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DR. JUHO MARTlKS

0  banquete que no hotel Franc- 
fort se realisou em honra do ilus
tre leader do Partido Evolucionis
ta nosso nosso muito estimado 
correligionário, sr. dr. Julio Mar
tins, foi o mais imponente possiveL

Ali se fiseram representar nào 
só os seus amigos partidarios co
mo seus araigos.pessoais e os seus 
admiradores pela suaintelegencia, 
honestidade e fé patriótica.

A homenagem que o Partido 
Evolucionista prestou a Julio Mar
tins, pela consagração desse ilus
tre some, não podia de formí» dei
xar de ser rm ret ida; ainda mais. 
nao podia deixar de ser realisada 
em demonstração do alto apreço 
por parte dos bon patriota e dos 
bons republicanos.

A força partidaria do nosso par
tido muito deve a esse grande ba- 
talhador; e por isso inadiavel se 
tornou em lhe prestar essa justissi- 
ina homenagem.

Não poude assistir ao banquete 
o sr. dr. Antonio Jose d’Almeida 
pela infelicidade do seu precário 
estado de saude. Se era grande o 
prazer de sabermos que o nosso 
ilustre chefe tinha assistido a essa 
festa, maior e muito maior é o 
nosso desgosto pela causa que o 
inhibiu de estar junto de Julio 
Martins.

Porém, mesmo afastado, metido 
no leito, não deixou de ser ouvido 
naquele banquete. Enviou ao sr. 
Feio Terenas uma carta em sauda
ção ao seu grande amigo, pari o 
■sr. Terenas o fazer representar.

A carta é a seguinte.

Querido Feio Terenas: —  Peço- 
■ lhe o favor de me representar na 
• festa do nosso Julio Martins.

O Terenas é o mais velho de 
; nós todo, e mal eu balbuciava ain- 
>■ da a palavra Republica ja o Tere-
1 lias a proclamava e por ela se ba

tia com briosa altivez.
O Terenas c o nosso chefe ver

dadeiro, mais do que pelas impo
sições da idade, pela força da tra
dição pois pue, sendo um contem
porâneo é, na verdade, um ante
cessor.

E’ por isso mesmo, que lhe peço

para, em meu nome, saudar esse j 
bravo e gentil combatente que é 
Julio Martins, a quem os vôos da 
intelegencia, os fulgores da palavra 
e os primores do caracter dão o 
relevo impressionista de um pala
dino das eras antigas, que em nós 
vivem pela susgestão e peia lenda 
e em nós estimulam, pelo exemplo 
do sacrifício generoso, a dura mas 
augusta missão de servir, até á 
ultima, o ideai «agrado da Pátria 
inviolável.

Sei que o Feio Terenas saudará
o dr. Julio Martins com o mesmo 
entusiasmo e a mesma efusão com 
que eu o faria, pedindo-lhe só- 
mente que acentue que, mais ain
da do que na minha camaradagem 
politica, ele vive no meu coração 
e que se o evolucio lista, que sou, 
exulta com a festa de hoje o ami
go, que sempre serei, se comove 
com ela.

Creia o meu amigo no sincero 
a tecto do Seu do C., (a) Antonio 
Jose <£Almeida— 23-4-917.

Ao terminar o banquete o sr. dr. 
Julio Martins foi brindado pelo sr. 
Feio Terenas., dr. Antonio Macieira, 
dr. Alexandre Braga, dr. Vasco de 
Vasconcelos, dr. Fernandes Costa, 
Rodrigues de Castro, Constando 
de Oliveira, dr. Eduardo de Sonsa, 
dr. Celetino d’Almeida, Afonso de 
Macedo, conego Jose Maria Gomes, 
Aotonio Jose dos Santos. Foram os 
seus admiradores e amigos junta
mente com os seus amigos e cor
religionários representantes de di
versos Partidos que quizerara es
pontaneamente patentear a sna 

\ admiração e estima a esse grande 
patriota.

À «Evolução* congratulando-se 
por essa imponentissinia raanis- 
fetação fe.il a ao seu prestimoso e 
muito querido corroligionario, d’a- 
qui u sauda e lhe envia felicitacões 
scincera e que esta saudação seja
o porta voz do nosso regosijo pelo 

í seu restabelecimento e pela sua 
! entrada na vida átiva do nosso 
| partido.

DELI Me ANdo

X X X X ÍX

E ’ tio Samouco agricultor 
Com a bela pinga n’adega. 
Pois não é de lá, não senhor. 
Porque é filho d’Aldegatega.

Chic0 é sua abreviatura,
Do nome muito conhecido, 
Uma excelente criatura 
E  muito raie o apelido.

E ’ apelido de valor 
Porque i  grande auxiliar, 
Para quem precisa do favor, 
Para quem se quer empregar.

Por emquanto é só o que podemos di
zer acerca da nova situaçao politica.

a .  r .  c.

Pode-se preguntar a uma mulher 
rorqne chora, mas nunca porque ehoron.
Já  se não lembra,

A . Dumas, filhó.

Ainda não dissemos nada da constitui
ção do novo governo como pouco ou na
da teriamos a dizer.

Sò teriamo» a dizer que esse ministé
rio é democrático e que tem o apoio dos 
deputados evolucionistas.

O que irà suceder?
Que caminho escolherá esse governo? 

De que forma seguirá por esse caminho?
Era isso que nòs já tinhamos dito 3e 

soubessemos.
O momento é mais de ponderação e 

de patriotismo.
O momento que atraveçamos exige de 

todos os portuguezes que sabem compre
ender a gravidade d’este momento o des
graçado d’aqueles que não querem com
preender.

O Partido Evolucionista, apesar de tu
do, apoirá o governo da presidencia dosr. 
dr. Afonso Costa. Assim entendeu o nos
so ilustre chefe, esse grande patriótica 
que se chama Antonio Jose d’Almeida. 
Assim compreendeu, que o apoio do seu 
partido, sendo preciso; não teve relutan- 
cia alguma em o dar. Provou mais uma 
vez o eeu desinteressado patriotismo. 
Provou mais uma vez que vai onde f ô r  
preciso sendo preciso. Provou mais uma 
yíiz que as ambições politicas não o ce
gam; só vê a patria em perigo e assim 
entende porque vS claramente todas as 
necessidades que cercam qualquer gover- 
da Republica, fí' o sentimento patrioticu, 
è um patriota. Acima de tudo está a sua 
patria porque muito alem das exigencias 
partidarias está a Republica em perigo.

Hoje o Partido Evolucionista dá o 
apoio e todo auxilio ao actual governo, 
dentro do possivel.

Traçou esse caminho; agora só falta 
saber se o nosso governo corresponderá 
a esses sacrifícios c se farà a politica 
aconselhada pelo sr. dr. Antonio Jose 
u’ Almeima.

s a m o u c o
(Do nosso correspondente) .

Reclama-se uma sladicaocla—Obras 
de 5 /  Engrada— Parias noticias

Samouco 3 =  Que nos conste, nada 
ate hoje se fez para averiguar, por m ei* 
d’ uma rigorosa sindicancia, das arbitari- 
dades cometidas pela guarda republican.% 
quando em tres de abril proximo passa
do, esta pacat* povoação foi posta em es • 
tado s it io .. .

Està no poder um governo democráti
co, e, como se arroja o seu partido de 
ser o depositário das prerogrativas do po
vo, para elle apelamos, pedindo justiça.

Que se procurem os delinquiram, pa
ra que não sirva de riso e de chacota, a 
humilando desfeita que nos foi feita! 
Mas que è isto?! £ ’ assim que o povo, 
ferido no que tem de mais caro, não vô 
no regimem republicano, a satisfação ca
ba! e completa ao que de direito tem jtis?

Que manto protector e esse, que assim 
protege, perante o povo, os que arbitari- 
amente abusarem do seu logar e da sua 
força?

A  acção da justiça apenas se limiia a  
exercer o peso da sua força sobre os h o r
ríveis criminosos filos d’esta, que apra- 
siam serenamente o dia do julgamento, 
e que d’aqui foram presos para Aleoche- 
tc n’esse memorável e triste dia, acusado 
por crimes que não cometeram,

Ha doi annos apro^jiiudameiite, que 
tivemos a supreza de àlguat/fc w isa  se* u  
fazer para «rablczar esu  uóss* «çrrflV ' 

No espaçoso Largo efer ítua 'N o 
va foram deitadas por terra umas arvo
res qu= ali ha, .sjmtp tempo existiam, 
circn maatam-j&if slfe* c íóiócaraaa
no meio untas pitúrmràx 

Rei :iexido o larg’i cm toda a suj ex- 
tenção, começou,, o aterro eom o que h i- 
via á mao, jUado-- aos a desaçradavel im
pressão de tj»*/ -se tiúaafoi-tirára a’um 
deposito dc catos s háhas velhas.

As palm eiras estãc^ as obras in i
ciadas que não foram  extranhes os tnr:s 
eleiçoeiros. não passaram  dr om  leve es
boço «: hoje restam  as fatxas algun^as já 
desconjuntadas e fara seu iogar. (i- 
L argo  que nós não exigimos, que k>3'<5 
trantorm ado em jardim, ^nsis paréce ho- 

] je um cam po ajnndoiiado, do . uue um 
j local que sendo’bem aproveitado (ao me- 
[ nos iiçinx  a téfraplaiiagem!) p<>dia o íe- 
; recer um âspec;o ag- ad?.re! a quem n'js 

visita, e sobre‘.ado, uma abra a atestar a



boa administração da Camara de Alco- 
chete.

Mas nada mais se fez, sem entrar-mos 
atnda pelas ruas da povc açãc que repre
sentam a incúria de quem devia olhar 
para este estado ds coisas, transforman
do-se tedas estas no inverno em perfeitos 
lodaçáes e r ‘-> verão n'uma serie de covas 
que é uma vergonha'

E  continuamos sem iluminação, victi- 
ir.as das birras  dc quem devia produzir 
melhores obras.

Quando nos qtiizerem dar luz, nós ca 
estamos, porque já nos vamos conven
cendo que è aguentar e cara a le g r e . . .  
até um d;a.

* * ......................

•Continua . grassando a epedetnia do Sa
ram po que klizmente não tem tidocon- 
sequencias mas. tendo sido o sr. Dr 
•Chambel mcau-favel nos cuidados 
aos do nte?.

* *
*

Muitos cidadãos d’etóa localidade fo
ram á« reíinspeções, sendo alguns apura
dos e outros isentos definitivamente e 
condicionalmente.

* *
*

Um grupo de senhoras, coadjuvadas 
por alguns rapazes, instalou n’ uma espa
çosa casa um Novo Club, fazendo resur- 
gir agsim o Aptigo Club, que por moti
vo da montagem do nosso amigo Maga
lhães teve que sahir da casa onde du
rante dezenas de annos ali. esteve insta
lado.

Algumas festas se têm realisado já e 
Outras se pro jectam  para d u ra n te  o ve
rão, q uebran do assim a monotomia dos 
logares pequenos. C,

fl Sunla Paíríoíiaa
Em artigo de fundo, que diga-se de 

corrida, já tratamos, não pela beleza do 
nosso arrazoado, mas unica e simples
mente pela consideração que nos merece 
a missão de que a Junta Patriótica está 
imeumbida, do que se tem feito e mui- 
que ha a fazer.

Filhos d<* Aldegalega estão já fora do 
paiz em serviço da Patria.
Pelo menos, temos jà conhecimento, dJ- 
uma pretendeute ao subsidio da Juuta e 
a confirmar-se o que se afirma, novos 
pretendentes virão e a Junta, que com 
inais um pouco de trabalho pode reco
lher mais fundos,5 puderà mais tarde 
atenuar as agruras das familias necessi
tadas.

Náo desejamos repetir aqui as conside
rações, que já fizemos, mas como até 
agora, não vimos a Junta dar signats de 
si -antes promotendo continuar ra  som- 
nolencia em que caiu, novamente levan
tamos o nosso brado, lembrando, que 
um dia que se passa é um desperdício 
de tempo para ponderar.

Lendo os jornaes da capital, verifica
mos a louvável persistência com que se 
trabalha, já nos grandes centros, jà nos 
logares pequeninos, onde todos alegres e 
patrioticamente procuram assegurar o 
bem estar dos que precisam pela ausên
cia dos braços que os amparavam e que 
heroicamente se foram a bater pela Patria

E  r.ós coactos, sem vermos a Junta Pa
triótica iniciar de novo a humanitaria 
crusada tão. brilhantemente começada e 
acolhida com plena satisfação por nós 
todoS.

E  hoje como hontem:
Dar novo impulso à bela obra enceta

da d cumprir mu nobilíssimo dever hu
manitário.

Homem ruivq e mulhçf barbuda a 
tre.s legoas de d.stancia os sauda.

Tesouradas
«A Razão» da outra semana diz que, 

por proposta do sr. Castanheira, . d/ora 
Avante todos o% indivíduos que queiram  
construir ja z ig o s  no cemiterio cresta vi
la, são obrigados a apresentar conjunta
mente, com o repuenmento a respectiva 
planta em duplicabo, ficando aqudla em 
poder da camara para assnn se poder 
verificar se a piau ta e' devidamente exe
cutada.

Peia redacção vê se cue fica em poder 
da camara a vila para se poder verificar 
se a planta é deviaameQte executada.

Vai tudo de uma vezí

* *
• *

Deixamos agora os duplicados, v.uáos 
d esta que é muito simpk-K

N a secretaria um livro destinado ao 
registo dos ja ftg o s , sendo obrigado to
dos a lerem inscrito na parte in fer.o r  q 
nmrner* de ordem do 7  v£è re ler ido.

Esta coisa de todos serem obrigados a 
terem, na parte inferior, inscrito o nu
mero de ordem não cheira !à muito bem. 
Estamos desconfiados que nem todos se 
sujeitam a serem marcados por >.ssa for
m a.. .

*
* afc

Diz o Darnião de Goes de Alemqer 
que o sr. dr, A fonso Costa não podia 
recusar a honra que lhe conferiu o ret 
ie  Espanha, sob pena de o ofende '', o 
que podia se> grave.

Quer dizer: se pudesse recusar recu
saria; mas corno não poude recusar, 
aceitou. A recusa podia ser grai'e e tão 
grave que atè o sr, dr. Afonso Costa era 
capaz de ficar cora o numero de ordem 
na parte inferior. •

*
* *

Diz tambem «O Azar» ultimo que 
está acostumado sempre a fazer justiça 
até mesmo sern ser suplicada.

E ’ o fazes! Veiam la os artigos que 
tem publicado a favor da verdade e da 
justiça que pertence legitimamente ao 
Povo do Samouco depois de Ele ter vin
do suplicar justiça? E esta agora ó paren- 
tinho!!.........

*  í í ô s s #  m ih
Toda a genre conhece de sobejo os 

altos esfoços, resultantes da longa pratica 
e muita pericia do abalisado mestre Ma
nuel Marques, que é preciso fazer para 
conseguir sair a salvo os vapores em ma
rés baixas que d’esta vila partem para 
Lisboa.

Se a memória nos não falha, longos 
annos vão passados, sem uma draga na 
sua faina desvastadora mas benefica ,nos 
visite e facilite a navegação na estreita 
cala navegavel no nosso rio,

0  açoreamento oonfiiiua sem descanço 
e se medidas imediatas não ferem toma
das teremos a desagradavel surpreza de 
assistirmos ao espectáculo de os vapores 
. .  .engarrafados.

Vamos, mão* á obra. Aldegalega ju :g >  
mos ter direito a solicitar do governo a 
soleção d’uma causa justa e de grande 
interesse publico.

Rasóável e, pois, que nos atendam os 
que lá em cima manejam a barca do 
governo.

Barca e vapores sem agua e vento 
propi.cios não podam chegar a porto de 
salvamento.

Mãos á obra! O tempo urge e nós cá

Mãos á obra! O tempo urge e nós cá 
estamos para lourar os que meterem 
hombros á empreza.
E' principiar!. . .

0 P  í prSQISO S3Í16f-S8
De «A L u cta»=

Mas o que quer dizer isto,
Sar.to nome de Jesus?
Irem dar a Cruz de Christo 
A  quem poz Christo na cruz!

Um mártir do deosr

E ra  na Irlhanda. A ’ porta d’uma 
prisão esperava a sua vez dc entrar, 
um pobre amponez rendeiro de uin rico 
proprietário. O anno tinha corrido mau 
e as colheitas vendidas e sub-arrendadas 
antes de tempo, mal chegaram para pa
gar as primeiras despezas do amanho.

Mas o proprietário íoi inexorável; com 
a escriptura do arrendamento na mão, 
exigia por forca a sua renda. O Gampo- 
nez não tendo por onde pagar, foi con
denado à prisão. Dureza implacavel das 
inflexíveis leis sociacs!

A  desventurada esposa do rendeiro 
com umfilho nos braços, desfeita em 
pranto, està là para se despedir do mari
do, ainda joven.

N’ isto roda uma carruagem, pàra em 
frente da prisão e apeia-se um rico per
sonagem. Era o credor d’aquela pobre 
familia. Viria,trazer o perdão?... Um 
raio de esperança iluminou o negrume 
d53quelles tristes corações.

—Perdoo-te e ponho-te em liberdade, 
se me deres o teu voto, diz o proprietá
rio.

O camponez olhou para a mulher, que 
nunca para elle teve tantos attractivos 
como n’aquelle momento de angustia.

Olha para o filho que^sorri para elle 
com uma seducção infantil, que nunci 
lhe tinha visto. Dentro d’aquelle coração, 
trava-se uma lueta horriveí. Custava tpo 
pouco dar o voto aquelle hom em !.. .E ra  
tão necessaria a sua vida para sucentar 
a mulher e o filho !.. .  E  ver-se separado 
dos que tanto am ava!.. Mas dar o voto 
era contra a sua consciência!.. .  E  o po
bre homem não sabia o que fazer: hesi
tava.

—«Não, mil vezes não», brada-lhe a 
mulher, enxugando as lagrimas; «lem
bra-te da tua alma e da tua liberdade!?.. 
E  sem mais hesitações o homem beija o 
filho, despede-se da mulher e diz aos eir- 
cunstantes: «abram camiinho, deixem 
passar, vou pa a a cadeia, que eu não 
dou o meu voto contra a minha consci- 
e contra a minha liberdade.»

Condição de pobre, condição humilde 
era a d?este camponez maso caracter era 
nobre, era de verdadeiro homem- A cons
ciência diz-lhe com império: segue o ca
minho da honra, sê homemj não te en
xovalhes, lembra-te da alma e da liber
dade, e elle tudo abandona e lá vae 
cumprir o martírio do 'd ever!.. .

Courada

No procimo Domingo, 27 do corren
te, realisa-se na Praça de Touros desta 
vila uma brilhante corrida promvida pela 
Sociedade Filarmónica 1.° de Dezembro 
Esta Sociedade ariematqu a Praça.e com 
esta coi rida que vai realisár, faz a inau
guração da presente epoca ta uro maquie, 
Os touros são generosamente oferecidos 
pelo opulento lavrador E xra,s Sr. Santos 
Jorge, que mais uma vez veiu demontrár
0 interesse e afeição que lhe merece essa 
coletivídade Sua Excelencia que é dum 
trato encantador e duma amabilidade 
que captiva, mediatamente acedeu ao pe
dido da incanpavel Direção da Sociedade 
colocando todos no dever dum agradeci
mento sincero, pois tanta p rw a  de gen 
tileza cáia no coração de todos filhos 
desta terra. Nunca são demais os incos-

mios para quem, como sua Excelenc;* 
tanta projeção e amizade dispensa á S a 
ciedade Filarmónica 1.° de Dezembro, que 
é uma legitima honra e um legitimo or
gulho de Aldegalega. Todos cs annos, 
com uma persistencia notável, Sua E x 
celenc: dispensa a Sociedade os maiores 
rasgos de altruísmo,?acarinhando-a, envi
ando-lhe conselhos e tendo para com ela 
atenciosas deferencias e proteçÕes tão va
liosas que a todos sensibilisa.

E  assim, com o mesmo interesse e. u 
mesma proteção, voltou este anno a ce
der gentilmente os touros para esta co- 
rida que a todos os motivos deve ser 
brilhante e perdurar indefinitivame.nte 
po animo de todos os aficionados. Por 
isso tambem temos ouvido de todos os 
maiores aplausos e as melhor referencias 
dignas e merecedoras,, pelo ato desinte
ressado e nobre d’agora revelador dum 
carater a todos os titules respeitável

Para essa corrida, que está despertan
do 0 maior entusiasmo, citam-se já belos 
elementos. Consta-nos que tomará parte 
nela o distinto cavaleiro Morgado de Co
vas, o que por si só já é um atrativo 
enorme, e dizem-nos tambem que toma
rão parte Alfredo dos Santos, Daniel Nas
cimento, Custod o Domingos e outros dos 
nossos principais artistas. Não resta, duvi- 
portanto, duvida que deve ser uma tar
de bern passada e que a corrida se afi
gura das melhores que se tem rialisado 
na Praça d’esta Vila

E em vista das simpatias que a 1.“ de 
Dezembro conta, não é afirmar muito, 
dizer que haverá uma enchente colosal.

Aos touros, pois, Domingo 27 de Maio.

«3SBBBH833HB B S a a B

F A L E C IM E N T O

Sepultou-se na seita feira passada, 
sendo 0 corpo depositado em jazigo de 
familia, a sr.a D Antonia Rita d 3 Cunha, 
sogra do nosso prestante correligionário 
e amigo Jose Pereira Fialho.

No fumeral incorporaram-se muitas 
pesioas, sendo a urna tianportada pelos 
sr.* Antonio Rodrigues de Mendonça, 
Jose Fernando Repas, Jose Augusto Si
mões da Cunha, Manoel Soares Ventuaa, 
Antonio Neves e Manoel Rosa.

A iSx.18* famiiia da extinta apresenta- 
a expressão muito sincera do nosso paz ar

SECÇftQ LITERÁRIA 
C O F R E  D E  P S R O L A S

Extra n ha mos com paixão 
De não ter vindo á luz 
A  notícia na «Razão»
Da oferta da «gran-cruz».

Da cruz de Carlos lí i  
Que obriga à comunhão,
Dada ao homem do poleiro,
Não nos diz nada «A Razão»

D!imacuiada Conceição 
A cruz que foi ofr’ecida,
Foi deveras esquecida 
Nas noficias d’ -.< A  Razão».

Para advinhar

Ninguém o vc mas todos sentem 
Quando se mete em movimento,
1 odos erram e todos mentem 
Se disserem que não faz rento.

Mal dc--nós se elle nos faltasse. 
De nós 0 qua havia de ser?
Se tu ou eu não respirasse 
Eu e tu tinhamos dc morrer.



& O V BO S
Os ladrões epritimijirn desemfri- 

ã-.lamf-nU- coro as proezas e 
nUim^mentu qy^j todi, as noites 
dão signaes da sns presença.- *

Ainda não conseguiram deitar- 
lhe as mãos e ss não providenci
am com tacto v emergia, facii é de 
supor, que o* abusos continua
rão sem fim

Na sexta feira de madrugada 
assaltaram os armazéns <:!<? sr. 
Armindío Cheirada, e. pelo telhado 
roubaram graftèe porção de chou
riços Jargandb parte d<> roubo u’u 
ma azinhaga próxima quando se 
sentiram presen tidos.

Dois dias antes tinham assalta
do um quintal proximo.

A sairero-se a limpo das suas 
proezas, nunca nos veremos livres 
de ta\ praga.

Vorque não polieia a guarda as

( í.a publicação)

Faz-se saber que no dia vinte de 
Maio proximo pelas doze horas, á 
porta do Tribunal Judicial desta 
comarca de Aldeia Galega do Ri
batejo, se hàde proceder á arre
matação, em haste publica do pre
dio abaixo descripto, penhorado 
nos autos eiveis de acção executi
va por fóros, em que é autor Ade-

• LENHAS E  MA

De varias qualidadesW^ .de-se 
por junto e retalho na i'raVcssa 
do lagar da Cera N.° 5

"Vendem~se

Um predio com altos e baixos, 
horta, poço, adega e lagariça nú
meros 16 a 20. situado na Praça, 
Io de Maio.

Ou Iro na Rua Almirente Cindi
do dos Reis,, com altos e baixos, 

'números 19 a 23.
Outro no Laçgo da Igreja com 

altos e baixos, números i3 e  14.
Outro na Praça da Republica, 

números 13 e 14 e Bêco do Forte, 
iiumeft 19 cõm altos e baixos.

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

lirió’ Jeroaimo, casado, negocian
te, residente em Lisboa e reus 
os herdeiros e representantes oe 
Adelaide Maria da Conceição, fale
cida e moradoia que foi n vila e 
concelho de Alcochete desta co- 
iparCa, para pagamento dos foros 
que os reus são devedores ao au
tor, na importancia de vinte e cin- 

cudos e cinco milessimos, 
e demais despezas que afi- 
liquidarem:-

PREDIO A VENDER

as casas altas e baixas, 
sna rua da Calçada, da 

freguezia de Alcochete 
tcomarca; que confron- 

rte com Amelia Bottas, 
Manoel Gomes d’Anica, 

!e com Beco da rua na Cal- 
poente com Domingos da 
Fialho; prazo loreiro em 

ro escudos e trinta centavos 
'áes com laudemio de vintena 
utor Adelino Jeromm o, e acha

te deserpita na conservatoria 
-sta comarca sob o numero sete 
n e cincoenta e dois, a folhas 
uas verso do livro B dezenove; 

que vai á praça no valor de du
zentos e vinte escudos e trinta 
centavos..

Pelo presente annuncio', são ci
tados quaesquer credores incertos 
afim de deduzirem os seus direi
tos. Aldeia Galega, do Ribatejo 
vinte e seis de Abril de mil nove
centos e desessete,

Verifiquei o exactidão:

0  Juiz. de Direito,

Rocha Aguiam.

O Escrivão do 1.* oficio,

Alvaro Godinho dos Reis Cardoso

Â G U Á  DO  Â L A R D O

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

Diz-se na mercearia Salgado —  
Aldegalega.

Wê 'Palha enfardada .tÇ gi^B ranei 
para gado, palha ■ para cama tie 
gádo/ctjpa^asporções de io quilos 

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

P a l h a

de trigo enfardada a 60 centavos 
cada fardo, vende-se na

Praça da Republica— Gí

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

Qualidade muito fina. VENDE 
José Soares Rua do Caes, 22 e 2 4  
— Aldegalega.

FIGO

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

ca de alcool de GREGORIO GIL

sÉgat ‘MWMMM
; f í  é W W U

Fabrico manual só nos GRANDES ARMAZÉNS DE CALÇADO, Rua 
da Palma, 2Í>0 a 29Ó-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 caif preto, 3S40.
3> em fôrma americana, 4^00.

LOJA DO FREDERICO'

Uma armação de tres corpos e 
balcão com pedra em bom estado 
para restaurante serve para outro 
estabelecimento.

VENDE-SE

R. do Cais N." 18

»
))
3>
)>

1.“ qualidade, 4 $ 5o.
2 salas, 4^80,
km pelica com canos de fantazia,
5>$oo.
•em verniz e pelica ou canos de pa
no, 5$5o.
calf de côr, fôrma americana, 4#5o 
calf de côr, com pano, 5$oo. 
em pelica, 5$co.
em pelica, canos de pano, 5$ 5oo

Um colossal serilissento em iodos os géaeas 
í> homem, senhora e cre.Míia

Enviam-se encomendas para a provincia contra reembolso

•<#

S A P A T O S  PA R A  SEN H ORA
Sppaícs em cordovão, 1&40. <

» em pelica, 2S60,
» em calf, 2Í80.

. » em pelica (Carlos IX), 3^50,
» em pe!ica i." (Carlos IX), 4^00., 

Botas em pelica, 5^00.
» em pelica e verniz, 6^00.
» de côr. £ 'íoo.

Telefone 22.5C-C iSTÂBELEOiENTO
HOBTICQLO

Sementes nacionaes e estran
geiras para 

hortas, jardins e pastos

Preços especiaes para grandes tui- 
turas e revendedores

Importação e exporísçio dsrélas
ADUBOS

INSECTICIDAS E UTENSÍLIOS

Çranáe variedade erq 
plantas de estufa e at livre

i v e i r d s :

%
C / / 5 B 0 K

i  fa H o
Hf 10 sc m

(ás Laranjeiras)

i H H i m m m

Enviara-se catálogos ilustrado» grátis.
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