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EXPEDIENTE

Vamos remeter, aos nossos 
assinantes c!e fóra, os recibos á 
cobraijça do 1.° semestre d’este 
ano.

Ssperâmos o acosturqado aco
lhimento o que njuito agradece
mos.

sEm  vésperas de 
p a rtid a

Tor estes dias partem para os 
campos da batalha, a p re s ta r  o seu  
concurso no grande conflito euro
peu os soldados portuguezes.

Cremos firmemente que o esfor
ço d’eles serà valoroso para os alia
dos, porque a suprir a deficiencia 
do número de combatentes, está o 
valor do sangue Idzitano, cuja bra
vura jámais foi desmentida em to
das as suas lutas sagrentas.

O soldado portuguez tem o brio 
proprio da sua raça, brio este que 
sempre o encorajou nas suas lu
tas, que sempre o tornou um he- 
roe, na verdadeira'significpção do 
termo.

E se ele manteve sempre os seus 
brios defendendo o solo, da Patria 
querida, muito mais o saberá man
ter agora, porque conjuntainente 
com a deleza da integridade da 
Patria, vai defender a Civilisação e 
a Justiça do jugo infame do seu 
peor inimigo.

O nome portuguez, sem receio 
de errarmos, será vinculado em 
letras de oiro nas páginas da His
toria Universal e a sua fama de 
gloria e valentia ecoará de um ao 
outro extremo do mundo, séculos 
em fóra e para todas as gerações.

Um dos lactos que mais nos en
vaidece e que mais confirma o que 
dizemos, é a fórma galharda e en- 
tuziasta por que foi recebida a de
claração de guerra.

E, quem tão jovial e alegremen
te a recebeu, não pode de fórma 
alguma translormar-se num  co
barde defrontando o inimigo, nem 
tão pouco desmentir as tradições 
de heroes de que tanto nos ufaná
mos.

Não somos dos que escrevemos

por vaidade, nem tão pouco esta
mos a encorajar os outros por ter
mos a certeza de não irmos.

Não. Somos dos que estamos, 
tambem, com o pé no estribo pa
ra marchar e, n’essa ocasião como 
hoje, sentiremos o mesmo entuzi- 
asmo, o mesmo dezejo de coope
rar, na medida das nossas forças, 
para o engrandecimento da nossa 
querida Patria, para a integridade 
da Civilisação e para o completo 
aniquilamento do abutre teutoni- 
co.

Na hora da partida, como hoje, 
diremos:

SOLDADOS PORTUGUEZES!
Deveres cie honra, por velhíssi

mos tratados, e deveres de huma
nidade, chamam-nos aos campos 
da batalha, a libertar o mundo do 
ferreo jugo da tirania.

Temos de enfileirar ao lado da 
Civilisação, para que ela não seja 
aniquilada pelo obscurantismo.

Cumpramos o nosso dever até 
ao fim, até que o nosso sangue re
gue em jorros de patriotismo os 
campos da batalha, levando como 
divisa a tradição de gloria da nos
sa Patria, para que, se morrermos, 
ela bem diga, em hinos de gloria, 
o nosso esforço, o nosso heroísmo, 
o sangue das nossas veias.

Cumprâmos o nosso dever, sol
dados, e, cheios de fé na viioria, 
vamos alegres para a guerra.

Alfredo Barros.

■mriOTPJOaanr—

O passado e o prsseoís
«O i um

.(Continuação)

O que disse publicamente o sr. Pauli
no em 9 de fevereiro de i<)i3, depois de 
ter dito que foram os evolucionistas os 
últimos â formar o Centro:

«S<? ju lg a m  que as prosperidades do 
p a 'í  está no fu n da r Centros, estão enga
nados porque a nosso vêr achavamos 
mais bonito, mais simpático e mais pa
triótico o reunirem-se todos como uma 
só pessoa e seguindo a orientação do 
tempo da propaganda para  a implanta
ção da Republica, trabalharem p ara  bem 
do p a ij.

Deixem -se pois de politica, meus se
nhores; porque a politica è p ara  quem 
d"1 ela viye e não para  quem tem de tra
balhar de dia p a ra  comer d noite».

Nós é que estavamos enganados, nao 
era então S. E x .a que supunha o papel

X X X IX

Diplomado, de fórma genial,
Da agricultura muito sabedor;
Sendo da nossa terra natural 
Tornou esta de maior valor.

Aqui, ali, em casa, no escritorio,
Ou pode estar nas adegas, nas vinhas 
E  quem sabe se no luboratorio 
Onde tem as coisas preparadinhas?

Pode bem ser que nos Pègos o veja 
Ou n'outra das suas propriedades.
Pois cheio de venturas sempre esteja 
E  de mais anos de prosperidades.

A. R. C.

mais bonito, mais simpático e mais pa- 
triotico o estar afastado de Centros? A- 
conselhavamos simpatica, linda e patrio
ticamente que deixássemos de politica 
pois que a politica só serviria para quem 
precisasse viver d’ela.

Agora perguntamos nòs: Porque é que 
S. Ex .1 se meteu tão evidentemente na 
politica? Porque é que se meteu no pri
meiro Centro que aqui se formou? Seria 
para não ter que andar a polir calçadas?

Pois olhe, nós não nos metemos na po
litica para precisar viver d’ e!a, nem pre
cisámos de trabalhar de dia para comer 
à noite. Agora estamos a gosar dos ren
dimentos dos lucros que outr’ora foram 
mais que generosamente cedidos por uma 
certa clientela, no tempo em que S. E x .a 
era rapaz. E  tão gratos somos para com 
esta que muitas vezes temos de poupal-a 
porque ha cà dentro uma coisa sublime 
que c o não esquecer.

(Continua,i.

SÓ UM TIPO DE PÃO
E ’ precisa a restauração de uma perdi

da e «suposta» simpatia popular, essa 
simpatia arranjada cm tempos pelos mes
mos processos, por isso se vai arranjar 
mais uma fórma de iludir o povo. Os 
meios são os mesmos, mas felizmente os 
ingénuos d’outr’ora jà se acham conven
cidos que teem ido muitas vezes no bole 
e jà não acreditam, ainda mesmo que 
certas criaturas lhes falassem verdade. 
Tal é o escaldão!

Uma coisa é defender direitos, outra 
coisa è defender homens. Uma coisi é di
zer com justiça, apresentando a verdade, 
e outra coisa, muito diferente, é vir para 
público encobrir o mal d’outrem, fazendo 
acusações a quem tambem só sofre d’es- 
se mal. #

,A escassez de farinhas è grande, toda 
a gente o sabe, devida a certa negligen
cia de que os industriaes de padarias não 
teem culpa. Muitas vezes se não teem pão

é porque não teem farinha; e se não te
em farinha, è porque tambem não a for
necem. Não é preciso irmos mais àlém.

Até à data do edital-dccreto, ilegal e 
abrutamente elaborado pela Camara, não 
consta que o povo do concelho tivesse fei
to qualquer reclamação a respeito da qua
lidade e preços do pão. Era caro, como 
caro infelizmente ainda tem de continuar 
a ser, emquanto subsistir essa escassez, 
hoje motivada por esta anormalidade de 
coisas que, sendo previstas foram descu
radas.

Não vimos aqui defender os homens 
que exercem a industria de panificação 
n’este concelho. Isso não. Seriamos nós 
talvez os primeiros a protestarmos, mas 
com a verdade, contra os exploradores do 
consumidor, se porventura tivessemos co
nhecimento claro de que o povo estava 
sendo explorado por meia duzia de ga
nanciosos.

A  unica queixa pcpular era algumas 
vezes motivada pela falta de pão de que 
os padeiros não tinham culpa. Queixava- 
se mas acomodava-se; não reclamava a 
quem dire'tamente devia reclamar, porque 
ainda estava esperançado que as nossas 
edilidades, em vez de tratarem de peque
nas questiunculas, em vez tratarem de 
mudanças de nomes de ruas e outras coi- 
.sas semelhantes, procurassem remediar 
essas faltas e que se dessem ao incomo
do de procurar, pelas vias competentes, 
as farinhas necessarias para a panificação 
que, embora não satisfizesse por comple
to era no entanto muito melhor do que 
a que é imposta pelo referido edital que 
não pode de fórma alguma ser executo- 
rio.

Repetimos: Não vimos aqui defender 
esses industriaes e mesmo não seria pre
ciso. Basta que analisemos imparcialmen
te os argumentos dos jornaes afetos aos 
autores do edital, para vermos que o dia
bo tem uma mania com que cobre e ou
tra com que descobre.

Chamam eles exploradores aos indus
triaes com o fim de indispor estes com o 
povo; e para o demonstrarem foram bus
car bases de que vamos aproveitar para 
demonstrar a ma fé com que vecin p ira 
púbiico a fim de explorar a ignorancia dc 
uns e a ingenuidade de outros.

Eis a primeira nota fornecida por «O 
Domingo»:

1 saca de 1/ .......................................  23§325
3 sacas de 2. ' ..............................
Despezas.............................................  BiOOO
Desconto de 51 kilos de farelo extraí

do da farinha de 2.a a 21 réis . . .  1 í>071
Total . . . —o li ;> 121

400 pães a 150 ré is ........................... (iOíiOOO
Lucro liquido . . 6̂ 8.7í)

Agora vamos nós fornecer outra nota 
recorrendo aos mesmos dados:

1 saca de 1 .* .......................................  23$325
3 sacas de 2.* ....................................  228725
Despezas.............................................  6$000

Total . . . ' 52§050
Sendo só paniíicados 2 Í9 kilos de fari

nha que produzem 332 pães a 150 rs. Í 9$800
A Transportar . . .

/
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Transporte . . . 49$800
51 kilos de farelos para galinhas a 80

ré is .................................... 4$080
53&880

Lucro liquido . 1§830
Agora os leitores que confrontem os 

dois lucros e vêjam onde está a verdade. 
Os industriaes exploram a industria para 
ganharem 1S830 réis em 4 sacas. Os hi
pócritas astuciosos exploram a ignorancia 
popular para ganharem louros e conse
guirem fins ocultos.

D’aqui não ha que fugir. Toda a gen
te sabe que* para se arranjarem 400 ki
los de pão, são precisas 4  sacas de fari
nha ou sejam 300 kilos; é com 249 kilos, 
não se pode manipolar mais que 332 ki
los de pão. A  primeira nota tem um su
peravit  falso, lalsissimo.

Esta é que é a verdade crua e nua. 
Era  assim que deviam falar ao povo ou 
para melhor deviam estar calados que fa
ziam melhor figura.

Esses padeiros que só fabricavam 0 
pão de i 5o réis 0 kilo, vendiam o farelo 
por menos preço do que lhes tinha cus
tado e jà agravado com o respétivo im
posto camarario. Se todo 0 povo estava 
satisfeito com este pão, qual a razão por
que não se obrigava os outros industriaes 
a fabricalo pela mesma fórma?

Digam a veidade ao povo. A hora é de 
sacrifícios, por conseguinte sacrifiquemo- 
nos todos. Faça-se um unico tipo de pão 
para todos, desde o sr. presidente da Ga
mara até ao mais humilde trabalhador. 
Só assim è que se pode vêr claramente 
quem explora o consumidor. Emquanto 
houver mais do que um tipo de pão ha 
de haver sempre previlegiados; e emquan
to durar 0 decreto das duas manias não 
pode haver ordem, que tão necessaria é 
n’este momento.

Só um tipo de pão!!
Um pão que se possa comer!!

0 p  é preciso saíisr-se
Da ÍDoiia

Ao ex.m0 Delegado do Procurador da 
Republica na Comarca de Aldegalega:

A Camara Municipal da Moita, usan
do da atribuição que lhe confere o A r t 0 
94 numero 15 da Lei de 7 de agosto de 
19 13 , deliberou aumentar em 8 °j0 as 
contribuições geraes do municipio; resol
veu aumentar o imposto sobre aguarden
tes e criou novos impostos sobre arroz e 
sêmeas.

Para estas deliberações poderem ser 
executorias submeteu-as ao referendum 
das Juntas de Freguezia, como manda o 
Art.0 96 da Lei citada e como tambem 
exige o Art.0 20 da Lei de 23 de junho 
de 1916 , para vêr se conseguia que a 
maioria das Juntas as aprovassem. Não 
sucedeu assim. Havendo duas freguezias 
no concelho e tendo uma deliberado re- 
geitar todo e qualquer aumento de im
postos ou tributos, era natural que uma 
camara que escrupulizasse em cumprir a 
Lei sobretudo uma questão em que se 
exigem sacrifícios ao povo contribuinte, 
desistisse da sua deliberação e não tei
masse em atropelar a Lei. Foi o contra
rio que sucedeu.

As deliberações camararias não teem 0 
referendum e, assim, não são executorias; 
os contribuintes não são, portanto, obri
gados ao pagamento do aumento de im
postos nem dos novos impostos criados, 
como terminantemente estatue o Art.0 3 
número 27 da Constituição Politica da 
Republica Portugueza, pois que não fo
ram lançados pela fórma autorizada nas 
leis aplicaveis e que acima vão citadas.

Porèm a Camara está praticando um 
acto de verdadeiro despotismo e violên
cia, extorquindo dinheiro aos contribuin
tes, que, por ignorancia, comodismo ou 
qualquer outro motivo se teem prestado a 
fazer os ilegaes pagamentos.

Na Moita espera-se que 0 digno Agen
te do Ministério Público intervenha pon
do côbro ao abuso, como já lhe foi pedi
do pela respétiva Junta de Freguezia,

S E C G Ã O  L I T E K A R Í A

Murmurio d’agua em terras da Purinha, 
Lembra a voz da Montanha 0 meu amôr,
Oh! límpida voz d’agua! «sou teu, és minha». 
Rescende em mim a Madresilva em flôr.

— Su&s palavras dão perfume ao vento,
Seus olhos pedem 0 maior sigilo.. .
— Sóror amando ás grandes d’um Convento, 
Oh! Sóror d’um romance de Camilo!

De longe e ausente, ao seu perfil do Norte, 
Evoco um sonho as torres ao luar,
— Fragas do Córgo em medievo corte/

A’ lua e ao sol para a servir e amar,
Quando a ausência vem,—  quem a suporte! 
As saudades são 0 meu falar.

. »

Jffonso 3uarie.

mas a cobrança já se está fazendo e os 
contribuintes ainda, até hoje, nada viram 
que lhes mostre haver alguem na engre
nagem oficial da Republica, que os pro
teja contra as prepotencias de camaras 
pouco escrupulosas e ineptas,

Depois de administrações loucamente 
perdularias querem os atuaes veriadores 
obrigar os contribuintes a pagamentos a 
que não são obrigados. Não pode ser, e 
não ha de ser.

Confiámos nas providencias do digno 
Agente do Ministério Público.

Consorcio
Na passada quarta feira realisou-se o 

enlace matrimonial do nosso amigo A r
mando Henriques Marques, com a sr.a D. 
Albtrtina da Conceição Veiga Oliveira.

Foram madrinhas as irmãs do noivo 
sr,a* D. Maria Marques Rama e D. Ma- 
riana Marques Durão de Sà e padrinhos 
os cunhados do noivo srs. Ladislau Du
rão de Sá e Miguel de Souza Rama.

Aos noivos apetecemos-lhes uma vida 
cheia de venturas.

Os ds Rídeia Galega
No jornal «A Lucta» veiu ha dias pu

blicado um artigo assinado pelo sr. Lu- 
dovico de Menezes, procurando demons
trar a nossa origem c refutando as opi
niões coligidas pelo nosso ilustre conter
râneo sr. José de Souza Rama no seu li
vro — Coisas da nossa terra.

Nada nos diz de novo, nem de iluci- 
dativo.

Passámos de galegos  da Galiza a g a 
legos da França d’onde viemos n’ uma 
condensinha.. .

A  miscelanea sobre o nome da nossa 
terra ainda está de pé, graças á brandu
ra  dos nossos costumes.. .

Então essa representação para que se
ja mudado o nome, pondo termo ao 
cahos em que nos debatemos, e para que 
seja dado o nome de LUSITANIAj tem 
a mesma sorte que tudo quanto pode re
sultar em nosso beneficio?

Para cúmulo ainda nos faltava saber 
que somos galegos  da F ran ça .. .

Nem uma, nem outra coisa queremos 
ser, embora esta nossa opinião não en
volva desprimor para qualquer das fon
tes de origem que nos pretendem atribuir.

Portuguezes só e como tais queremos 
ser contribuídos.

Ceaíro Recreio Popular
Tem  proporcionado n’esta casa de es- 

pétàculos ao público que a frequenta 
grande interesse no desenrolar do sober
bo film  A  C H A V E  M E ST R A .

Quem ainda 0 não viu pode apreciar 
os episodios que se seguem não faltando 
d’ór’ávante.

GflZETlhHfl
Tempos maus, tudo mui caro! 
não sei onde isto vá parar!» 
Ouvir agora não á raro 
rico e pobre assim falar.

Cà por mim falam verdade, 
que não avéso uma de X!
Mas a pura realidade 
é que 0 povo gosa feliz.

No teatro enchentes sem conta! 
no cinema la mênie chose\ 
se ha bailes, nada os afronta 
p’ ra mostar a sua pose!

As cheias jà não são poucas 
causadas p’ la muita chuva;

mas muitas mais são as toucas 
que produz o sumo d’ uva.

Pois tudo isto bem pensado 
prova bem, por minha fé, 
que é bem certo 0 tal ditado:
Les portugais son toujours gaisl

Portanto as queixas são lèria, 
ou pouco peso nos cacos. 
S ’alguem me fala em miséria 
mand’-o pentear macacos*

(Jrligão.

SuDfa Patriótica
A v i s o  

pelas 9  horas da noiie de ho
je realisa-se na Camara JYtuni- 
cipal uma reunião da Junta p a 
triótica.

Convidam-se todos os njem- 
bros a conjparecer.

N ’« 0  Azar», transcrição d’« 0  Mundo»;

«A Alemanha está exasta. Nem admi
ra. £ ’ um gran de pa i{ e preparara-se  
p a ra  a g u e rra ».

Esta de não admirar a Alemanha estar 
exausta pelo facto de ser um grande paiz 
e ter-se preparado para a guerra, atè nos 
consola.

Portugal é um paiz pequeno e não se 
preparara para esta tão inesperada guer
ra; por isso deve estar cheio como um 
ovo. Muito dinheiro, muito pão, bacalhau 
a tostão, etc.

Parece que deve ser assim.

José Ramos Cardeira, em via de 
restabelecimento da grave enfer
midade de que foi acometido vem, 
muito penhoradissimo, agradecer 
os assiduos cuidados e carinhos do 
seu médico assistente Dr. José Vi- 
torino da Mota; a extrema atenção 
do conferente Dr. Manuel da Cruz 
Junior e a todos os seus amigos 
que direta ou indiretamente pro
curaram saber das suas melhoras, 
igualmente protesta 0 seu indele- 
vel reconhecimento, assim como á 
imprensa local e ao jornal «A Lu
cta», agradece as amaveis referen
cias que lhe dirigiram pelo mesmo 
motivo.

Aldegalega, 21 de janeiro de 1917

Antonio Gomes Carvalheira e 
sua mulher Rita de Jesus Carva
lheira veem, por este meio, agra
decer a todas as pessoas que se di
gnaram acompanhar á sua ultima 
morada seu querido e sempre cho- 
..... Lo Pilho;*SilveaJfe*Afftonio Go-

Carv^lffggl», não «síiuecaudo
agradecer a r r ^ .^ s r .  Dr. Manuel 
da Cruz Junior a mlfnlira pronla e 
desinteressada como llie acudiu na

j  r a d t
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sua doença e a todas as pessoas 
que lhe acudiram e se interessa
ram saber pelas suas melhoras e 

acompanharam na sua tão gran
de dôr.

A todos, pois, um testemunho 
sincero da mais indelevel gratidão.

Aldegalega, 10 de janeiro de 1917

!!
(2.s publicação)

Pelo Juizo de Direito d'esta co
marca e caríorio do escrivão abai
xo assinado, correm éditos de 80 
dias a contar da segunda e ultima 
publicacão do anuncio no «Diário 
do Governo-, cilando o senhorio 
diróto José Serra Fernandes, mo
rador que foi na Avenida do Du
que de Loulé, 21, da cidade de Lis
boa e atunlmente em parte incer- 
la, para assistir á praça que tem 
logar no dia 26 do corrente no 
Tribunal Judicial d’esta comarca, 
pelas 12 horas, de um predio rús
tico composto de terra de semea
dura e alguma vinha, denominado 
MNI-IEIKA E CABEÇO, sito na fre
guezia de Alhos Vedros, d’esta co
marca o qual lha é foreiro na quan
tia de 12^00 anuaes com laudemio 
de dezena, dominio util que vai á 
praça para ser arrematado por 
quem mais der sobre o valor de 
13$50, conforme o deliberado pe
los interessados e conselho de fa
mília no inventario a que a 1.” Va
ra Cível da comarca do Porto se 
procede por falecimento de Henri- 
queta Maria de Oliveira e marido 
Alexandre Lino, moradores que fo
ram em Cedpfeita, sob pena de re
velia.

Aldeia Galega do Ribatejo aos 3 
de janeiro de 1917.

O Escrivão do 2." oficio,

Antonio L ou ren ço  Gonçalves 
Verifiquei a exactidão:

O Juiz de Direito 
substituto em exercido,

M anuel P au lin o Gomes.

/
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(2,‘ publicação)
No dia 28 do corrente, pelas 12 

horas, á porta do Tribunal Judici
al d’esta comarca, vai pela primei
ra vez á praça para ser arremata
do por quem mais der sobre o va
lor da avaliação, coníorme foi de
liberado pelo conselho de familia e 
interessados no inventario a que 
na l .a Vara Cível da comarca do 
Porto se procede por falecimento 
de Henriqueta Maria de Oliveira e 
marido Alexandre Lino, morado
res que foram na freguezia de Ce- 
dofeita e de que é inventariante 
Palmira de Oliveira Matos, o se
guinte:

I ĵn predio rústica fiomposto^cl^’ 
terra de semeadura Tralguma vi
nha denouíínado * BANHEIRA E 
CABEÇO, sito na freguezia de A-

lhos Vedros d'esta comarca, forei
ro anual com laudemio de dezena 
a favor de José Serra Fernandes, 
morador que foi na cidade de Lis
boa, avaliado em 27$00 e vai á 
praça por 13$50. Declara-se que a 
contribuição de registo equaisquer 
encargos desconhecidos serão pa
gos pelo arrematante. Por este a- 
nuncio e editaes são citados quais
quer credores incertos para assis
tirem á praça e deduzirem os seus 
direitos.

Aldeia Galega do Ribatejo aos 3 
de janeiro de 1917.

O Escrivão do 2. Oficio, 

kn ton io  L ou ren ço Gonçalves 
Verifiquei a exactidão:

O Juiz de Direito 
substituto em exercício,

M anuel P au lin o  Goraes.

I  l l l i  w
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(2.s publicação)
Em ré ti iicação aos anúncios pu

blicados nos números 163 e 164 
no semanário «Evolução» de 31 de 
dezembro ultimo e 7 de janeiro 
corrente, anunciando a arremata
ção de um predio formado por fá
brica de moagens com respètivos 
machinismos, treze tanques de fer
ro, quintal e n’esle casas para ar
recadação, silo na rua da Fábrica 
cl’esta vila, com frente tambem pa
ra a rua do Mártir Montjuich, cons- 
litue dois prasos foreiros um de 
3$20 anuaes e laudemio de vinte
na a lavor dos herdeiros de Felici
ana Rosa e outro de 1$60 e laude
mio de quarentena a favor do Con
de dos Arcos D. Nu no. Acha-se des
crito sob o n.° 3253 a 11.s 57 do L.° 
B-90 da Conservatoria d’esta co
marca, no inventario a que se pro
cede por falecimento de José Ma
ria Vasconcelos Júnior e de que é 
inventariante sua viuva D. Adelai
de Sofia Viana Canede de Vascon
celos. Faz-se saber que o mesmo 
vai á praça pelo valor de escudos 
16:783^44,2 e não pelo de escudos 
15:384^02,2 como por eqiovoco 
sahiu iTaqueles números, e que a 
contribuição de registo será paga
por inteiro pelo arrematante, o que 
se anuncia para os devidos efeitos.

Aldeia Galega do Ribatejo aos 13 
de janeiro de 1917.

O Escrivão,

Antonio L ou ren ço Gonçalves. 
Yerifiquei a exactidão:

O Juiz de Direito, 

Rocha Aguiam.

i
V" endem-se

Um predio com altos e baixos, 
horta, pôço, adêga e lagariça nú
meros 16 a 20, situado na Praça, 
1.° de Maio.

Outro na Rua Almirante Cândi
do dos Reis, com altos e baixos, 
números 19 a 23.

Outro no Largo da Igreja com

alios e baixos, números 13 e 14.
Outro na Praça da Republica, 

números 13 e 14 e Bêco do Forte, 
número 19 com altos e baixos.

Para tratar com Ladislau Durão 
de Sá, Avenida das Côrtes, 55 -2 .°  
— LISBOA.

Troncos de Lapanjeipq

VENDE-SE porção. Dirigir pro
postas em carta fechada, indican
do preço por tonelada a Antonio 
da Cruz Alves — ALC0CHETE.

ÁGUA DO ÂLÂRDO
LOJA D0 FREDERICO

FIGO

Deslilado, encontra-se á venda 
desde Janeiro em diante na fábri
ca de alcool de GREGORIO GIL.

Tf*»* « .« e m  boas condi-
U ^ íiC íe m ~ 5 S  ções os seguin
tes utenstlios de padaria: 2 mas
seiras, 12 taboleiros, 4 peneiras, 1 
tulha para sal, 1 balança, 1 raspa 
de ferro, 1 celha, 2 púcaros de fo
lha, 4 cavaletes, 2 cabazes para 
venda de pão e 3 pás para forno. 
Vende-se tambem cêrca de Í0 ta
lhas de rama.

Rua Almirante Cândido Reis, n." 
24— Aldegalega.

Arrenda-se
Um bom armazém na Avenida 

Antonio José d’Ahneida. Trata-se 
com Manuel Teodoro da Camara—  
Aldegalega.

Bgfcata semente

Qualidade muito fina. VENDE 
José Soares. Rua do Caes, 22 e 2k 
— Aldegalega.

Fabrico manual só nos GRANDES ARMAZÉNS DE CALÇADO, Rua 
da Palma, 290 a 290-B. Travessa do Beinformoso, 4 a 18 (em frente do 
Coliseu de Lisboa). Telefone: NORTE 1:289.

B O T A S  P A R A  HOMEM

Botas de calf preto, 3840.
» em fôrma americana, 4$oo.
» i.* qualidade, 4$5o.
» 2 solas, 4^80,
» em pelica cora canos de fantazia,

5si>oo.
» em verniz e pelica ou canos de pa

no, 5 $ 5 o .
» calf de côr, fôrma americana, 4^60
» calf de côr, com pano, b$oo.
» em pelica, 5$oo.
» em pelica, canos de pano, 5$ 5oo

Um colossal sortimento em todos os géneros 
Para homem, senhora e creanoa

Enviam-se encomendas para a província contra reembolso]

S A P A T O S  P A R A  S E N H O R A

Sapatcs em cordovão, 1S40.
» em pelica, 2$(5o.
» em calf, 2S80.
» em pelica (Carlos IX), 0^50,
» em peiica i.“ (Carlos IX), 4^00. 

Boias em pelica, 5^00.
» em pelica e verniz, 6/00.
» de côr, <?íoo.

Telefone 2256-c

\ ) N l f / ESTA BELEC IM EN TO
H0RTIC0L0

Sementes nacionaes e extran- 
geiras para 

horta:-, jardins e pastos

F* Preços especiaes para grandes cul- 
1  |turas e revendedores

Importação e exportação diréias
ADUBOS 

INSEÇTIICIDAS E UTENSÍLIOS

Çrande variedade errj 
plantas de estufa e ar livre

J ug u s t V * - , 1

V i v e i r o s :

|.ta S.t0 Antonio do
(ás Laranjeiras)

Enviam-se catálogos ilustrados grátis
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<Jo2e soares

Ai"tíg;os Diversos

Especialidade 
em chás e cafés, vinhos finos 

e do Porto, cognac, genebra, lico
res nacionaes e extran- 

geiros

2 2  — Ru a do Gaes =  2 4
• A l d e g a l e g - a

Oficina ds Canoeiro
■ de ■

Augusto José Rodrigues Júnior
Encarrega-se de todos os servi

ços concernentes á sua arte. Com
pra e vende vasilhame usado.

L a r g o  d a  E i r a ,  2 3  
fibDEGflLEGfl

Í É ® @ © ® ® @ @ © ® @ ^ © © © @

I  Tipografia 70P U U R I
9
©
@
@
@

©
N’esta tipografia executa-se qualquer encomenda com 

a maior nitidez e perfeição, assim como:

DIPLOMAS, CIRCULARES, EDITAES, ©
AYÍSOS, PROGRAMAS, FACTURAS BILHETES DE g

ESTABELECIMENTOS, Z ,
PROSPECTOS, POSTAKS, RECIBOS, ENVELOPES E PAPEL ©

TIMBRADO, CARTAS FÚNEBRES,
MEMORANDUNS, BILHETES PARA RIFAS, IMPRESSOS 

PARA REPARTIÇÕES DE FINANÇAS, JUIZO, 
CAMARAS MUNiCIPAES E TODOS OS 

TRABALHOS DE LUXO

Executa qualquer mo
delo á vontade da 

freguez

Encarrega-se da com
posição e impres

são dejornaes

%

k

©

©
©
©
©

©
.....©

&
Fornèce todos os trabalhos pèlos ^  

^  mesmos pregos porque os ^
,C|| fornecem gptk
^ as suas congèiieras do Lisbòa ^

CARTÕES DE V I S I T A
DESDE 20 CENTAVOS 0 CENTO

©

m
©

f  R. AUIRANTE CÂNDIDO DOS REIS, 4H) f
W  e I I I ! Rfl . ■ ^

m m

Manuel H enrique M onteiro
Encarrega-se de todos os trabalhos da industria de carruagens

A l l l E U A I . i v G i

ESTEVÃO AUGUSTO NUNES
S U C E S S O R  DE

Miguel Âugusfa Munes

Casa fundada em 1867

m w w i
deposito de tabacos,

farinhas e azeites

ESTANCIA DE MADEIRAS 

DROGAS E OUTROS ARTIGOS

15,16,17,
LÂRQO DR. IVHGUEL BQIVS8ARDA 
---- —— 18, Í9,20 ---------

Alcochete

LIVRARIA

VENTURA ÁBRÁNTES
80 - Rua da Âiecrim -• 82 

L IS B O A

Casa p r em ia d a  n a  exposição n a 
c ion a l das artes graficas  

=  1913 =

Especialidade em trabalhas
-33 CIPOGRfiFlGOS

Agente exclusivo dos figurinos^
« A  MODA ID E A L  JD E P A R ÍS  5> 

a Sib  cent.

Feijão carrapato
até 300 litros vende FRANCISCO 
MANHOSO IÇA— Rua do Quartel—  
Aldegalega.

e i í d e - s e  feijão carrapa
to para semente a 1$50 cada al
queire. Trata-se com Albino Bru
no— Aldegalega.

m tm s z  ~

Uma morada de casas na rua 
Magalhães Lima, 67. Trata-se com 
José Maria Iça— Aldegalega,.

Borras e sarros
Çregorio Çil com fábrica de dis- 

tilação, previne aos ex.mos lavrado
res e demais pessoas interessadas, 
«[ue compra qualquer quantidade 
de SARROS, BORRAS ESPREMIDAS 
E SECAS E EM ESPECIAL BORRAS 
EM LIQUIDO por preços muito ele
vados e pede para não ligarem 
negocio com outros sem antes con
sultar os seus preços.

'MâM

Francisco Oezar de Faria
Faz dezenhos para construçSes civis, 

fiscalisação de obras, 
orçamentos e empreitadas

Em Aldegalega: Sinfronio Fer
nandes de Carvalho & C.a, Praça 
da Republica.

Em Setúbal: Avenida Todí, 209

«* i
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