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SEM olhar para traz, acobarda- 
™ do, lá se esconde entre o mon- 

turo enorme das suas diatri
bes sangrentas o ano que finda, 
irum ranger de dentes, pupilas er
rantes, que lhe tíesundam o seu 
cará ter de louco, alquebra do pela 
grandiosa orgia e ávido ainda de 
dessedentar com sangue a inextin
guível sêde que o d ev o ra .. .

À sua mão fatídica ainda nos 
mostra o raiar brilhante do novo 
ano, cuja bagagem misteriosa nos 
enche de preocupações t‘. de incer
tezas.

Foi um ano m au!. . .
Corações ardentes de mulher,* 7

peitos heroicos de homens, labios 
rosados de crianças, perante tan
to sofrer sentem pelo ano que fin
da a maior repulsa e guardando 
tristíssimas recordações, esperam 
que um novo vento sopre,, trazen
do a toda a Humanidade, a paz de 
espirito, o conforto e a resignação.

O flagelo enorme —  a guerra —  
que ha anos vem impiedosamente 
.assolando a Europa, aLingiu no 
ano que passa as culminancias 
horrorosas da mortandade e por 
isso, nem lágrimas, nem dôres o 
ano maldito deixa ao abalar, por
que de tanto sofrer, de tanto cho
rar, se secaram olhos piedosos de 
mãe, olhos macerados de tildas, o- 
lhos ternos de am antes!.. .

E n’este logar consagrámos a 
memória dos filhos queridos de 
Portugal, que cumprindo o nobre 
dever da defeza da Patria, morre
ram em Africa, combatendo com 
denodo contra as hostes germa- 
nicas.

❖
* *

Quantos trabalhos e canceiras 
perpassaram sobre os nossos liom- 
bros, arquejando ao peso da-? res- 
ponsabilidades que sempre acar
retam as emprezas jornalísticas!

Tudo ó relativo e a dentro do. 
nosso âmbito tivemos alegrias é 
horas amargas, mãos amigas a 
animar-nos e a incutir coragem, a

par de sensaborias vindas não sa
bemos de onde de mistura com 
outras cujos autores são sobeja
mente conhecidos e que supondo 
alvejar-nos foram de ricociiete ba
ter-lhes nas faces sem vergonha, 
as amabilidades com que procu
raram mimosear-nos.

Não nos abalançámos a fazer a 
biografia do 1916.

Quem mais tarde compulsar a 
nossa Historia, certucar-se-ha que 
é uma data, que nada atesLa de 
bom, uma época recheiada de con
vulsões, sobresaltos e o mais tris
te ainda — a paralisação completa 
dos grandes problemas que mar
cam a vitalidade dos povos, empe
nhados todos em se dizimar pelos 
mais modernos e aperfeiçoados 
processos de guerra.

*
*  *

Outro ano se nos depara; outro 
horizonte alvejam os nossos olhos, 
crentes ainda no resurgimento da 
Patria pela Republica.

E porque assim pensámos e ar
dentemente dezejâmos, aqui nos 
mantemos fu mes no nosso posto 
de honra, prontos a punir pelos 
oprimidos e a batalhar pelo Direi
to e pela Justiça, marcando com o 
ferrète do desprezo todos os que, 
desvirtuando as nossas boas in
tenções, procurem tolher-nos os 
passos.

*
*  *

A Iodos os nossos dilelos cole
gas, co laborad ores , assin an tes  
e am ig os  d ezejd m os um  nouo 
a n o  cheio de p r  osper idades.

ProDidenciGS militares
Tem causado a melhor impres

são no público que se interessa 
pelo bom andamento dos negocios 
do Estado as disposições ultima4 
mente decretadas peio governo, 
não só pela remuneração condi
gna estipulada para os que vão

I servir nos campos de batalha, co- 
í mo pelas providencias que esses 
t-decretos encerram para com as 

famílias dos mobilisados e final
mente pela justiça que transpare-

d e l iNe a Mdo
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Vamos vêr se d’ele apelo 
O belo idioma suino;
Não tarda nada, basta vêi-o 
Lá no Club do Fiorentino.

Na fgua-pé o mais franco,
Foi sempre da maior franqueza; 
Mesmo sem ter terras no campo,
Ele fal-a que é uma beleza.

De apelido nada mais baixo 
Pois que anda muito rente ao chão; 
Porém, mais alto que um cartaxo , 
E  mais-franco, não diz que não.

A. R. C.

ce em todos o s ‘seus artigos, nos 
quais o governo portuguez mos
trou, álém do seu excelente tino 
administrativo em matéria militar, 
o grande interesse que a este deve 
o bem estar do seu povo e o estí
mulo que soube iicutir àqueles 
que vão expôr a sua vida para sal-  ̂
var a da Patria.

São diplomas que honram so
bremaneira o governo á frente do 
qual se encontra o sr. dr. Antonio 
José d Almeida e que provam mais 
uma vez o alto critério e a justiça 
que preside, a todos os actos da 
vida do honrado estadista.

De nada se tem esquecido o go
verno a quem foi cornado a deli
beração da belígerancia do nosso 
paiz.

Pelo que este tem feito em favor 
dos nossos soldados e oíiciaes é 
de prevêr um futuro de prosperi- 
dades para Portugj.1 e uma corôa. 
de gloria para as nossas armas.

Estamos cerios que todos parti
rão de vontade, deixa,ido os seus 
com o necessário á vida e na cer
teza de que n'essas terras longín
quas nada lhes faltará, desde o in
dispensável á> exige teias que re
quer uma representaçao diploina- 
tica; desde os ince.itivos das co.i- 
decorações á assistência religiosa.

0  espirito altamente patriotico 
do ilustre chefe do governo tudo 
pôz de parte n’esta hora suprema: 
crenças, partidarismos e ofensas 
pessoaes.

Pensa somente em identificar as 
forças da nação para o levanta
mento da Patria que estremece.

E os que partem, instigados por

tantas regalias, hão de satisfazer a 
vontade suprema do maior portu
guez da atuahdade, reconquistan
do para Portugal o cognome que 
de direito lhe pertence entre as 
nacões briosas e heróicas.

0 passado e o presente
Ha pessoas que teimam em 

atafuihar-se na lama por muito 
que aparentem fugir-lhe. Ou o 
pé lhes foge para a chineia ou 
persegue-os má esfrela... Não 
na que sahir d’isto.

Qualquer sacripanta lembra- 
se de atingir gente honesta e 
trabalhadora-ataques que, afi
nal, só fazem rir porque enfer
mam de força moral -e, logo, os 
da chinela ou os da má estrela 
estão prontos a dar-lhe guarida. 
E fazem-no num tom que podia 
parecer a sério, se jà os não co- 
nhecessemos...

Resultado: desvirtuam tudo, 
até mesmo as questões que de
viam merecer o maior respeito a 
todos.

Ora, vamos, tenham juizo, por
que dessa mesma mássa já os 
temos visto mais atilados. , .

Não e' preciso, nem e' decente, insultar- 
se ninguém, perseguir seja quem for, pa
ra o esfarrapar politicamente. Ha proces
sos cujo decoro ensina procural-os e es
ses processos encontram-se só dentro da 
esfera da politica; é exatamente onde te
mos ido agrupar documentos irrefutáveis 
que faremos a sua publicação em todos 
os números do nosso semanano, um pou
co em cada número, por isso que o es
paço escasseia-nos.

Na imprensa local, nossa adversaria, 
não se fartam de nos insultar, chaman
do-nos ora talassas, ora republicanos ven
didos, e por ultimo só temos por compa
nheiros os conspiradores!

Pois, visto assim quererem, vamos nós 
delinear certos personagens no partido 
democrático local, dando-lhes os traços do 
passado e o esboço do presente para que 
os leitores formem uma idèia clara do 
que é certa gentalha politica que tem por 
co«rencia o esquecimento do que fez hon- 
tem, para vir hoje afirmar o contrario.

Comecemos por um dos grandes rna- 
rechaes. O dirètor d’« A Razão» por exem
plo:

"A  imprensa è nobre de mais para  
que rfela se introduzam assunlos tão me
lindrosos e por ve^es tão ridículos.

A  Republica è, para nós, mais do que 
é considerado por muita gente boa. £ ’ 
por isso mesmo que nos cognominámos 
tambem de independentes».

(Palavras do sr. dr. Manuel Pau- 
lino Gomes em 17 de novembro de 
1912).

Hoje não é independente, é marech.il
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Episodio da Guerra/

Leda como um sorriso etéreo que sé evola
d’uma boquinha em brasa, 
sahiu da sua escola 

a correr, a correr, até que entrou em casa.

Depois de terno abraço, 
a linda criancinha, o cândido jasmim 
sentou-se com amôr no maternal regaço 

e segredou-lhe assim:

— 0  que tens tu, ó mãe, 
para chorares tanto, ha mais de quantos dias?—*
E, sem saber porquê, põe-se a chorar tambem, 
emquanto lhe beijava as faces frias, irias.

. Teu p a e .. .  a g u e rra .. .  a Franca,— Não chores, filha, não 
E estreitou-a a tremer de encOntro ao coração.
— 0 pae ha de v o ltar.. .  ha de v e n ce r .. .  descailça....

não chores mais3 pois não?—

Sorrindo p’r’á filhinha 
a mãe diz-lhe que sim, emquanto abafa um ai.
Mal sabia ela então, a pobre criancinha, 

que já não tinha pae.
j - j r -

democrático e dirétor do orgão do Cen
tro Democrático.

Até ali a palavra politica não tinha a 
significação que lhe era atribuida, con
forme disse tambem o sr. Pa'ulino. A  si
gnificação que tinha era vêr qual o meio 
melhor de se arranjar e procurar de que 
lado fazia melhor vento para que a Re
publica continuasse a ser melhor consi
derada por ele do que por muita gente 
boa.

Julgou S. Ex.*, n’esse dia que profe
riu essas palavras, que não houvesse ver
dadeiros republicanos que o escutassem e 
que esperassem pelo futuro para concre- 
tisarem as suas profecias? Pois houve-os 
e não poucos; alguns atè pretenderam 
manifestar a sua desconfiança logo após 
as suas afirmações. Porém, houve alguem 
que de tradições amigáveis apezar de não 
ser tambem um dos iludidos, traiu a sua 
consciência em fazer-lhe uma defeza cer
rada. Bem empregado tem po!...

N’esse mesmo dia o sr. Paulino disse:

v-Escusada será esta explicação se não 
houvessem os malintencionados e os mal 
entendidos».

Ahi è que o seu defensbr ficou embu- 
chado quando lhe disseriios que, S. E x .J 
depois de vir de Coimbra perde,u toda a 
gramatica que lhe ensinara o Secalèra!

Antes do sr. Celorico jà houve o sr. 
Gomes.

Ora vêjam o que o sr. Gomes já dizia 
da Republica em 19 12 , parece atè que 
foi no dia 12 de novembro do mesmo 
ano:

«Julgavam òs nós, republicano de sem
p re  e convicto, que a Republica seria ou
tra coisa muito diferente do que na rea
lidade, em alguns momentos tem sido». 
(Palavras textuaes do sr. Paulino).

Com a diferença que 0 sr. Celorico dis
se na presença dum  digno magistrado  
e 0 sr. Gomes disse da Republica e dos 
seus correligionários d’hoje, na imprensa 
e onde lhe apeteceu. Disse S. E x .a no 
mesmo dia:

«O povo, ao lançar 0 seu voto na ur
na, impo? a cada um obrigação de tra
balhar».

E  disse isto parecendo-se indignado 
com a falta de número de paes da P a 
tria, (como lhes chamou) para uma ses
são parlamentar que deveria ter logar.

Houve alguem que conhecia bem de 
perto 0 sr. Gomes e desde pequenino, 
que disse de si para consigo: «O homem 
progride; está fazendo propaganda para 
alguma candidatura a deputado indepen
dente».

Afinal 0 que sucedeu?
O Povo ao lançar o voto na urna que 

elegeu o sr. Gomes para veriador, im- 
pof-lhe a obrigação de trabalhar; porém 
o sr. Paulino que pregou essa moralida
de não a cumpriu. Fez mais: Fugiu das 
cadeiras do municipio sem respeito pelos 
seus eleitores, para ser nomeado secreta
rio da mesma Camara!

O que ha de mais imoral?
Por hoje basta.

(Continua).

---- «rnnrinfiaiajCWQOB»»------

O  q u e  s e r ia  d e  n ó s . . .

«O Domingo» tem razão, em parte, 
em dizer que foi um capricho disparata
do a nossa atitude perante a censura d"en- 
tão.

Apezar de ter essa razão não tem o 
direito de censurar ou criticar os actos ou 
caprichos particulares e demais quando 
são feitos à nossa custa.

Se nós tomássemos, como capricho, a 
responsabilidade de concorrer gratuita
mente para qualquer fim patriotico e de
pois fossemos receber aos 5 escudos de 
despezas feitas para sustentar esses ca
prichos, 0 que não diria o nojento?!

De talassas para cima éramos tudo!

6 que é preciso saber-se
0 que hauerá?

Todos os jornaes republicanos da pro
víncia atiram-se com força e com razão 
sobre 0 sr. Machado dos Santos pdos úl
timos acontecimentos. Mas o que achá
mos algo extraordinario é que alguns 
d’ esses jornaes, referindo-se aos 5 contos 
tirados do cofre d’ um regimento, decla
ram que não querem dizer palavra algu
ma a esse respeito. Um, até diz que ha 
silêncios que esmagam; este é 0 nosso 
prezado colega o «Povo de Agueda».

Teremos fita?

fl faDor do consumidor
O jornal de Cantanhede, diz que tem 

cahido para là muito frio e que 0 sangue 
da humanidade quasi que se gela nas veias.

Pois por cá o sangue da humanidade 
tambem está gelado nas veias. O ano 
passado quando se protestava pelo preço 
das carnes, certo veriador mandava-nos 
comer 0 que o animal tem de mais rijo; 
e agora sò o lembrarmos que um desgra
çado para o Natal que vem, se quizer co
mer meio arrathiho de carne carregado 
de osso, tem de puchar por i 3 centavos 
ou sejam seis vinténs e meio.

Pois por cá ainda ha mais gelados nas 
veias.

íltoranilha meehanica
. • Sr--

Certo colecionador londrino Mr. Tem- 
ple possue a mais minúscula caixa de 
musica que se conhece em todo 0 mun
do. Basta dizer que anda metida no en
gaste d’ um anel de oiro.

Oprimindo uma pequenina mola, o mi- 
croscopico mechanico põe-se em movi
mento, fazendo ouvir varios trechos de 
musida.

Ora aqui está um pelit objet bastante 
interessante e que bem pode aproveitar 0 
sr. Brito nas horas que tem agora vagas, 
para se entreter a dançar o tango ao to
que de tão minúscula caixinha.

Só quem não quere
«■

Querem pão barato e de fina qualida
de? Querem a companhia do Rôla presa 
em menos de um fosforo? Metam là mais 
uma vez, pelo menes durante umas ho- 1

ras, o homem das grandes medidas e ve
rão tudo arranjadinho. Cada uno su ofi
cio'. Quem percebe de pão é o padeiro, e 
quem conhece a gatunagem é quem vi
ve mats de perto.

Atè já sabe que os gatunos são avisa
dos por meio de carta para fugirem. Bem 
vêem que não è só questão de faro, é de 
mais alguma coisa.

Democráticos da gêma
Recortando do «Distrito da Beira», or

gão evolucionista dirigido pelo sr. Anto
nio Mantas, secretario do sr. Ministro do 
Fomento-

«De IJsbôa. a Cabeceiras de Basto, 
desde 0 sr. F erre ira  do A m aral até ao 
padre Domingos, não houve palatino rea
lengo ou reacionario ferren h o  resolvido 
a a derir d Republ ca que não abraçasse 
alegremente o partido da dem agogia  
triunfante».

Pode dizer-se que esta afirmativa é 
mais um reiervido chá de Tolentino, mas 
é verdadeira.

Os maiores reacionarios do tempo mo
nárquico, franquistas amantes do cacete, 
societários de folhas monarquicas já de
pois do aparecimento da Republica e até 
conspiradores com o seu habitat vigiado, 
todos foram atacados da bretoeja demo- 
cratica, passando a chamar talassas aos 
republicanos historicos.

O impudor d’ estes salafrarios!
A  audacia d’estes arlequins!.. .

Spori Club
Realisa-se ámanhã, n’esta florescente 

sociedade, mais uma divertida soirée.
Agradecemos 0 convite.

\7êjam~5e a esíe espelho
Mau! «A Razão» 0 ano passado pare

ce que se enganou com os preços das car
nes. Anunciou ao público um certo pre
ço que com franqueza puzemos em dú
vida. Agora anuncia-nos para 0 novo ano 
carne a 480 (um pinto) e 5 tostões e um 
vintem cada kilo.

...E stam o s desconfiados que tambem 
ha engano.

Talvez haja alguma clausula que a Ca 
mara no decorrer dos tempos que vêja o 
estado do mercado mais baixo que obri
gue o arrematante a vender mais barato?

Estás com uma febre. . .

Minha boa amiga:
Dê-me as suas mãos e, áparte o seu 

profundo e justo melindre, deixe que as 
nossas almas, comungando a mesma tris
teza, juntas deponham, cannhosamente, 
meia duzia de flores sobre aquelas cam
pas que guardam, como reliquias sagra
das, lembranças fagueiras da Primavera 
da nossa vida,

A  sua historia excitou-me e comoveu- 
me.

Ao seu odio juntei, por momentos, 
aquilo que para mim senti e julguei ser 
de facto uma parcela do meu odio; á sua 
Dôr, uma parcela da minha dôr.

A  minha boa amiga atira para 0 pas
sado com um ramo de goivos, proferindo 
nervosamente, raivosamente, 0 nome de 
um homem; 0 meu ramo de violetas cahe, 
piedosamente, sobre um tampo de már
more branco em que se inscreveu, a 
grandes caratéres negros, 0 nome de uma 
Mulher.

O nosso passado tem paridade; por isso 
è lícito que conversemos um pouco irmã
mente.

A sua boca pequenina e sempre gracil 
não deve continuar a calar 0 que bs seus 
olhos tantas vezes já me tinham denun
ciado.

A minha boa amiga quiz esquecer e 
para esquecer buscou 0 rancor, como pa
ra atrair o sono e o Sonho se busca o 
opio.

Cruel engano: o rancor é um estimu
lante. E  quanto mais ele se acendra, mais 
a lembrança se fortalece e intensifica; 
mais 0 espirito se percebe amarrado ao 
tronco da arvore cuja soinbra chega a de
testar.

A  minha boa amiga fez mal; e deixe- 
me dizer-lhe que acho demasiado tarde 
para poder libertar-se de um pesadelo 
que o seu amor proprio ferido gerou n’ um  ̂
momento de suprema angustia, de-cruei 
e absuluta desilusão.

Sei de tudo. Contaram-me precisamen- 
! te o que a minha experiencia de ha mui

to mé dera a perceber.
Tenho pena de si. E  mais ainda pelo 

seu feitio concentrado, pela sua Dôr obs
cura, pela sua tortura quasi anónima.

O meu passado, quando a instancias o 
recordo, faz-me bocejar d produz-me sono.

O seu desperta-lhe saudades d’amôr e 
provoca-lhe lágrimas de raiva.

Dois passados: o meu morto; 0 seu 
mais vivo do que outr’ora.

O primeiro repousa; o segundo arde. E  
a essencia que o alimenta é tão forte, e 
a chamma que d5ele se ergue vai tão al
ta que a sua alma delira, abraza, conso
me-se.

Por amôr? Por paixão? Nada d’ isso. Por 
odio; exclusivamente. Lei-o no seu olhar; 
distingue-o disfarçado nas suas palavras; 
surpreendo-o nos seus gestos; adivinho-o 
até no ranger arrastado dos seus molares 
quando, nas noites de conferencia na L i
ga, percebe que ele busca quixotescamen- 
te destacar-se.

Diga-me que o não ama; mas diga-me 
tambem que o odeia e confesse, portan
to, que jà lhe não é possivel esquecel-o. 
Assim, sim. E  porque não declarai-o 
abertamente, n’ uin descargo d’alma que 
lhe faz bem e eu saberei entregar á se
gura reserva do meu íntimo?

Ah! minha boa amiga: venha, venha 
permutar, ámanhã, commigo alguma coi
sa de sentimentalismo.

Està agora lindo como nunca 0 meu 
jardim. O caramanchão das madre-silvas 

, aguarda a nossa viuvez Êspiritual, já que, 
impossível se tornou efétivar a realisação 
dos sonhos que cada um de nós indepen
dentemente planeàra iguaes e, talvez por 
isso, o Destino quiz que ambos tivessem
o mesmo acordar triste, o mesmo desper
tar doloroso.

Venha. O aroma das flores de hoje ve- 
rà que ha de ter o condão de confundil-a:
— julgar-se-ha aspirando o perfume de- , 
licioso das madresilvas oferecidas homem



pela Hipocrisia e viverá, junto do seu ve
lho conselheiro, a ultima hora de um 
passado sentidamente evocado momentos 
antes de o lançar, para sempre, à vala 
profunda do Esquecimento.

Em  troca dos seus cardos, o ultimo ra
mo de chrysanthemos d’ esta época.

=®eee©©eeo=

L i n g u a g e m  p p o o e i p o i a l

Sucede às vezes coisas na vida que atè 
causam pasmo! Aprender até m orrer.

Ha trinta e tantos anos que viajo sem 
me ter sucedido sequer a mais mínima 
coisa; mas como tantas ve jes  o cantaro 
vai d fo n te . . .  até que d’esta vez se que
brou uma aza Parto um braço ao des
cer da carruagem. Mas quem me mandou 
ser tolo em descer com o vehiculo ainda 
em andamento? Nao me lembrei do pro
vérbio que diz: mais vale di^er bem fi? 
eu que se bem soubera. No entanto là fui 
seguindo de braço ao peito até à minha 
teira; podia ser peor, por isso do mal o 
menos; podia até ter acabado com o ca
nastro. Nunca ma:s descerei n’aquelas 
condições; foi uma grande imprudência. 
Nada, o seguro morreu de velho. Bem 
dizia o meu avô: de va g a r que lenho p res
sa. Pois com franqueza, eu, um rapaz tão 
prudente e suceder-me uma d’estas! E ’ 
bem certo: Ninguém d ig a  desta agua 
não beberei.

----- -= s»3>a©3»3ií=~------

SARAU
Em  vista de não se ter reahsado o es- 

pétàculo que se achava marcado para o 
dia 29 do corrente, por motivo de doen
ça da acliz que toma parte n’ este espétà- 
culo, fica este sendo realisavel no proxi- 
1110 dia 5 de janeiro.

------ -===aWQ>2aaQ»3s==--- -----

Supetauiíice recrciafm

Poderá ser um individuo com pouco 
dinheiro ter uma fortuna regular? Pare
ce á primeira vista não poder ser. mas 
pode e muito bem E ’ claro como agua.

Vamos demonstral-o:

900 cent. =  81 esc.
Elevando àmbós os membros ao quadrado te

remos:
810:000 cent. =  81 esc. 

ou seja em moeda antiga:
8 contos e cem mil réis igual a 81 mil réis
Aqui está um grande «superavit» ar

ranjado com pouco dinheiro e que nin
guém poderá contestar.

(l.a publicação)
No dia 28 de Janeiro proximo 

futuro, pelas 12 horas, á porta do 
Tribunal Judicial d’esla comarca, 
vai pela piimeira vez á praça pa
ra ser arrematado por quem mais 
der sobre 0 preço de 15:384$;82,2 
conforme foi deliberado pelo con
selho de familia e interessados no 
inventario a, que n’este Juizo se 
procede por falecimento de José 
Maria de Vasconcelos Júnior, mo
rador que foi n’esta vila, e de que 
é inventafiante sua viuva D Ade
laide Sofia Viana Canede de Vas
concelos, um predio formado por 
fábrica de moagem com respéti- 
vos maquinismos, treze tanques 
de ferro, quintal e n’este casas pa
ra arrecadação, sito na rua da Fá
brica d’esta vila, com frente tam
bem para a rua do Mártir Mo itjui- 
ch constitue dois prasos 'foreiros,

um de 3$20 anuaes e laudemio de 
vintena a favor dos herdeiros de 
Feliciana Rosa e outro de 1$60 
com laudemio de quarentena a fa
vor do Conde dos Arcos D. Nuno, 
predio descrito na Conservatoria 
d’esta comarca sob 0 numero 3255 
a folhas 57 v. do Livro B-90.

São citados por éditos de 30 
dias a contar da segunda publica
ção do a n u n c io , os mencionados 
senhorios diretos para assistirem 
á  praça e deduzirem os seus direi
tos sob pena de revelia.

Aldeia Galega do Ribatejo aos 
23 de Dezembro de 1916.

O Escrivão do 2. Oficio, 

k n lon io  L ou renço Gonçalves 
Verifiquei a exactidão:

O Juiz de Direito 
substituto cm exercício,

M anuel P au lin o  Gornes.

(1/ publicação)
No dia 28 de Jeneiro proximo 

futuro, pelas 12 horas, á porta do 
Tribunal Judicial d’esta comarca, 
vai pela primeira vez á praça, pa
ra ser arrematado por quem mah 
der sobre 0 preço da avaliação 
conforme foi deliberado pelo con
selho de familia e interessados no 
inventario a que n’este Juizo se 
procede por falecimento de José 
Maria de Vasconcelos Júnior, mo
rador que foi n’esta vila e de que 
é inventariante sua viuva D. Ade
laide Sofia Viana Canede de Vas
concelos: Um predio formado por 
fábrica de moagem com os respé- 
tivos machinismos, treze tanques 
de ferro, quintal e n’este casas pa
ra arrecadação, sito na rua da Fá
brica d’esta vila, com frente tam
bem para a rua do Mártir de Mon- 
tjuich, constitue dois prasos forei
ros, um de 3$20 anuaes e laude
mio de vintena a favor dos herdei
ros de Feliciana Rosa e oufro de 
1^60 e laudemio de quarentena a 
favor do Conde dos Arcos D. Nu
no. Acha-se descrito sob o núme
ro 3255 a folhas 57 v. do Livro B- 
90 da Conservatoria d'esta comar
ca, e vai á praca pelo preco de 
QUINZE MIL TREZENTOS OITENTA 
E QUATRO ESCUDOS OITENTA E 
DOIS CENTAVOS E DOIS DÉCIMOS.

Por este anuncio e editaes, são 
citados quaisquer credores incer
tos para assistirem á praça e de
duzirem os seus direitos

Aldeia Galega do Ribatejo aos 
23 de Dezembro de 1916.

O Escrivão do i." oficio,

Antonio Lou ren ço Gonçalves
Verifiquei a exactidão:

O Juiz de Direito 
substituto em exercício,

M anuel P au lin o  Gomes.

FIGO
Destilado, encontra-se á venda 

desde Janeiro em diante na fábri
ca de álcool de GREGORIO GIL.

B a t a t a  p a P a  s e d e n t e

De boa qualidade, teem para 
vender João Borges Sacoto, Aveli
no de Jesus Relogio e João Baldri- 
co.

"V cndcm-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

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

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

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

D r. P erd igão
No p ro x im o  d ia  1 de ja n e ir o  

su a  ex?  in icia  outra vez a  sua  
h on rosa  profissão de m édico do 
Monte-pio Conceição e ffon le-p io  
Destino.

i

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

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

Sapatcs em cordovão, 1^40.
» em pelica, 2$õo 
» em calf, 2S80.

■ » em pelica (Carlos IX), 3^50,
» em pelica i.a (Carlos IXj, 4^00. 

Botas em pelica, 5/'00.
» em pelica e verniz, 6/00.
» de côr, 6 #00.

B O T A S  P A R A  HOMEM

Botas de calf preto, 3840.
» em fôrma americana, 4^00.
» i .a qualidade, 4$5o.
» 2 solas, 4#8o,
» em pelica com canos de fântazia,

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

no, 5 $ 5 o .
» calf de côr, fôrma americana, 4^30
» calf de côr, com pano, 5$oo.
» em pelica, 5$oo.
» em pelica, canos de pano, 5$5oo

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

Enviam-se encomendas para a província contra reembolso

A .  e m p m s

r rH;|U garantida, para semente 
LiViliid, VENDE José Soares. Bua 
do Caes, 22— Aldegalega.

AGUADO ALA RD J
I.OJA DO FREDERICO

fm iwwmmsimmm
Telefone 2256-c ESTABELECIMENTO

HORTICQLO
Sementes nacionaes e extran- 

geiras para 
hortas, jardins e pastos

Preços especiaes para grandes cul
turas e revendedores

^ \  Importação e exportação tíiréfas

ADUBOS 
INSECTÍICIDAS E UTENSÍLIOS

Çrande variedade enj 
»plantas de estufa e ar livre

J ug u s " ^' 7 / 5 B 0 K /

Viveiros:

|.,a S.'° t ó É  s!o PiÉelro
(ás Laranjeiras)

Enviam-se catálogos ilustrado» grátis
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J o 2 e  s o a r e s

Artigos Diversos

Especialidade 
em chás e cafés, vmhos finos 

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

geiros

2 2  - Ru a do Çaes =  2 4
Aldegalega

§ a& s a a ia g aaB  

Oficina ds Canoeiro
—  de —

Augusto José Rodrigues luniot
Encarrega-se de todos os servi

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

® ® ® ® ® ® ® ®  @ ®  ®  ®  ® ' ®

9 Tipografia POPtlífiR
9

N’esta tipografia executa-se qualquer encomenda com 
a maior nitidez e perfeição, assim como:

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

ESTABELECIMENTOS,
PROSPECTOS, POSTA ES, RECIBOS, ENVELOPES E PAPEL 

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

PARA REPARTIÇÕES DE FINANÇAS, JUIZO, 
CAMARAS MUN1CIPAES E TODOS OS 

TRABALHOS DE LUXO

©

ESTEVÃO AUGUSTO NUNES
S U C E S S O R  D L  

Migueí Augusta N  unes

Casa fundada em 1867

©
9

€

©

Executa qualquer mo
delo á vontade do 

freguez

Encarrega-ss tia com
posição e impres

são dejornaes

Fornèee todos Os trabalhos pèlos 
mesmos preoos porque os 

fornecem 
as suas congèneras cio Lisboa

©
©
©

C Á R T Õ E S  D E  V I S I T A
DESDE 20 CENTAVOS 0 CE&TQ

©

©

|  R. ALMIRANTE CÂNDIDO DOS REIS, 4H ) 1
Aldegakp do la t e jo  @9

m

L a r g o  d a  E ir ^ i j  2 3  
flbDEGÍlbEQfl

w m m ism à  m m m m n

■Manuel -Henrique M onte iro
Encarrega-se de todos os trabalhos da industria de carruagens

2)eposito de tabacos,
farinhas e azeiies

ESTANCIA DE MADEIRAS 

DROGAS E OUTROS ARTIGOS

15, ÍS, S7,
LARGO DR. MIGUEL BOMBARDA 
---- — — 18,19,20 — ----- —

Alcochete

LIVIvARIA

VENTURA ÁBRÂNTES
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 artes graficas  

=  1913 =

Espscialidads em trabalhos
-ss CIPOGRÁFICOS

Agente exclusivo dos figurinosj 
« A  MODA ID E A L ',D E  P A R IS »  

a S i5 cent.

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

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

u t m s i
Uma morada de casas na rua 

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

/

Boiras e sarros
■ Çregorio Çil com fábrica de dis- 
tilação, previne aos ex.mos lavrado
res *e demais pessoas interessadas, 
que 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.

m m i

Francisco Cizar de Fari*
Faz dezenhos para construções civis, 

fiscalisação de cbras, 
orçamentos e empreitadas 

—■■

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

Em Setúbal: Avenida Todí, 209
__1 o*• •

í , ¥ / : 99

propriedade do Centro 7{epublicaqo £vo!uciomsítt 31 de Janeiro


