
Propriedade do Ceníro Repu&Haoso EooliisioBlsfa 31 ds Janeiro

f f  • '

A S S I M  A T U R A S
An*>. 1 <<»sn<v«!re, v>0 cent.; Para fóra: Ano,

IjfíO: smestre, õO cent.: avulso, 2 cent.
I  fjtfff o Úrazih aao - c-sc. (moeda forte). l’aga- 

, mento adiantado 
Hadaj io s admialstraç io 

R.À. Cândido dos Reis,4 í, I ."-ALDEGALEGA

Director-ANTONIO RODRIGUES CALEIRO 
Eaitor-lfORAClO liE CAMPOS VALENTE

A L D E G A L E G A  

B o m ia g a , 2 2  òz A b r i l  àe I 9 í i

A N Ú N C IO S
Anúncios: !•.' publioaçiio, '< ccot. a linha; «a* 

seguintes, % cent. \i:«Meitt» nn í. página ne- 
pendhn de ajiisíe.

Os originaes jmiwh serão reStilaulos, 
e<n'bora não sejuw publicados. 

Ccmposi; i  o e itapress l o  
R. A. Cândido dos lieis, í/i, l.VÀLOEGALfíGA

A  falta de trigo, pelo maior consumo 
dos exercitos e dificuldades de produção 
e transportes de materiaes fertilisantes é 
de 50 por cento em todo o mundo.

No nosso paiz a depreciação da nota 
do Banco que está por metade do seu 
antigo valor, elevou por este facto ao 
dobro tudo o que se compra e que vale 
dinheiro. Se ha valor mais seguro ainda 
do que ouro é o trigo. Em  tempos re
motos servia de moeda. Parece qne o

Estado já devia estar edificado ácerca 
do regimen de requisições, de fixação de 
preços, de violências contra os produto
res dos artigos de primeira necessidade.

Se este estado de coisas durasse só 
duas semanas, tudo ia muito bem, mas 
pelo facto de durar mais ainda do que 0 
espaço de tempo que esses artigos levam 
a stmear e a colher, alterando-se as leis 
económicas da oferta e da procura e não 
se pense que ninguém vá arriscar, como 
arriscado è, o dinheiro necessário para 
os aiqueives, as esterroas, lavras, semen
teiras, debulhas, para vir depois a admi
nistração dizer: agora isto aqui é nosso! 
Não pode vender! Não pode procurar ti
rar do seu genero a sua despeza e 0 seu 
lucro! De uma operação simples faz-se 
uma complicação e em vez do preço 
marcado, obtem-se como resultado um 
agravamento enorme.

Marcar preços que não paguem a cul
tura do trigo e do milho d decretar a sua 
escassez ou prohibir a sua cultura, Não 
faltam ao agricultor ocasiões de perder 
quando a terra o não dá. E ’ principal 
factor do preço elevado a depreciação da 
moeda, a subida dos salarios por esse e 
outros motivos, o menor trabalho pro
duzido, a carestia dos gado e sua ali 
mentação, a saída da parte valida da po
pulação para a guerra e para o exercito, 
o preço elevadíssimo dos adubos quími
cos, dos materiaes de lavoura, sementes 
etc .; do estado de carestia geral ninguém 
pode tirar generos de subsistência bara
tos.

Num tempo de liberdade dizer ao 
agricultor que hade vender os seus gene
ros a baixo do preço de custo é processo 
condenável e pouco justo.

Os meios indirectos e 0 fomento da 
produção são os unicos meios a empre- 
gaY e aqueles a que os governantes fo
gem sistematicamente. Pois não se ex- 
prementaram já os outros iem resutlado?

E ’ da agricultura que ha tudo a espe
rar. O que d preciso fazer?

Assegurar de uma vez o direito de 
propriedade e não procurar m inorai-0 
por que d principalmente por esse dado' 
que se leva o agricultor. Procurar em 
seguida animal-o com incentivos, como 
minoria de impostos, ou mesmo com 
donativos fixos por hectolitro de trigo e 
por hectar de terreno de novo ocupado 
por esse cereal. Ir . igação, lavoura me-

canica, adubos, sementes selecionadas, 
tudo auxilia. Só a media e a grande pro
priedade podem aumentar rapidamente 
a produção.

E ’ preciso que o agricultor de iniciati
va diga. agora as condiçees que são esta- 
bslecidas para a cultura do trigo convem- 
me, tenho diante de mim segurança para 
o meu trabalhe, para o melhoramento 
progressivo das minhas terras e por tan
to: mãos á obra! Se começam a requisi
tar-lhe baldios que ele podia semear e a 
entravar a produção por todas as formas 
mal vae ao paiz.

Agora d que se deve ver que os pro- 
duetores teem o seu logar que pelo me
nos não d inferior ao dos outros, que 
muitas vezes e quantas vezes, mestres 
de obra feita, só operam sobre valores 
creados sem conhecimento exacto das 
dificuldades e canceiras da produção. í^ão 
vae nisto a menor recreminação ao tra
balho feito atd aqui por quem quer que 
seja; a questão e difícil e todos teem tid>, 
peto menos boa vontade dc . acertar. E ' 
porém tempo de mudar de rumo.

Se a solução a achar fosse so parâ 
um dado momento, bem estava. Ha trigo 
no paiz? Ia-se buscar fosse por que meios 
mais ou menos licitos e matava-se a fo
me ao povo. Mas para uma si tu ção que 
tem de durar mais ainda do que durar á 
guerra, entrar nesse caminho è querer 
por força fazer desaparecer as subsisten
cias.

As leis economicas não se podem in
fringir sem prejuízo para os consumido
res.

E ’ indispensável que no momento 
actal os agricultores laçam um exforço e 
cultivem de tudo quanto possa prover á 
alimentação. Tudo que se come substitue 
o pão. Mas é preciso que o Estado os 
ãuxiiie e que sobretudo nao impeça qem  
quer trabalhar.

Acabem com tabelas, requisições efixa- 
çoes de preços; por meios indirectos se 
póde obter o resultado ou então por in
citamento.

d e L I K e a M d o

X X X X V III

fl luz electricc

A iluminação electrica que ha tempo vi 
mos gozando, está prestes, segundo nos 
informam, a desapaiecer por um ou dois 
mezes.

Expliquemos: E ’ do conhecimento pu
blico que ultimamente se tem dado falhas 
na iluminação e noites tem havido que, 
essas intermitencias se tem prolongado 
por horas sem fim ...

Ha duas caldeiras geradoras de vapor 
e tem sido por parte da Empreza tão 
descurada a sua couservação que ambas 
estão cheias de remendos e ha dias am
bas estiveram paradas.

E ’ da «costa» mas nao sardinha, 
Sendo somente seu apelido;
D’ uma terra nosst visinha 
E  de nós muito conhecido.

Animal damninho ede pêlo,
IVaqui distante algumas milhas, 
«Quem nos dera agora comel-o 
Guisado com umas ervilhas».

Não é de cá, mas como se fôra, 
Nosso amigo muito estimado,
E  de facto ninguém ignora 
Ura comerciante afamado.

A. R. C.

Sumulios no mouco
Ver na 2a pagina

Parece que uma d’ellas devia estar 
sempre preparada para qualquer desar
ranjo da outra que estivesse funcionando. 
Mas .não sucede assim.

Estão ambas desconjuntadas... e só 
po r m ilagre  este estado de coisas se pu
dera prolongar por mais uns dias.

Ora quanto mais tempo assim se pas
sar, sem que uma d’ellas seja reparada 
convenientemente, sucederá que agora se 
vae arrastando, acabara por cahir e en
t ã o . . .  nem os anjos do Céu a levanta
rão . . .

Mas esta Empreza tem gosado de pri
vilégios incomprehensiveis, com manifes
to prejuizo do publico.

Ha, segundo nos parece, uma clausula 
que obrga a empreza a ter devidamente 
arranjados os candieiros de petroleo, da 
antiga iluminação publica. Viu-se ao ins
talar-se a luz electrica q.ie os candieiros 
eram pintados, mas os depositos, os can
dieiros propriamente ditos esses nunca 
mais o s  vimos atd hoje,

A realisar-se a p rofecia  que já por 
ahi se apregoa, ficaremos nas ruas sem 
uma luz.

Justo seria que providencias fossem 
tomadas imediatamente, indo até ao co
nhecimento completo da questão, inda
gando-se do esta d) de conservação em 
qne se encontram as caldeiras, paia ju r- 
to da Empreza fazerem as devidas e ra- 
soaveis exi^encía-; para não ficarmos 
sem luz.

Poderão estas no isas considet ações ser 
tidas como pessimistas, mas o que é cer
to, é que alguma cHsa de an rmal se 
tem passado e por isso não resistimos ao 
desejo de as trazermos a publico poi re
conhecermos que é assumpto, para to
dos de verdadeiro interesse.

Cuide-se com rapidez na maneira de 
a Empreza, não continuar a desprezar a

providencias que já dc ha muito deveria 
ter tomado para evitar que fiquemos 
sem luz.

Cumpra-se 0 contrato, tendo em mira 
os altos interesses do povo.

Passa ds ridículo
E ’ sempre assim. «O Domingo» quan

do não se pode defender das justíssimas 
acusações que se lhe fazem, não só in
truja como insulta. Um espirito não se- 
modifica e está-lhe na massa do sangue.

No penúltimo numero do nosso jornal 
dissemos que «elle» chamara exploradora 
à Camara pelo facto de ela querer res
taurar com o pão os mil e tantos escudos 
que perdera com a carne. E ’ o que sé 
traduz do que lá está escrito nas colunas 
dessa coisa que chamam jornal Lá està 
escriptó em letra redonda que a camara 
em pcuco tempo vai restaurar esse pre
juizo com a sua padaria.

Ora, para restaurer, em pouco tempo 
tão grande prejuizo, d preciso que a ca
mara tenha grandes lucros com a sua 
padaria; e para que tenha esses excessi
vos lucros e preciso que tambem tenha 
o consentimento da comissão de subsis
tencias de que «O Domingo» parece tam
bem fazer parte.

Esta é que é a verdade que ninguém 
poderá contestar.
Dissemos tambem no mesmo numero eram 
que as suas afirmações contra a camara 
caluniosas e esperávamos que a camara 
não ficasse calada perante tal calunia. Co
mo é então que vem agora essa folha 
dizer que as nossas considerações são a 
resultante de uma má vontade contra a 
camara! Nós fazendo a defeza da camara, 
fazemos ao mesmo tempo a nossa defeza, 
porque não queremos mais tarde que 0 
povo diga que a comissão de subsistencias 
foi criada unicamente para salvar prejuí
zos que a camara teve com o talho.

A referida folha acusa-nos tambem de 
defensores dos industriais de padarias; e, 
acusando a nós, acusa tambem a camara 
pois que esta colaborando comnosco na 
questão do pão, não houve ainda sequer 
uma unica discòrdancia; pelo contrario, 
temos estado sempre de acordo e espe
ramos de continuar a estar, visto que a 
nossa nid vontade contra a camara, no 
dizer do «O Domingo», levou-nos a coo
perar com ela franca e lealmente,

M is a coisa percebe-se bem «O Do
mingo» naturalmente esperava que nós 
preferíssemos talvez o nosso partidar/smo 
á questão do pão e aos interesses do p.j- 
vo. Ha quanto tempo nós andavamos a 
dizer que a camara chamasse todas as' 
colectividades e qne se formasse u n a 
comissão para tratar do pão?

Quem é então que tem mà vontade 
contra a camara e que pretende auxiliar 
ós industriais de padaria? Vê-se bem que 
ficaria mais satisfeito se nós, em vez de
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auxíl:?r-mos a 'cam ara com nossos mu- 
destissimo recursos, lhe fizemos-oposição, 
prcierlndo assim que o povo morresse de 
fome. Bem se vê que «O Domingo» só 
está satisfeito e só se sente feliz com a 
discórdia e c m a desunião embora todos 
tenham de sofrer e com quanto que o 
seu espirito de mau fique saciado.

Diz tambem na sub d e fe r i  que as 
, despezas a servirem d.e base á panificação 

. :io exageradas e que só ele mais um 
amigo e-que se opuzeram a esses exage
ros, Por 'conseguinte, os unicos defenso
res do consunvdôres são os dois; a cama
ra e a grande maioria da-comissão defen- 
dera mais os intei’es‘scs dos industriais de 
■padaria do qué os do pove

Pobre  imbecil! Não vê .se - quer que, 
quar.to mais pinceladas d tr  na pintura 
mais a borra!

No mesmo arrasuado vem dizer, com 
o fim de agradar á camara, que esta pas
sou o preço de nove vinténs para seis e 
meio e por ultimo para tostão. Chama-se 
a isto mentir descaradamente: Tanto as 
experiências como os preços estabelecidos 
em todos os tipos de pão teem sido deli
berados pela comissão de subsistencias e 
executados pela camara O pão de 18 
centavos, era milho com mistura de fari
nha de primeira,, o pão de 13- centavos, 
era milho com mistura de segunda, o 
pão de 10 centavos era milho cora a fa
culdade das padarias poderem vender o 
pão de primeira a 28 centavos. Hoje o 
pão de milho é vendido pelo mesmo pre
ço qtfe dãria um grande prejuizo >e os 
industriais e a câmara não vendessem 0 
pio de trigo por 20 centavo» ca ía  quilo
grama, ou seja 0 pão de mistura de uma 
parte de farinha.de primeira com duas 
partes, de segunda.

Tudo isto é da comissão de subsisten 
cias e de mais ninguém. Tudo isto é de 

' quem nao se poupa a trabalhos e que se 
sacrifica para melhor acertar a íavor.,do 
povo.

Tudo isto .é de quem lastima certos 
imbecis que por infelicidade, sé metem 
110 .ridículo.

Ê  foi uma excepção que muito penho
rou 0 povo do Samouco, porque sua Ex .a 
apenas autorisa a remessa, de farinhas 
para as sedes dos concelhos c d’ahi é que 
se reparte pelas freguezias.

P O R M E N O R  C U R IO S O

No celebre dia, 3 de abril, quando em 
Alcochete se preparou a investida sobre 
o Samouco, >01110  te  forço  da guarda 
republicana, que ali prestou ura relevan
te serr çó, estiveram promptis na Escola 
de Tiro vime e cinco pra-as armadas de 
carabina e até- para c u m u l o . . .  esteve 
aprontada a am.buiancia.

Essa Corça,'porem, não partiu, por ra
zoes, que nos abtemos de aqui referir, 

T a n ta  g e n t e . . .  para atirar sobre o 
homem que tocou o, st.no!

--- l)} < («• •

Poí' 25Í8 acto nobre c jusío do sr, 
GoyeniQdor CídíI, reparou-se a fla- 
araníe iajusíiçà íeiía g o  Samouco, 
fl 5 farin! :as ’ Dieram em barco da 

I fabrica do caramujo s psgo o frete 
psSa Q m araâz Bicochete.

I U iD fif 0  P o d o  do Samouco!

Tumulto no Samouco
íViais orómencres

Como não bastasse a serie de factos 
que aqui temos vindo narrando .outros 
curiosos proménores nos vem chegando 
que bem revelam a-sem razão que pre
sidiu ao ataque do pacata povoação do 
Samouco.

Por entre os canos fumegantes das 
carabina;, e o rebrilhar das espadas ex
pedida sobre gente indefeza, surge intacta 
a veracidade dos factos, que trouxeram 
a todas as pessoas sensatas 0 convenci
mento de que se cometeram barbarida
des impróprias dos tempos que vão cor
rendo; -

A impunidade campeia ainda sobre es
te drama, onde com certeza ha culpados, 
porque, não se ordenam, nem se come
tem violências de tal jaez sem um a.ca
beça'dirigente, que ac' b:;nando-se mui
to embora na sombra, deixa atr.az de si 
o rasto ferino que animou os seus pro
jectos.

F n n te a  ftente defrontaram-se dois. 
povos.

Emquanto um procurava fazer valer 
os seus desvarios, tendo a frente a qutxo- 
tesca figura do seu administrador demo
crático, o outro preseguido pela guarda 
republicana, sem um gesto de desagravo 
era.vexado no seu brio, nas suas regalias 
e por fim retirada de lá a farinha que 
tinha pago, que era sua e com que se 
alimentaria durante uns dias.

Mas 0 ilustre Governador Civil do dis— 
tri.cto, inteirado desde iogo dos factos, 
conhecendo, porquê lhe passaram pelas 
mãos todos os documentos ligados a esta 
triste historia, abre uma excepção unica 
dando á freguezia do Samouco cincoen- 
ta sacas de farinha..

Uma numerosa comissão do Samouco 
procurou o sr Governador Civil a fim 
de sua E x .a ordenar a remessa das .vin
te e' duas sacas de farinha, que, por en
traves que sua E x .a desconhecia ainda se 
conservam na fabrica.

Majs um cip:rio ac-bamos de sofrer 
nos preços de passagens e mercadorias 
para Lisboa.

Este é respeitável!
Ha tempos sofremos uma elevação nos 

preços pela carestia do-carvão.
Depois 0 carvão baixou e os preços 

mantiveram-se.
Agora sob prétesto do carvão subir 

outro augmento.
Vem afectar gravemente a bolsa dos 

habitantes d’esta villa e muito principal
mente dos negociantes que todos dias re
metem para a capital as suas mercadori
as. . .

Ainda nos abalançamos a dar uni 
concelho, como recompensa ao pelos ser
viços prestados pelà Parceria.

E ’ comprarmos todos bilhetes de. 2a 
classe, que ainda assim nos fica por vin
te e seis centavos!

Aqui fica o alvitre!
.

Para advinhar

Sou nesta terra nascida,
Nesta terra fabricada;
Sou de todos conhecida,
Nem por-todos sou armada.

Dou passagem ao que se bebe 
P r’ a prender 0 que se come; 
Quando me encontro leve, 
Tem de passar muita fome.

k  t m M  h w
Chegaram honíeni és tres fioras 

do teade os Díníe e dims sacas de 
fcuinfia que do Samoueo foram reii- 
rodas moíentamenfe para £Iícocb?te.

0 pouo do Samouco abandonou 
05 seus íraboifeos, e numa apotbeose 
comooenfe acompanhou, em eníhusi- 
aíicas, manifestações de regosijo a 
farinha, da praia até a ssde da junta 
da freguezia, d?onde por meio de 
carabinas e espadas fora reíirada em 
3 de abril.

Gírandolas, de fogueies subiram 
ao ares e os sinos da egreja repica
ram fesíiusmeníe.

0  s I K o
D ' A t D E l A

Era meio dia, a aldeia quasi deserta, __ 
Homens e mulheres no campo a trabalhar 
Uma criança loura á porta, quieta,
Junta a avó que já não pode anbar.

A velhinha ouve ao ionge 0 cavalgar 
Que da aldeia se aproximava,
E ’ ,o nosso pão que nos vem roubar,. 
Disse ela; parece que adivinhava!

—Que quereis vés sr.3 desta vossà casar 
—A chave do teu pao arrecadado 
—Ou então isto tudo já se arrasa!
—São ordesl Vá toca a descarregar!

E  lá ao largo derm as apontadas 
Desfechavam contra as habitações; ^  
Avó e criança muito assustadas, 
Entregam o não aos tubarões!

Ainda cs canos a fumegar 
E  de baionetas ensanguentadas,
Crianças e velhos, tudo a chorar:
Nas carroças farinhas carregadas.

Não contente so com tal bandalheira. 
Para satisfação de mór vibza,
De mói audaeia, de mòr cegueira,
Inda leva consigo gente presa!

Não é sò na Alemanha que os alemães 
Roubam, matam, cortam mãos à crianças. 
Atrocidam pais, as filhas ,as mães; 
Tambem ali, a pouco, entram essas lanças 
Para matar, ferir, cobardemeiue;
Ind î pior: homens da mesma rsça,
Do memo concelho, da mesma gente!
A esse tirano do cacete,
Que por fazer mal todo se deleita,
As armas suas façam récochete 
Quando a justiça lhe for feita.

C.

íãsl

Pede-se a todos os socios "d’esta 
colectividade o íavor'de compare
cer na sede da associação ama
nhã pelas vinte e urna horas para 
se tratar dos seguintes trabalhos: 

Apreciação do parecer da comis
são ròvisora de contas 0 s.ua ápro-
V t) c&LU 1

Kleiçào para nova Direção. 
fj.isçuçào sobre um olicio da 

administração do concelho sobre 
a exif.tencia legal da Federação.- 

Estes trabalhos serão resolvidos 
com qualquer numero de socios 
presentes.

P a lh a
de trigo enfardada a 60 centavos 
cada íardo, vende-se na

Praça da Republica— G1

0  BRASIL COM OS ALIADO^

Amanha a,bandeira verde e. amareia virá 
colocar-se ao lado das bandeiras desses 
imortcíes soldados do direitc, de que a 
Historia falará em letras do iro ate ao 
fim doa seculo, e sobre as rui nas fume
ga ntes ainda das aldeias lidertadas, os 
loiros do Brasil virão juntar-se aos dos 
seus aliados. .

A ’ manhã o Brasil será dos que bata
lham peio triunfo da liberdade e da jus
tiça, e os seus fdhos or^u.har-se-hão, 
ao lerem a sua historia, de que cs seus 
paes estivessem entre eies.

fsjío esperavam.) menos de vós, ó ir
mãos! Sabiamos que um diã viria em 
que nos estenderíeis uma mão. leal, em 
que tambem reivindicaríeis uma parte 
ela gloria comum.

A essa parte áspiraes e para ela traba
lhareis ámanhã com todos os aliados, no 
numero dos quaes já vos coutamos.

Honra vos seja, futuros soldados da 
grande lueta! A  vós, que não quizestes 
pactuar com inimigos da especie huma
na, com os bandidos infames, com os 
assasinos. E ’ preciso que essa raça mal
dita e execravel desapareça do mundo 
inteiro, qne expie as suas infamias e 
que em qnalqer ponto do globo em que 
s e  encontre sinta eternamente o pezo dos 
sens crimes inolvidáveis.
_ Sois dora ávante, ' brasileiros aliados, 

daqueles que contribuem para ne alisar 
csséi tarefa

Gloria a vós! Os aliados sandam os 
futuros companheiros d’ arm ase  perante 
a bandeira do Brasil que, se levanta, a 
bandeira portugueza Inclina-se com 
emoção!

Q pe É ■sa
- e n fe r m o s

Tem passado ineomodado com um ata
que de gripe o nosso director.

Desejamos do coração 0 seu completo 
restabelecimento.
= 0 - nosso amigo Christiano Mendonça 
Junior vae meinorando da sua grave do
ença, com o que muito folgamos.

= E s t á  melhor a esposa, do nosso corre
ligionário Antonio Luiz Gouvêa Junior, 
noticia que damos com todo o prazer.

=C ontinua no mesmo estado 0 uosso 
amigo | An tomo Luiz Gouvê.

As suas melhoras é o que muito desa - 
jamos.

õ  rernpo

Estes últimos dias tem feito muito ca
lor que veio benefeciar os campos.

õs prazeres
Na passada segunda feira todos deban

daram para o campo no cumprimento 
antigo ttos tradicionaes prazeres.

Um grupo de philarmonicos da r  De
zembro foi ao Samouco e de tarde jun
taram-se na pitoresca povoação inúmeras 
pessoas, decorrendo tudo sem uma nota 
discorda nte.

Terá logar, hoje, pelas 17 'toras 
no Pateo da Misericórdia d’eta vi
la a arrematação da Praça de Tou
ros para a presente epooa,

A COMISSÃO



A EVOLUÇÃO

(2.a publicação)

Fyço saber que ao dia viule e 
dois de Abril proximo, por doze 
] mis, á porta do Tribunal Judicial 
desta comarca de Aldeia Galega do 
I ibatejo, se há de proceder á arre- 
laaliiçãu nu hastu publica, do pre
dio abaixo deseripto, penhorado 
na execução hipolhecaria em queé 
esequente Antonio Joaquim Relo
gio, casado, proprietário, executa
dos Antonio Caelàno da Silva Oli
veira e mulher Dona Albertina da 
Veiga Oliveira, proprietários, resi
dentes nesta vila, para pagamento 
da quantia de quinhentos escudos, 
juros e afinal se liquidarem, que 
estes são devedores aquelle por 
escriptura publica de vinte e um 
de Junho de mil novecentos e 
quinze:-

Predio a vender

Uma fazenda composta de terras 
de semeadura e vinha, situada no 
sitio da Ponte dos Cavalos, limite 
e freguezia de Sarilhos Grandes, 
d’esta comarca de Aldeia Galega 
do Ribatejo, a qual constitue um 
prazo sub-enfiteutico em quaren
ta centavos anuáes a Joaquina da 
Piedade, viuva de José Antonio 
Valente, morador no sitio da Pon
te dos Cavalos, dita freguezia e 
comarca, com laudemio de dezena 
ao senhorio directo Carlos José 
d’Almeida Gonçalves, morador em 
Lisboa na rua das Chagas, nume
ro vinte e oito, primeiro andar, 
cuja fazenda coo ina do norte es
trada, sul e poente com Joaquina 
da Piedade e nascente com herdei
ros do Visconde da Lançada; acha- 
re déscriptana concervatoria desta 
comarca sob o numero 5820, e vai 
á praça no valor de sete 712$80  
centos e doze escudos e oitenta 
centavos.

Pelo presente são citados quaes- 
quer credores incertos, afim de de
duzirem os seus direitos.

Aldeia Galega do Ribatejo 31 de 
Março de 1917.

Verifiquei a exactidão:

O Juiz de Direilo, 

Rocha A guiam .
O Escrivão do 1." oficio,

Alva.ro Gadinho dos Reis Cardoso

V e n d e m » s e

Um oredio com altos e baixos,- 
horta, poço, adega c lagariça 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 13 e 14.

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

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

âM wmm®
(2.a piíblicação)

Pelo Juizo de Direito d(esta Co
marca e cartbrio do escrivão abai
xo assinado, correm editos de 30 
dias a contar da segunda e ultima 
publicação do annuncio, citando 
os interessados iicertos para na 
segunda audiência posterior ao 
prazo dos editos virem acusar a 
citação contestando querendo no 
prazo legal o pedido na justi Ica- 
ção para habilitação requerida por 
Luiza Maria Dias da Co.-da Correia 
e Maria Luiza Dias Costa A 'moida, 
viuvas, moradoras na Villa da 
Moita d’esta Comarca, as. quae> 
pretendem habilitar-se como lega- 
tarias e unicas e universaes her
deiras de sua irma 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 filha legitima de João da 
Costa Ratão e de Anna Joaquina 
Dias Costa, que residiram na mes
ma Villa e paes das justi fica ntes. 
Que as ju;:tificantes Luiza e Maria, 
são ambas viuvas, a primeira de 
Joaquim Correia e a segunda de 
Ma noel Fra nc-isco d'Almeida. Que a 
justificada deixou testamento no 
qual deixou á justiílcante Luiza 
Maria Dias Costa Correia o usufruto 
vitalicio de uma casa sita na Tra
vessa da Ferreirinha da Villa da 
Moita, e o usufruto vitalicio de 
uma outra casa sita na rua direita 
do Rozario, da mesma Villa; é á 
justi icante 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 universaes 
herdeiras e em partes eguaes as 
duas justificantes. 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 descaiíço. Aldeia 
Gallega do Ribatejo 26 de Marco 
de 1917.

O Escrivão do 2. Oficio,

Anlonio L ou ren ço Gonçalves 

O Juiz de Direito

Rocha Aguiam .

AGUADO ÁLAR03

V O fP í^ S S  I Tripa ds porco satguda
Em segunda mão um engenho 

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

Diz-se na mercearia Salgado —  
Aldegalega.

m m i-s z
Palha enfardada ou a granel 

para gado, palha para cama de 
gado, cepa ás porções de 1 5 quilos 

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

V E N D E

JT. Soares

B a t a U  p a r a  s e m e n t e

Qualidade muito fina, VEN 
José Soares Rua do Caes, 22 e ^4 
— Aldegalega.

FIGO

Destilado, encontra-se á venda 
desde Janeiro em diante na lábia- 

c i de alcool de GREGOR 0 GIL.

MMM wt* 'M' Ml ag •
\ v < i iv.i:í.v\‘,i‘a yi:?jíK-í

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

Botas de calf preto, 3S40.
» em fôrma americana, 4S00.
» i.* qualidade, 4S5o.
» 2 solas, 4/80,
» em pelica com canos de fantazia, 

53oo.
» em verniz e pelica ou canos de pa

no, 5$5o.
» calf de côr, fórma americana, 4.ÍD0 

calf de côr, com pano, 5/oo. 
em pelica,. 5$oo. 
em pelica, canos de pano, 5S5oo

n
•»

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

Sapatcs em cordovão, 1S40.
» era pelica, 2$í)o 
>> em calf, 2^80.
« .em pelica (Carlos IX),
» em pelica i.a (Carlos IX), 4^00.

Botas era pelica, 5^00.
» em  pelica e vern iz ,  6#oo.
» de côr, Píoo.

Um colossal sortime-iío em iodos es géneos 
I * a r a  h o m o i r s ,  s e n h o r a  o  c r c a n a

Enviam-se encomendas para a provincia contra reembolso

T e le fo n e  2256-c EST ABELEC1IRETNG 
H0RTIG0L0

Sementes nacionaes e extran- 
geiras para 

hortas, jardins e pastos

Preços especiaes para grandes cul
turas e revendedores

loiporíaçõo e exportação dirélos
ADUBOS 

I XSECTIiCIDAS E UTENSÍLIOS

Çrande variedade enj 
plantas de estufa e ar livre

ivciros!

%  - — -  v  

^ G U S ^
'tis b o k

& |.,a S,‘° Antonio do Piáei:
(ás Laranjeiras)

Huviam-se catálogos ilustrado» grátis.

DJA DO FI1EDERIC0

r
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JOZE SOARES

Artigos Diversos
Especialidade 

*tm chás e cafés, vinhos finos 
e do Porto, cognae, genebra, lico

res nacionaes e estran
geiros

2 2 “ Rua do Oaes — 2 4
J V .1 d ejjal e ga

Oficina de Cancepio
--- DE----

Augusto losé Rodrigues i u ú

ssSWS^ÍSE**®*^

@

N’está tipografia executa-se qualquer encomenda com 
a maior nitidez <», perfeição, assim como:

DIPLO M AS, C IR C U LA R ES, ED ITA  E S ,

AVISOS, PROGRAMAS, FACTURAS BILHETES, DE 
ESTABELECIMENTOS,

PROSPECTOS, POSTAKS, RECIBOS, ENVELOPES E PAPEL 
TIMBRADO, CARTAS FÚNEBRES, 

MEMOHAXDUNS, BILHETES PARA RIFAS, IMPRESSOS 
PA HA REPARTIÇÕES DE FINANÇAS, ,JUIZO,j 

CA MAR AS MUNICIPAES E TODOS OS 
TRABALHOS DE LUXÓ

m m m m  i

E S T E V Ã O  A U S O S T S  H O N E S
S U C E S S O R  D E

Miguei Augníio Nunes

Casa fundada cm 18(w

i& m m  m  rm%

3)eposito de tabacos,
farinhas e azsifss

ESTANCIA DE MADEIRAS 

DROGAS E OUTROS ARTIGOS

Í5, 18, 17,

©
m

O n w ,
Executa qualquer mo- $_ 4í%§Ê$® 

delo á vontade da 
freguez

Encarrega-se da com
posição e impres

são dejornaes

©
â  ,
^  Pornèce todos os trabalhos pólos
^  m e s m o s  p r e g o s  p o r q u e  o s  ^

fornecem

Encarrega-se de todos os servi
ços concernentes á sua arte Com
pra e vende vasilhame usado.

as suas congèneras do Lisbòa ©
©

CARTÕES DH V I S I T A  @
DESDE 20 CENTAVOS 0 CENTO

©
f  R. AU IRAN TE CÂNDIDO DOS REIS, 44-i.® |  
| J  Âidegalega do FJkatsjs J j

Largo da Eira, « 3  
fíbDEGflfcEGa

•Manuel H enrique M onteiro
<

Encarrega-se de todos os trabalhos da i idustria de carruagens

k lM S A Í M k

LARGO DR. ÍV1IGUE.L BOMBARDA 
18,19,29 — -— -—

. V í o o o.lic tro

sg i a w Bata w tt m m m m m

Feijão cappapaLo
até 300 litros vende FRANCISC6 
MANIIQSO IÇA— Rua do Quartel. =  
Aldegalega.

I _.I V SC A R I /V

VENTURA ABRANTES
83 -- Rua do Âiecrim -- 32

LISBOA

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

= *  1913 =

Especialidade em trabalhos
CIP0GRrlFlC«S

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

a Si5 cent.

V en d e-se  feijão carrapa
to para semente a 1$5Q cada al
queire. Trata-se com Albino Bru
no— Aldegalega.

m Õ 3z*&
Urna morada de casas na r«£  

Magalhães Lima. 07. Trata-se com 
José Maria íç.a— Aldegalega..

Boi rase saros
Çrtgorio Çil com íábrica de dis- 

islação, previne aos ex.“ *® lavrado
ras e demais pessoas interessadas, 
4 ue compra qualquer quantidade 
4e SARROS, BORRAS ESPREMIDAS 
È SECAS E EM ESPECIAL BORRAS 
HM LIQUIDO por preços muito ele
vados « pede para não ligarem 
negocio com o.utros sem antes con
sultar os seus preços.

Freneísco Sezar de Faris
Faz dezenhos para constraçõas eivis, 

fiscalisação ds obras, 
orçamentos e empreitadas

-—ff t ir—

Em Aldegalega: Sinfroriio Fer
nandes de Carvalho & C.*, Praça 
da Republica.

Em Setúbal: Avenida Todí, 209

»« ,

>9

propriedade do Centro J{epublicaqo Zvoluciomsta 31 de Janeiro


