
SOLDADOS PORTUGUEZES!
A Patria exige o vosso sacrifício era auxilio á causa do Direito, da Razão e da Justiça. Ides defender na França latina a Patria e a

Republica.

•P a tria ! A m ô r! ^e p u b lie a !  -Liberdade!
Soldados, filhos do Povo! A Patria confia no carinhoso amôr que tributais ao Direito, á Justiça e á Liberdade. Em paiz extranho, lá ao 

longe, será mais uma vez afirmada a imortalidade do valor da nossa raça. Em vós confia a Patria, a Patria de Camões. Em vós confia a Repu

blica Portugueza.

Saudae a vossa querida Bandeira! Viva a Patria!

No cumprimento nobre e patrio- 
tico de bem servir a Patria, zelan
do pelas suas honrosissimas tradi
ções seguiu já para França um 
punhado de portuguezes, prontos 
ao sacrifício de sangue sob a ben
ção sagrada de todos nós.

Hoje, como sempre, desde os 
. primeiros dias da fundação do rei

no até aos dias gloriosos de Outu
bro de 1910, a nossa Historia en
che-se de feitos heróicos, que no
bilitando-nos perante as nossas 
consciências, nos colocam brilnan- 
temente e com ufania entre as na
ções civilisadas.

Fosse como fosse, Portugal, não 
' devia, por uma questão de sacra

tíssimos pnncipios, deixar de ba
talhar lado a lado com os exerci- 
tos aliados, empenhados em liber
tar da ganancia germanica o pen
dão auriluzente do Direito e da Li
berdade!

Colocadas as coisas neste pé, 
cumpria-nos atravéz de todas as 
vicissitudes, corações ao alto, en
carar friamente mas com firmeza 
a nossa situação internacional.

E assim, ahi vão, esses heroes 
animados com a coragem e san
gue frio inquebrantaveis, do velho 
soldado portuguez, que é divisa 
herdada dos nossos saudosos an
tepassados, salvar a Patria, imor- 
talisando o seu nome.

Nos gloriosos campos dc Ouri- 
que o exercito afirmou com deno
do a nossa nacionalidade; hoje na 
tremenda guerra europêa salvará 
este precioso depósito confiado á 
sua guarda e sustentado pelo va
lor do seu braço invencivel, de
pois de muitos séculos de existen- 
cia.

Portuguezes! Os sentimentos da 
nossa natural fidelidade á nossa 
aliada, não devemos atraiçoal-os!

O mundo conhece bem quais as 
condições extraordinarias em que 
nos debatemos, e assim, precavi
dos, procuremos salvaguardar não 
só o presente mas os nossos vin
douros.

Sulcando os mares, com o cora
ção mortificado p^las saudades 
dos entes queridos, o soldado por
tuguez vai confiante e dezejoso de 
pisar o solo onde terçando armas, 
marque em letras bem nitidas e 
fulgurantes, o nome vitorioso de 
Portugal.

Nao nos arreceiemos do seu tri
unfo, porque todos, honrando a 
sua farda, procurarão briosamen
te dilatar ainda mais o renome das 
suas heróicas proezas.

Viva o Exercito Portuguez!
Viva a Patria!

fiãa merecia resposta, mas vá lá
Diz o orgão venenoso que nós apren

demos contas na escola de Joaquim Cor
del, naturalmente para dizer que não sa
bemos fazer contas ou que ainda precisa-
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Muitos selos, muito dinheiro, 
Pelas mãos lhe teem passado;
No oficio de carpinteiro 
Tambem muito tem trabalhado.

Tambem è de cá, do convento,
E ’ dirétor do Musical,
Resolve as coisas n’ um momento 
Com o seu etc. e t a l . . .

Se o leitor ’inda não viu bem 
Então peça-lhe a luneta,
Com certeza que ele a tem 
Pois tral-a sempre na caréta.

A. R. C.

mos que alguem nos ensine a fazer con
tas de natureza tão rudimentares que 
qualquer rapaz de escola primaria as po
de fazer.

E ’ muito atrevida a ignorancia!
Fizeram asneira. E  como é asneira sus

tentam, com outra asneira muito maior, 
para vêr, n’ uma ultima arrancada, se 
conseguem iludir o povo ignorante.

Pois vamos repetir o que dissemos no 
nosso jornal de 21 de janeiro.

A  nota apresentada pelo Mestre Vene
no é a seguinte:

1 saca de 1.a........................................ 23jj325
3 sacas de 2.a............................ .. 22$725
Despezas.............................................. 6g000
Desconto de 5 i kilos dc farelo extraido

da farinha de 2." a *21 réis..............  1#071
Total... TmÍTIT 

400 pães a 150 réis.................... ....... GOgOOO
Lucro liquido.. .  (IjjFTií

Nós dissemos que esta nota era errada 
e fora fornecida com má fé.

Provámos que estava errada pois que 
ela dà)5 i kilos de farelo extraido nas 4 
sacas e põe na receita a mais, tantos ki
los de pão de 150 réis quantos kilos pro

duziriam os 51 kilos de farelo se fossetr. 
manipolados. Faz vêr n’essa nota que os 
padeiros faziam pão d’esse farelo para ser 
vendido a 150 réis cada kilo.

Por outra: 4 sacas de farinha produ
zem 400 kilcs de pão; mas extraindo-se- 
lhes 51 kilos de farelo sò podem produ
zir 332 kilos e não 400 como erradamen
te diz a sua referida nota. Isto até os alu
nos do Cordel sabem!

Que fora elaborada de má fé tambem 
0 vamos demonstrar:

O mesmo orgão de domingo passado, 
não tendo outros argumentos para con
testar as nossas verdades, vem dizer com 
outra asneira maior que pela nossa nota 
os padeiros agora teriam de perder mui
to dinheiro pois que tinham de vender o 
pão a 10 centavos, isto é, 400 vezes 5 cen
tavos.

Que grande tartufo!
Onde está porventura essa tabela que 

obriga o padeiro a fazer 400 pães de ki
lo nas 4 sacas, para serem vendidos a 10 
centavos cada um?

Pois o edital da Camara não diz que 
das 4 sacas se deve fazer metade para 10 
centavos e a outra metade para 18 cen
tavos? Onde està então essa diferença de 
400 vezes 5 centavos?

Tenham paciência; a rêde foi bem lan
çada mas 0 peixe jà conhece bem as 
aguas em que nada. O povo já não vai 
no bote. Outro modo de vida e outro ru
mo. Deixem, por ultimo, os aprendizes do 
Cordel, ir dizendo ao povo as verdades 
incontestáveis e arrecadem o lapis vene
noso e traiçoeiro.

E  levanta-se um padeiro à meia noite 
para amassar pão para tais imbecis!

8 p e  é preciso sáer-se
3ulgamenfo

Punge-nos dolorosamente dar a noti
cia do julgamento realisado no dia 30 do 
mez passado, porque é sempre triste no
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ticiar factos que venham ferir a'pacatez 
da ntossa gente, toda entregue aos seus 
trabalhos.

Porém, o Destino é cruel, e sem hesi
tações arrasta, — quantas vezes! — criatu
ras que sempre tiveram uma vida tran
quila e que por circunstancias varias e 
imprevistas, impiedosamente são umas 
lançadas aos horrores do crime, e outras 
pagando com a existencia. Cruel destino!

Ha aproximadamente dez mezes que 
Joaquim Contramestre assassinou o infe
liz Francisco d3 Yeiga Marques. Duas ví
timas d’ esse mesmo destino.

Um, porque na flôr da idade deixou 
uma profunda saudade a toda a familia e

S E C C Ã O  L IT E R A R IA

todos os seus numerosos amigos, como
quem diz a toda a gente que conheceu o 
infeliz Francisco Russo.

Outro, perdeu a liberdade, encerrado 
nas prisões por longos anos, cumprindo a 
justiça dos homens. Foi condenado em 8 
anos de Penitenciaria seguidos de 12  de 
degredo ou na alternativa de 25 anos. 
Não é só ele que sofre; não foi só um cri
me que cometeu em obediencia ao Desti
no. Cometeu mais: Feriu para sempre o 
coração da sua familia que extremecia, 
enlutou para sempre a familia do infeliz 
Russo que tão desastradamente viu desa
parecer para sempre o seu ente querido.

Paz à alma do extinto. Resignação ao 
condenado.

E  tu, força brutal do Destino, encarre
ga-te, com o teu grande poderio, de ali
viar a dôr dilacerante d’essas infelizes fa- 
milias dando-lhes consolo e conforto.

ffloníanbas de ouro
Os aliados gastaram com a guerra atè 

ao fim de setembro de 19 16  a soma fan- 
tastica de 202 biliões de libras!

Para se fazer uma idéia do que sejam 
estes biliões de libras procedemos a va
rias operações dando à libra o pêso de 8 
gramas e chegamos ao resultado seguinte:

202 biliõjs de libras pesam 1:616 mi
lhões de kilos.

Este pêso é suficiente para carregar 
161:600 wagons a 10:000 kilos cada um 
e, formando-se comboios a 20 wagons, 
.são necessários 8:080 comboios.

Se tivesse de ser transportado todo es
se ouro para Celorico, pelo caminho de 
ferro e chegando à estação 5 comboios por 
dia a 20 wagons de 10 toneladas cada 
comboio, seriam necessários para trans
portar o referido ouro 4 anos e 1 56 dias!

Para se proceder à conferencia d’este 
dinheiro e calculando que um homem 
pode contar 6:000 libras em cada hora, 
100 homens que trabalhassem 8 horas se
guidas por dia, gastariam para fazer a res- 
pétiva conferencia, 1 15 anos com 106 dias!

Consorcio
Consorciou-se na quinta feira passada, 

com a ex.ma sr.a D. Angela Maria Ribei
ro, o nosso amigo e correligionário, 0 sr. 
Antonio Luiz Gouveia Junior, emprega
do no comercio.

Foram padrinhos 0 ex.” 0 sr. Cândido 
José Ventura, sua ex.ma Espoja e o seu 
genro, o ex.mo sr. Carlos Loureiro.

Dezejâmos aos nobentes um futuro 
bastante risonho.

Doeníes
Felizmente teem-se acentuado as deze- 

jadas melhoras da ex.ma Esposa do nosso 
amigo Antonio Dias Capela. Bom seria 
que tivessemos jà de noticiar 0 seu com
pleto restabelecimento para 0 que faze
mos ardentes votos.

*** Tambem, apezar dos nossos deze
jos ainda estarem incompletos, já nos vai 
satisfazendo as continuadas melhoras do 
nosso particular amigo sr. Josè Ramos 
Cardeira. Os nossos dezejos seriam já 
completos se completo fosse jà o seu res
tabelecimento.

Para o fuíuro
Consta terem sido jà inquiridas as tes

temunhas-ácêrca de um processo movido

Disse ao meu coração: «Olha por quantos 
Caminhos vãos andámos! Considera 
Agora, d’esta altura fria e austera,
Os ermos que regaram nossos prantos...

Pó e cinzas, onde houve flôr e encantos! 
E noite, onde foi luz de primavera!
Olha a teus pés 0 mundo, e desespera, 
Semeador de sombras e quebrantos!»

Porém 0 ,coração, feito valente 
Na escola da tortura repetida,
E no uso do penar tornado crente,

Respondeu: «D’esta altura vêjo 0 Amôr. 
Viver não foi em vão, se é isto a vida, 
Nem foi demais 0 desengano e a dor».

Jfntero do Quenial.

contra o sr. dr. Celorico Gil, promovido 
pelo digno Delegado do Ministério Públi
co, em virtude de uma denuncia feita no 
jorna! «A Rnzão».

Aguardaremos os acontecimentos para 
tambem dizermos de nossa justiça, dôa a 
quem doer.

figas e pão
São os assuntos palpitantes, para não 

dizermos, os 3ssuntos da atualidade.. .
Quando é que os senhores aguadeiros 

fornecerão agua aos que d’ela necessitam? 
Quem tiver a infelicidade de morar n’ um 
predio alto està condenado a estar todos 
os dias privado de agua e se alguma con
segue é por especial finesa!

Então, nem n’estes pequeninos nadas, 
se faz sentir a obra administrativa?

Medidas inergicas e que os abusos aca
bem d’ uma vez para sempre.

Ao menos. aguasi

A inda  o pão
Razão tinhamos nós quando diziamos 

que só um unico tipo de pão poderia sa
tisfazer,. n’esie momento, a toda a popu
lação do concelho.

Foi sempre esta a nossa opinião e ho
je está reconhecido que è a opinião geral. 
Para prova de que não errámos e que ex- 
puzemos com toda a imparcialidade a 
nossa opinião, está agora demonstrada 
com a opinião de todas as classes d’esta 
vila.

As classes, em reunião conjunta, resol
veram oficiar á Camara demonstrando 
que o edital ultimamente elaborado por 
esta, não poderia de fórma alguma satis
fazer e que só um unico tipo de pão é 
que poderia equilibrar as exigencias do 
consumidor e assim suavisar um pouco a 
deficiencia na alimentação pública.

Ainda bem que 0 proletariado de A l
degalega não se deixa iludir com algaris
mos falsos. Sabe já muito bem quanto 
custa a farinha, qual a despeza com a 
manipolação do pão e sabe qual a forma 
de equilibrar as suas exigencias com os 
lucros relativos dos industriaes de panifi
cação.

Com 0 pão não querem politica, dizem 
eles, e muito bem; com 0 pão não se 
brinca. Muito bem, honra lhes seja con
cedida.

Em  todas as associações ha elementos 
de todas as facções politico-partidarias e 
todas elas juntas entenderam e muito bem 
ter uma politica comum sobre a matéria 
em questão: A politica do suor do seu 
trabalho, a politica de uma regular ali
mentação para a produção d’esse trabalho, 
a pclitica das suas esposas, dos seus filhos.

A sua principal politica é o trabalho para 
ganhar o pão para si e para os seus.

Os seus estômagos são tanto, se não 
forem mais, que qualquer vendilhão de 
elixires , como qualquer troca-tintas que 
procura para esteio a ignorancia e a in
genuidade em satisfação do seu facciosis- 
mo, em prol de uma politica desvairada e 
nojenta.

Bem dizíamos nós e razão tinhamos 
que n’esta questão tão melindrosa havia 
fins ocultos que já se vão desvendando. A 
prova está n’aque!a falsa noticia, dada no 
número passado do Mestre Veneno que 
diz ter recebido uma carta a informar de 
que o proletariado doesta vila vai pôr-se 
em g reve , caso continue o desrespeito pe
lo edHal da Camara que regida as qua
lidades e preços do pão rtesta vila.

Mais uma vez recomeçou a intriga, 
lançando-se 0 veneno no seio da Ciasse 
Operaria. Não pegou com a Classe Cha- 
cíneira, tenta-se a vêr se pega com a 
Classe dos Padeiros. Mais uma tentativa 
infrutífera, mais uma desilusão. Felizmen
te não pegou.

A prova que foi redondamente falsa 
aquela noticia, està na atitude ultimamen
te tomada pelo digno e brioso proletaria
do.

0  diabo tem uma manta. Q u a l  serà 
então verdadeira, a carta ou 0 oficio que 
as Associações de Classe dirigiram à Ce- 
mara? O Povo quer ordem, pão e traba
lho. 0  Povo trabalhador jà sabe despre
zar os boateíros, já lhes conhece as inten
ções. Aquela forjada noticia representa 
sem dúvida um assalto à ordem pública 
que felizmente não produziu os efeitos 
dezeiados por certos raivosos.

Compete á autoridade administrativa 
averiguar quem provoca alterações de or
dem pública. Não dependem de muito 
trabalho essas investigações.

E  a Camara, querendo acertar basta 
atender ás pretensões das Classes Opera
rias, ficando assim terminado este inci
dente.

Um unico tipo de pão!

*** Fala-se muito de economia: que a 
economia é a base da riqueza, que a eco
nomia é a independencia, que a econo
mia é isto, que a economia é aquilo.

Que meios proporcionaes ao proletaria
do para que ele ponha em àção os vossos 
conselhos?

E m  proí òo operaria cia beítja 
PROTESTO SIMPÁTICO

Pelos representantes do Partido Socia
lista d’esta vila, vai ser hoje entregue á 
autoridade administrativa um protesto 
contra a barbarie alemã exercida sobre 0 
operariado belga.

A  esse protesto, que representa um

brado em favor do Direito das gentes, 
nós associámos com todo 0 entuziasmo.

O protesto pode ser assinado por todos 
os cidadãos, que por espirito humanita- 
rio a ele dezejem associar-se.

v e Mde- s e
Em segunda mão um engenho 

de ferro, completo, com as respê- 
tivas pedras de cantaria.

Diz-se na mercearia Salgado —  
Aldegalega.

(I.* publicação)
No dia 11 de fevereiro proximo 

futuro, pelas 12 horas, á porta do 
Tribunal Judicial d’esta comarca, 
vai á praça para ser arrematado 
por quem mais der, sobre 0 valor 
da avaliação, conforme foi delibe
rado pelo concelho de familia e in
teressados no inventario a que se 
procede por falecimento de José 
Maria de Vasconcelos Junior, mo
rador que foi n’esta vila, e de que 
é inventariante sua viuva D. Ade
laide Soíia Viana Canede de Vas
concelos, 0 seguinte: —  Um predio 
formado por casas baixas e alfas 
com serventia por um pateo que 
pertence ao casal na Praça da Re** 
publica d’esta vila, a confrontar do 
Norte com a dita Praça, Sul com 0 
casal, Nascente com 0 dito casal e 
viuva de José Alho, e do Poente 
com Inez Maria Caleiro, é livre e 
faz parte do predio descrito sob 0 
n.° 3:23o a íl.s 57 v. do L.° B-9 da 
Conservatoria d’e3ia comarca, ava
liado em 2:400$00,

Um predio formado por casas 
altas e baixas na rua Mártir Mont- 
juich d’esta vila, a confrontar do 
Norte com Inez Maria Caleiro, Sul 
e Nascente com 0 casal inventa
riado e do Poente com a dita rua 
é livre e foi avaliado em 500$00.

Um predio formado por um ar
mazém com quintal e cocheira na 
rua da Fábrica d’esta vila a con
frontar do Norte com a viuva de 
José Alho, Sul com a dita rua, 
Nascente e Poente com casal in
ventariado livre e foi avaliado em 
l:745$io .

Um predio formado por um ar
mazém para pezagem e matança 
de porcos, quintal, casa de balan
ça, pôço e casa no quintal sito na 
rua da Fábrica d’esta vila a con
frontar do Norte com Marciano 
Augusto da Silva, Sul com a dita 
rua, Nascente com a rua Agosti
nho Fortf s e do Poente com 0 ca
sei inventariado, constitue um 
praso foreiro em 1$;60 e laudemio 
de quarentena a favor do Conde 
dos Arcos, D. Nuno, avaliado em 
2:308$80.

Um predio formado por uma fá
brica de moagem com respétivo^ 
maquinismos na rua da Fábrica 
d’esta vila com frente tambem pa
ra a rua Mártir Montjuich, com 
treze tanques de ferro e quintal 
com 3 ,U15 de largura e n’este casas 
para arrecadação a confrontar do 
Norte com o casal inventariado, 
Sul com a dita rua da Fábrica, do
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Nascente com o casal e Poente 
com a rua Martir Montjuich, uma 
pequena parte d’este predio cons
titue um praso íoreiro em 3$20 e 
laudemio de vintena a favor dos 
herdeiros de Feliciana Rosa, ava
liado em 9:929$20.
- Declara-se que a contribuição de 
registo será paga por inteiro pelos 
arrematantes. E por este anuncio e 
editaes são citados quaesquer cre
dores incertos para assistirem á 
praça e deduzirem os seus direitos.

Aldeia Galega do Ribatejo, 29 
de janeiro de 1917.

O Escrivão do 2.° oficio,

Antonio L ou ren ço Gonçalves 
Verifiquei a exactidão:

O Juiz de Direito 

Rocha Aguiam.

(I.* publicação)
No dia 11 de fevereiro proximo 

futuro, pelas 12 horas, á porta do 
Tribunal Judicial d’esta vila, vae 
pela primeira vez á praça para ser 
arrematado por quem mais der 
sobre o valer da avaliação, con
forme foi deliberado pelo conselho 
de familia e interessados no inven
tario orfanologico a que se proce
de por falecimento de José Maria 
de Vasconcelos Junior, morador 
que fei n’esta vila e de que é in
ventariante sua viuva D, Adelaide 
Sofia Viana Canede de Vasconce
los, o seguinte: —  Um armazém  
para pezagem e matança de por
cos, casa de balança, quintal e pô- 
ço, sito na rua da Fábrica d’esta 
vila, constitue um praso foreiro 
em 1$60 e laudemio de quarente
na a lavor do Conde dos Arcos, D. 
Nu lio, avaliado em 2:308$tí0.

Um predio formado por uma fá
brica de*-moagem, quintal, sito na 
dita rua da Fábrica, com frente 
tambem para a' rua Mártir Mont
juich e qui ital, sendo uma peque
na parte cFeste predio foreiro em 
3$20 e laudemio de vintena a fa
vor dos herdeiros de Feliciana Ro- 
za, avaliado em 9:929$20, os quais 
fazem parte do predio descrito sob 
o n.° 3:255 a fl.s 57 v. do L.° B-9.

São citados por éditos de 30 a 
contar da segunda e ultima publi
cação do anuncio, os menciona
dos senhorios diretos oara assisti
rem à praça e deduzirem os seus 
direitos, sob pena de revelia. -

Aldeia Galega do Ribatejo, 29 
de janeiro de 1917.

O Escrivão do 2. Oficio,

Antonio L ou ren ço Gonçalves 
Verifiquei a exactidão:

O Juiz de Direito

Rocha Aguiam-

(l.a publicação)
Faz-se saber que por esle Juizo 

de Direito da comarca de Aldeia 
Galega do Ribatejo, cartorio do 1.°

oficio, correm éditos de 30  dias, a 
contar da segunda e ultima publi
cação do respétivo anuncio, citan
do os herdeiros ou representantes 
da falecida Adelaide Maria da Con
ceição, que foi moradora na vila 
de Alcochete, d’esta comarca, cu
jos herdeiros ou representantes 
doesta são desconhecidos e resi
dentes em parte incerta, para na 
segunda audiência posterior ao 
prazo dos éditos vêrem acusar a 
sua citação e deduzirem por em
bargos, na terceira audiência, a 
defeza que tiverem, nos autos cí
veis de áção executiva por fóros 
em divida na quantia de vinte e 
cinco escudos e cinco milessimos 
de que são devedores ao autor A- 
delino Jeronimo, casado, negoci
ante, residente em Lisboa, sob pe
na de revelia.

As audiências d’este Juizo fa
zem-se no Tribunal Judicial d’esta 
comarca, sito na rua do Caes des- 
ta vila, em todas as segundas e 
quintas feiras, ás 10 horas, não 
sendo feriados.

Aldeia Galega do Ribatejo, 15 
de janeiro de 1917.

O Escrivão,

Alvaro Godinho dos Reis Cardoso  
Verifiquei a exactidão:

O Juiz de Direito, 

R ocha Aguiam.

(1/ publicação)
No dia 18 do proximo mez de 

fevereiro, por 12 horas, á porta do 
Tribunal Judicial d’esta comarca, 
nos autos de carta precatória vin
da do Juizo de Direito da comarca 
de Evora e extraida dos autos cí
veis de execução hipotecaria que o 
exequente Jacinto Rosado Lino, 
solteiro, proprietário, morador na 
dita cidade de Evora, move contra 
o executado Manuel da Costa Ro
drigues, residente no Barreiro, vai 
á praça para ser arrematado em 
hasta pública e por preço superior 
ao da sua avaliação, o seguinte: —  
Um predio urbano que se compõe 
dum a casa de habitação e quintal, 
com o n.° 41 de policia, sito na 
rua Perpa Pinto, d’esta vila de Al
deia Galega, prazo foreiro em 1$25, 
com laudemio de vintena a Fran
cisco Freire Caria Junior, em cujo 
predio existe uma fossa onde, por 
um cano do predio n.° 7670, se 
despejam as aguas e outras maté
rias d’ele provenientes, no valor 
de 641025.

Pelo presente são citados quais
quer crédores incertos para assis
tirem á dita arrematação e usarem 
dos seus direitos.

Aldeia Galega do Ribatejo, 27 
de janeiro de 1917.

O Escrivão,

João Frederico de Brito j ig u e ir ô a
Junior.

Verifiquei a exactidão:
O Juiz de Direito,

BstaU parg semente

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

ÁGUA DO ALARDO
LOJA DO FREDERICO

Troncos de Laranjeira

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

F I G O
Destilado, encontra-se á venda 

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

V endem-se
Um predio com altos e baixos, 

horta, poço, 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 altos e baixos.

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

Xfctóf í Wt Ws &!# %fá M* Mi I I -m. mk * ****•' *«***’ '
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Jroi
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). Telefone: NORTE 1:289.

B O T A S  P A R A  HOMEM

Sapatcs em cordovão, i$4o.
» em pelica, 2S60.
» em calf, 2$8o.
» em pelica (Carlos IX), 3^50,
» em pelica i .a (Carlos IX), 4/00. 

Boias em pelica, 5/00,
» em pelica e verniz, 6/00.
» de côr. C; foo.

Botas- de calf preto, 3 $40.
em fôrma americana, 4^00. 
i.* qualidade, 4$5o.
2 solas, 4$8o,
em pelica com canos de fantazia,
5$oo.
em verniz e .pelica ou canos de pa
no, 5$5o.
calf de côr, fôrma americana, ájbo  
calf de côr, com pano, 5$oo. 
em pelica, 5$oo.
em peiica, canos de pano, 5$ 5oo

Um cilossa! sortimento sm toies os gkãros 
Para homem, senhora e erean

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

Telefone 2256-c ESTA BELEC IM EN TO
H0RTIC0L0

Sementes nacionaes e extran- 
geiras para 

Jhortas, jardins e pastos

l  Preços especiaes para grandes cuí-
*i§gjF J  jturas e revendedores

Imporísçso e exportação dirélcs
ADUBOS 

INSECT1ICIDAS E UTENSÍLIOS

Çrande variedade etrj 
plantas de estufa e ar livre

' O 5  boK-

l i l l l l l l  l l l i l l l l l l  1111

Viveiros!

l.la SL'° âíitoÉ É  Pinheira
(ás Laranjeiras)

Enviam-se calàlegos ilustradts jrátis 

t f!Rocha Aguiarrt
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J 0 2 E  S O A R E S

Artigos Diversos

Especialidade 
em chás e cafés, vinhos finos 

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

geiros

mm
$

■ 9

©  ®  ®  ©  ©  © @  ©  @  @  ©  ©  ©  

ripofrafia POPÍÍlfiR I

©

©

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

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

ESTABELECIMENTOS,
PROSPECTOS, [POSTAES, 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

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

Migueí Augusta Munes

Casa fundada em 1867

m

©

Executa qualquer mo 
deio á vontads do 

frequez

Encarrega-ss da com
posição e impres

são de jornaes

m w m  m  m®
2)âposiio de tabacos,

farinhas e azeites

ESTANCIA I)E MADEIRAS 

DROGAS E OUTROS ARTIGOS

Í5, ÍS, Í7,
LARGO DR, ÍVilGULL BD2YI3ARDA 
— -------ÍS, Í9,20 — ------- -

2 2  —Ru a tío Oaes =  2 4
Aldegalega

Oficina ds Uanoeiío
—  de —

Âupto José Ecdripes lunior
Encarrega-se de todos os servi

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

—  ■ L---------------■

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

flbDEGflbESfl

Fornèce todos os trabalhos p>èlos 
mesmos preoos ĵorquc os 

fornecem 
as suas congèneras do Lisboa

C A R T Õ E S  D E  V I S I T A
DESDE 20 CENTAVOS 0 CENTO

R . , 4 4 4 ;

ti!

Alcochete

w m m m  m  m m ê  m m  m  m  M m  m

LIVRARIA

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  graficas  

=  1913 =

Especialidade em trabalhos
- s  UIPOGRaFíSOS

Agente exclusivo dos figurinos^ 
« A  MODA ID E A L ’,D E P A R IS »  

a S 15 cent.

F e i j ã o  c a r r a p a t o

até 300 litros ve tf de FRANCISCO 
MANHOSO IÇA=líua do Quartel.=  
Aldegalega.

:Manuel H enrique 'Monteiro
Encarrega-se de todos os trabalhos da industria de carruagens

ende-sé feijão carrapa
to para semente a i$o0 cada al
queire. Trata-se com Albino Bru
no— Aldegalega.

u n m -B i
Uma morada de casas na rua 

Magalhães Lima, 07. Trata-se com 
José Maria Iça— Aldegalega,

Boi rase sarros
Çregorio Çil com fábrica de dis- 

tihção, prevme aos ex.m"  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 m m §

Francisco Cezar ds Feris
Faz dezenhos para construções civis, 

fiscalisação de obras, 
orçamentos e empreitadas

—I

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

Em. Setúbal: Avenida Todí, 209 
— 1.°.

propriedade do Centro T(epublicarjo 6‘voluciomsta 3í de Janeiro ,


