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Trouxcram'ha (lina os

jornalista noticia sensa-

cional de que_ ás nossos

audazes _

vão remendnr fileiras.

_As alas compactas dês#

se pártido que, 'quase

ininterruptamente _ vem

dispondo, desde Miúdo

pais, da sua riqueza .pp.-

ra @ministrar à mão ler-

ga, do. cofre ..das spas

_graças para distribn'ir

pelos -a-mígos _,e Chelücn

lose da trqnsfçronein e

demissão., Anhembi¡ e!

:cama marinho; das ea»

Mam-;v- .cool'es .ele ,Afri-

ca para os que não vão,

feitos con¡ os news pro-.

cessou de :governo ou

não comungam 'nas seus

ideias., o ;precisaram :menta

'altura de concerto! A

A' dez anos lrirgos dc

intlu'erfciat_~ e :ternonri'ie

vastos sêrv'içõs prcs'fnl'

dos à coisa “públici com

partriotic'a-s reñmlüçõés e'

:por-tentosps superàoíts q ue

tecm'ifoit'ó *a* nossá pros¡

;umidade @à dentro, de

metlirlasndminlstrírtlvas

sapientissimas i e A 'trama-

-r'los' internacionais que

“nos veem creando 'lñ'fó-

::a um prestígio' e conn-

ànç'a ilimitados, sente

faltar lhe -o t »terreno de-

baixo dos pêsl E Vai en-

tão agora materna em_

propaganda umha, 'zig-í'-

tar, fazer vibrar ia í alma

do povo, por essas al~

(teias com o ' qtimlrote'e

trico daidela'pida'qí ndos

dinheiros 'público dás

Violent-ias e -inabiliila'de

gõíemntiva &layouter

pártidOs; -e conse'gglrá

com a' 'palatn'a" *o- qüc a'

nun acção nnsr-cñd'ciras

do poder êm tão dllntan

' ddperíotlohão .tem'po-

di-do' coiiség'üir.. 21.- -

1309214331' Cólñóvedor, '

nn verdade, o zêlojnçew .

dida' de que: irão mos-

trnr-sc cheíon'pcrtmte as

massas isilxjrp'listas ' 'das

'dnssas matcon ou 'dos

bairros esc'ueos das ci

dades, ,dos seus poster:

gndos direitos vsohera-i

nos, do 'nega lo' quinhã'o

..fa-.....-w u

-_.. Lv“..i'

na . '

 

@moervaticosv sei-à fcrrivcl e *assess

ouA'Rglio-.da Maio rn !920

 

  

  

nacional

jus e do paisposto a sa-

que. .A sua indignação

_objurgatorlas contra os

'numa _governos de 'Por-

tugal, tinlminnntesl De-

pois.em melopcía de can-

tqdc sereia, estQar-ãn

pomar-mam, copia' :Bel

'ao _dos 'povos .na

¡cl-:tão .de Saturno: o da

vem-ara r. e grandeza na-

icionnlqtre *efectivgção

'do' programa democrati-

Vço em 'sapient'es medí-

*nas politicas de. arrom.

ba e: .acios de. àbnegacão

do 'elevado patriotismo

e pura honestidade ha-de

produzir. Nem mainfl'ra-

ballao insano, porem. vai

'ser esse o qu seria que

todos nós 'desde já porf-

pnsSe'mos os grandes ho-

mens' "do À patrlotico'. para_

tido que', coitadiphosxs-

quocirlos elas .suas cons-

tatamos“ pagsoas. sc hão;

na emitir_ esfn'lfárlos "lel

sons-ão intensa; larga c.

Msiatcressada -rlcdicna

'ção- pelo bem: do pais.-

Comr'-? Dando-lhe todo “o

apoio' _de quosc veem cat

recirlos' para. maisemnpàz_

e .segurança ~ «Commun-

.1m o semagom um pou-

co, sobrcsaltado, tmbm

lhhihn;

"Mas todo:: teimar'emos

em recusou-olho.. npc_-

sar dc tudo! Oh! A caca--

roavel ingratidào nacio-
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'ommmwnm m9-an

”- see?

' _corrigem "nã rm, neurose».

' .Gil'rcia.3\'--' 132--0var
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V l Sim,w verifique-se quem'

'pilar-0010;).

Olhem, ora. da «Patriayrt

QubJ 't'ibi non_ vis alter¡

na irc-ias; vai mesmo em la'

' _'aehnmon uma1

ong'

_anna 'ngngicano

seraçâÁÇesllua Antero de Quental. .
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. Pr'm ;ira nhlica_ "o1

Run Ena: " l' ç“
'M centnvos. Penn¡

ars. assinantes tovn

A eleição do senador em queñ!!! -

É??? ?numa à RPM"” l ninguem ouvín aqui lalar. foi pn'-

qlm'ldqho. “mi-"0 10m““ e'laiblicada no «Diario do Governo»

'E' 'nersempre "'gogtz'rmos

de ser; ng:: _os ?namoradas

"que fabíêmrúdo ou i'ói'a dele,

Mesmb,'~por nos passam.

' "Costumes de... rapazitos.

' Porém, ñ cautelà',nào vão

'os srsiígnoràrem atrndução

daquela frase la.ina,_n_ón va-

mos tira-los do embaraço

de' e'ñgülir'em em soco on fa-

zerem* Vlstá= grossa, ofere-

sum”: l o

«Quad n'b¡

ñ'c A areias. n

t'i, não faças para outro», ou

melhor: «Não faças u outrem

' .9. que 'nãoquereo
que te* fa-

ça"“ " .

A Çolnpreeoçierão agora ?l

NEE SEMPEH... <

 

SrrtRedactnr

Podia a publicar;

guir'iteí* '

.Mim

«Patrim a rectificação do 'er-l

ro em que, por levi'nnçlpde,

“condóÍllieá' n'_jverano_ portug r

i “1%“. “WE“ dc monúmlui'l que aqui não chegou a tempo por

7 ' ,. , _ , __ _ ' - com de_ Vantagem»

_delfclícirloilo n. que teem"

causada greve. como aiiançou o

4 ministro no decreto que marcou

outro dia paga nova eleição. com

aquele lundainento, decreto que

'por sua vez [oil revogado por no-

vo decreto. _

_ Estas asserçõcs constam de

'dois numeros do «Diario do Go-

verno». Lá as lemos colher. Se

o ministro não disso a verdade, et

com ele, que, para o caSo, pon-

co importa.›

Nada temos com' as eleições

Y“? ane“ aidonistas. ou mesmo_ _com .as an-

teriores. Naoexistia então opos-

“0 que-“5° q“erm' Para. so paiticlo. nenhuma responsabi-

lídmle tem'neias. ¡

Temos com as do fu Euro: .Pa~

elas nos prepararemos. comra

ltando desde já com as dilicnlda

A _ o nos que os dengocrpticos nos ter

vantarão'jcomo já este ano linc-

ram. na organisação do recensea-

mento politico.

Nós dissemos que n'nma _si-

tuação política aniversa. isto e

qoondo os democraticos estive-

no do se. rem na oposição, não irão á ur-

na. Dissemos sem receio de. no

de o'hter do jornal a luturo_ sermos desmentidos. ,

n D'essa nossa alirmativa tira-l

rnmvos demoCraticos a ilaçfto ele

se deixou cair na' local harque'os ameaçavqlnos com _desor-

«tt'en n.“ publicada 'sob ou. dens. pais temos o espirito dos

mlo que mezgepve de epígm- antigos caceteiros progressistas

fe,- o a necessaria oder-id

antisfacãó pelos insultos" que

bola'àrn então _sobre o meu ameaçamors'. 10112; de nós essa'

name. dirigi-;he por cai-m m

ao no; Capitão 'Zeferino Ca-

mosna; nm 'dos 'd

responsaveis por tudo qu

!Is-naquele semanário se v

publicando. v « .

. ,O nr. Capitão, porém, in-

tended

fazendo'- he imposições e não

mandou' 'p'à't'a a í gazeta a

emenda e reparação' que me

devia. Sunltx! mz disso uma

questão-de' melindre do. hon-

t ra ; 'julgava-'se humilhado,

i

41_ _ O ~ comp tido' o nen rir-ver. ..

na! ' ° . . _ r ' ' 'E11 odl--i fachhe sentir

* _W- que nñoàé impnnemente q

Quotltililnon vis...,

. ,No 'seu .of de 20-de Abril

último dia o. orgão do .testo

do mantido dormem-'Meo .cá

dam-,jin que _qse . oompulselo

nossqjornal gñm dgzveriñ-

car, com verdnde, quem in-

sulto_ ou quem_ pronto LL» '

Otto. '

 

nunca a'sPat' :no _'SPT, .

vênus! @animado Nuts! estou disposto a consontir

Sim. CQWPMFCWTM 03 ?que infumemente \ voltem a

-' se agride ministram, mesmo

com 'balao' 'de 'papel', como

»se costuma dizer; ?mantem-

bon-me quevvo sr. Capit

achava e'àxmlgldo nestes mi-

aerávéfh- @toques - .ao nome

alheio' 'com _desprnzcr 'dos

que mais o estimam c talvez

almrrecirnento sen:: e por is-

só'dimitosme--adizer-vlhe'que,

se S. Fm) não Íádmite Turim::

imposições, eu muito menos

da“«Detez'm c. comum-ae' :insultar-mc# v

00m o? da ?Mirian release

quem. insulto. ,guean aéonr_

sellmtldo o jornnljsmo ofe-

vantado nlimn__eq1qnu._ log

noutruhn, seguir, esvurmqy

n nlmn'envenenada e espa-

llhnvn pela amore' do pnpêl

;A virus do seu rnncôr.

Agirztdecendo; sr. Reda-

ctonn sua -uquiceoenciu ao
l

'meu pedida'âou- com murro;

apreço e *congldepnsao

.; A ~.; :. De V.

Ovar,- 10 de'mio dc “130.

' A f poe A'. Lírio.

Means-:MW-_

l

a de 1885.

«Patria» errou. Nósnão

tenção.

lançando mão da veníaga. conse-

guem arranchar uma entourage

“e 'eu em exigente, çle aparente importancia. Mas,

chegados ,á oposição. tudo isso

desnparecocomolumo, e os _po-

liticos venaes começam n exercer “

com os que sobem o mesmo pa-

pel que exerceram com os cai-

dos. O parasita'e' sempre o mes-

mo ser.

A força aparente do partido:

'ue democratico úreiro reside nalcm

desmoraliszçño c na renalidade¡

dos_ociosos que Querem pôr-se

son ;á se puseram á mesa do or-

ão “e Ç3n1ento.l~31ementus de valoracom

força e independencia. para o.

tempo do ostrausmo, não con-t

quistam nm so. porque esses nãol

' se vendem.

lj) quanto ao espirito dos ra-i

ceteiros ' progressistas de 1885.'

esse espirito não está em nós¡

mas no 'partido democratico. on.

rlc os homens d'esse tempo têm

descendentes diretos.

Esse espirito riu-se iá nas

ultimas eleições. em que os rie~

mocratiéos exerceram; na assem

hleia eleitoral elo nascente da

Vila d'Ovar. as _conhecidas vio-

lencias o desmandos. pondo lÓTa.

da assembleia um eleitor dal

oposição 'e ameaçando Ullll'OS,l

  

¡Iu

O . . . .

Afirmámos que eles não iam

”tam-dos á eleição; porque os democrati-

an- cos vareiros apenas teem a força

.gm-politica que o poder lhes dai: só

NUMERO t4

   

An' smrnnmn-Joa ulm aan-ala Dias

Et..
A nuncios

956 contorna n tinhaillmwtiçr'm

"mim, l'lll-lll'tlt'lu especial. 04
_ .A

1 l.) p. r.. «lv dnsi': nto.

 

além das,porcas chapelarlas. pn-

ra v-ncobrirem a lalta de votantes-

Esse espirito está no ataque

á bomba leito csntra a casa de

habitação do sr. dr. Nunes da

Silva. na noite anterior ao dia da

eleiçnn. Ah¡ revela-se espirito de

vandalismo selvagem. traduzin-

do um rancor que nem os cace-

teiros «le 1835 'tinham contra os

seus adversarios.

No partido demorraticosestño

homens que vem diretamente dos

pol'ticos. que em 1885 tomaram

parte dos :conter-irilentos: estão

homens ;que entraram nas¡ violen~

tas e salvagens liitas que depois

sc seguiram: _eo cuntndo nós não

osrjiilgmpgs capazes de serem

autorestlo ataque a dinamite lei-

to ngyespnra da ultima eleição.

Por (preciso que, para este

ataque, se cqmngasse. nào o es-

pirito dos Caneleiras progressis-

tas de 1865.1màs'0 orlio pessoal

junto _ao _espirito degradante da

baixa ralé' que as' democraticos

yàreiros. por alii, trazem a soldo.

_ As armaças de 1885, prece-

gidas d'ontras armnças, \di-r _m

em-resottndof 'se'enaskhüreh ils.

tútaspolitlcas selvagens que por

muitos anos trouxeram cm »obra~

salto o concelho e das quaes os

ltimos ramos e canswquencias

só se :pagaram em 1910.

A Republica veio inaugurar

uma epoca de par., d'ordem e de

progresso.

ltespiron-se- livremente. sem

.as especulações pegamos'. sem a

Inca ao emprego. sem o deslei-

'xo que se havia infiltrado na ad:

ministração municipal.

I ' Honra aos homens qué'cala-

boraram n'ess'a grande com do

regeneração politica do nosso von¡

661m.. - '

Tivemos 8 ano-z em que se

rcspimu u longos hanstos o ar

vix'ilicante da Lthertlnde.

Mas desde que as espion-

ções politicas. as vinganças pcs-

soaes c a caçada aoemprego apa-

receram. npov. a entrada das lor-

cas republicnnns vindas d'Avejro,

tudo mudou. v *'

As perseguições odiosas sal-

taram: fizeram-se as prisões .que

todos conhecem. _

Para deleza da Rupublic'a É?“

Ninguem o acredita. -

 

One resultadoderiio estes! la-

s'anormaes na politica local?

O lnturo o dirá.

-MKÉ-VJWM_

'P

.Porque não escreverá na «Pa-

tria» o Martinho d'Aguilar?

Eclípsar-se-ia? Paz-nos des:

conlinr esta retirada inexpli'cnvcl

de tão egregio cronista. . .

F-Qoerem ver que sgvlu des-

coberto e agora tenta“ desviar as

atenções, recolhendo alpenate's?

O' er. Martinho venha de lá

essa cronica que nós precisamos

de desopilar a ligadeira.

Que grande maganão. Ahlahl

ah! Rir:: bien, qui riru le

:ler-níer. . . sr. Martinho d'A-

guitar.

*WWW-_sw-



'M44_.q.._h...A-Ç_.... ..

M

o .

outracarta

a

   

 

. .. 4.4_ Daria-ZA '

  

Veio o sr. alferes Pí-

nho com segunda carta

na «Pati-in».

Não destroy, nem con-

adita os _factos que

A 'emigração
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“A «Patriuo combate :a nc- A trias, à agricultura e no co- Aancvera a «Patria» que, lquico, e se o tivesse feito _
'cao do seu uma, quando, no ' mereio, braços, que muito no nosso partido, só ha um 'ingressando n'um partido t
incluido. pediu leia contra a_'lhcs poderiamaproveitar,pn- republicano. Tudo o maisd'oposiçño, sóprovaria asua r -emigração, 'i'ru'encher as repartições, as que existe de_ republicano menção politica a latoireza "Mmmps-»mt este ¡omni (.mnTuñmfsc'ct-etariaa de empregados ¡io-concelho, está com os de- do seu caracter. C"“tmua Porbma ant".que o ”maduro pmccsamipuhhcas, que nada fazem- mocraucoel... - _ Para umae para a outra murorepublicanismour-de combater" comum“. emac-reaiqu ttRHlln' um Imenso Isto lê-se e fica a gente não precisa de invocar u fé dente do seu protegidogmçño mmhm ..na regula“.íhando de permeiam que mul- pusmuda de tala' insensa- de quaesquer pessoas. por- Estr¡ ,xcnqm t '
nação da «vida "economica do;t0 04'30"15"" e “i'll" P"“du' Íez- que a ”ua Palavra. 0 801¡ . l- ' Í cn c '1.o
pair.. () chefe, lá no Mondial"“ “umentumm C“PONW_ Mal iria -á Republica se passadoe- n honestidade do SL“ t "um. O nctn. lh o
pm." agradar um. monopo¡¡,,.lsani te o numero de oii. nos outroscoucelhosdopaiz, seu presente bastam. co“tcsmmos' 'Opmmcs-.hm do Íw¡ d-Avc¡m e u““nb'cmeu, nub-oticmes. e _eplnser- á seiglelhnncu do nome, on ' cada um pode ter a sua:hurcudures das .mmqnhm Avam nas easernan mi aires rcpu ¡cnnos se circunscre- _ .que.. medidas pamíbiuvm_ 'Jide soldados improdutiyos- _veasem a um partido quausi 21.330:: écqglfc M139 que

Camo.“ ¡¡.cn¡i.grnçâ0 f(,g_eqlílnd() toda essa gente, a formado de parasitas como '1) '_ . '. Ls .es "m Por.M, um cam “much“ os e¡r0¡_xtraball_1ar, bastava para_ as é o democratico vurelro. L "mfns (“sulndo'q*t0 da ncçño dm _engujâdoreg_'nt-cesnalades da Industria e. . Í'. se comcnramo'a 'a
'comu escrevem os gzlzetei- *lgrggletâgu:mãlSB'Tctlea-h

carla do '813 alfCFCS Pí-AI
' , . ll'

4' '
ms" . 'i bitualmente egiigrn qsó ro-

“ho é para lhe dizer queA emtgrncão é-a rcaultan- d , . - d. P
se a primeira que usem.'ele d'um desequilíbrio eeouo- u" "quem“ Que o. 'g" o vc“ “vw. ' .mico; a cmiwmcào é um fe. nosso concelho e mattos ou.

~ V L' “e O aprumncn

a delicadeza da segunda,

nós não «dehicuriumos»

com eln,-antes seriam-os

nomcno naturai. de .um paiz "(3339“ mdo dexíem "Émf'

*nao poder comportar1 pela grrç 0-0 comerem' 13'49"."

:falta dc'stm :prmiuçáo e pela c" (um prospcm e' “O rem'

sentimentos, mas factos ue quer suapeita. Aos adversae- "ao 90"““ Para com '0

traduzem a situaçao polui- rios que são dignos e tmn- Nr. Pinho, como oro-mos
ca,- que ocupou durante as rudos 8011108 08 'primeiroaa Para o seu saturada¡ .que

crise de sua industria, 0 ex- dO'AIÀmÊ:l¡“n".' d '

*cedendo da sua população. eguez'as o conce'

Juntas, a que aderiu por cs- pre“" homenagent. porth escreveu a carta publi-
crtto, a que aderiu d'um mo- 0 dever de quem ”crew é: cada em 'primeira logar.“

    

  

  

 

  

  

   

       

    

    

  

  

O celeiro .municipal, no

dezembriamo, foi uma ca-

verna de Cúvn, «que deu à

camara um saldo superior a

9:000S00».

Ainda não soubemos quam-
da ¡mewençáo do m.. mpi.. to den de saldo o celeiro de-

tão Cumoaaa durante a aco “TOCI'MÍCOI e "PCM". 1“**50
ção da Juma Militar do Nor. não lançamos sobre os dois

te, não foi desmentido por homens PTO”” e hmm““
ninguem; tlcaram de pé. Não que 0 adminiñtmm. 08 .8m.
foram Opiniões; que forma. Manoel André d'Oliveira c

[amos a respeito dos'seus .1038 @Oliveira Lopes. qual-

Os factos, que contamos

?Entre nos a crise dá se lho' d'aude mui” se emigmt

A Í . í t ' sao a» mais ros eras mais
-de'hn mmto. p p v

ricas e mais' populonas. °
Sempre _ne entendeu que é Mas o¡ exphmdorea peu_

*pelo corretivo da emigração.
_ _ ticoa. que nada d'into conhe- do claro servindo a n¡ qa antes de tudo fazer justiça I:pelo ouro da enngrncño, que' cem non com” a e ._ v ~ . _ ' A , _ . ' '. Em todas as conte“. o

temos pago o dono: *econo- graçgioi:z ¡ lançar-;little Juntas cama cçnsor 3° lor- J - celeiro mumupnl do
q uerem

mico¡ ' v " _ mais pcias, leis mais prohi-
l'eclutr'n'porta a unngra-Íbitivaa. .

dezembrinmo estrito na ge» da“ jornalísticasv P'oac
do publicar amigos de pm- renda do sr. Correia Dias, e cada

_ _ . a and“. depois na do sr. José Maria mui r e 7' .-'Cño é perder o nora. com que. Como se os emigrantes ¡':i p !isto e o resto foi dim ..tem Figueiredo.. ,cer S "rgâíâfassedecí*NEWS de P“RM' 33-" mate"“ não fossem eXplurados em que pessoa algum“ contra¡ Fez-nc tic-atribuição tão rn- i' g 1' . ' q .. m-prmlfls para na IndustrüuF demasia por todas as repar. riassc e_ antes, a primeira wave), tão justa _quanto ;cívenepam .as tlISCU'SSOcs-e
'na percam) e _genes-ou de Nf' tiçóeñ. pelos'c'artorim, pelos parte foi confirmada em ub- PWJO filter¡ e 409013 Se Í” rcbmxam quem as usa”
mcirn necesmdade para a ali- governos' civisqdeade qtie'soluto pelo seu camarada, na gerencia democratica. No ulferes Pinho damcntnçào. Parar a .enugru- dão ou primeiros passos até que primeiro aahiu a defcn- H0"” algum““ de“Ml-WM' segunda Carta» ¡blg-amo*

nal republicano, náo deixan-
.

um empregar :a

ção e' produzir u tome. .que entram no navio que os del-0. dades? a'em duvida e tanto . . . 4
_ _ Mas os energumenos po- transportam, _ ' - __ amm que, pm. _intervenção retollllctárp “(3280 bom 0

'Micos que nada vêm: nada E atiram an culpas para O d'un¡ empregado pluma, que c'lmlím" (“WO OUÍFOS

procedimento politico

do sr. Cumossa é tão claro

como a luz do sol.

w-otiheçem. aproveitam o prí-

meiro momento para armar

á popularidade. 'Pozoram o

os engajadoreul Engzniadorea

são todos os que exploram o

desgraçado, que vae u longas

tempos, amarei c leal. F.

no campo em que s'e

quereolocrr, ou inde»

tambem fazia parto do celei-

ro. aempre foram abasteci-

do» largamente d'zmsucur na
pniza saque diatrihuindo a terras ganhar. com o suor _, Diz a ?Patrim' que ele RE¡ casas dos urna. dra. Pedro . _rodo? O mnhcim publico_ do seua-mito_ o dinheiro ue la ha mm“) "ml” repubh- Chaves e Tavarempagando-o pondãntc pu ."°.d°f“°“
-dandonOs"tubar0ca de va- os parasitas do Estado he cano- comorfaiiam todos on outros. 808 a versanos' stmpre

D'acordo; e tanto assim_ encontrará em nós o 68-
quc, antegs das Juntas e do

pirim de justiça que viu

-rias expecien as receitas do suuum por todos as formas e'

estado: tiraram às indus-

Não hn duvida de que
feition.

houve irregularidades ' como

~de 6 de maio-de 1920:

 

mw

  

WWW

 

t mesma 'nudacia com que *as-

[severam as restantes coisas,

_ V tão verdadeira:: como esta.

“Diz a «Patria» no seu n.“ « A 'raiva dos Impotergtes»
leva-os para ' pose caminho

tqrtuoso.

z _wanna-_h-

"Qtiem 'mente ?

  

¡Pois então ouça lá; o partido

republicano, oprimido. persegui-Ê

do. declarou que quem 'classeiResposla á letra.-..
'nas eleições seria considerado? _~_.._T.

scu adversario. E .3

Os Correligionarios do sr.Cor-f A «Patrian tem uma predis-

Teia Dias. aprOVeitanrlo-se da posição especial para deitar as-

rensura que havia para assun- g netra. De quando em vez'e' cada

ins 11a guerra não deixaramluma que é d'escacha-pecegnetro_.

sahir esse aviso n'este jornal. _ E nem com o tempo ganha ¡ut-

Publicamol-o em' avisos ali- m, a desaVcrgonhada.

xa'tios *pelas paredes: mandaram quuanto o cínico Alcino

os seus 'bu-tos, de madrugada re- continuar a esvurmar odio nas

mal-os» . snascolunas. é certo e sabido

' Ora a «Patria» de 18 de que ela não mada do nórma.

xihril de 19H! publicava em Isto vem a proposito d'aqnele

letras gordas: orgão dizer no seu penultimo nu-

. mero após umas arrieiradas con~

@Pela abstençlo elegalidade. siderações. que nós somos os li-

Reuniu “ganda.feim a co- dimos_ representantes dos antigos

musgo Municwá¡ «Repubucana'lcacatotros progresmstas de 1885.

. T'adinhal Olhe. no seio do Part#
aprovandoas duassegutntes .pro-1 de Democratic“ é que pululam

P°5t353 alguns que nessa data se salien-

------ - - -' 'v 'taram a valer. principalmente em

1.' A abstenção perante o rondas pela calada danoíte. Um

acto eleitoral no concelho, reco- 'que “POI Slim“ 3 _damn FOME?“

dndoandcs os seus cone_ ce muito bem, licou' até Inutili-

. . .. sado. por Causa d'um tiro que
iltgtonartos que não concorram ás recebeu por engano' se a memo_

Urnas. ' ' l
ria nos não ati-aiçôa. n'uma des-

2.' Considerar seus adversa- sas rondas de tão tristtssima me'

riospoliticos todos os que con- moda.; _ _ _

c mm ás “mas ' › Alem desses.ontros mdwtdnos

. ' í ' s br¡ am na
3 " Tornar publicas estas re- mms pem cm“ e a g

soluções. 'w _ .

Supunham os democrati-

eos que não podíamos. dis-

por da 'coleção dos u.“f do

seu jornal_ e por isso tamycamo agora ficou.

mise-.indo a \'crdudc com a. _wagg'ã-gçgçw_

 

caverna democratica vareira. Re-=

terimo~nos aos bombistas que lá precisa de mendigar da po-

'teem guarida e consideração. . . litica coisa alguma: não pre-

Fique-se la' com #essa -e para a Í cmo dos partidos porque não

outra vez não venha buscar lã é', nem ém tempo algum foi,

porque pode (icar toaqaiada pretendente para si ou para

dczcmbrismo, todos os ho-

mens da sua cana estavam

sentadas á meta do orçamen-

to e tendo alguns d'eles. ao

seu dispor, cada um, dois

_ empregos .

Isto é falso?

Vieram na Juntas milita-

res e o sr. CamosJa aderiu a.

elas, e aderiu por escrito;

emduanto elas estiveram de

pé, predominando sem con-

testação, o sr. Catnoasa es-

teve ao lado d'elus, e quan-

do elas começavam a declí-

nar, no dizer d'um seu ea-

marudn, declarou-ae comido.

mas não retirou a adesão

que tinha dado.

Isto é falso? .

Depois proelumou-se a

monarquia e deramoe os t'a-

ctoa. por. nós e pelas cartas,

declarados, e o or. capitão

Camoma apareceu o repu-

blícnno tão decidido, tào

violento, que nu primeira

reunião do seu partido, pe-

diu a remoção dos retos

politicos pam, Coimbra.

Isto é falso?

Nem mais uma palavra

sobre este assunto, porque

ao sr. capitão 'Camossa te-

mos dado uma importancia

politica, que ele não tem,

b'.

Fizemos o confronto do

sr. Correia Dias com aquele

cavalheiro. Eat-.l feito e não

temos a retirar uma só pa-

lavra, nem a retificar qual-

quer facto. ~

O sr. Correia Dias não.

os seus.

Não ec doc-@iron morar-

  
   

d-epuis na situação democra-

tica se deram., não obstante

trintervençàu. assídua e fla-

caliaadom dos ara. Lopes e

Oliveira. quslas saca» d'au-

ancar que no tempo destes

subiram. pagas já se›ve.'tmm

não dintribuidan no local

anunciado,conatituem oque?

lrregularidades certamen-

te; man não actos culposoa

ou se'quer que revelem má

té. São coisas que nuca-dem

sempre em adminMrnçõe-s

desta natureza. sobretudo

quando na noliücu se tem

relações que obrigam a pe-

quenos favores que nada re-

presentam eai-detrimento do

caracter e du honra dos in#

din'dtms.

Se essas irregularidades

“apresentassem retirada-s de.

generos sem pagamento do

»eu preço, já não 'uucedin o

mesmo.

Ah¡ está .a raiva don im-

potente-s de que a «Patria»

fala. , '

Itnmtentes e cegos, pelo

odio de ac verem, redunidos

ao insulto. sao os homens

da «l'utn'uiu

Mas podem, escabular - à

vontade. O homem que pre-

tendem ferir, fica muito aci-

ma d'esan turba multa de

parasitas de que poucos de-

mocru ticos se destacam.

...-

A palavra «laeuio» devol-

vemoI-u intacta à «Pntríam

No nono partido não hn gen:

te d'essa especie, porque aqui

ninguem ae vende, nem se

presta u exercer tues papeia.

Quando precisarmoa dc la-

caios iremos alugal-os ao

partido dempcrutico vareiro

que tem muitu *mercadoria

¡rdc t'al quilíite. '

»ow-wi?D----

quando opreciámos 'o

seu procedimento polit i-

eo-militar.

-_mm

Obras c- mais o'bnrs

 

Vão adiantadissimoe

os trabalhos do ¡nrdim

da antiga parada do

quartel. Fica _obra aceia-

da, seja dito sem ironia.

Mas o primeiro recorte

que lhe fica ao cimo e

ao centro, "faz-nos lem~

brar tantas alusões não

há muito feitas ao jar-

dim da estrela e à cabra

Amaltcia. Não se levava

a bem que outros gas

tassem dinheiro no afor-

moseamento da vila,scm

os inquinar logo desas-

peicões malcvolas. Em

'administração municipal

sómente aos democrati-

cosé lícito passam' folha

corrida de honestidade.

lia pouco falou-se_ ahi na-

Caverna de Caco c aqui

mais atraz . chamou-se.

não nos lembra agora o

quê, ao sr. Antonio Ma-

ria Gonçalves Santiago,

que fazia parte da comis-

sào municipal. lionestos só

eles c, entao. obras e mais

obmsl. . .

Qualquer dia temos uh¡ o

jardim-encola no largo Almei-

da Garrett. no sitio da demo-

lida capela do Mtlt'lll'. O pro,

metido é devido, Honestos só

eles c entao maos It obra. por-

¡que ninguem ~chin 'nem den-

'confio

v _WE-:98W
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Ellâzor Kamonatzk] 'l

Socegnem que não é dei

nm bolchcvista que se trata; idade de consciência.

é um inofensivo apóstolo

da. . . ho taliça, um

Messina, de compostura hu-

milde; olhar sereno,.~uma ex-

pressão meiga no .rosto mo-

reno a que uma comprida

barba de azeviche e um far-

to bigode servem de moldu-

ra, os cabelos negros cain-

do-lho sôbre os hombres,

passo seguro.. 'envergando

com simplicidade um fato

branco, muito branco, tal

como o enviado'de Deus que

no Golgotha foi crucificado.

De terra'em terra anda o

'homrdo Kamcnetzky pregan-

do a sua doutrina, provaram-

do incutir no animo duque'-

les que param a escuta-lo, a

preferência pelos. . . verdes.

«Alimentai-vos de vege-

tais» é o verbo que o inspi-

ra.

'Em verdade, não ae. pode

dizer 'que seja lá de uma

grande poesia o credo dou-

trinário deste novo? Apósto-

lo. No 'descermmmme-lhc os.

lábios na exposição da mis-

são que por este mando o

traz, creio bem que não sê-

:rá 'de um enlêvo extraordi-

nário ;a sua voz. No entanto,

talvez que não seja comple-

tamente des rovida de. ntili-

dade a sua V marina. Nestes

'tempos que vamos atraves¡

sando, em que coisa alguma

se comemora sem ::respecti-

va jantar-.tda, desde ¡Ventre-

ga das uTorres e Espadas»

até. às criações das «Escolas

Primarias_ Superiores», tal-

vez *q'ne' mãodoasc lareira-

mente deacabi-do o predomi-

nio da...s herva.. .s, ou eo.

natalino:: cheias, ou de arn-

vbas as teriam. ' '

Faraniúla oiorna

k y

Furihundo, num daquêles

'arrancos de vorborreia anti-q Pobre“ coitado“

~iesnttica que se' * tl'z'e-

ram a gloria deal-tea“ intrepi-

dutnente iletradm Demóste-

nes dc esquina; ou 'Castela-

res de tranco-por easayeom-t

t mtementepossnidos de uma

reaccionáriosfobio install» a “à.emôñm A

ramentvç *os obma,_o inte-

ressante cidadão e ilustre

democrático Alcino,num dos'

últimos 11."" 'de mA Patria»

verbera o faéío de J

'parte 413,* . 111911:

'ca 'frequentarem um colegio

congreganista de Tnv. *2,

taum ímpeto ,de patriotismo

exaltado (são uns grandes

patriotas :Estes cavalheiros!) ›

fecha a nrcnga com um vera

ao de arrancado

natural-mente ñ sua própria

consciência.

Em principio,- nâo-año in:

teiramcnte deàtitnida'o de ra*

zño as suas_ palavrao, pois _é_

triste na verdade' 'que ac

atmwssem !a fronteimçm;

.tando

 

(até já parece um director

de Colégio, falidol), lança

aos uatro ventos a cantam

da alta de patriotismo e

manifestações jesuíticas on-

de hà apenas um protesto

contra uma agressão à liber-

Mas ue admira isso num

novo Alcino? á lá dizia Renan;

A EFELA

novo.

Elia proposito do caso;

lembramo-nos d'tüitteleontes-

tados das pílulas Pim-l; e¡

Agua_ do SJlllelL'O. Mediana¡

que nunca aplicaram Meme.

lhantes ingredientes, dizem

 

.coisas maravilhosas das cu- _'

ras reuliaadas.

 

«Cg q't'ri" domu le mienx Volta É carga o sr. Selim

l'idée de Ifinfimicí; c'e'nt la Lópeu; e e cada vez mais in-

betisje humaínem; 'e ainda o feliz.

eminente filologo não caribe¡

ceu o 'autor da secção atra-

vés da semana.
.. ü _

Cantata costumam¡

No n.° 62'* de «A Patria»

lê-ae. . ..ac-'apareceu um indi-l

\vidno que nuns artigos sob

a epígrafe «Xadrez» nunca

ldeixou de fazer insinuaçóea

malêvolas e dirigir baixos

insultos' a cavalheiros di-

gnos de toda a consideração!

que nunca lhe fizeram o nte-i

nor mal, nem aos seus. . .r

E' uma verdade já há mui-

lto constatada' que cada um

da ás coisas o nome que

muito bem. lhes apetece.

Aoa da «Patria» convem

chamar às minhas afirma-

ções «insinuações malévo-

lah, do mesmo modo que

lhes' poder-i'm) chamar um

assobio. mas a verdade é

que nunca tiveram coragem.

para m'as rebater ou desta.

zer.

Arrimaram-se à taboa de

«reativação de 'que não (ison-

tiam com monarquicos, e.

pronto: é, rêm, processo

lá estufada_ 9333'.

São male-velas?! Porque.

nano rovam?

An em, destacam as mi-

uhao acusações; proyem a

maledieéncia delas, se são¡

t Deixem-'sc dêsse subter-

l'ngio de «não ligarem 'im-

port-andava, porque. . .' já não

Sentem-se atacados. e in-

capazes ,de se _defenderem

porque nada rebate a verda-

de, e calamile. WA apelam

para a ameaça.

l

1

.,. !Cavalheiroà dignos

de toda a consideração que

nunçu lhe #quam ¡na!2 nem

aos seus. . »

loool'oivi

l

 

Em doía iactos estamos dc

acordo:

1.“ Que os oñciaes só obr-

de'cium as ordens militares

do camarada. Pudera: _se o

outro procedimento, o politi-

co, tinha falham»

2.“ Que palavra argot

(ra 'ridicula' para exprimir o

temos molho, do camarada.

lltétivamentc. aquelas ex-

pressões não eram argol,mns

de puro calão' dc cazu'na.

\Nsil'll está 'maia-z certo. e de

line muito melhor a conver-

sa entre o impedido e o cor-

neteiro.

'Como está sem saber quem

lhe mandou os numeros do'

noâsoojornal. é melhor per-

guntar isso no camarada,- e

talvez ele possa dizer-lhe

qualquer coisa_ d'uquelo mau

quarto d'hora que alguns de-

mocratims prepararamqnan-

do o sr. Lopes era. no de-

zembrismo, comandante do

bntnihãn.

E, como ;à gastamos es'-

paço de mais. pontes ponto

'até vêr. ' '
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Fizeram :nas: v

No dia '1. a ex.“ sn' l). Ire-

ne Abreu Fidalgoa ex.“ sr.ll l).

Candida de Sousa. bondosa e

simpatica filha do Sr. Carlos de

Sousa, activo socio databrica de

conservas «A Varina». e o sr. io-

séJ/laria dê Oliveira.

No dia 8. o sr. Oscar Ramos.

ausente em Itacoatiara (ilanáus).

'No dia ll). o sr. José Augus-

to-l.opes Fidalgo, digno escrivão

lnfclizesl _como Alheiofaltade direito desta comarca.

  

   

 

Nao julguem.. porém, one

tb¡ ode'á'eiõ de vingança que

para as colunas deste jornal

_ Eu'gñgo costumo vingar-

vale

Os i'upazítos são sempre

mais leais que os ¡tomam-u-

[os .

i

Jorge d'.~l guitar.

Wee/::v.'íá-:MW i

'BlilllS'EllllillHllS

Novas cartas, santo Deus'.

0 que a 'principio tomàmos

pot“ mõra afirmação de dois

ou trcz cavalheiros. a quem.

serum-ilha¡ a interferem-iai

 

v 

l No dia 12. o estudante Ma-

noel Gonçalves da Silva.

Hontem. o sr. Manoel Anto-

nio Lopes Junior, ausente no Bra-

zil. › '

Fazem'.

No dia 18. o menino Joãosi-

nim. lil'ho do nosso bom amigo

sr. Manoel Augusto Nunes Bran-

co. digníssimo chele da secreta-

ria da camara.

leicilàções.

 

Notíciario

a

Honorários doa medi- _

_ cos

A conviteilo sr. sub-delegado

t'
_Mc-

'l l -AI-'WP-_ '-

' ?ja v . - '

semper... deve lêr-se no'li- Desastre

nal não iitfamemente, mas

' . . nr v . - _ ' ,

injustamente, que io¡ o que P 01“ d““ 1° ho
l . \

- . . .l z _- ' ~ .

se escreveu no Original: e FL“.dn dm 3' 'sua deu na

mais acima acha, em vez de “smha freguczm de A““

acham. lda_ deste concelho, um

lamenta¡ desastre que

causou a morte a um in-

teliz operarto, ficando

outros gravemente feri-

.los.

Foi o caso que estan-

ldo Manoel Leitc.casado,

;empregado do foguetci-

i ro Antçlíodrigues Adrê.

, ' _ \ go, no a rico de foco, a

Êxãnãz' Emíiâzlccrta_altura deu-'seÍtmn

zelosd etttgl'cgadn ã..inte- l fermxdavçl cxphmão' fc-
_* _ lrindo-o tao gravemente,

ressado, o nosso esttma- ~

  

-.o

 

Pal-tidas

Retiron para o Alem-

tejo. em goso dc licença,

o 2.' sargento da Guar-

da chnhlicananesta vi.

la, sr. Ri 'artlo Silva.

-Tambem partiu para

a "1081111 pl'nvlnCltl, cm

serviço da casa Ramos

  

dissimo amigo e director

deste quinzenarío sr.Ma-l

noel Alves Correia.

0-.

  

Batioado

Realisou-sc no passa- b

do domingo, na cgrt-Jt

matriz desta vila, o bn.-

.tismo da tilhinha do nos-

so preclaro amigo sr.A u-

gnsto Fidalgo_ escrivão

-de direito nesta comar-

ca. Foram patlrinlmsa

avó paterna, ar.a Maria

"do Carmo Fidalgo e o

avó materno, sr. Anto-

nio Augusto Abreu, qUe

' lhe impuzeram o nome _____...4..

_de Maria do Carmo.

-o-

nomeações

Para a vaga . de 'notu-

trio deixada pelo sr, dr.

João de Melo acima de

ser nomeado o sr. dr.An-

tonio Santiago, advoga-

tdo nesta vila.

-Tambcm foi nomea-

do amanuensc da Caixa

EConomica nesta vila, o

sr. Isaac da Silveira.

Parabens. q

MOM

' Casamentos

Está para breve o en-

lace matrimonial do or.

Alvaro Rodrigues Soa-

res com a menina Alzira

Soares Gomes, tilha do

sr. João Bernardino de

.Oliveira Gomes.

l -Realisou-sc no dia

25 do mez findo o auspi.

cioso enlace do sr. josé

da Costa Santos com a

menina Maria Dios d'e

Carvalho, extremosa ir-

mã do nosso assinante

sr, Afonso Dias dc Car~

valho, acreditado our'-

vcs ncstu'v'ila.

Aos simpaticos noi-

vos_ desejamo-lhes uma

Prolongadt lua de mel.
0-.-

_ _ S. Donato

Realisamse nes pro-

     

tle Saude deste Concelho, reuni-tximogdias 23 c 24 do

"a se' h' *Pfender 1° r “e c“? para'. livrar" um camamda ' ram ontem no gabinete da presx

 

que, recolhendo a Mise-

ricordia desta vila. f;th-

ceu no dia seguinte.

-.o

Julgamento

Acusado (le ter acam-

ar 'ado varios generos

cercalifcros, respondeu

ha dias no tribunal des-

ta comarca, _lose Rodri-

  

lgues Borges Cnrraleirn.

da rua V iscondc d'Ovar,

sendo_ condenado na

multa de 1:000300 escu-

dos, na pcrd: dos gene-

¡ros apreendidos e nas

?custas e sêlos do proces-

Sl).

 

Originaes

'A falta de espaco obriga- '

nos: não publicar varios

origin-.les, do que pedimos

desculpa aos seus autores.

_ v" Mina-..12:20 "

ÁGRI¡DEOIMENTD

l José de Castro Sequeira \'i-

dal .extremamente penhorado com

l

l

l

l

   

as inumeras e cativantes provas

de amizade, consideração e dele-

rencia que tem recebido durante

a sua grave doença e tendo de

retirar-Se temporariamente desta

vila, para completar a Sua conva-

Iescenca, vem. por este meio. en-

quanto o não pode lazer pessoal-

mente, agmdeCer veementemen-

te as pessoas que o visitaram e

se teem interessado pelo sen es-

tadode saude, protestando a to-

dos e seu mais vivo reconheci-

mento.

Ovar'. Maio de 192“.

:foséidlc Castro Ceqtuzira V¡-

( a .

 

Í A todos os mê'íi'o

amigos

De quem por absoluta impm-

¡síhilidadc o'n por qualqnvr omis-

“são mio pude despedir-me pes-

¡soalmcnle. eu peço que_ mc rc-

llevem a inrolunlaria falta.

Reiterando-lhes toda a minha

,prolunda estima e consideração.

¡ofereço-lhes com um demorado

Iabraço os meus desvalíosos set'-

viços no Pará, Bra'dl, para onde

me ausrnleí.

Válega. 27 de Abril de 1920,.

joão Godinho de Almeida

gnuuolos

   

dem“? tml'ez_tamb°m 'emu' d'tmm entidade-ln. passou a

naslmm' qué"" qquer“” ;ser a exibição d'um batalhão

Alcino seria muito mais ló.. ¡máró n passam" n passar'

É"“ “Fla que “o amadas !em epistolas copiadas da pri-'t

 

l

'corrente ITICZ, no logar
detida da Camara os clínicos srs.¡ ,_ _ _ _. . ' _ .

drsf José Duane puma' do Ama_ de Gutlhovac, grandio-, A pessoa que eâlcreveu ¡n-

ral, João' de Oliveira Baptista. sós festejos cm honra““cando uma entrcvhw. Pó-

João'Maria Lopes, Alberto da'Sil- deste Santo, constando de comparecer m? “bacana
de Alberto Ferreira, rua de

 

   

      

   

    

' , rem, o mestre Alcino, e, por ,aquela coisa termine,'porque

sua“ 00'13“13"ações “Natanael“, pelas colunas dmn.va Tavares. ralwano Pereira da

m“”dqm _grêmio e.Pl'iíorn'al. Est/amot'aindaà na Cudha e João Nunes da Silva.

0° fossem Sub““mldas P0' primeira fileira, qnevae ¡ál'l'evea reunião per t'im acorda-

aquelçs Falar"” da com“” descendo nas' alferes; faltam na uniformidade dos seus

“013,6“ .l ~'-Í .3 ~..) - viiinda..›m- Sargentos, os fur- bênçrarios e ll'a organisação da

minha em?? : › riein, os cabos, os soltiudtis.¡rqsnectiva tabela. a qual i-icou

' '..mmha NN¡me CNP“? os inipe'didoa'e on' cornetas. iaéotdado ser¡ com ligeiras alte-

poia, a quem cabem 'as cul- E' um nunca acabar, prima»l meias. a mesma dos medicos do

pas dessa triste preferencia¡ pigmenta- ;ag ichegurmon aogdigtjicto de Aveiro. publicada' no

senão à intangível? Não hou- tempo da chamada _dos íto- g ultimo 'n.° da -Patria». tabela que

umCaparica oeitaabs won recrutas, que tumbeinmmrbu já em vigora que hoienñoT

Registos Civis a: C.l um se- 'mdeni ter ordem de intervitzl ptíblicamos por absoluta falta del

etarismo'tao estreito. e ?tudo 'omfuu nmínaturám. 'espaço mas o laremos no pro-“

correria de modo diverso. i¡ Enquanto ele-i desfilam. xiàip numero. ., V i

. . l 1 ' f 3 't ' ue ' o

Não o compreende, po ¡Fctmos nos a e pera clqu Rectifhando

Mino:: "l ""Koi' _J I

w"

  

. . 2.=- -r
¡;_.à._t2çtisso, ou porque lhe comum 'afinal nath até agora veia de .

no domingo de arraial

com iluminações, nina¡-

ca, fogo preso e do ar, c

na segunda-feira, de mn-

nhã, dc missa solemnc a

grande instrumental _scr-

mão c procissão, e' de

tarde arraial, '

Tom'am parte as duas

repntadas filnrm-vnicas

desta .vila, debaixo das¡

babe-isregcncias dos srs.;

Francisco Matos e Ar-3

mr R »di-ignes da Silva. '

 

›

l A

Entreparedes N.° 4, no dia

lg do corrente, ao meio dia:

Modiota de vestido¡ '

e chapéus

Participa as suas em“" cli-

entes que mudou o seu ate-

licr da rua Luiz' de Camões,

  

|51, para a rua Candido dos'

Reis,- 73'.

Vende se

Um predio na costa do Fu-

rado'uro: Boa construção e

bem localisado. Para tratar.

com

pão de Pinho Saramago.
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:SUBIEMUE :ANüNlMÀ UE RESPUNSAHUHAUE L'MMEÀ _ › . :BÀPHÀL---1.UU[tUUH*-HH ESBHUJS

Autor'ls'ada 'pelo governo empurrar-la da do Junho (le Í9'18 o ã "1m- 3 ' . /

- - por portaria-Ná' »1786.019 5 'de Mala de !79,5% _ a? o a. 80ml"” ”inato.

Séde Snoiál-Rua do Carmo,'69-2.° ° Delegação-'Rua “Mouninhç aa SÚYc'ira, 1129

,v . . LISBOA ' o PORTO

“Endereço telegrafico VIZA-LISBOA 'Endereço télegrnficoW'RTIÍ'IZÃ

_ Tele/ones:-Expediente '3919-Admini'strnçño 50031 \ ' ' 'Telefone _776

?DELEGAÇÃQ'EM HESPANHAeCallc de Alcalà, !nO-DELEGAÇÃO «No “FUNCHAL, Joàõ'Torquato ae Freiús-D'ELEGN

- ÇA'O DLE VILA REAL, Americo Gomes da CosÊa-EMÍCOIMBRA3 Avenida S'á da Bandeira, 'JO-JI.o

'SEGUROS E RESEGÚROS CONTE] OS RISCOS=-Fo o casual ”e' aveni'elíte d ' * ' ' l - -' ~ A

_mar¡timos,~agricolus,-postaosyroubopnonira quelg-a ao arising,»autmveãfgâgrêtíí.mm. . twmstra. o ? '

Agencias no.:P«aiz_.e«.llhas V ' 0 Mud”” "o M'Mn'sirapiõ ' ' a" ' í
l

_Àfhe'_fio Carmim, Antonin Barbosa. Antonío Cardoso de

.SORRNPJOSÚ da Costa Pereira, José D'z'asâa SIZva !

l _ 5..._ - ..-_._.--_ _... _~____.._.~_..“.-___. _ . . _ _ 7 , _W_

gumggugfngñgm :Praça-.11a .RapubIma -om- J EMBU NÀBBNM HLTHAMLH'NB -›

.o :ANGELO "GONZALEZ à ' t _› . - ' 4 '

Sempre á venda. charutos da. Bahia, tabacos 'refrigerantes same'ho. rêbncados, tintas deoscro- ' ~ Q .^ “ '

nacionaes er'estrangeiroàPapel para curtas, idem de ver e copiar. fmnaíleiras, 'pomadas preta e 'âe'eôr neposuos á nrdems com o, i“" do '2 '12 bIo

25 a' 35'Finhan,- lapis. lapiseims. canetas. bicoade para càlçado, bolsas de'borracha para tabaco e múl- À Í' ' V

namvet. papel'de-tumnr,1l^livros,' lotüias, cervejas, tos outros artigos. ' a a '12 ff. 1

dentada a ¡ii-"ara, com o 'juro de 3 Il! .lol T '1

~ , 1 _'1. e 4 !12 '1M respectivamente a tromba?) me- 1

y L r .3 v' r.. . :en-'e no ano, l l

*r Saques subi-a Inda¡ às Ionalidades., aos i

' ' x olhou-en pI-eniion. 't

a “a" Bascnntos sobre a' praça 'a B "1. ao. ago. l

Í x ;y ' _ 'companhia de_ Segàfos ' _ !mpi-estima¡ anunciando., gamblos, eo... É

' u _, _ _ V _ . ' penso papeis ao credito. A Í' t

saum ANUNIMA HE BESEUNSABILIMDE *UMHABA _..--u à. s
._ _ ' _ J _ . _. < .

Capital social-(Escudos)'500000300
. 1 Ê

Capital realisado (Escudos) 150.0003000 _

Fundo de reserva (Escudos) 1502000$00

nunPANHIÀ [JE SEGUROS 5:;

  

l t _--

WSàde. [0108, 92 PÚHTU . V .. . _ . e'
' _ Sociedade anonlmn reswnsablli- .1M

___==___ - .- «mae Limitada 'ç dc

:Receita de mm Esc. 363888035 Sinistros pagos em rm_- 22.601$41_ r ' l

» de1915( . )... “715915529.'5 n » em 19157_ 25303315 Canna] Esc'õgo'ouomo

r de'1916 » 5318975943 › _19 en11916~ '153.470$.°0

› › - em 113171- 1.4271035374

 

› de 1911 » . . . 3.139:40¡§$23
. .

'
Efetua seguros-contra mceudíos, manti-

mos, terrestres, de Ôida.

roubo, ccàras, acidentes dc tra-

balho, etc., etc.

Àfóm os que se teem pago até esta data

Agenéias om França. Inglaterra, Noruega, Suc'oía, Dinamarca, Heapan'ha 'e Egito.

.Seguros -couttalogm Seguros calma logo e roubo. Seguros contra greves ›e tum'ultos.

-Seguros-agriculus. Seguros contra quebra de crimes. Seguros de guerra. 'Seguros marítimos e

 

.postais. 'Seguros -contra inundações e emanadas.
...- _

Conselho de Administração:
SÉDE EM _LISBOA-Rua Nova do A1.

. _ 1 \ mada, 80. '

Manoel Jon uim de O ¡veíra
. ~ ' .'

Dr. Jusémuíaa Soares Vieira DELEGAÇAO _No PORTO _Rua Sa da

Silvino Pinheiro de Míngalhàes Bandeira' 222.19

Dr. Leopoldo Correia Mourao l Directores

Jaime de Sousa I delegados AGENÀ'E EM OVAR:.

Manoel d'mivei-I-a Paulino

RUA px. JOSÉ FALCÃO. 22 a 26

  

  

Aéehteà em todas as terrfas do paiz

Comlssarios de :ivan-ias em

todos os portes do mundo

 


