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Portugueza

Monarquistas em delirio

Nos paizes em que as 
instituições politicas passa
ram por uma radical trans
formação, quer fosse por 
meio da evolução ou de 
uma convulsão social» os 
respectivos povos, ante o 
facto consummado, confor
maram-se com a mudança 
do. regimen,, como expres
são legitima da vontade da 
nação, representada na sua 
grande maioria, e os venci-* 
dos hão cooperado, com 
mais ou menos estímulos 
patrioticos, para que o de- 
côro, a honra e a felicidade 
da patria não soffram so
lução de continuidade.

Não se faz mister reme
morar, a respeito, factos 
que a Historia Universal 
nos aponta; basta apenas 
citarmos o da proclamação 
da Republica Brazileira 
que,, com rarissimas exce
pções, foi calorosamente 
festejado por todos que 
aqui viram a luz.

Q.s proprios filhos do 
pai? por ventura ausentes 
delle no extrangeiro, a- 
companharam por essa oc- 
çasiã.o seus irmãos n esse 
justo, movimento de rego- 
sijo,

E’ que a monarquia aqui, 
como em Portugal, já tit 
n.ha as. raizes apodrecidas, 
estava no período agudo 
da sua. deçadencia:— estava agonisante. O  trono, 
sériamente abalado, tinha 
que ruir mais dia menos 
dia,

C.omprehende-se que 
parte da, velha geração não 
se houvesse conformado, 
de momento,, com a nova 
fórma de govêrno:— cer
tos hábitos inveterados, as 
vetustas tradições da rea- 
leza. e, mais que tudo, o 
goso ephémero de titulos 
nobiliárquicos que os dis
tinguia do, resto dos mor-* 
taes e que deixavam de 
ter cotação na sociedade,, 
impunham um profundo 
desgosto, um natural sen
timento de tristeza aos que

de tudo isso usufruiam re
lativo conforto.

Sem embargo, desde o 
mais humilde cortezão ao. 
mais graduado conselheiro 
de Estado, a Republica 
nunca os teve por inimigos, 
acirrados das vigentes ins
tituições, ás quais muitos 
d’elles fizeram sinceros vo
tos de adesão, pouco tem
po depois, collaborando 
eficazmente para que o 
crédito e a grandeza do 
paiz d.e nenhum modo fos
sem entravados na sua 
marcha progressiva.

Esses homens patentea
vam ao mundo que, acima 
d as c on ve niencias pessoaes, 
estava o ardor patriótico, 
innato em tod.o o individuo 
que presa e que ama a ter
ra em que nasceu

E’ que esses, bons brazi- 
leiros reflectiram a tempo 
e maduramente que o de
feito não estava no re g i
men e sim nos homens.

Dahi essas adesões em 
massa á, nova fórma de 
govêrno e a seus gover
nantes.

Os que ficaram fieis á 
monarquia não tem hosti- 
lisado com rancor os que 
a derrubaram. Mantêem-se 
numa espectativa calma e 
digna, apreciando os. fa
ctos, o desenrolar dos 
acontecimentos, comrnen- 
tando-os, por vezes, com 
elevado critério.

Respeitam as instituições 
para pode rena ser respei
tadas as suas idéias.

E quantasoccasiões têem 
sido os mais illustres e 
competentes, adversarios 
ouvidos e consultados, so
bre assumptos de alta po
litica ou da administração 
pública pelo governo repU: 
blicano!. . .

E quantas occasiões os 
seus pareceres ou laudos, 
hão sido acatados e toma-? 
dos na maior con.sidera-

E’ isto,, por certo, bem 
digno de applausos, por- 
q u a n t o e v i d e n c í a c 1 a r a m e n - 
te o sentimento nobre e 
generoso dos depositários 
do poder público em con
gregar, em trazer para a 
communhão brazileira to
dos os filhos do mesmo

paiz que lhe pódem pres
tar relevantes serviços..

Infelizmente não se têem 
inspirado em tão edifí,can
tes exemplos alguns dos 
nossos patricios d aqu.em e 
d além-mar, aferrados ain~. 
da ao anachronico systema. 
de govêrno que ha longos 
annos infelicitava Portugal.

Agarrados subserviente- 
mente ao manto real que 
cobria as mazellas de uma 
dynastia inteira; fascinados 
com esses trajes phantasti- 
cos reluzentes e luxuosos 
c.o.m, qu.e El-rei Nosso. Se
nhor, coberto de ouropéis 
e lantejoulas allucinava. os. 
papal vos, aprese n t an d o-.se 
perante elles como um se- 
mi-deus, soberano na T ei- 
ra, no Céo. e no Espaço;— a 
esses infelizes patricios, es: 
piritos desoladoramente 
atrazados. e d,esgraçada-_ 
mente presosa;essas «men
tiras convencionaes», diffi
cil, será fazer-lhes acreditar 
que a mudança do regimen 
só poderá trazer enormes 
benefícios á. patria querida 
por todos nós, mas tão 
amesquinhada, como até 
então se achava, pelos seus 
correligionários. ..

Com mais. calma e re
flexão os emperrados, de 
hoje comprehenderão á- 
manhã quão [Iludidos esta
vam, reconhecendo que o 
defeito está nos homens e 
não nas instituições.

Os que nos ui timos, tem? 
pos go.verna.ram a nação 
até á. quéda do trono, d.e-’ 
monstraram absoluta inca  ̂
pacidade moral e intelle^ 
ctual para rehabilita.r o 
paiz,

A bancarota estava im- 
minente e os desvarios d,o 
chefe da nação, um crian
çola sem prepa.ro e sem 
vontade própria, tinham 
fatalmente de produzir a 
inevitável mas necessaria, 
rçacção que se operou vin-r 
gadorament.e, para melho
res dias. d aquella raça. de 
gigantes.

Tudo estava perdido!..
A própria honrada, na

ção periclitava!.!
O leão, até então ador

mecido, despertou, afinal!

Sacudiu a juba e rugiu, de 
raiva..

Chamou a postos, os se
us filhos e collocou á fren
te dos destinos da nação 
portugueza homens de va
lor, de reputação mundial;, 
homens honestos e bastan
te patriotas, empenhados 
em reviver as gloriosas tra
dições d.o paiz, de manter 
illesa a sua grandeza épi
ca, de rehabilitar, emfim, o 
seu nome immaculado.

Qual será, pois, o por
tuguez que, animado, de 
sincero patriotismo, não. se 
rejubile com a nova phase 
politica e administrativa 
que ora atravessa a sua 
patria, vendo n’elia implan
tado o unico systema de 
govêrno que póde engran- 
decel-a e tornal-a feliz— o 
govêrno do,povo pelo po,- 
vo?J:

Quem é que n este mun
do não ama esses bellos 
prip„cipios consagrados na 
constitu çãp. de todos os 
povos, livres —  Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade 
— já prégados por Christo 
para a regeneração da Hu
manidade?!

Pois esses principios são 
os que presentemente se 
acham tambem consagra
dos np projectado estatuto 
fundamental da Republica 
Portugueza, como base da 
verdadeira democracia.

E’ por isso digno de lás
tima que em Portugal e 
no Brazil alguns de nos
sos co-irmãos se aviltem 
ta.nto a ponto de conspur
car as tradições gloriosas 
do, torrão que os viu nas
cer, promovendo o set& 
descrédito no exjtrangeiro.

Onde pretendem os srs. 
monarquistas ir çom o seu 
delirio?.

Sejam mais. patriotas!.
Se. não acceitam, por 

mero capricho, o façto con
summado, as vigentes ins
tituições, respei,,tem-n’as ao 
nienos. Respeitem-n’as, sim, 
por que a isso serão con> 
pelli.dos, quer queiram quer 
não.

Aguardem os acontecia 
mentos,.os actos do govêr
no republicano, que até. 
agora só. têem sido inspi
rados no bem público e na 
felicidade do paiz.

E, se a despeito de tão 
elevados intuitos,, de tão 
comprovados surtos de pa
triotismo ainda, persistirem 
esses maus patricios, na 
campanha d.a diffamação, 
— a Patria que, os. amaldi- 
çôe, por que são indignos 
d’ell.a e da sua própria, na
cionalidade.

Será caso de, parodian
do a sublime phrase do 
maior vate luzitano,, excla
mar:,;

— Desditosa patria que
tais filhos.teve!;

F i r m i n o  J o s é  Rom uc-m ,. 
P orto A legre (Brazil).

Interrompemos por a- 
gora o curso de propagan
da que tinhamos iniciado. 
Convém a todos que se 
expliq.ue a questão de. se-, 
paração da igreja e do Esr- 
tado. O  momento é bem, 
oportuno e, por isso, nós 
abandonámos as apreciar 
ções qye vinhamps- ffzgn-- 
do á lei do divorcio para 
tratarmos deste assunto 
que ocupa hoje o pensa
mento de todos os portu
guezes.

Ha tres maneiras, d;iffe*? 
rentes de comprehender 
as. relações entre o poder 
temporal e o poder espiri
tual. São ellas a suprema
cia da igreja sobre o Esta
do, a actividade da igreja 
desenvolvida a par do Es
tado e a perfeita submissão 
daquella. a este. A primei
ra doutrina, a da suprema-” . 
c|a da igreja sobre o Esta
do, de modo algum póde 
ser aceita por cidadãos l i - . 
vres e independentes. A=~ 
penas alguns renitentes á 
comprehensão dos. m oder
nos ideais, defendem, ainda 
este modo de vêr. Peja. 
nossa parte affirmâmos 
que não só o não podemos 
aceitar como tambem o 
achámos digno da mais 
acre crítica, A religião foi a 
Humanidade quem a criou, 
e nunca aquella que influ
enciou primeiro.nesta, A 
ignorancia dos. povos, pri» 
mitivos, d.esconheçedores 
da maior parte dos segre
dos da natureza, levanta* 
va, no. momento de qual
quer fenómeno anormal, o i

S E M A N A R IO



D D O M I N G O

'©lhos para O céo, procu-i sotaina. Elle ha Je, porém, bradamente, sendo por vezes en
rando encontrar nelle a 

"explicação do que se pas
sada. Nada via, nada com- 
prehendia, e então pensa
va que algum ente superi
or manobrava estemaqui- 
nismo immenso que se cha
ma o mundo.

Ainda hoje assim se1 
pensa. Homens de elevada 
envergadura intellectual 
procuram encontrar urna 
explicação qualquer para 
todos os movimentos a que 
a terra está sujeita. Quem 
fez tudo isto? pergunta-se. 
E a resposta é uma hesita
ção constante, uma d ú v id a  
cruel que se debate entre 
a consciência esclarecida e 
a realidade dos factos. Pa
rece, na verdade, que al
guem superintende a tudo 
o que se passa n’este mun 
do. Esta dúvida torna-se 
inVrííinénte em face -de a- 
cõníecimentos que pertur
bam o nosso bem estar e 
a nossa, própria mentalida
de.

Attendendo, porém, aos 
ditâmes da intelligencia 
humana tudo começa a 
desvanecer-se pouco a 
pouco e a razão dos ho
mens parece prevalecer 
áciína das tradições da 

‘Humanidade. A justiça-dó 
-mundo mantfesta-se-nos 
rríuito superior a justiça de 
Deus. O  seu espirito de 
coherencia e de amor é 
muito maior e apresenta- 
se-nos com.muito mais cia 
reza e mais frequencia. O u
tra lucta renhida cujo fim 
'SC náo aperc-ôbe ainda. O 
que nos resta agora? Só a: 
religião; só a ella põdèmos 
recorrer para ver se en
contrámos alguma explica
ção que nos satisfaça, que 
nos Contente sequer. E que 
encontrámos nós?Um acér- 
”vo de mentiras e ipocrisias 
■que a mente humana de
testa e o coração do ho
mem repélle. As doutrinas 
de •Christo — se é que elle 
existiu—̂ acham-se comple
tamente deturpadas e, a- 
<q\.ielles que se acobertam 
sob o trajo negro de sacer
dotes, são exactamente os 
que menos as exercem. 
Nem as comprehendem se
quer. E’ mais fácil ser bon 
<30-20 sendo anti-religioso 
do que sendo par tida rio 
das doutrinas da igreja. E 
a razão é muito simples; é 
porque a educação por nós 
recebida é toda aprendida 
no seio da familia e do 
mundo, ao passo que a de 
elles é artificialmente fabri
cada por meia duzia de 
mascarados, cuja vida de 
parasitas repugna a todo o 
homem que tem senso.

E’ verdade que o povo 
ainda em grande parte se 

.deixa levar por,falsas affir- 
mações dos que vestem

if comprehendendo que a Ausiasticamente aplaudido, 
verdadeira religião, existe ;'&a8uo iSeereS» iPapulál1 
no amor da familia e dos' 
nossos semelhantes.

Respeitemos-nos uns aos 
outros; procuremos fazer 
bem a todos e deixemos 
as indicações da igreja que 
não passam de ratoeiras 
armadas aos cofres da Hu
manidade.

Esta é a nossa fórma de 
pensar; outros pensam dê 
maneira differenre. Exacta
mente por isso o Govêrno 
Provisorio da Republica 
Portugueza, entendeu re
vogar a disposição da C ar
ta Constitucional qúe de
clarava religião do Estado 
a católica, apostólica, ro
mana. E bem haja o G o
vêrno que assim sabe Com
prehender a liberdade de 
consciência e de pensar.

Nenhuma razão ha pára 
sublevações. Áquelles que 
as fizeram são eivados de 
sentimentos de perversida 
de, pois querem encontrar 
opressão onde simples
mente existe liberdade. Da 
parte do povo espefâmos 
nós que nada haja. Talvez 
alguem se queira aprovei
tar da sua ignorancia para 
perturbar este estado de 
coisas. Confiámos na 'Re
publica que os‘ha de saber 
meter na ordem e fazer 
aproximal-os das prescri
ções da razão e da justiça.

P aulino Gomes.

Commentarios & WcHcias
U escaneo sena.TliiBal

A exm.a camara municipal de 
este concelho -reuniu hontem ex
traordinariamente a íim de ela
borar o regulamento do descanço 
semanal a c cm tento de 'todos os 
interessados.

— 0  «Diariò do Govêrno i> de 
sexta feira passada publica uma 
portaria em que considera apro
vados todos os regulamentos que, 
nos termos do § 2.° cio artigõ 7.° 
do decreto de 7 de março de 
1911 que legislou ácêrea do 'des
canço semanal foram submetidos 
á approvação do mesmo ministro, 
ficando enténdido: 1.° que ne- 
nliura regulamento, poderá pres
crever o encerramento ■obrigato
rio, nem compelir a não traba
lhar quem 'não for assalariado; 
2.o que todos os regulamentos 
aprovados pelas camaras muni
cipais poderão ser alterados por 
estas, se assim convier aos res 
pectivos tmmvcipTOS, ou se con
tra a sua execução houver recla
mações julgadas procedentes pe
lo ministro do interior.

Eis, pois, a grande questão 
resolvida.
Ts^ssEsâVpciEeia

Retirou hontem para a Villa 
da Moita para onde foi transferi- j 
do de Alcochete, o nosso amigo! 
e assignante, sr. José Manuel 
Gago, zeloso fiscal dos impostos.
í'«ffiffes’esMíía

Na passada quinta feira reali
sou na florescente associação das 
Classes Mistas Operaria uma bel-

Sábemos que hoje 'reaparce no: 
iTeatro Salão Recreio Popular a 
! grarule e inegualável "artista Ám- 
parito Vais, que pelas outras ve
zes que aqui se apresentou dei
xou as melhores impressões. Es 
ta 1)ella artista dispõe de uma 
voz pouco vulgar. d ’um timbre, 
agradavel e de uma afinação tão, 
correcta que deixa o espectador 
a ’um verdadeiro éxtasis.

-Será bom que o nosso público- 
sê compénetre de qne artistas'- 
como Amparito poucas vezes 
vêem á Aldegallsga, razão pór-' 
que será conveniente aproveitar 
a noite d!hpje.

3-k‘O «r.fclsssísílla.,
Começou íi puhlfcar-se em Al 

mada este nosso novo confrade, 
orgão do partido republicano d’a- 
quelle concelho de qúe é director 
politico o sr. J"áyme de Amorim 
Ferreira.

.Agradecendo lhe a visitaappe- 
tecêmos-lhe longa e próspéra 
existencia.

Caria a E cri a birigiba ao Erm.° Sr> Br, Antonio 
Luij íjornes, primeiro minis iro plenipotenciária cia governa 

repnbíicána be Portugal, junto aa governa í)os 
Êstaòos ílnicios cio Brazil

^islgameBsáos
Responderam, durante a se 

mana passada, no tribunal d’esta 
comarca: dia 3, Izidoro dos San
tos, acusado de transgressão nos 
caminhos de ferro, condemnado 
na multa de 2$0OO réis e bem 
assim nas custas e sellos do.nro 
cessõ; dia 6. Manuel Lopes, na- 

'ttiral da Covilhã, por ter fnrtado 
a Lon'rè'rtço Dias Grillo, da fre
guesia de Canha, 5 cabritos, 
condemnado em dois mezes de 
prisão correcional e 5 dias de 
multa a 100 réis por dia.

SBi*í?fcssores
A camara ôfficiou ao director 

geral de instrucção primaria pa
ra que seja criado na escola Dr. 
Celestino d’Almeida o logar de 
professor para o ensino nocturno 
e bem assim que seja oceupado 
o logar de professor da escola 
Conde Ferreira, que ha mezes 
não funciona.

da Igreja e do
SSsíisde».
■Está assente que a almejada 

lei da separação da Igreja e do 
Estado entre em vigor no dia 1 
do proximo mez de junho.

® las‘g« do
Em consequencia do mau es

tado em que se encontra o largo 
do Laranjo, o digno 'sub delega
do -de 'saude. nosso amigo e cor
religionário, sr. dr. Manuel Fer
nandes da Costa Moura, commu- 
nicou á camara dizendo ser peri 
goso para a saude pública á con
tinuação do referido largo em tal 
■estado de àbando'no.

A camara, em sessão ordina 
ria de quinta feira, resolveu offi- 
ciar ao sr. Antonio josé dos 
Reis, proprietário do terreno de 
aquelle largo, para que dentro do 
praso de tres "mezes seja aterra 
do •convenientemente o referido 
largo.

a VoStfa ã líssrojja
De passagem por esta villa 

vieram á nossa redacção no do
mingo pas-sado João Antonio 
Quadrados, Manuel Àlves Junior 
è Germano Rodrigues Santos, 
pedrestianistas portuguezes que 
se propõem dar a volta á Euro 
pa sem dinheiro.

I®;sBsli35o & «alies

Do nosso presado collega «0 
Luzitano», hebdomadario repu- 
l)licano de Porto Alegre, (Brazil) 
orgão da colónia portugueza no 
Rio Grande do Sul, transcreve
mos a Carta aberta dirigida ao 
sr. dr. Antonio Luiz Gomes.

«Sr. Ministro:
Sejam nossais primeiras pala

vras uma cordial e enthusiastica 
saudação a V. Ex.a, illustre e 
digníssimo representante d’esse 
Portugal moderno que, como a 
Phenix mythológica, acaba de 
resurgir heróica e gloriosamente 
de suas próprias cinzas!

Bemvindo seja V. Ex.a a este 
grande paiz irmão, hoje-, mais 
do que nunca, vinculado ao de 
seus maiores pelo regimen demo
crático n’elles implantado, para 
sua maior‘valia-, grandeza e pros
peridade.

A V. E x.a, espirito lúcido e 
altamente patriótico, que vai fa
zendo, jus á benemerência de seus 
concidadãos, se dirige hoje «O 
Luzitano» para, na qualidade de 
orgão da colónia portugueza does 
te Estado, ocupar vossa precio
sa atenção sobre um assunto que 
reputa de magna importancia e 
que, como V. Ex!a verá á seguir, 
tradus claramente uma aspiração 
sob todos os pontos de vista jus
ta e razoavel, abundando nos 
mesmíssimos conceitos cóm que 
a «Caixà de Soccorros Patria 
Liizitana» fundamentou um me
morial, recentemente dirigido ao 
govêrno.provisorio de que V. E x .a 
foi membro proeminente.

Tráta-se, Exm.° Sr., da trans-, 
ferencia do nosso consulado para 
a capital d’este Estado.

Ha muito tempo que essa ne
cessidade, aliás imperiosa, se faz 
sentir em nosso meio, para acau
telar não só o's vitàes interesses 
eommerciaés de ilosSoscompatrio- 
tas como, e mui principalmente, 
porque n’um centro populoso co-

vêrno da sua na-çao qUe a prote
ja, que a ampare, que lhe facili
te, émfim, os meios de viver cõm 
o mesmo desassombro e confian
ça com que vivem os naturaes de 
outros paizes.

E  porque permanecer este Ia* 
mentavel abandono, se o remé
dio a applicar está, presentemen
te, nas mãos d e  V. E x .a, que 
bem conhece a pròcedencia do 
nosso clamor, pois que residiu 
n’este Estado 'por longos annos 
e póde pòr isso mesmo abonar 
a justiça da nossa causa?

Porque manter n’uma cidade 
de segunda ordem o cônsul de 
carreira, funcionário competente, 
quando é aqui, na capital, o sea 
logar ao lado do corpo consular 
das demais nações?

Pelo simples facto de ser a ci
dade do Rio Grande um portó 
de mar, deverá essa manutenção 
prevalecer ainda -hoje, actuando 
tambem no ânimo do govêrno 
republicano do nosso paiz como 
medida necessaria?

A pensar ainda hoje d ’este 
modo,'seria caso para aíiirmat- 
mos a V. É x .a— obedecer seme
lhante intuito a um falso -critério'; 
pois, se até certa época tinha ra
zão de ser a séde do consulado 
n’aquella cidaâè, âttêtfta 'a grafi- 
de 'navegação de navios á véfe 
que de Portugal demandavam -a 
a respetiva barra, isso nãò se dá 
seguramente ha mais de um de- 
cennio, em que cessou quasi pór 
completo esse meio de 'tra'nsptfr- 
te maritimo.

Foi elle substituído d’esde en
tão pór navios a vapor de outr?^ 
nacionalidades, que condnze;m os 
carregamentos de produetos por- 
tuguezès.

mo este èm que convivemos 
em que o núcleo de portuguezes 

notoriamente m:áis numeroso 
mister se torna que esteja elle 
em im medi ato contacto com 
representante da sua nacionali 
d ade. para atte-nder âos Seus jus 
fiiicados reclâmos e d’elle rece
ber inspirações e prudentes con 
solhos atinentes ao seu bem-estar 
ao seu desenvolvimento progres 
sivo, mo-rál e material.

Temos tido aqui, é 'certo, re
presentantes patricios no eXerci 
cio do cargo de yice-coasiil, ho
mens sem dúvida be-m inteoeio 
nados, mas falhos naturalmente 
de preparo intellectual para deci 
dir de assuntos pertinentes aos 
altos interesses da nossa colónia 

N’esta capital, séde do govêr 
no do Rio Grande do Sul, onde 
tôem residencia os mais gradua 
cios 'representantes de 'todos os 
paizes, gosam os seus co-nacio 
naes de outras regalias, vivem 
mais desafogadamete; porquanto, 
a cada incidente que ocorre, a 
cada questão que surge affectan- 
do-lhes direitos ou conveniencias 
económicas, o respectivo consul 
exe’rce acção immediata e bené
fica perante as supremas aucto- 
idades estaduaes, colhendo re

sultados mais ou menos positivos 
Yio seu modo directo de agir. 

Entretanto, é doloroso confes- 
Etn goso de férias êncontra-se I sar, a colónia portugueza não 

entre nós o nosso amigo e assi- lógra a ventura de usufruir asla conferencia o nosso amigo 
Manuel Luiz Dias, falando bri-jduo collaborador, sr. Manuel! vantangens decorrentes d’essa 
lhantemente sobre questões reli- j Paulino Gomes, distincto estu-: acção eíiicaz, porque não tem ti- 
giosas, que combateu desassom- ídante de' direito. j do aqui um representante do go-

Isto quanto á imponação.
Quanto á exportação é 'preci

samente n’esta capital que e lk  
se opéra em maior escala e onde 
as facturas consulares são expe
didas em maior número pára “õs 
portos do nosso paiz.

A função, portanto, do -consfil 
na cidade do Rio Grande é, como 
V. E x.a vê, presentemente mui
to restricta, limitadissima.

Para o fim supra alludido bas
tará apenas ali a permanencia de 
um vice-consnlado.

Outro argumento que podefia 
tambem influir no ânimo do hon
rado govêrno de qu.e V. Ex.a e 
genuíno representante, para a 
manutenção do constil na cidade 
do Rio Grande, seria este:—qive 
a sua jurisdição se extende aos 
Estados visinhos de Santa Ca- 
tharina e Paraná e, por conse
quencia, -em ’ mais facil commu- 
nicaçào com elles.

Tal argumento, Exm.D Sr., fi
caria igualmente destruído, des
de que V. Ex.a tivesse, como já 
deve tef, conhecimento de que 
o meio de transporte entre este 

aquelPoutros Estados deixou 
de ser permaliente. Os paquetes 
que faziam a navegação costeira 
entre o Rio Grande e o Rio de 
Janeiro cessaram as escalas pe
los dois referidos portos interme
diários, de maneira que só são 
procurados, uma que outra vez, 
por vapores de linhas de navega
ção extrangeira.

Por outro lado, quando V. Ex.a 
estiver, como deve estar devida
mente orientado que se acha tra
fegando a via-férrea entre esta 
capital e o Rio de Janeira, atra
vessando toda a zona dos Esta
dos de Santa Catharina, Tarauã
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e Scão Paulo, em ordem a offere
cer transporte pronto e rápido 
para qualquer d’esses pontos da 
Confederação Brazileira, mais se 
justificará a necessidade da trans
ferencia do nosso cônsul para 
Porto Alegre, ponto central e 
séde de todo o aparelho governa
mental.

E ’ aqui onde estão concentra
dos os poderes legislativo, exe
cutivo e jiidiciarro; •e- aqui o em
pório do comercio; das industrias, 
das artes e da agricultura; é aqui 
finalmente, a residencia do corpo 
consular e de 'onde o nosso con- 
snl poderá irradiar a sua esfera, 
de acção pelos dois outros Esta
dos limítrofes.

Nao è, por conseguinte, uma 
medida de luxo o que ora se so
licita, como V. E x .a bem poderá 
inferir das judiciosas ponderações 
que vimos fazendo.

Este nosso modo de pensar e de 
sentir, Exm.° Sr. Ministro, tem 
sido corroborado e perfeitamente 
constatado pelos digníssimos se
nhores representantes que hão 
exercido a funcção consular na 
cidade do Rio Grande os quais, 
perante os governos transactos, 
aduziram farta messe de consi
derações no mesmo sentido, in
felizmente menosprezadas pelos 
irapatrioticos gabinetes da extin 
cta monarquia.

Que esse menosprezo não con
tinue a subsistir; que não se 
constitua para a nossa colonia 
aqui domiciliada um caso de ex
cepção, que nada o justificaria, 
em face das razoes aqui expostas, 
e que V. Ex.a bem as avaliando 
se digne tomar o maior interesse 
perante o patrioíico govêrno re
publicano do nosso paiz, no sen
tido de ser satisfeita tão justíssi
ma aspiração,—são os nossos 
mais ardentes anhelos, no inte
resse unico de vermos a nossa 
amada patria dignamente repre
sentada e devidamente respeitada

Terminando, «O Luzitano» 
reitera vos, Sr, Ministro, os pro 
testos de sua leal estima e pro
fundo acatamento e faz sinceros 
votos pela felicidade pessoal de 
Y. Ex.a e pela prosperidade da 
Republica Portugueza.

©5'. I la g a S liã e s  E Jissa
Por motivo de doença d’este 

nosso amigo e illustre paladino 
da democracia, livre-pensador e 
Grão Mestre da Maçonaria Por- 
tugneza, não foi possivel reali- 
sar-se a brilhante festa annunçia 
da para hoje, ficando, por esse 
motivo, para o proximo domingo. 
Estamos certos que se hoje a 
festa revestiria a imponência que 
merece, domingo redobrará. As
sim o -esperámos e assim deve 
ser.

—As associações de classe 
«Mistas Operaria» e «Agricola 
Republicana» pensam em reunir 
elementos de parte a parte e for
marem lima tuna, sahindojuntas, 
sob a mesma bandeira, a encor- 
porarem-se no grande cortejo 
que irá domingo esperar o dr. 
Magalhães Lima.

Apoiámos a ideia que bastan
te mostra o quanto de solidarie 
dade possuem as classes trabalha
doras d’Aldegal!ega.

Honra ás classes trabalhado
ras!

l.°, sobre erro na designação das 
pessoas e moradas1; 2 .°, indevida 
inclusão ou exclusão de contri
buintes^ 3.°, erro de cálculo na 
importancia da contribuição ou 
na determinação da taxa de ju 
ros.

O sr. escrivão de fazenda es
tá pronto a dar explicações a 
quem d’ellas precisar.

Enviámos a expressão sincera 
das nossas condolências ao nos
so amigo Marianno Rodrigues 
Serrador, pela morte de sua ex-i 
cellentissima esposa, sr.a D. Ber 
nardina Mónica Rodrigues, no 
dia 5 do corrente.

- —  — -j

Aas c«Psái*lSssHlsles»
A jujita dos repartidores cVes- 

tê concelho faz público que por 
espaço de 10 dias a contar de 7 
do corrente, se encontrará expos
ta na repartição de fazenda, on
de.poderá ser examinada para 
os efieitos de declaração, a ma
triz da contribuição de décima 
de juros do anno’ de 1910. As 
reclamações serão feitas em pa- 
Pel sellado e só poderão versar:

Éloa fé* T«les*íi9scla cF**sí- 
«pseza.

No dia 3 do corrente foi pre- 
ào effl Loulé o padre Basilio Cor 
reia, director do semanario mo
nárquico clerical «Noticias de 
Loulé», beato considerado santo 
pelos ingénuos d’aquella localida
de pelo facto de que mantinha 
em sua casa uma aula gratuita 
para rapazinhos. N’e-ssa aula o 
padre violentava as crianças, sa
ciando n’«llas os seus instinctos 
lúbricos. No dia -5 foi posto á 
solta sob a fiança de dois contos 
de réis. O facto, em si, não nos 
causou admiração; o que nos 
admirou mais foi o corresponden 
te d’«0 Mundo» se queixar de 
que os telegrainmas para aquel
le jornal lhe foram sustados na 
estação de Faro e ainda por ci
ma multado o empregado de 
Loulé por os transmitir.

Chegámos a não saber se o 
regimen que ora nos governa é 
de Liberdade, Igualdade e Fra
ternidade se o da Mentira, Opres
são e Retrocesso.

Nem nma nem outra coisa.
Boa fé, Tolerancia eFraquesa!

REGISTO  CÍV IL
©Píiáos

Dia 2—Domingos Antonio Sa
loio Junior, filho de Domingos 
Antonio Saloio e de Carolina 
Gouveia Saloio, meningite tuber
culosa; 3 Antonio da Conceição 
Oliveira, de 2 dias, filho de An
tonio Nicolati d’01iveira e de 
Maria Adelaide da Conceição, 
indeterminada; 5, Bernardina 
Mónica Rodrigues, de 40 annos, 
filha de Francisco José da Móni
ca e de Jesuina de Jesus, grippe 
gastro-intestinal; Annad’01iveira, 
de 49 annos, filha de José Agos
tinho e de Izabel d’01iveirá, ane
mia perniciosa; José Netto Ara
nha, de 39 annos, filho de F ran
cisco Netto Aranha e de Maria 
dos Santos, tuberculose pulmo
nar; 7, Firmina Gouveia Saloio, 
de 3 annos, filha de Domingos 
Antonio Saloio e de Carolina 
Gouveia Saloio, meningite tuber
culosa.

MííssiEsaeaáo
Dia 1—Antonio da Conceição 

Oliveira, filho de -Antonio Nico
lau d’Qliveira e de Maria Ade
laide da Conceição.

D EC LA R A Ç Ã O;>
Declaro qtie, sabendo por in 

formações particulares e que re
puto fidedignas, o que se passou 
a meu respeito e da parte do 
exm.° Presidente da Camara na 
ultima reunião de 2 do corrente 
não acho nem existe razão, mo
tivo ou causa para esse procedi
mento.

Por consequencia é improce
dente a repudiáção que a Illustre 
Camara pela palavra do seu pre
sidente lançou a supostas insinua 
coes do meu officio.

Na parte em que me referia á 
exm.J Camara, ninguém póde 
vêr insiuuações, repudiando eu,

[ por esse facto tambem, todas as 
| expressões inequívocas preferi- 
Jdas contra mim.

Aguardando ainda a resolução 
da Camara para depois fazer -no
vas e mais considerações conso 
ante ao meu espirito surgirem, 
reservo, no emtanto, por esta de
claração, a minha integridade 
de carácter e a minha hombrida
de não desmentida.

Aldegallega, 8 de ahril de 
1911 .

(a) S.ymphronio de Carvalho.

AFNUHCIO

O p M A  I  ALDEGALLEGA 
DO RIBATEJO

(3 .* pssIiHesçã»)

P i .lo Juizo de Direito de
esta camarca, e pelos 

autos de inventario orpha- 
nológico por obito de An
tonio Maria Bello, no qual 
é inventariante Emilia da 
Conceição, vai á praça á 
norta do Tribunal de es
ta comarca, no dia 23 de 
abril proxim pelas i i  ho
ras da manhã, a fim de 
ser arrematada por preço 
superior ao da sua avalia- 
çâo, uma casa abarracada 
com quintal -ita na rua da 
Calçada desta villa, forei
ra em 3oo réis annuaes 
com laudémio de 20.a a 
Rozaria da Conceição 
Marques, avaliada em ré
is 1 i7$8oo.

A contribuição de re
gisto é paga por inteiro 
pelo arrematante assim 
como as desf ezas da pra
ça

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

Aldegallega, 25 de mar
ço de 1911.
Verificação a exnctidão:

O JU IZ  D E  D IR E IT O

A. M arçal

O E S C R IV Á O

José M aria de Mendonça.

ilOOÓ.OÔÕ' '
Empresta-se esta quan

tia, Trata-se com a viuva
de Joaquim das Folhas, 
nesta villa, rua Theophilo 
Bra°ra.

A N N U N C I O

C f l l A R G Â  d e  a l d e g a l l e g a  
DO RIBATEJO

(S .a cação)

Pelo Juizo de Direito 
d’esta comarca, e pelos au
tos de execução por custas 
e sellos, em q ie é exequen
te o.M!° IV  e executados 
Emilia Fernandes e seus fi 
lhos, vão á praça á porta

do tribunal d’esta comarca, 
pela terceira vez, no dia 
3o do corrente, pelas 11 
horas da manhã, a fim de 
serem arrematados por 
qualquer preço os dominios 
directos seguintes: O do
minio directo de foro an
nual de dez mil réis com 
laudémio de dezena, im
posto ern um prédio rústi
co e urbano no sitio da 
Broega, do qual é emphy
teuta Manuel Ribeiro. O 
direito e acção a metade 
do dominio directo do foro 
annual de 7.5000 réis comi 
laudémio de dezena, im-i 
posto em umas casas que 
servem de adega e quintal, 
situadas no logar de Sari
lhos Grandes, do qual são 
emphyteutas os herdeiros 
de Anlonio Francisco de 
Carvalho. Pelo presente 
«ão citados quaesquer cré- 
dures incertos para os ef
feitos do n.° i.° do art.0 
844 do Código Processo 
Civil.

Aldegallega, 6 de Abri! 
de 1 g11.
Verifiquei a exactidão:

O JU IZ  D E D IR E IT O

A. Marçal.

O E S C R IV Á O

José M aria de Mendonça.

PAD A RIA  TABOENSH 
N'este estabelecimento en

contra-se d venda um gran
de e variado sortido de a- 
mendoas de fina qualidade 
rara differentes preços.

Todos devem visitar esta 
casa para apreciarem 0 ma
gnifico fabrico e as muitas 
diversidades.

( l . a
Pelo juizo de direiro da 

comarca d’Aldegal!ega do 
Ribatejo, e cartorio do es
crivão abaixo assignado, 
correm éditos de 3o dias, 
a contar da segunda e ul
tima publicação deste an
nuncio no «Diario do Go
vêrno» citando o refracta
rio Jorge, filho de Francis
co dos Santos Cardoso e 
de Margarida Rodrigues 
da freguezia de Alhos Ve
dros mas ausente em par
te incerta, para no praso 
de dez dias que começa a 
contar-se da publicação 
do ultimo annuncio pagar 
á Fazenda Nacional a quan
tia de tresentos mil réis 
como refractario ao serviço 
militar; ou para dentro do 
mesmo praso nomear á 
penhora bens sufficientes 
para pagamento da referi
da quantia, sob pena de 
se devolver esse direito ao 
Ministério Público, que é 
quem promove a respecti
va execução, seguindo esta 
os demais termos na fór
ma do disposto no artigo
173.0 do Regulamento de 
24 de dezembro de 1901.

Aldegallega, 5 de Abril 
de 1911.
V erifiquei a exactioSo:

O JU IZ  D E  D IR E IT O

A. Marçal.
O E S C R IV Á O

José M aria de Mendonça;

SANTOS LOURENÇO
A D V O G A D O

À’s 3.a», 4.a-s, sextas e sabbados 

Sina òa S. zhitião, /74, 2.°
U§5>©a

JOSÉ SEQUEIRA JUNIOR, FILHO
—  C O M  -

« i c ím ã  11 mmm  10
Encarrega-se de todos os serviços que dizem res

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

i — Rua da Bella Vista—-Largo da Calçada, ig
A L D E G A L L E G A  520

c a sa  GOM EBCIAL
IDE

SEBASTIÃO LEAL DA 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 Clé- 
m e n t, Grit^ner e Memória e motocyciettes F. N . 4 cy- 
lindros.

Vende machinas de coser a prestações semanaes 
de Soo réis e a prompto com grandes descontos.

Accessorios para machinas, oleo, agulhas, etc.

© A  C A T ,4 L © « © S  G B l A T m

10-RUA DA CALÇADA.- 1 2  I
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DROGARIA CENTRAL
JOAO SOARES

Fundada em i — i — 1909

D r o g a s ,  T in ia s .  P r o d i ic ío s
ch im icos c SPliarnsaceuticos

Grande sortim ento de artigos para b rin des, pentes, escovas para cabe
ça, calçado e fato, e perfum arias finas dos m elhores auctores. Essencia e 
V e lo u tin e  a pezo. Sortim ento em todas as qualidades de cimentos. gessos, 
oleos. alvaiades, enxofres, vernizes, p incéis, brochas, esponjas, pó de ouro, 
cob re e prata, alcool, essencias, artigos para tintureiros, etc., etc,

--- -O0O----
Sabonetes desde a réis 0  ba sta s denliím as

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

A L D E G A L L E G A511

UMA AGENCIA
DOS

A R M A Z É N S  G R A N D E L L A
E M

B IB L IO T H E C A
B E

—  EDUCAÇÃO MODERHA —

Cada terra «lo pai* onde Isajam estações postais
A  partir do dia i  de Janeiro de i g i  i

N’estas agencias deverão ger entregues os pedidos, escriptos em 
bilhetes postais ou cartas devidamente selladas com estampilhas de 
25 e sobrescriptadas para <SSfiAMl>]i23.i!LA tôt C .a—Stiea d o  
O u r o , L I S B O A ,

PASSADAS 48 HORAS, nas mesmas agencias serão entregues 
os catálogos, as collecçÕes de amostras ou a resposta a qualquer in
formação que tenham pedido, 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 depoi? do pedido feito e em troca do pagamen
to da respectiva factura.

m™  é precisa manchar òinheiro aòianfabo, 
sa se paga no ado ba entrega

s e
POR ACASO, o qyte rarissimas vezes acontece, ps 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 
íicar coro esses artigos, IM M EDIATAM ENTE

DEVERÃO
tornar a empacotar o que não lhes agradar EXACTAMENTE co
mo vinha acondicionado e sobrescriptado para GRANDELLA
&  c . a— Rua do Ouro, 2 1 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 importançia 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 pffereçem mais garantias de serie
dade, porque não só estão debaixo da fiscalisação do E s ta d o , corpo 
tarnbem têem a garantir as transações alli effectuadas, a probida
de commercial dos A R M A Z E ^ N S  G R A N D E L L A  impor
tante casa commercial do pai? que, d’esta fórma, põe á disposição, de 
todos os habitantes do. paiz OS COLLOSSAIS SORTIMENTOS 
DA SUA SEDE EM LISBOA, pelos mesmos preços que vende 
em Lisboa, ao balcào.

Estas A Ç JÉ N Ç IA S  são as Estações Postais em cada terra 
ão paiz.

5 n ç$<?s, c/Zr-mazens, grandella.

“ Á  Y i è a  nos  A s t r o s , ,
T ra d u cçáo  do tenente Moraes Rosa

Se os outros m undos sáo habitados, 
como parece estar p ro v a d o ... Se ou
tros planetas, que vagueiam no espa
ço, têem em si humanidades mais ci- 
vilisadas talvez do que a n o s s a ... 
Com o será a vida n'esses astros? Co
mo poderemos chegar a correspon 
der-nos com os habitantes d’esses ou 
tros mu. dos?

Estes assum ptos, sempre de p alpi
tante actualidade, sempre de um inte
resse empolgante, são tratados no no
vo liv ro  do grande astrónom o fran
cez ^Carjidle Flam m arion. A  V ID A  
NOS A S T R O S — livro agora traduzido 
em portuguez. constituindo o quinto 
volum e da «Bibliotheca de Educação 
Moderna», que se publica em Lisbôa 
sob a direccão de R ib eiro  de C arva
lho.

Sem dqvida alguma. A  V ID A  NOS 
A S T R O S  é uma das obras mais sen- 
sacionaes, mais instruetivas e curiosas 
dos últim os tempos. Como será a v i
da nos outros planetas que vemos b ri
lhar no Céo infinito? Com o podere
mos nós, um dia, com m uniçar com as 
outras humanidades que certamente 
povôam o e'paço?Estas duas questões 
estudou as Flam m arion com a sua 
proficiência, dando nos uma obra ma
gnifica. náo só de um enorm e yalcr 
scientifico, mas tambem de leitura 
encantadora, attrahente, emocinante.

A  mesma «Bibliotheca de Educação 
Moderna» já publicou mais quatro li
vros, verdadeiram ente sensacionaes, 
tambem primorosam ente tradu?idos 
para portuguez

O prim eiro  intitula se «A Egreja e 
a Liberdade» e é devido á pena de 
Em iho Bossi. 0 famoso auctor do 
«Christo nunca existiu».

O segundo intitula-se « S o cilism o  
e A narquism o» e constitue um estu
do, com pleto e claro, ácerca d'estas 
duas doutrinas sociaes. sen.io seu au- 
ç io r  o grande sociólogo Harçion- 

O terceiro tem este titulo suggesti- 
vo: «Descendem os do Macaco»? N ’eile 
se trata, com uma clareza maravihosa. 
o problem a da origem do h.omem, 
respondendo a estas perguntas, que 
preoccupam  todos os espiritos; De 
onde decendem os? Qual a nossa o ri
gem? Com o apporeçeu sobre a terra 
O p rim eiro homem?

O quarto volum e intitula-se; «Náo 
creio em Deus». E’ a obra mais for-, 
midavel que em to.uos os paizes se 
tem publicado contra o fanatismo e 
çontra a reacção religiosa.

PreçD de cada volum e d’esta biblio- 
theca: brochado, 300 réis; magnifica
mente encadernado em percalina, 
3oo réis. Remettem-se, pelo correio, 
pura todas as terras da provincia. do 
B razil e das rolon:as portuguezas. Per 
didos á «Livraria  Inte-nacional», Cal
çada do Sacram ento, ao Chiado, 4 4 -  
Lisbôa, ............... ^

PRODUCTOS DA FÁBRICA DE CHOCOLATES
—  DE —

ã t o s t s  t o i s  m m m

4 9 , C A L Ç A D A  D O  C A R M O ,  53
-— á IS B G A —  532

A  medicina vegetal, será a prim itiva, mas é a mais natural, a mais prom  
pta. a mais barata e a menos perigosa. Com  várias nomenclaturas, fórmulas 
caprichosas, rótulos, bonitos e reclam.es extravagantes, os médicos, receitam 
e as pharmaçias vendem  sem pre «por alto preço», extractos dozeados de 
plantas tão vulgares, que em qualquer quintal se encontram sem custo, ti’ 
uma industria legal, scientifica, necessaria, mas que só pó.Je existir pela ex
ploração dos enfermos, nem sempre ricos. O D IC C IO N A R IO  DE M E D IC I
N A  V E G E T A L  (ao alçance de todos) por Çarlos Ma>'ques, é portanto, util 
em, todas as ca.-as,— O 1.° volum e, de 176 páginas, indica «o.s signaes que 
carncterisam as principaes enfermidades e a sua cura pela therapeutica ve
getal», raizes, folhas, flores e fructos, etc.— O 2.° vol. tambem, de 176 pág. 
trata da «descripção botanica e emprego medicinal» das principaes plantas 
portuguezas e bra?ileiras,

Cada volume custa apenas 200 rs. (pelo correio 220 rs,) e encontram se 
já 4 venda nas principais livrarias, do reino, ilhas, Africa e Brazil. Os pedidos 
çlçvem ser dirigidos ao editor,

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

Rua de S, Bento, 216-B

l I S M i

POLPA MELAÇADA — ★—
E ’ o melho.r ç mais. económiçp, ali

mento para çavallos., m u?res, vaccas, 
po.rcos,' cabras, gado de lã, coelhos, 
galiinhas. etc.— Im portador exclusivo. 
C E N T R O  IN D U S T R IA L  DA C A 
T A L U N H A , rua Augusta, 240,.

Concessionário do exclusivo, de 
venda para P O R T U G A L , CO LO N Í- 
AS E  B R A Z IL ,

JULIO BRETES
Rua da Assumpção, 5,7, 2.°—E- 

Telephone, 2946,
Representante em Alde 

gailega, Moita e Alcochete, 
a quem devem ser dirigidos 
todos os pedidos 492
FRANCISCO. RFLOGIO.

A SdegíiIlega

NOVO M.UNDO
Illustração semanal

Cada anno, 2 volumes 
de mais de- 5oo páginas e 
1:000 ilíustrações, cada 
um, por 23000. réis.

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

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

ALIMENTO DO PO VO

1 0  IÍÉIS, UM B O I  ALMOÇO, 1 0  R É I S !
Este saboroso alimento recommenda-se por ser 

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

10 RÉIS
O ALMOÇO M  AIS 12COMO MIC© 12 SUBSTANCIAL

Cacau pura em pá 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 fácil 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.:t, 80 réis,
Todos estes artigos se acham á venda em Aldegal

lega, nas principaes mercearias e outros estabelecimen
tos, ■ X __________________

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

nosso unico representante em Aldegallega.

PADARIA TABOENSE
R. M A R T Y R  DEI M O N T J U I G H

H  ALDEGALLEGA |j$

Pão de Vianna dAustria a . , . .  io e 20 réis
» doce a ................................ io e 20 »
» para diabéticos a , , 10, 20 e 3o »
» de fôrma a ..... ..  10, 20 e 5o »
» fino a . . . . . .  ................... 5, 1o, 30, 40 e 5o »
» saloio a ...........10, 20 e 40 »

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

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

Flautas, carcaças, hoíachas, biscoitos, artigos í)c paste
laria  cervejaria, vinhos finos e

___________________  5i;

Massas alimentiçias de todas as qualidades

Magníficos bolos sortidos de todas as qualidades e' 
de fabrica especial d’este estabelecimento, 

Exceilente bôlo INGLEZ e de ARROZ,

UNIVERSAL
Sociedade Anonyma de Responsabilidade Limitada 

C A P IT A L : 1 . Us .
Séde em LISBOA, 193, rua Augusta

Effectúa seguros terrestres, marítimos, ç agrícolas 
PREÇOS USUAES 

Correspondente em Aldegallega —  Antonio Viclorino
Rodrigues, 535

20, R. DA PRAÇA, 23


