o meu E x .m0 Correllegio- 
nario, me derigio no Domingo de 
29 de Janeiro.

Creia-me sempfe Correllegio- 
nario affectuoso

(a )  Estevão Augusto Nunes

(Esta carta foi fielmente copiada do 
original tal qual se acha escripto).

--------- *=»— —*>—------ T
líreg«í*Io &il

Com fábrica de distillação na 
travessa do Lagar da Cera (na 
Pontinha) offerece á sua numero
sa clientella, álém de aguardente 
bagaceira muito bôa de que sem
pre tem grande quantidade para 
venda, finíssima aguardente de 
prova (30°) para melhoramentos 
dos vinhos, assim como aguarden
te anisada muito melhor que a 
chamada de Evora. Os preços são 
sempre inferiores aos de qualquer 
parte e as qualidades muito su
periores. "

ANNUNCIOS

a n n u n c i o

(fc.a p u b lie â ç a o )

Pelo Juizo de Direito de 
esta comarca, e pelos au
tos de inventario or̂ hano-

Iogico em que é inventa
riada Joanna Baptista Pe- 
drozo, e inventariante Jo
ão Alves Pedrozo, vão á 
praça á porta do Tribunal 
Judicial d’esta comarca, 
sem valor, os moveis que 
nao tiveram lanço nas ou
tras praças, e pelo valor 
abaixo declarado o predio 
que se vai descrever, no 
dia cinco de março proxi
mo, pelas i i horas da ma
nhã, afim de serem arre
matados, sendo o predio 
o seguinte:

Uma morada de casas 
composta de loja, primei
ro e segundo andar, sita 
na rua Direita de Alhos 
Vedros, com uma horta 
contigua, foreira em réis 
i2$ooo annuaes na fórma 
da antiga lei, hoje 7̂ 200 
réis com laudémio de 
quarentena, a Cândido 
Manuel Pereira no valor 
de 400̂ 000 réis.

A contribuição de re
gisto é paga por inteiro 
pelo arrematante assim co
mo as despezas da praÇa.

Pelo presente são cita
dos quaesquer crédores 
incertos para assistirem á 
praça.

Aldegallega do Ribate
jo, 6 de Fevereiro de 191 i.
Verifiquei a exactidão:

D JUIZ DE DIREITO

A. Marçal. 
o Esc riv ã o

José Maria de Mendonça.

A commissão liquidata- 
ria da massa fallida de A
D. Nunes de Carvalho & 
C.ta, de Aldegallega, em 
conformidade com a lei e 
para dar conta dos seus a- 
ctos, convida todos os cré
dores dos mesmos senho
res para uma reunião que 
terá logar no dia 2 de mar
ço proximo, ás 2 horas da 
tarde, na Rua dos Fanquei
ros, 196-1.°—Lisbôa, para 
apresentação de contas.

No mesmo local e em to
dos os dias uteis das 12 da 
manhã ás 5 da tarde, estão 
patentes as contas e docu
mentos comprovativos, pa
ra serem examinados por 
qualquer dos interessados.

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

arvores de frueto perta de 
Atalaya.

N’esta redacção se diz.

AMUMO
( § . ;‘ pSafolé cação )

Pelo Juizo de Direito da

comarca de Aldegallega 
do Ribalejo, e cartorio do 
escrivão abaixo assignado, 
correm éditos de 3o dias, 
a contar da segunda e ul
tima publicação do presen
te annuncio, citando os exe
cutados Maria Pessoa d’0 - 
liveira e marido José Ade
lino da Fonseca, do Carva- 
Ihinho da Moita e ausentes 
em parte incerta, para no 
praso de 10 dias, posterior 
ao dos éditos, pagarem no 
cartorio do mesmo escri
vão a quantia de3$gooréis, 
proveniente de custas e sel
los em divida a este Juizo 
de Direito, nos autos de 
execução de sentença por 
elles requeridos contra sua 
mãe e sogra Anna Pessoa 
d’01iveira, do mesmo sitio

do Carvalhinho —ou no* 
mearem bens á penhora 
para seu integral paga
mento, bem como para pa
gamento das custas e sel
los prováveis da respectiva 
execução, até final sob pe
na de, não o fazendo, ser 
esse direito devolvido ao 
respectivo Agente do Mi
nistério Público, na quali
dade de exequente.—E pa
ra constar, se passou o pre
sente, e outro de igual the- 
or, que vão ser devidamen
te publicados.

Aldegallega, 2 de Feve
reiro de 1911.
Verifiquei a exâctidão:

o JUIZ de d ir e it o  
A. Marçal.

o ESCRIVÁO *
Pedro José Bandeira.

CASA COMMERCIAL
d e  = -

J O Ã O  S O A R E S
P r a ç a  Serj&a P i a í o  e  Etsaa B iv c i ía

(Junto á Drogaria Central) 504

O proprietário d’este 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 da 
competencia, tais como':

Chitas, phantasias estreitas, phantasias enfestadas 
em todas as côres, Zefires, Oxfords, Lãs para vestidos 
em todas as côres, Cotins fortes, Cotins casimiras, Che- 
violes, Casimiras, Diagonais pretos, Riscados, Cache- 
nés, Lenços de seda, Toalhas, Colchas, Pongés de Seda, 
Selins de seda, Panos patentes em branco e cru, Panos 
branqueados, Panos crus (marca estreita), Baelilhas% 
Flan-ellas, Bordados, Castelletas, Cintos, Gravalas e 
muitos outros artigos que innumerál-os seria quasi im
possível.

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

JOSÉ SEQUEIRA JUNIOR, FILHO
-  COM -

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

i —Rua dá Bella Vista—Largo da Calçada, ig
A L D E G A L L E G A  ' 495

C t S i  COMERCIAL
SEBASTIÃO LEAL BA GAIA

Colossal sortimento de fazendas de lã e algodão 
por preços reduzidos.

Unico representante da casa das célebres machinas 
de coser M EM O R lA  e das afamadas bicyclettes Clé- 
ment, Gnl\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.

D Â  CATALOCSOS « S i .V r iS

1 0 - R U A  DA C A LC A D A - 1 2
i i M § i M E S Ã
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MQCÍARM  p f |  -CENTRAL 
JOÃO‘ s o a r e s

Fundada em i — i —1909

l í r o g a s ,  T iasáas. S®a,©ílBg®Éí>s
císla jsfeos e  P la a r m íic e iiík ro 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, vernizes, pincéis, brochas, esponjas, pó de ouro, 
cobre e prata, alcool, essencias, artigos para t.ntureiros, etc., etc.

Sabonetes desde %W a <§<§® réis  ®  f a s t a s  d e n íi ír w a s

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

5m a l d e g a l l e g a

UMA AGENCIA
DOS

A R E 1 A Z E N S  G R A N D E L L A
EM

Catía t e r r a  «I© p a la  « o d e  liajassí e s ta ções  p ® s ía ís

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

bilhetes postais ou cartas devidamente selladas com estampilhas de 
35 e sobrescriptadas para SSJSL.IL.& *& C .a— SSuaa ílo
O u r o , SS l ã  — IRISES® 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.

Mão c preciso mani)ar òinheiro aòianíaòo, 
so se paga no acto i)a entrega

s e
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 
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 o que não lhes agradar EXACTAM ENTE co
mo vinha acondicionado e sobrescriptado para GRANDELLA
&  C.a— Rua do Ouro, 2 l 5 — LISBOA leval-o novamente á 
agencia e ahi pagar os sellos que indicarem serem precisos pôr no 
volume. PASSADAS 48 HORAS de assim haverem procedido, 
receberão a importancia dos artigos que devolveram bem como a 
importancia das despezas feitas para os devolverem, caso tenha ha
vido erro no fornecimento.

Estas agencias são das que offerecem mais garantias de serie
dade, porque não só estão debaixo da fiscalisação do Estado, como 
tambem têem a. garantir as transações alli effectuadas, a probida
de commercial dos A R M A Z É N S  G R A N D E LL A  impor
tante casa commercial do paiz que, d ’esta fórma. põe á disposição de 
todoa os habitantes do paiz OS COLLOSSAIS SORTIMENTOS 
DA SUA SEDE EM LISBOA, pelos mesmos preços que vende 
em Lisboa, ao balcão.

Estas A C SE N C fiÂ S são as Estações Postais em cada terra 
do paiz.

5 i i éf%ds SZvmazens grandella.

A medicina vegetal, será a primitiva, mas é a mais natural, a mais prom 
pta, a mais barata e a menos perigosa. Com várias nomenclaturas, fórmulas 
caprichosas, rótulos bonitos e reclames extravagantes, os médicos receitam 
e as pharmacias vendem sempre «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 ; e a ex
ploração dos enfermos, nem sempre ricos. O DICCIONARIO DE MEDICl- 
NA VEGETAL (ao alcance de todos) por Çarlos Marques, é portanto, util 
em todas as casas.—O i.° volume, de 176 páginas, indica «os signaes que 
caracterisam 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 botaníca e emprego medicinal» das principaes plantas 
portuguezas e brazileiras.

Cada volume custa apenas 200 rs. (pelo correio 220 rs.) e encontram se 
já á venda nas principais livrarias do reino, ilhas, Afnca e Brazil. Os pedidos 
devèm ser dirigidos ao editor,

FRANCISCO S ILV A  

Rua de S. Bento, 216-B

BIB LIO TH EC A
2S BC

E D U C A Ç A O  m o d e r i h  —

l% 1 icia nos Astros,,
Traduccáo do tenente Moraes Rosa

Se os outros mundos sáo habitados, 
como parece estar provado.... Se ou
tros pianetas, que vagueiam no espa
ço, têem em si humanidades mais ci 
vilisauas talvez do que a nossa... 
Como será a vida n’esses astros? Co
mo poderemos chegar a corresp >n 
der-nos com os habitantes d’esses ou 
tros mundos?

Estes assumptos, sempre de palpi
tante actualidade, sempre de um inte
resse empolgante, são tratados no no
vo iivro do grande astrónomo fian- 
cez t.am.lle 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 G-rva- 
lho.

Sem dúvida alguma. A VIDA NOS 
ASTROa é uma das obras mais sen- 
sacionaes, mais instructivas e curiosas 
dos últimos tempos. Como será a vi
da nos outros planetas que vemos bri
lhar no Céo infinito? Como podere
mos nós, um dia, communicar com as 
outras humanidades que certamente 
povoam o e?paço? Estas duas questões 
estudou as Flammarion com a sua 
proficiência, dando nos uma obra ma
gnifica. não só de um enorme valor 
scientífico. mas tambem de leitura 
encantadora, attrahente, emocinante.

A mesma «Bibliotheca de Educação 
Moderna» já publicou mais quatro li
vros, verdadeiramente sensacionaes, 
tambem primorosamente traduzidos 
para portuguez

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

O segundo intitula-se «Soci.lismo 
e Anarquismo» e constitue um estu
do, completo e claro,ácerca d’estas 
duas doutrinas sociaes. senio seu au- 
esor o grande sociólogo Hnmon.

O terceiro tem este título suggest: 
vo: «Descendemos do Macaco»? N’ei!e 
se trata, com uma clareza maravihosa. 
o problema da origem do homem, 
respondendo a estas perguntas, que 
preoccupam todos os espiritos: De 
onde de cendemos? Qual a nossa ori
gem? Como appareceu sobre a terra 
o primeira homem?

O quarto volume intitula-se: «Náo 
creio em Deus». E' a obra 11 ais for
midável que em todos os pa zes se 
tem publicado contra o fanatismo e 
contra a reacção religiosa.

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

POLPA M AÇADA
E’ o melhor e mais económico ali

mento para cavallos. muares, vaccas. 
porcos, cabras, gado de lã, coelhos, 
galiinhas. etc.- Importador exclusivo 
CEN I RO INDUS I RlAL 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 Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos os pedidos 492
FRANCISCO RFLOGIO 

A S ileg a líeg a

CASA 
Vende-se, com bom pri

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

PRODUÇTOS DA FÁBRICA DE CHOCOLATES
— DE —

km r a s T j F i i E i  m m m
4 9 , C A L Ç A D A  DO CARM O, 5 3

—  LISBOA—  532

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

A LI MENTO DO PO V O

10 IIÉIS, m  BOM ÂLIOÇO, 10 RÉIS!
Este saboroso aiimento recommenda-se por ser 

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

10 REIS
© A LH O Ç O  31.41» I5€©tt©SlB€'© Si S U B S T A ^ O A I*

Cacau puro em po 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.

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

pó com assucar, i.a, 100 réis; 2a, 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 TÃBOEM8E
R. M A R T Y R  D B  M O N T JU IC H

H ALDEGALLEGA

Pão de Vianna d’Austria a... . 10 e 20 réis
dôce a...........................  10 e 20 »
para diabéticos a........... 10, 20 e 3o »
de fôrma a................... 10, 20 e 5o »
fino a.......................... 5, 10, 20, 40 e 5o »

» saloio a........................ 10, 20 e 40 »
Pão fino, quente, todas as tardes, e bolos de leite

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

Flautas, carcaças, bolachas, biscoitos, artigos t>e paste- . 
laria, cervejaria, vinhos finos e

________ _  5 i7

Massas alimentícias de todas as qualidades

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

Exceilente bòlo INGLFZ e de ARROZ.

S UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

C A P IT A I*: f t . S 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0  I&s.
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, maritimos e agrícolas 
PRECOS USUAES>

Correspondente em Aldegallega — Antonio'Victorino 
Rodrigues. 5*5
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