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Medidas de Fomento

De todos os problemas que no mo
mento actual agitam de alto abaixo a so
ciedade portuguesa, reveste * excecional 
importancia a questão vinícola, á volta da 
qual nestes ultimes dias se vem esboçan
do um grande movimento nacional, ten
dente a declarar a tremendissiini crise 
que sé avisinha a passos de gigante,

Se quizermos avaliar da importancia 
desse comercio peio seu valor, apurare
mos que Portugal recebe do estrangeiro, 
só pelos seus vinhos, mais de 10 mil con
tos em cada ano.

O bastante para nos demonstrar que 
do nosso comercio de exportação, entra o 
vinho coino o mais poderoso elemento de 
venda. Dos sete milhões de hectolitros 
que se colhem em Portugal, exporta-se 
em media um milhão, sendo a Inglaterra 
o nosso melhor consumidor, pelo valor 
das compras que nos faz.

Justíssimo e portanto o sobresalto, co
nhecidas as ultimas determ:nações do go
verno snglez, restringindo a entrada de 
vinhos na Inglaterra, o que para o nosso 
país representa um golpe terrivel na eco
nomia nacional, já imensamente convul
sionada pelo estado de guerra a que fo
mos impelidos.

E ’ certo que a medida foi gera l; e co
mo nòs, a Italia e a Espanha hão de sen
tir-se feridas com o acto do governo de 
Jorge V, que não è nem poderia ser um 
aeto de desdem pelos nossos interesses, 
mas a obediencia cega a duas razões po
derosíssimas a menor drenagem d’ouro 
e o aproveitamento mais profícuo da to
nelagem maritima.

A  Inglaterra julga e doutamente que o 
momento não corre propicio a exageros; 
e, assim, tudo que não seja em proveito 
da causa em que está empenhada," numa 
guerra de vida ou de morte, será rele
gado para um plano muito secundário.

Artigos ou produetos que não sejam 
indispensáveis a vida nem essenciaes á 
campanha militar, devem ser, senão ba
nidos, pelo menos, reduzidos a uma pro
porção de 70 por cento.

Assim pensamos nós, qué bem melhor 
nos correria a vida.

Ora a manter-se o limite fixado pelo 
governo inglês, pouco mais de 9:000 pi
pas poderão sair de Portugal com destino 
àqueles mercados.

Regulando a nossa exportação por 
33:000 pipas, — num país de acanhadís
simos recursos como o nosso,—calcule-se 
a que situação chegaremos, se a Inglaterra 
não regular o seu pratico objectivo por 
forma a não afectar tão durante os po
vos seus amigos.

Certo é que, por noticias recebidas nas 
estações ofíciaes, a Inglaterra pensa ate
nuar um pouco o sacrifício imposto ás 
nações aliadas, passando de 70 a 50 por 
cento a redução-na importação de rinhos.

E ’ alguma coisa na verdjde, mas nem

por isso a nossa situação deixará de ser 
aflitiva, nem por isso a viticultura nacio
nal poderá bater as mãos de contente.

A ’ !erta, pois!
O futuro não pode ser mais proble

mático, mais incerto e tenebroso.
Nuvens pesadas acastelam-se, além, no 

horisonte, e ai de nós todos se uma ra
jada de bom í>enso e dé sublimado pa
ra longe a tormenta, cujos ribombos se 
se ouvem já bem distantemente.

Mesmo que a Inglaterra, na melhor 
das hipóteses, baixe o limite para 50 por 
cento, como se diz} onde meter o resto, 
demais agora que a nossa produção viní
cola aumentou extraordinariamente?

Onde encaixar toda a produção de fu
turos anos, multiplicada talvez pela febre 
de plantio que se apoderou de todos, 
numa inconsciência dé pauV.ar<f ' " " . t

Bem avisado andou, pois, o ilustre ti
tular da pasta do Fomento—sr. dr. Fer
nandes Costa, travando tanta ímpreviden- 
cias com a propostB que ha dias apresen
tou á Camara dos Deputados, e de cujo 
valor e alcance o leitor vae ter uma pali- 
da imagem pela transcripção que dela 
vamos iazer.

Que os nossos viticultores se não dei
xem engodar pelos especuladores de pro
fissão, para quem todos meios servem 
contanto que consi^ãm os seus fins e pro- 
eurem, no mais possivel, aproximar-se 
do governo, traçando uma directriz de 
de práticos e urgentes soluções e a viti
cultura nacional, sem recorrer a proces
sos sob todos os pontos de vista conde
náveis, entrará num periodo, senão de 
grandeza, o que é impossível, pelo me
nos de confiança e tranquilidade, o.que é 
reiatimente facil.

«Como em 1907 esta proposta está 
destinada a uma larga e talvez apajxana- 
da discussão. Em  Portugal, por via de 
regra, toda a gente se queixa mas nin
guém quer aceitar, para que maiores ma
les se evitem, a mais pequena parcela de 
sacrifício.

O decreto dictatorial de 7 de dezem
bro de 1908 proibindo a plantação dei 
vinha em terren#s abaixo da cota de 50 
metros de altitude e a lei de 1908 pouco 
tempo tiveram de execução. Em 1907 já 
se recomeçarr á plantar vinha e infeliz
mente em terrenos de varzea, que mais 
conveniente seria para 0 paiz terem sido 
aproveitados na cultura cerealífera. A 
crise de abundancia, que alarmou a vini
cultura em 1907 e impressionou, pelas 
suas consequencias os poderes públicos, 
não se reproduziu porèm em razão de 
causas puramente icidentaes e não por
que a capacidade dos mercados tenha 
subido na proporção do augmento da 
cultura da vinha.

Com o estalar da grande guerra e com 
0 quebra na produção franceza de 1914, 
os nossos vinhateiros não só tiveram fa

cilidade em escoar as suas adegas, mas j 
fízeram-n’o em condições excepcional-1 
mente lucrativcs.

Derivou dequi uma perigosa febre de 
plantio, que ameaça levar-nos a uma su- 
perabundancia de vinhos, que ha de ar
rastar 0 paiz a uma nova crise de difícil 
solução.

E ’ pí*ra sustai esta imprevidência, que 
0 sr, ministro do fomen/o propõe que se 
se proíba temporariamente 0 plantio de 
vinhas em todo o continente da Repu
blica, em terrenos situados abaixo da co
ta de 5o metros e compreendidos nas ba
cias hydrogratkas do Minho, Lima, Ca
vado, Ave, Douro, Vouga, Mondego, Liz, 
Sizandro, Tejo, Sado, Niza e Guadiana. 
A proibição não é porem absoluta nessas 
bacias hydrograficas, abaixe da cota a 50 
metros, nem a liberdade do plantio sem 
restricção acima dessa cota. Não. A plan
tação sera permitida quando previamente 
se reconheça que os terrenos são impro- 
prios para a cultura de cereaes, batatas e 
legumes. Tampem se exceptuam os ter 
renos sulcalcsc^s dás érlcostas da fágT 
duriense, limitada como produetora de 
vinhos generosos.

As licenças para plantação de vinhas, 
nos terrenos aludidos acima, são dadas 
pelo governo, por intermedio da Direcção 
Geral de Agricultura, mas os requeri
mentos dos interessados devem ser entre
gues nas direcções dos serviços agrícolas 
ou suas delegações, que os remeterão á 
Direcção Geral de Agricultura devida
mente informados.

As desobediencias á lei serão punidas 
com multas e processos de desobediencia 
e as vinhas serão arrancadas».

A proposta do sr Fernandes Costa 
estabelece no seu art.0 8 o que os proprie
tários, ou rendeiros, que neste ano arran
carem vinha que esteja plantada em ter
renos apropriados á cultura de cereaes, 
batata cu legumes, receberão um bonus 
de 30 escudos por cada hectare de vir.ha 
arrancada, ficando ainda isentos das res
pectivas contrib tições' durante 0 prazo 
de dez anos, contanto que apliquem os 
terrenos a estas culturas.

DELlKEAtfDO

0  pão
Por deliberação unanime da Co

missão de Subsistências realisada 
em 21 do corrente, e depois de 
berh ponderada a gravidade da si
tuação, íoi resolvido que uma Co
missão fosse ao dia seguinte a Lis
boa, entrevistar as entidades su
periores a fim dè se poder adqui
rir farinhas de trigo.

Efectivamente essa diligencia 
efectuou-se tendo comparecido os 
srs Antonio Ghristiano Saloio, vi- 
ce-presidente da Comissão Execu
tiva e administrador do Concelho;

A. R. C.

Francisco Freire Caria Junior, pre
sidente do Sindicato Agiicola; Ave
lino de Jesus Relogio pelo Centre 
Evolucionista; An to lio Pereira Ra
to Junior pela Associação dos Tra
balhadores Ruraes; José Augusto 
Simões da Cunha pelo Centro União 
Republicana; Custodio Gouvêa pela 
Associação Maritima; e os indus
triaes de padaria srs, José Cypriano 
Salgado Ju úor e João da Fonseca.

Junto do sr. Governador Civil 
expoz o digno presidente do Syn- 
dicato Agricola quaes as dificulda
des que este Concelho atravessava, 
frizando 0 tacto de os concelhos 
limítrofes estarem mais ou menos 
abastecidos com farinha, que lhes 
dava margem a fabricar o pão 
mais barato e nós 'estarmos com 
essa falta.

Como resposta conseguiu que 
sua ex. autorizasse a vinda de du- 
zentas sacas de. farinhas de trigo, 
pela que a Comissão retirou satis
feita, atendendo á grave crise, que 
não deve oferecer duvidas, se 
atravessa e que— máo grado nos- 
s 0— promete agravar-se.

Ainda a Comissão efectuou outras 
de marches junto do sr. Ministro 
do Trabalho, das quaes aguarda 
resposta.
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Pela eattsa justa
A revolução na Russia que, nos 

seus primeiros dias mais trágicos 
e sangrentos, tomou de sobresalto 
as nações aliadas, íoi a consequên
cia de muilissimos erros, de mui
tos crimes de largos anos e a trai
ção de mãos dadas com elementos 
germanoíilos bastantemente espa
lhados naquele grande paiz.

Essa revolução que tanto sobre- 
saltou os povos liberais da Europa, 
teve felizmente uma- dupla espe
rança pela libertação d’aquele gran
de povo para mais concretamente 
afirmar a suá ,cooperação leal e 
franca até ao final da guerra euro
peia.

Libertou-se para libertar; eman 
cipou-se para afirmar que é o seu

Maria Adelaide Baldrieo, D. Victoria 
Fernandes, D. Palmira Charuço, D. Lau- 
ra Raposo e uma anonyma, transmita
mos o seu profundo reconhecimento pela 
valiosa oferta, o que gostosamente 
fazemos.

E  juntando os protestos do nosso res
peito, a gratidão de que os dignos dire
ctores da Sociedade Philarmonica i.° de 
Dezembro estão possuídos, felicitamos a 
Ex.” " Comissão pela sua gentil lembrança.

Úespedida
Apresentaram nos os seus cumprimen

tos dc despedida os E x .mos Srs. Drs. Paes 
d’Azevedo e Thiago Ferreita, ilustres me
dico veterinários, que durarité algum 
tempo aqui estiveram de ser-vlço analisan 
doo gado suino abatido, e que pelo seu 
fino trato conquistaram inúmeras synv 
pathias.

A  sua ex.a8 desejamos todas as 
dades.

FiS sé õ ia s

Em  assembleia geral da Associação 
dos Trabalhadores Ruraes foi resolvido 
que as sésta<s começem no dia i de abri 
e terminem em 3 1 de agosto.

D R , A L B E R T O  C a B R A L

Acha-se de visita em Aldegalega o 
E x .m® Sr. Dr. Alberto Cabral ex-delegado 
d’esta comarca e actualmente delegado 
em Beja. Por aqui se vê o quanto sua 
excelencia estima a sua nossa terra e o 
quanto por ela é estimado." Só retirara 
depois da Paschoa e até lá temos o pra
zer do amavel convivio de sua excelen
cia que bastante nos rejubila.

des desgracias nacionates, considerando- 
as obras exclusivas del clericalismo cujo 
regimen pnso los destinos de Espana en 
las manos de un valido orgulloso é ine- 
pio como el conde duque de Ohvares, etc.
O clericalismo, diz o velho publicista, 
entregou a Hespanha no secalo X V III a 
inglezes e francezes e desejaria agora em 
pleno século X X , entregal-a aos allemães, 
os quaes lhe proinetteram, se vencessem, 
a restituição de Portugal e Gibraltar. .

Tem-se attribuido á influencia e ao 
predominia clericaes a perda da naciona
lidade em 1580, e Fernando Lozano 
atribue-lhes tambem a restauração da in- 
dependencia. Algum  fundamento de ver
dade existe n’esta afirmação, que muito, 
honra os eclesiásticos e religiososos quej 
cooperaram na obra obra ,reyolucion.£iria 
que pôz termo Ho nosso captiveiro dé 
sessenta anos. O que não comprehéndé- 
mos, porém; é o 'que o collaborador dei 
E l liberal quer dizer quando assegurai 
que a Hespanha liberal resolverá á su 
hora j  p o r st p* opia, siit p ed ir ' aytida 
al exiranjero , es os problemas nacionales, 
fa ta l legado del clericalismo, com la mis 
ma sab ed-d u riay  grandeza, etc.

E  assim se vão expandindo os alegres  
e fo rtes  da pretensa harmonia ibérica , 
cuja significação aqui ja expuzemos.

QUE T A L e Mt OSJ!

■ P â « r t i l v r n » r

terra, Estados Unidos da America e con
sumo de navios.

Nas primeiras onze semanas do cor4 
rente ano a exportação pelo praça de 
L ;sboa foi no valor de 1022 contos, mais 
26 contos do que em igual periodo do 
ano passado.

Apesar das dificuldades de transportes 
a exportação de vinho tem .“ido superior 
á do ano anterior.

Logo que haji maior facilidade de trans 
portes a exportação deve aumentar con 
sideravelmente pois que ha cá dentro 
muito vinho para sair.

Generos coloniais 501:730800, sendo 
de borracha, 487,.g23$oo; 43:577800 ca 
cau ; céra, 22:790800; peles, 5:670800; 
café, 1:280800; e almeidina, 490800. j

0 que é preciso s à r -s e
Sociedade Philarmonica í*° de De

zembro
Uma comissão de gentis Senhoras teve 

a delicada lembrança de oferecer um la
ço de fita escarlate, com franjas douradas, 
á Sociedade Philarmonica i.° de Dezem
bro para o seu estandarte.

A  fita tem a seguinte insçripção — 
Umgrupo de Senhoras oferece á Philar
monica 1.° de Dezembro, 18-3-917.

Apesar do fino trabalho e bom gosto, 
representa esta dadiva uma prova de 
admiração por esta Sociedade, que gosa 
das geraes sympathias e tem um passado 
glorioso, afirmado brilhantemente em 
todos os certemans a que tem concorrido 
em competencia com outras congeneres.

Pede-nos a Direcção que a E x .ma Co
missão composta das Sr,as D. Palmira 
Marcolino, D. Virginia Relogio Neto, D.

O trigo de mini mangou, 
Bastante escarneo fez, 
Afinal, agora estou 
A salvar 0 seu revez.

Só ia á mesa do pobre, 
Ainda assim com desdem; 
Afinal, agora o nobre, 
Certas vezes nem me tem.

C.

A g r a d e c i m e n t o

Augusto Paes de Azevedo e Joa
quim Thiago Ferreira, despedem- 
se por este meio de todas as pes
soas com quem aqui travaram co
nhecimento, agradecem as alten- 
ções que lhes dispensaram e ofe
recem 0 seu préstimo, 0 primeiro, 
em Lisboa na Avenida Antonio 
Augusto d’Aguiar 72, 2.° e o se
gundo na Fonte Boa (Santarém).

Harm onia ibérica

E l Im parcial reputa um problema na
cional a autonomia e independcncia por
tuguesas, não nos explicando com clareza 
essa imaginaria aspiração.

A certa altura das suas Considerações, 
Fernando Lozbsio reputa a perda de Gi
braltar e a libertação de Portugal do ju
go castelhano em 1Ô40 como dos gran 

Bravo-! Agora é que está salva' a si 
tuaçãa.

Com a mudança de nome da Rua 
Machado Santos, para 14 de Maio, està 
salva a Republica as batatas e os raba
netes.

Obra admiravel foi esta dâ nossa edi-
1 idade! Que talentosos vereadores! Que 
beijos homens!

t  ioda a gente gritava: isto vai mal, isto 
vai m al! Agora não. Cqril esta gnndé 
medida, acíbaram^scas dificuldades, para 
tudo correr ás mil maravilhas.

Bemaventurados espiritòs!
Não seria mais proveitoso, que os se

nhores vereadores, em vez de perderem 
tempo com resoluções tolas e parvas, se 
interessassem com dedicação, para que se 
vendesse o pão neste Concelho, pelo preço 
que o vendem nos Concelhos circumvi- 
sinhos, melhorando assim a situação dos 
seus municipes?

Não seria mais agradável, que os se
nhores vereadores, sabendo como bem 
sabem, a enormíssima dificuldade com 
que luetam os vinicultores d’esta região, 
pela falta de transporte para a exporta
ção dos seus vinhos, fossem perante o go
verno pedir-lhe que lhes facilitasse esse 
meio de transporte, conforme teem feito 
algumas Camaras do Norte ? Então sim! 
Seria d:gna de todos os elogios.

Grandes imbecis! Depois se um fulano 
se revolta contra este estado de coisas, é 
immediatamente alcunhado por estes 
grandes patriotas de germanofilo, talassa 
e de quantas infamias lhes vem á boca.

Leonam

Para ler e rir

A bordo d’ um submarino allemão, ao 
avistar-se um cruzador inglez, o com- 
mandante exclama:

— E ’ a hora de nos m ostrarm os... 
Toca a subm ergir.. .

ÍI)achado Saníos
À  Cam ara democratica nega-lhe a sua 

homenagem.

Quando na manha gloriosa de 5 de 
Outubro de 1910, triunfou a revolução 
em Lisboa, um nome se impoz á consi
deração geral do Povo Portuguez pela 
sua coragem e hero;cidade.

Esse nome foi o de—Machado Santos, 
Heroe da Rotunda;, como os nossos po
pulares o cognonimara'm, manteve, du
rante as horas em que a incerteza pairava 
sobre os destino da Patria, entre a queda 
do throno monarchieo e 0 triunfo da R e
publica, uma vontade inquebrantavel dá 
victoria, animando os revolucionários a 
derramar 0 seu saugue pela causa justa 
do paiz oprimido, e a .não desanimar na 
conquista do Ideal porque tanto se ti- 
frham sacrificado.

Implantou-se a Republica.
- Machado Santos, o heroe da Rotunda 
foi aclamado a alma da Revolução, que 
baquearia se a sua presença de cõmba- 
teute invencível não a segurasse, porque 
muitos dos que com elle se tinham com
prometido, não tinham aparecido a ocu
par cómo elle aquelle logar de honra.

Pelas constituintes, entre , o frémito 
enthusiastico da victoria o Heroe da R o
tunda, foi devidamente apreciado e todos 
á uma, n’ um cumprimento voluntário de 
um dever fazem a devida consagração do 
seu feito. E  Machado Santos foi sem du
vida—a alma da Revolução; a elle se de
ve a implantação da Republica. Todos o 
afirm aram ; por todos foi proclamado.

Aldegallega tambem lhe prestou a sua 
home'nagem, dando a uma das ruas 0 seu 
nome

E por caprichos que na hora presente 
se não deviam praticar, é arrancada pela 
Camara democratica essa chapa e subs
tituída por outra que diz — Rua 14 de 
M aio!

Machado dos Santos foi a alma da re
volução que implantou a Republica? Foi.

Encarnada assim a sua personalidade 
no acto heroico que redihjiu a Patria, 
nada justifica que Aldegallega lhe negue, 
depcis de ter feito a devida justiça, a sua 
homenagem.

Aqui ficam os nossos ligeiros reparos.
Machado Santos,,para 14 de M aio !!...
O h! suprema irrisão?

------- , —

Os nossos v i i f e
P a ra  a situação ecmomica do p a ij  é 

uma questão de vida ou de morte a 
questão dos transportes.

Ainda continua entravada com mani
festo prejuizo da agricultura nacionai a 
magua questão dos transportes.

Trata-se, forçoso è repetil-o d’uma 
questão de vida ou de morte, de victoria 
011 de derrota para a situação eccnomica 
do paiz.

A  sua imediata solução, resolverá gra
ves problemas, a elia directamente liga
dos estabelecendo-se, na epoca anorma- 
lissima que atravessamos uma relativa 
ordem e um compensador equilíbrio nas 
camadas agrícolas, sujeitas no presente 
ao apertar continuar d’um travão que 
lhes paralysa os braços e quasi as asfixia.

Todas as suas atenções, todas as suas 
esperanças se concentram n’esse ponto 
escuro, que oa nossos dirigentes se obsti
nam em deixar intacto ou ainda, não tem 
forças para o afastar de prompto, trazen
do á-grande familia agrícola 0 premio 
consolador dos seus aturados trabalhos.

Esta situação de duvidas e incertezas é 
que tiãó pode manter-se, e o governo te
rá que expor ao paiz qual o caminho a 
seguir, rompendo o silencio que esmaga 
e traz aos espíritos dos agricultores u 
desanimo.

Oâ nossos vinhos précisam d-uma colo
cação la fora, urge remover imediata
mente as dificuldades para a que nossa si 
tuação economica se normalise.
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TEATRO

O einprezario do theatro, nosso 
amigo Carvalho, dá-nos hoje um 
surprehen dente espectáculo.

Far-se-ha ouvir na Favorita e 
na Tosca o estimado barytono 
Antonio Caldeira, reputado artista 
portuguez e que o nosso publico 
tanto aprecia:

Agostinho Lago e uma distinta 
actriz completam o eleneo que 
hoje teremos ocasião de ouvir no 
popular theatro, e que e motivo 
para aguardarmos unia noite bem 
passado.

de Abril
Não vae o tempo para troças 

nem enganos.
E’ costume antigo consagrar se 

na imprensa este dia, dando aos 
leitores noticias avolumadas e até 
inverosiveis.

Não queremos abusar d’esse 
habito, pc.rque jornaes ha, que se 
inveteraram tanto ou tão pouco 
d7esses mãos. . .  costumes que to
dos os dias, abusando da paciên
cia dos que ainda os lêm, vêm 
adulterando tudo e mentindo 
sempre.

E da mentira e da calumnia fa
zem o baluarte das suas doutrinas; 
d’esses processos fizeram ?„ arma 
de dois bicos com que pretenden
do ferir os outros, n’ella se enter
ram ssm vergonha ou arrepeudi- 
mento.

Passe o 1.° de Abril . .

(I.a publicação)

Pelo Juizo de Direito d4esta Co
marca e cartorio do escrivão abai- 

k xo assinado, correm editos de 30 
dias a contar da segunda e ultima 
publicação do anuuncio, citando 
os interessados incertos para na 
segunda audiência posterior ao 
prazo dos editos virem acusar a 
citação contestando querendo no 
prazo legal o pedido na justifica
ção para habilitação requerida por 
Luiza Maria Dias da Costa Correia 
e Maria Luiza Dias Costa A'meida, 
viuvas, moradoras na Villa da 
Moita d’esta Comarca, as quaes 
pretendem habilitar-se como lega- 
tarias e unicas e universaes her
deiras de sua irmã Anna Joaquina 
Dias da Costa, falecida no dia 7 de 
Maio de mil novecentos e sete na 
rua da Praia da Villa da Moita, no 
estado de solteira sem descenden
tes nem ascendente. Que a justifi
cada era tilha legitima de João da 
Costa Ratão e de Anna Joaquina 
Dias Costa, que residiram na mes
ma Villa e paes das justificantes. 
Que as justificantes Luiza e Maria, 
são ambas viuvas, a primeira de 
Joaquim Correia e a segunda de 
Manoel Francisco d’Almeida. Que a 
justificada deixou testamento no

I qual deixou á justificante Luiza l 
Maria Dias Costa Correia o usufruto j 
vitalicio de uma casa sita na Tra
vessa ria Ferreirinha da Villa da 
Moita, e o usufruto vitalicio de 
uma outra casa sita na rua direita 
do Rozario, da mesma Villa; e á 
justiiicante Maria Luiza Dias Costa 
d’Almeida, os seguintes legados: 
A propriedade e o usufruto de uma 
casa sita na rua Conde Ferreira, e 
de dois foros no Alto de São Se
bastião da mesma Villa e instituio 
a justificada no mesmo testamento 
como suas unicas e uaiversães 
herdeiras e em partes eguaes as 
duas justificante;. Declara-se que 
as audiências n’este juizo teem lo
gar ás segundas e quintas feiras 
de cada semana pelas dez horas 
do tribunal judicial d’esta Comar
ca sito na rua do Caes d’esta Villa 
não sendo aquelles dias feriados 
ou considerados descanço. Aldeia 
Gallega do Ribatejo 26 de Março 
de 1917.

O Escrivão do 2. Oíicio, 

kntonio Lourenço Gonçalves

O Juiz de Direito

Itocha Aguiam.

O tempo

As irregularidades do tempo, acompa
nhadas de algumas camadas de geada, 
tem feito estragos nas sementeiras, pelo 
que os agricultores se encontram desa
nimados.

Pezames
Ao nosso bom amigo e valioso correli

gionário Avelino de Jesus Relogio e sua 
ex.ma familia apresentamos a expressão 
do nosso sentido pezar pela morte de seu 
tio sr. José Maria Relogio.

O extinto que faleceu em Lisboa, foi 
trasladado e depositado em jazigo no ce- 
miterio d’esta vila.

Eleições adminisiraMuas
Adiadas mais uma v e z .. .  mas não por 

causa de novos submarinos... no Algarve. 
O tem p o ... falára claro.

V endem-sc

Um Dredio com altos e baixos, 
horta, poço, adega e lagança nú
meros 16 a 20. situado na Praça, 
1.° de Maio.

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

Outro no Largo da Igreja com 
altos e baixos, números 13e 14.

Outro na Praça da Republica, 
números 13 e 14 e Bêco do Forte, 
numero 19 com altos e baixos.

Para tratar com Ladislau Durão 
de Sá, Avenida das Cortes, 52, 2.° 
— Lisboa.

AGUA 00 ÁLAROO
LOJA DO FREDERICO

Em segunda mão um engenho 
de ferro, completo, com as respé- 
tivas pedras de cantaria.

Diz-se na mercearia Salgado —  
Aldegalega.

m cu t-sz
Palha enfardada ou a granel 

para gado, palha para cama de 
gado, cepa ás porções de 15 quilos 

Em casa de Francisco Relogio 
ou armazém do Calleiro na Rua das 
Taipas.

Botas de calf preto, 3S40.
» em fôrma americana, 4800.
» 1.* qualidade, 4$5o.
» 2 solas, 4 $ 8 o,
» em pelica com canos de fantazia, 

5Soo.
» em verniz e pelica ou canos de pa

no, 5$5‘o.
» calf de côr, fôrma americana, 4#5o
» calf de côr, com pano, 5$oo.
» em pelic^a, 5$oo.
» em pelica, canos de pano, 5$ 5oo

| Tripa de porco salgada
Y E N D E  

J. Soares

Batata paPa semente

Qualidade muito fina. VENDE 
José Soares. Rua do Caes, 22 e 24 
— Aldegalega.

FIG O

Destilado, encontra-se á veada 
desde Janeiro em diante na fábri  ̂
ca de alcool de GREGORIO GIL

SA P A TO S PARA SENHORA
Sapatcs em cordovão, 1840.

» em pelica, 2$6o 
» em calf, 2$8o.
» em pelica (Carlos IX), 3feo ,
» em pelica 1.* (Carlos IX), 4^00.

Botas em pelica, 5^00.
» em pelica e verniz, 6#00.
» de côr, f f  oo.

Um colossal sortimento em todos os géneros
I^ara homem, senhora e orcanoa

Enviam-se encomendas para a provincia contra reembolso

a. * .  e m m s
Telefone 2256-c

y M t j j ESTABELECIMENTO 
H0RTIC0L0

Sementes nacionaes e extran- 
geiras para 

hortas, jardins e pastos

£  Preços especiaes para grandes cul-
V  J  turas e revendedores

Importação e exportação diréías
ADUBOS 

INSECTfICIDAS E UTENSÍLIOS

Çrande variedade enj 
plantas de estufa e ar livre

, ^ G U S ^
• í / s b o k

V ivciros:

(j.ta S." Antonio do Pinheiro
(ás Laranjeiras)

Enviam-se catálogos ilustrados grátis.

w w m  ^ H i i l  w m m W 'fwm Wm «w mi fim m  fim wm ;m wm 'wm.

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

BO TAS PARA HOMEM
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M e p c e a H a

P fo g p e s s o
IME .

J 0 2 E  SOARES

Artigos Diversos

Especialidade 
em chás e cafés, vinhos finos 

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

geiros

2 2  — Ru a do Oaes =  2 4
j\. l d  e g a l  e  g a

Oficina de Canoeiro
—  de —

Augusta losé Rodrigues Junior
Encarrega-se de todos os servi

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

Largo dn Eira, 33

flhDEGflbEeifl

Boi rase sarros
Çregorio Çil com fábrica de dis- 

tilação, previne aos ex.ra"  lavrado
res e demais pessoas interessadas, 
«ue compra qualquer quantidade 
Ue SARROS, BORRAS ESPREMIDAS 
E SECAS E EM ESPECIAL BORRAS 
ijjM LIQUIDO por preços muito ele
vados e pede para não ligarem 
flegocio com outros sem antes con- 
s «ltar os seus preços.

1 Tipografia POPtlífíR
9  ©

N’esta tip .graib executa-se qualquer encomenda com 
a maior nitidj.;^,c sperfeição, assim como:

DIPLOMAS, CIRCULARES, EDITAES,
AVISOS, PROGRAMAS, FACTURAS BILHETES DE 

ESTABELECIMENTOS,
PROSPECTOS, POSTA ES, RECIBOS, EN VELOPES E PAPEL 

v ~ TIMBRADO, CARTAS FÚNEBRES,
MEMORANDUNS, BILHETES PÁRA RIFAS, IMPRESSOS 

PARA REPARTIÇÕES DE FINANÇAS, JUIZO,)
GAMARAS MUNíCIPAES E TODOS OS 

TRABALHOS DE LUXO

0
©
€
©
©
©
©

@ Executa qualquer mo
delo á vontade do

freguez

Encarrega-se da com
posição e impres

são dejornaes

©  
i  
©  
©  
©  
©  
©

©

©

©
C A R T Õ E S  D E  V I S I T A  g ,

q  DESDE 20 CENTAVOS 0 CENTO

f  B. ALMIRANTE CÂNDIDO DOS REIS, 44=i.° f  ®  ©  3 Aldegalega do Ribatejo @
$ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ©

Fornèce todos os trabalhos pelos 
mesmos prcoos porque os 

fornecem 
as suas congèneras de Lisbòa

5Manuel Henrique Monteiro
Encarrega-se de todos os drabalhos da industria de carruagens

M l i f i A l I Ê à

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

Miguel Augusto Mune*

Casa fundada em 1867

tt.gtfT.j-

I

n m m  m  w
tbeposito de tabdcos,

farinhas e azeites

ESTANCIA DE MADEIRAS 

DROGAS E .OUTROS ARTIGOS

15,16,17,
LARGO DR. MIGUEL BOMBARDA 
------ —  ̂18,19,20---------

Alcochete

Feijão caPfapafco
até 300 litros vende FRANCISCO 
MANHOSO IÇA=Rua do Quartel.^ 
Aldegalega.

LIVK*ARIA

VENTURA ABRANTES
80 -- Rua do Alecrim - 82

L IS B O A

Casa p r em ia d a  n a  exposição n a 
c ion a l das a r les  graftcas  

=  1913 =

Especialidade em trabalhos
-=  ClPOGRaFlCOS

Agente exclusivo dos figurinos' 
« A  MODA ID E A L ;D E  P A R IS »  

* a $ i 5 cent.

"Vende-se feijão carrapa
to para semente a 1$50 cada al
queire. Trata-se com Albino Bru
no— Aldegalega.

um
Uma morada de casas na rua 

Magalhães Lima, 67. Trata-se com 
José Maria iça— Aldegalega..

F is i i»  Um de Faria
Faz dezenhos para construções civis, 

iscalisação de obras, 
orçamentos e empreitadas

—"mm* — vf i  .- ■ • 'y*
Em Aldegalega: Suifroiiio Fer

nandes de Carvallrò & C.% Praça 
da Republica.

Em Setúbal: Avenida Todí, 209 
— 1.\

np'51

'99

propriedade do Centro 7(epublicarjo 6‘volucionisía 31 de Janeiro

\


