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O  acto cometido pelo gover-. 
no portuguez a respeito aos na-, 
vios germânicos, tendo sido bem. 
aceite pela grande, maioria do

i povo português, causou,, no en^ 
tanto, em certas pessoas, um es
tado de timidez grande desde 
ha alguns dias a esta data. O  
dificílimo problema da (crise 
das subsistencias obrigou o mi
nistério actual a requisitar pa
ra  o serviço de transportes to
dos os barcos alemães que se 
encontravam em, perfeita inacti
vidade nos portos nacionais, 
desde o inicio do conflito euro
peu. Toda a gente aprovou com 
sinceridade o acto do gabinete 
presidido pelo ilustre estadista 
Dr. Afonso Costa,, provocando, 
uma profunda admiração pelo 
grande republicano a firmeza 
com que procedeu neste assun
to. Portugal, que tem muitas e 
variadas razões de queixas da 
Alemanha, não agiu, no entan
to, sem respeitar os preceitos 
que lhe impunham o direito in
ternacional. Muito peor proce
deu o império do o Kaiser» a 
nosso repeito, invadinçlo-nos de 
surpreza as colónias, matando 
soldados nossps e desprezando 
por completo todas as  prescri
ções de cortezia e todos os de
veres para com uma nação a- 
miga. A Italia, que se não en-, 
contra em guerra  com a A.le-*. 
manha, e que dela não tem os 
agravos que nós temos, ao de* 
clarar o seu estado de belige- 
rancia com a Austria-Hungria, 
apossou-se do? navios alem.ães 
encontrados nos. seus portos. 
NÉn por isso a altiva Germa-? 
nia rompeu as suas relações com 
a adorável península dos Aper- 
mios. E’ porque existe no direi
to internacional, mundialmente 
reconhecido e aceite pelas na
ções. civilisadas., clausulas que 
permitem a pratica de actos da 
natureza do que foi levado a en
feito pelo governo português, 
sem que eles constituam, uma 
declaração de beligerância ou 
mesmo falta de cortezia para 
com o estado em questão.

O  receio que se nota em cer
tas almas simples é provenien

te do desconhecimento absoluto 
que possuem de assuntos deste 
quilate e que nunca podem nem 
devem traduzir falta de patrio
tismo. A Alemanha não tem mo
tivos para  declarar a guerra  a 
Portugal, O  nosso governo, 
fazendo a requisição dos. navios 
alemães, atendeu unica e sim-, 
plesmente ao estado financeiro 
do país. Foi para bem de todos 
nós que o ministério atual deli
berou servisse dos barcos ger
mânicos. Este seu acto deve ser 
abençoado por todos os portu
guêses, pois todos ganharão com. 
as consequencias dele.,

Quanto aos boatos que ulti
mamente se tçm espalhado ne
nhum motivo ha para se lhes 
dar credito. Alem da falta de ra
zão, que assiste á Alemanha pa
ra romper as suas relações de 
amizade çom Portugal, os ho^ 
tnens que compõem o governo 
atual teem bem a consciência 
da missão de que estão encar^ 
regados e saberão desempenhar- 
se dela coni a proficiência e o 
amor patrlo que os tem acom
panhado nas stlas deliberações.. 
As circunstancias que presidem 
ao estado actual da guerra  e a- 
quelas que originaram a requi
sição dos navios germânicos são 
bem. de molde a aconselhar-nos. 
que durmamos descansados, 
sem, receio dos terríveis «Zeppe-. 
lins», e de que a claridade da 
iluminação da, nossa terra  faça 
atrair a atenção daqiieles.e dos 
«çFaubes» sobre nós.

P a x  vobiscum.

C « M  M U N I C I P A L .
Sessão ordinaria de 28. do cor

rente.
Presidenta.:. Augusto Guerreiro da 

Fonseca. Secretários: João. Soares e 
Antonio Marques Peixinho. Presentes: 
Joaquim Majia. Gregorio., Jo.aquim da 
Silva Fresca, Antonio.,Pedro da. Silva, 
Joaquim Tavares Castanheira. Sobri
nho, Antonio Cristiaao, Sajo.io,,e José. 
Teodosio da Silva.

Lida e aprovada a, acta. da sessão 
anterior foi dado conhecimento do se
guinte

E$i&eí|isnte
Oficio da E.mpreza de Electricidade 

sobre a cessão, do tejrreiio para 0 esta: 
belecjmento duma nova industria;

Idem do general. S-r. Joaquim F. de. 
Azevedo Madureira, Chaves s.abre me- 
lho;-aftjent.Q.s, focais;

Idem do vereador senhor Antonio 
Maifques Peixinho pedindo a relevação 
da falta dada á sessão do dia 25.;

Atestado medico respeitante ao ve
reador senhor Diogo Rodrigues de 
Mendonça Junior;

Oficio do Comando de Infantaria. o.°
2. enviando, junta uma relação das. pra
ças daquele regimento l.iceçciadas e 
domiciliadas incursas no disposto do 
art.°- 53 do Regulamento Geral do Ser* 
viço do Exercito;

Idem do Comando de 1.° Esquadrão 
de Reserva sobre 0 mesmo assunto;

Idem do 1.° grupo de batarias de 
reserva sobre 0 mesmo assunto;

Circular do Governo Civil de Lis
bôa lembrando a matéria, da circular 
do Ministério do Interior a .0, 111 do 
mês de setembro de 1914;

Oficio da Alfandega de Lisboa pe
dindo. lhe sej.a satisfeita a. importancia 
de 3j.307$08, de direitos, -do material 
importado por esta Caiçara mediante 
fiança, e destinado á iluminação. electr,i- 
ca desta vila;

Circular de Antonio Martorell & C.a 
(Lmãos) sobra a exportação d.e vinhos.

IíeliE>eraçõcs.
Pela Comissão Especial Revisora de 

Contas foi apresentado 0 . seguinte,
p a r e ce r

A Comissão Especial Revisora de 
Contas nomeada nos termos e para os 
efeitos dos ar.tigos 71 e seguintes do 
Codigo,Administrativo Vigente, em ses  ̂
são ordinaria desta Camara de 1,4 do. 
corrente, examinando as, contas relati
vas á gerencia. do ano ultimo, referen
tes á.s contas., gerais do, municipio e á. 
administração, da Instrução, observou 
que estão devidamente organisadas, coí}- 
formamente aps preceitos legais, des
crevendo-se em verbas sagaradas e pe
la numeração , com que se acham inscri
tas, nos respectivos orçamentos e acom
panhadas de todos os documentos ati
nentes ás mesmas, comprovando-as e 
especificando-:se claramente as verbas 
respeitantes á receita e despesa. As 
contas começam pelos saldos em cofre 
de origens diversas com que se encer
raram as contas da gereacia anterior, 
estapdo descritas todás.as operações 
de receita e, despeza na ordem porque 
se. a,c.ham antorisadas no,s respedivos 
orçamentos, e terminam p,elos saldos,, 
que transitam, para. 0 ano seguinte, tu
do, finalmente,.na melhor ordem e for
ma legal.

Pelo que, ijca dito é, a. Comissão, de. 
parecer qua as referidas cpatas devem, 
ser julgadas, boas e validas, dirigindo.,, 
os seus louv.ores á digna. Comissão., 
Executiva deste Municipio, pd a  m,‘moi
ra como gerju os negocios municipais.,

Aldegalega do Riba.tejo,, 2.6,;d.e, fe-.. 
vereiro de 1916,.

Em face deste parecer a Gamara. 
por unanimidade e, atendendo ao dispos
to., deu as contas por. bo.as e validas.

Em seguida foi pelo digno Presiden
te da. Comissão Executiva apresenta
do. 0 orçamento geral do Municipio. que, 
depois de examinado e discutido., foi 
unanimemente aprovado,.

Foi mais deliberado-,.

Apoiar a matéria do oficio de An. 
tonio Rostorell & 'C.* (Irmãos)^ fican
do a Comissão Executiva encarregada 
de representar nesse sentida ao Par
lamento;

Encarregar a Comissão Executiva 
do estudo do assunto respeitante ao 
oficio do General Sr. Joaquim F . ds- 
AzeVedo Madureira. Chaves;.

Ceder 0  terreno á Empreza de Ele
ctricidade desta vila pelo tempo que 
falta para completar 0 do contracto da 
luz; electriea mediante uma renda anul
ai de cento e ciacoeata escudos e co- 
municar-Lhe que não concorda com a. 
reducção das horas de iluminação;.;

Oficiar á mesma Empreza dando-lhe- 
conhecimento do oJicio da Alfândega;

Enviar á Comissão Executiva os o~ 
ficios respeitantes, ás faltas d.os resec- 
vistas;

Dar como justificada a falta do se
nhor vereador Diogo Rodrigues d& 
Mendonça Junior, é a dada. pslo. verea
dor senhor Antonio Marques Peixinho, 
á sessão ultime em virtude do pedido, 
de licença por dois dias d.a que se não 
paude tomar conhecimento;,

Pelo senhor- Presidente da Camara; 
foi dito que. achando-se sem chefe efe
ctivo a Secretaria propunha qua se pu- 
zesse 0 logar a concurso, 0 que foi 
unanimemente aprovado, devendo a. 
Comissão Executiva, cumprir, 0, mais. 
breva possível osta deliberação. Por 
fim a Camara, usando, da faculdade 
que lhe confere, q paragrafo unico. do» 
artigo vinte, e nove. do, Codigo.. Admi
nistrativo julgou a s . faltas dadas pelos, 
senhores vereadores ordenando, que 
fossem remetidos a juizo os que esti
vessem nessas, condições e marco.u pa
ra os dia.s trez, quatro, cinco, seis, se
te, dez, onze e. doze pelas, vinte horas^
a. sessão ordinaria.do. mês de abril....

COMISSÃO EZECUTIVA

Sessão ordinaria de i  do,, c o e 
rente.
Presidencia: Joaquim Maria Grego-, 

rio. Assistência: Antonio Cristiano Sa~ 
loio, José Teodosio da Silva e Josó 
da Silva Lino Vareiro.

Lida e aprovada a acta da sessão an
terior foi dado conhecimento Uo .seguin
te.

Expediente., ' '
Relações de faltas respeitantes ás es-.. 

colas mixtas ds Atalaia D. Celestina, 
de, Almeida e Conde Ferreira desta 
vila. e respectivas notas de aproveita
mento;

Oficio do Comando do. Regulamento 
d.e Cavalaria u.° 4 enviando junta em 
duplicado uma. relação dos reservistas-, 
que faltaram á r&vísta d.e iaspeçâo;.

Xçlem da Comissão Ezecutiva da,. 
Camara Municipal de Al.p.iarça sobre 0 
projecto 25,1-F apresentado, ao Par
lamento, pelo deputado Dr. Ant,onÍQ« 
Macieira; Idem do Sub. chefe da Eisca- 
lisação dos Impostos nesta vila pediiif- 
do se. digne, informar a quem. foram 
consignados, para Lisboa uma vitela, 
com, 0 , peso bruto de vinte, quilos.-e ou
tra que não foi pesada, abatidas ne.„ 
matadouro municipal, respeotjvamtaite;



em 20 de janeiro e em 24 de feverei
ro.

Circular do Governo Civil do Distri
to de Lisboa pedindo lhe sejam envia
dos os resumos das actas das sessões 
d’esta Comissão:

Oficio da Comissão Ezecutiva da 
Camara Municipal de Beja pedindo a 
afixação d’um edital que remete junto.

IBe!iJ>ea*açôes
Mandar afixar o edital enviado pela 

Comissão Ezecutiva da Camara Muni
cipal de Beja,

Atender á circular do. Governo Ci
vil de Lisboa;

Fornecer as informações pedidas pe
lo Snb-chefe da Fiscalisação dos Im
postos;

Comunicar á Comissão Executiva da 
Camara de Alpiarça que esta Camara 
já  tinha resolvido no sentido pedido;

Proceder á cobrança das multas re
feridas no oficio do Comando do Regi
mento de Cavalaria 4;

Deferir o subsidio de lactação res
peitante a Clotilde Coutinbo;

Pôr a concurso' o fornecimento de 
cincoenta metros de pedra basalto para 
calcetamènto de ruas na vila de Canha, 
e a construção dum cano de esgoto na 
rua João de Deus desta vila.

-------------------------------------------.

Banòa Bemoctaíica

São convidados todos os so
cios d’esta banda a comparece
rem na séde do Centro Repu
blicano Democrático des ta  vi
la, na próxima quinta feira, 9 
do corrente, pelas 21 horas, 
para se proceder á eleição do 
Conselho Fiscal e da Mesa da 
Assembleia Geral. Não compa
recendo numero legal fica a 
mesma eleição transferida para 
o dia 11 á mesma hora e com 
qualquer numero.

------ ;---- — -------:------ T—

NOTA PO LIT IC A  LOCAL

Na passada quinta feira, pe
las vinte e uma horas, reuniram 
em sessão conjunta no Centro 
Republicano Democrático as 
Comissões Municipal e Paro
quial do Partido Republicano 
Portuguez nesta vila.

Foi- lido o expediente que 
constava de varios ofícios entre 
os quais se contavam um da 
Comissão Organisadora da 
Festà da Arvore, outro do Di
rectorio, chamando a atenção 
para o que dispõe a Lei Orga-  
nica ácerca da eleição das co
missões politicas locais, e ainda 
outro da mesma entidade sobre 
o proximo Congresso do Parti
do que deve ter logar em Coim
bra nos dias i 5, 16 e 17 de a- 
bril proximo. Foi deliberado dar 
todo o apoio possivei á Festa da 
Arvore. Sobre a eleição das 
Comissões ficou assente que, 
em conformidade do disposto 
na Lei Orgânica, se procedesse 
a ela no dia 1 de Maio proximo. 
Relativamente ao Congresso 
foi resolvido fazerem-se repre-,  
sentar nele a Comissão Munici
pal e a Comissão Paroquial pe
los srs. dr. Manuel Pauimo G o
mes e. Jacinto Augusto Tavares 
Ramalho, respectivamente seus 
presidentes, e pelos srs. dr. G a 
briel da Fonseca, pela direcção 
do Centro, e José Augusto Sa
loio. pelo jornal O Domingo, 
e oficiar-se em seguida ás Comis-

PERFIS
VI

Usa prego no chaper.,
Agua fria não qiier vêr,
Manda os outros para 0 céu 
E  tem medo de morrer.

Na «caverna» passa dias 
Em grandes «maquinações»,
Não tem nada de matias 
Mas tem muitas comichões.

Para 0 vento resguardar 
Não ha como 0 guarda-chuva.
Se tens capa pr’a talhar 
Vê 0 m olde.. . Uma luva.

M a x .

sões Paroquiais e Juntas de Pa
roquia de Canha e de Sarilhos 
Grandes, para que comuniquem 
as suas representações ou as 
pessoas em que delegam a mes
ma. Conta-se com outras repre
sentações, :entre as quais pode
mos ja indicar como certa a que 
ha-de recair na pessoa do nos
so dedicado correligionário An
tonio Joaquim Ribeiro, digno 
vice-presidente da Comissão 
Paroquial desta vila.

■ _____  . _:.....   ............  1 ,■

®s navios alemães eausíriacos

Abstraindo, neste momento 
grave, da côr politica do gover
no, que se encontra á frente dos 
destinos de Portugal, esse go
verno duma nação livre, inde- 
pedente e honrada onde se a- 
cha implantada uma fórma de 
governo reputada a mais con- 
spntanea com as necessidades e 
progresso do paiz, entendeu, em 
nome da salvação publica e de 
acôrdo com a Inglaterra, sua 
fiel; secular e tradicional aliada, 
requisitar os navios alemães e 
austríacos surtos nos portos > 
portuguezes, munido duma au
torisação parlamentar e basea
do em outras rasões de Estado 
e assim, em plena segurança do 
seu direito sem arrogancias, mas 
com firmesa, ordenou que se 
tornasse posse temporaria d e s 
ses navios, sendo arriadas as 
suas bandeiras e arvorado o 
pavilhão nacional empregando 
para isso as formalidades da 
ordenança.

Em redor deste ato de politica 
interna a que preside, em virtu
de da Constituição, o veneran
do chefe do Estado, tem-se es
palhado os mais ignóbeis, inve
rosímeis e desencontrados boa
tos, adredes a enfraquecer a a- 
ção do governo numa ocasião 
em que ele deveria contar com 
a ajuda de todos os verdadeiros 
portugueses, não obstante tam
bem a sua côr politica, ajuda 
que excluiria por dompleto a i- 
dea de favor ou comiseração 
choramingas e sim constituiria 
o cumprimento dum gratíssimo 
dever perante uma questão in
ternacional, que poderia e pó
de ainda asedar-se e tanto quan
to mais fraqueza moral encon
trasse.

Desejaríamos tambem ver

por parte das Camaras munici
paes, a começar pela da capital, 
que n’outras ocasiões tão nobres 
exemplos tem dado, o manifes
tarem-se em favor da patriótica 
deliberação do poder ezecutivo 
e desde logo , sucedesse o que 
sucedesse pois, assim, decerto 
mais por um ato de inércia, do 
que de falta de patriotismo dos 
povos, que elas representam, po
derá parecer com o seu silencio 
que colocaram do lado das for
ças contrarias, isto é, a favor 
da Alemanha e da Austrúi e 
ainda dos adversarios da Repu
blica, delirando por nma restau
ração monarquica nestâ bela 
oportunidade.

Parece-nos que o dever de 
verdadeiros patriotas não será o 
colocarem-se por de traz da 
cortina a vêr em que páram as 
modas, como praticaram alguns 
quando da revolta do Porto de 
3 i de janeiro, o que se repetio 
em 5 d’Outubro e 14 de Maio 
e se hade repetir sempre em- 
quanto houver medrosos e e- 
goistas videirinhos.

Agora em 23 d e ‘ Fevereiro 
aconteceu o mesmo e cabe aqui 
dis/ermos ou recordarmos a fra
se do general comandante da 
i.a divisão dirigida ao marechal 
Saldanha quando da revolta de 
19 de maio: acompanhe-me, ge
neral, ao palacio da Ajuda! Não, 
0 meu coração está lá, mas o 
meu dever está aqui. Quando 
foi da intimação que a Alema
nha fez ao valentão Mousinho de 
de Albuquerque governador ge
ral de Moçambique, em lugar 
de a fazer primeiro ao gover
no português, para ir a bordo 
dum cruzador alemão, que ines
peradamente entrou em Lou
renço Marques de morrões ace
sos,, deu uma satisfação àquela 
nação, [mandando arvorarar a 
respetiva bandeira no mastro 
dum navio de guerra português, 
que ali estacionára, saudando-a 
com uma salva de 21 tiros e isto 
por causa duma questão com 
o consul alemão que fora ataca
do pelo povo por incorretamen- 
te se não descobrir á passagem 
duma procissão. Mourinho ne- 
gara-se terminantemente a faze- 
lo, telegrafando ao governo, pe
dindo a sua demissão, que não 
foi aceita. Porem, reunido o 
conselho de ministros, sob a 
presidencia de D. Carlos, resol- 
Veu-se que o rei enviasse um 
telegrama por ele assinado e 
em que, tratando por tu e por 
amigo a Mousinho, lhe pedia 
para dar a satisfação pedida pe
la Alemanha, afim de se evitar 
o bombardiamento e ocupação 
da provinda. Mousinho cumprio 
mas as lagrimas bebi-as. Viva 
Portuga!!

Ecos e iNoticias

M esasíre
Por noticias vindas de Lisbôa che

gou ao nosso conhecimento que 0 nos
so assinante Raul Alfredo Coelho foi 
vitima de nm grave desastre na esta
ção do Caminho de Ferro de Santa 
Apoloaia n'aquela cidade.

Parece que aquele cidadão deu uma 
queda da aLtura de alguns metros 
tendo fracturado uma perna pelo que 
se encontra em tratamento 110 hospi
tal de S. José. Lamentamos sincera
mente 0 desastre e fazemos votos pa
ra que o sr. Raul Coelho em breve se 
veja completamente restabelecido.

Ferias
Em goso de ferias dò Carnaval saí

ram d’èsta vila para Evora o Sr. Dr. 
Joaquim de Brito da Rocha Aguiam, 
meritissimo Juiz de Direito d’esta Co
marca, e Sua Ex.ma Esposa. A Suas 
Ex.as desejamos umas ferias felizes e 
um regresso venturoso.

ISvasão de presos
Na noite de sexta feira para sabado 

evadiram-se da cadeia d’esta vila os 
presos Joaquim d’Oliveira; Afonso 
Soares e João Mendes Ribeiro.

A fuga deu se por meio de um bu
raco que os presos referidos fizeram na 
espessa parede do edifício da prisão 
junto ao chafariz existente no Largo 
da Caldeira. O primeiro dos evadidos 
fazia parte da quadrilha que andava 
cometendo varios roubos nos arredo
res d’esta vila e ultimamente á Te
souraria da Camara Municipal d’onde 
roubaram trezentos e tantos escudos. 
Os dois restantes tinham ha pouco 
tempo roubado uns cavalos da herda
de do opulento lavrador Antonio dos 
Santos Jorge. Foram imediatamente 
tomadas providencias paça se proceder 
á captura dos evadidos.

CARTEIRA ELEGANTE

A niversários
Fez anos na passada quarta feira o 

nosso assinante Ex.mo sr. José Cipria- 
no Salgado Junior.

Fazem anòs:
— Iíoje 0 nosso amigo e correligio

nário Maximiano Francisco José.
— Na.próxima terça feira o senhor 

José Luiz Cardeira.
—N a  qu in t a  fei ra 0 senhor Carlos 

Romano Gonça lve s ,  distinto aluno do 
licèti de Setúbal, liiho do nosso bom 
amigo e camarada de redáção Antonio 
Lourenço Gonçalves, digno escrivão 
do segundo oficio d’esta comarca e à 
menina Leonor Baldrico Tavares, gen
til filha do nosso dedicado amigo e 
correligionário Diogo Tavares, honra
do tesoureiro da Camara Municipal 
d’este Concelho.

A todos uma longa repetição.
__________ ___________ ___ i__

CONGRESSO ORDINÁRIO
DO

Paríibo JRepublicano Poríugucs

A Companhia dos Caminhos de 
Ferro Portugueses e o conàelho de 
administração dos Caminhos de Ferro 
do Estado, acabam de comunicar ao 
Diretorio do Partido Republicano Por
tuguês -que concedem a redução de 
50 °|0 era todas as suas linhas aos 
portadores1 dos bilhetes de identidade 
do Congresso.

A Empreza Insulana de Navegação 
faz a redução de 10 nas passa
gens de ida e volta entre as ilhas dos 
Açores e Madeira e Lisbôa, quando 
efetuadas pelo vapôr «S. Miguel» que 
chega a Lisbôa a õ ou a (3 d’abril 
próximo e que regressa em 20 do 
mesmo mês.

A Empreza Nacional dè Navegação 
faz a redução de 20 “j9 nas passagens 
de ida e Vnita tendo os bilhetes a va
lidade de 6 meses.

-----------------— --------------------—

FESTA M  APí VOBB
SScsasaliâ© tle «le fevereiro

Presidencia: D. Maria José da
Conceição Batista. Secretários: Victor 
Fernandes Guerra e José Teodozio da 
Silva. Assistência: D. Herminia Au
gusta Esteves, D. Henriqueta Marinho



A IB.4SÃO

Palfcares, D. Maria Victoria da Con
ceição Rodrigues, D. Emilia de Oli
veira Arriil, Manuel de Medeiros Ju 
nior, Joaquim Maria Gregorio, José 
Maria de Vasconcelos e Francisco Au- 
gnsto Ferra.

Pelo sr. Manuel de Medeiros Junior 
foi comunicado á comissão que o 
E x .rao Inspetor do Circulo Escolar de 
ÍSetubal havia dado ampla liberdade 
para que a Festa da Arvore se rea- 
íisasse depois do Carnaval isto em 
virtude da auctorisação pedida pela 
mesma comissão' e de não ter havido 
n ’este ano como no transacto imposi
ção do Ex.'"° Msni.stro da Instrução, 
prra que a Festa se efetuasse em todo 
o paiz no dia indicado pelo «Século 
Agricola».

O sr. Victor Fernandes Guerra co
municou que particularmente o sr. 
Antonio Damaso de Carvalho lhe ha
via dito qúê de' bom grado cederia as 
salas do teatro de que é emprezario 
afim de no mesmo se realizar a sessão 
solene.

A Ex.ma Sr.a D. Maria José da 
Concèiçeo Batista informou que o sr. 
Domingos Lacomba lhe havia respon
dido afirmativamente ao oficio enviado 
pela comissão em -que se lhe pedia pa
ra ensaiar o canto coral ás crianças 
das varias escolas.

O sr. José Teodozio da Silvs pro
pôs, senao aprovado, que se oficiasse 
ao sr. João Fonseca da Cruz para for
necer gratuitamente a corrente para a 
iluminação no local da planta
ção da Arvore;

Foi rezolvido que a plantação da 
mesma se eietue no dia Ç0> de Março 
corrente na Praça 1.° de Maio e que o 
s,r. Joaquim Maria Gregono se encar
regue de arranjar casa para n’ela ser 
ensinado o canto coral ás crianças 
que hão de tomar parte na Festa.

Por ultimo foi ainda comunicado 
pelo sr. Medeiros que os Monte pios 
Aliança e Espirito Santo davam o seu 
inteiro apoio á Festa da Arvore a 
realizar n’esta vila.

---------------- --------------------------

]para a construção ònm hospifal 
em Àlòegalega

Por intermedio do sr. administrador 
d’este concelho, nosso amigo José Au
gusto Saloio, subscreveu com cinco es
cudes pará a construção d’um hospital 
em Aldegalega, o sr. Carlos Beja da 
Silva, brioso tenente do nosso exercito 
atualmente em Ambrizete, Africa Oci
dental.

--------------<£©©£=-------------

ãàaas
Horário òos vapores no proximo 

me£
Em regra o vapôr sae d’esta vila 

ás 8 horas. N’este mez ha as seguin
tes alterações:

Dia 5 ..............7,30 h.
» 18 ..............9 »
» 19 ..............9,40 »
* 20 ..............7 »
d 21 ..............7,30 »

Morario t)os Caminhos' be IF

ALDEGALEGA

Partida 8 
» 1 2 , 1 0  

16.40 
» 20,20

LISBOA

Partida 9,10 
» 11.40
» 16,30 
» 20:lõ

erro

LISBOA

Chegada 1,5 
» 14
» 18,30
» 22.15

ALDEGALEGA

Chegadas 10.47 
» 1 3 J 3
» 18.30
» 99'rS

A l M X J I s r C I Q g

ANUNCIO
Comarca bc Ãli)eia Íiaíega t)o 

Ribatejo

( i . a imbSicação)

Faço saber que por despacho 
do, Ex m0 Sr. Dr. Juiz Presidente 
do Tribunal da Relação de Lis
bôa, foi prorogado por mais 
trinta dias a contar de hoje e a 
terminar no dia um d’abril pro
ximo futuro, a correição n’esta 
comarca, o que se anuncia pa
ra os devidos efeitos.

Aldeia Galega do Ribatejo, 2 
de Março de 1916.

O escrivão de 2.® oficio

Antonio Lourenço Gonçalves.

Verifiquei a exactidão

O juiz de direito

R ocha Aguiam.

Âugusío Êuerreiro í)a Fonseca 
so lic itad or

Cartorio: R. Almirante C. dos Reis 
A LD E G A LEG A

ANUNCIO

Comarca] be Âltteia Joraíega bo 
Êibaíeja

(i^a psiblicaçâo)

Faz-se saber que no dia do
ze do corrente, pelas doze ho
ras á porta do Tribunal Judi
cial desta comarca de Aldeia 
Galega do Ribatejo, se hade 
proceder á arrematação em 
hasta publica, do direito e 
ação do predio abaixo descri- 
pto, que vái á praça pelâ se
gunda vez, e separado pelo 
respétivo conselho de familia e 
interessados maiores, para pa
gamento do passivo descripto e 
aprovado no inventario orfano- 
logico a que n’este Juizo e pelo 
cartorio do primeiro oficio se 
procede por óbito de Emilia 
Mathias, tambem conhecida 
por Emilia Fernandes, viuva, 
moradora que foi no sitio do 
Esteval, freguezia de Sarilhos 
Grandes, d’esta comarca, em 
que é cabeça de casal Mathias 
de Melo Jurze, casado, mora
dor no referido sitio do Esteval:

PREDIO A VENDER

O  direito e ação a metade 
de uma fazenda, situada no 
Pinhal do Urso-Córte do Este
val, íreguezia de Sarilhos Gran
des, desta comarca de Aldeia 
Galega do Ribatejo, composta 
a metade, d e . uma casa para 
habitação, adega, casa para 
arrecadação, poço, vinha, ar
vores de fructo e terras de se
meadura; todo o predio é fo- 
reiro aos herdeiros de Albino 
de Carvalho e Cunha, em dois 
escudos e quarenta centavos e

duas galinhas, anuaes, com 
laudemio de dezena, e o refe
rido direito da metade do pré
dio acha-se arrendado pelo 
tempo de um ano, a Manuel 
Domingos Gonçalves, e é co- 
proprietario da outra metade 
do predio, o inventariante Ma
thias de Melo Jurze; cujo direi
to e ação á metade do referido 
predio, vái á praça no valor 
de quatrocentos escudos. .

A contribuição de registo por 
titulo oneroso, será paga por 
inteiro pelo arrematante.

Pelo presente anuncio são 
citados quaesquer credores in
certos afim de d e d u z i r e i  os 
seus direitos.

Aldeia Galega do Ribatejo,
2 de Março de 1916.

Verifiquei a exatidão

O Juiz de Direito

Rocha Aguiam .

O Escrivão de Direito.

Alvaro Godinho dos R eis C a r
doso.

G A B R IE L  DA FONSECA
A D V O G A D O  E  N O T Á R IO

Cartorio: ES. Alssslraroíe
Caudido dos H eis

(Morada: R. João Deus)

advogado

Escritorio: Rua Mártir de Montjuich 
A L D E G A LEG A

S A P A T A R I A  l.°  DE MAIO
=  de =

CARLOS ANTONIO DA COSTA

Calçado feito e por 
medida. Fazem-se to
dos os trabalhos com 

rperfeíção e rapidez por 
preços módicos. Rua Serpa Pin
to, 2 e rua João de Deus, 1.

ALDEGALEGA

ANTONIO DA CRUZ
iagente das aperfeiçoadas 
■;e silenciosas máquinas

® # i S,nger-Um»)

liiaa SiigsBd Sionibarda. 1 5
ALDEGALEGA

uUii yn
E S C R I V Ã O - N O T A  B I .0

A i m j a s r c i o

I s c d í ó r i o —R. Almirante Cândido 
dosReis n.° 4.

BScssdeascóa — R. da Praça da Re; 
publica n.° 4.

ALDEGALEGA

,111

Im ie

{ f . a publicação)

Faz-se saber que no dia de- 
senove do corrente, pelas dez 
horas, á porta do Tribunal Ju
dicial desta comarca de Aldeia 
Galega do Ribatejo, se hade 
proceder á arrematação em 
hasta publica; dos móveis abai
xo descriptos e separados pe
lo respétivo conselho de fami
lia e interessados maiores para 
o pagamento do passivo des
cripto e aprovado no inventa
rio orfanologico por óbito de 
Emilia Mathias, tambem conhe
cida por Emilia Fernandes, 
viuya, moradora que foi no si
tio do Esteval, freguezia de Sa
rilhos Grandes desta comarca,, 
em que é cabeça de casal Ma
thias de Melo Jurze, casado,, 
morador no referido sitio do 
Esteval des ta  comarca.

MOVEIS. A VENDER

Uma cómoda usada; um re
logio de meza e um toucador, 
que tudo vái á praça no valor 
de quatro escudos e cincoenta 
centavos

4$5o
Pelo presente anuncio são, 

citados- quaesquer crédores in
certos afim de deduzirem oa. 
seus direitos.

Aldeia Galega do Ribatejo % 
de Março de 19x6.

Verifiquei a ezatidão.

O Juiz de Direito

Rocha Aguiam

Escrivão de Direito

Alvaro Godinho dos Reis C ar
doso.

.Nlm flu
so lic itad or

R U A  D A  P R A Ç A
A LD E G A L E G A

fábrica òe Brochas e ÍW e is
DE

ANTONIO RODRIGUES JORGE

Fazem-se brochas e pincéis 
pelo sistema mais aprefeiçoado 
do estrangeiro. Atualmente es
ta fábrica compete com a fabri
cação estrangeiaa, igualando a 
perfeição e qualidade. Especiali
dade em brochas feitio de pera, 
sistema alemão, frinchas e bro
chas sistema francez, etc., etc.

Envia-se gratis o catalogo 
ilustrado a quem c requisitar.

RUA D O  BARÃO 41. (áSé),

L I S B O A



A I t A Z Ã ©

Âníonio be Soitsã íjouveia
=  com

Loja de latoeiro de folha 
branca, louça de barro e de es
malte e drogas.

79, 81 e 83 ■ 
dos Heis

R. Almirante Cândido 
- 79, 81 e 8o.

A L D E G A L E G A

COM ERCIO P O PU LA R
DE

EMIDIO PIR ES & C.a

Completo sortido de fazen
das de todas as qualidades. Mer- 
ciaria e Padaria. Variadíssimo 
sortido de móveis de madeira 
e de ferro. Colchoaria e máqui
nas de costura.

Preços baratíssimos e sem 
competencia. Vendas a pronto 
e a prestações.

i 5 a 19—Praça 5 de Outubro—15 a 19

AÍLIDJECiA&ECA

M M  D O S  P O S T A I S  I L U S T R A D O S
líoaa Silvestre Marfins

Grande sortido em novida- 
dedes de postaes ilustrados e 
roupas feitas para Senhora e pa
ra homem. Vidros para caixi
lhos, quadros, molduras espe
lhos. Artigos de retrozeiro, fan
queiro, tabacos, romances, ca- 
lendarios, blocos e almanachs.

Perfmurias e artigos para 
brindes o que ha de mais boni
to e mais fino.

143, RUA ALMIRANTE REIS, 145 
RUA MACHADO SANTOS— 1

I

OTEL REPUBLICA
PROPRIETÁRIO

Este hotel recomenda-se pe
la sua situação, perto do cami
nho de ferro e da ponte dos va
pores e pelo asseio e comodida
des que proporciona aos seus 
Ex.mos clientes.

Recebe comensais e fornece 
comida aos domicílios por pre
ços modicos. Aguas mineraes e 
minerq-tnedicinais e vinhos de 
todras as”quaiidades.

23,  2.7— R.iiARTIR MONTJUICH - 23,  2 1

A .  X_< X3 E  Gr A .  J - j  E  GrA .

/ W T Í P& n i  i  ii A 11111 £ i A R S A
JO S E  ANTONIO PIALGATA 

Sucessor,.

• 'BSàsaçseS T a v a re s  P a a la d ã '

Gértsrcs-aiimenticios de pri
meira- qualidade.

2 —Rua -MagalBàes* Líraã*—’4:

A L  D L  G Á L t  u A
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Freberico íj .  Htbeiro ba Êosfa 
' CASA FUNDADA EM 1880

com

M E R C E A R I A ,  Pape
laria, Livros de recreio e para 
escolas, tabacos, grande sorti
mento de bilhetes postais íIust 
trados. Sempre novidades.— i 3 i 
rua Almirante Cândido dos 
Reis. — A L D E G A L E G A .

VENDA DE VINHOS
DE

BoBialsígos da SSilva IStssso

O  proprietário comunica aos 
seus freguezes que mudou os 
o seu estabelecimento para a 
Rua Almirante Cândido dos 
Reis n.° i o i .

ALD E G A LEG A

OSÈ TEODOZIO DA SILYA
Com fábrica de gazozas e pi- 

rolitos, soda-water,  licores, cré- 
mes etc, pelos sistemas mais 
modernos e aperfeiçoados. Sa
tisfaz-se qualquer pedido, envi
ando-se a remessa a casa do 
freguez, mesmo fora da sedç do 
concelho.

RUA FORMOSA 
A L D E G A L E G A

OFICINA DE LATOEIRO

Severo bas Irícues ííoxtueia

Ezecuta todos os trabalhos 
com. perfeição e rapidez. — rua 
Almirante Cândido dos Reis, |3  
e 75.—Aldegalega.,

CASA COMERCIAL
—=  de = —

O  proprietário deste estabelecimento participa a todos os se
us Ex.mô freguezes que continúa a vender todos os artigos da sua 
especialidade mais barato 20 °[0 que qualquer outra casa.

P R A Ç A  D A  R E P U B L I C A
R .  A L M I R A N T E  Ç A N D I D O  D O S  R E I S

ALDEGALEGA

CONSULTORIO CIRÚRGICO DENTÁRIO

AHTQIVID 33UA BTE M M E Í B A
Diplomado em farm ácia, Medicina e C iru rg ia  Dentaria pela Esço« 

la Medica de Lisboa.

RUA DE ALCANTARA. 53, i,«

ESPECIALIDADE

itxfraçãa beníes sew bar. I raíamenfo be
ioàas as baenças iníecrosas ba boĉ

Obturações (chumbagens) a ouro, esmalte, porcelana, platipa e cimento desde 1$0Q, 
Dentes a pivot, <iesde 3$50.
Dentes artificiaes, desde l&OO.
Dentaduras completas, desde 30$00.
Dentaduras completas — placa d’ouro, 100;500.
Modilicam-se dentaduras feitas em qualquer consultorio, nacional ou ççtrangeiro, 

garantindo mastigação perfeita.

Das y ds g horas da manhã— cada extração $ 2 5 .
D a h i em diante— cada extração $5 q

Sucursal em Aldegalega. — R. Almirante Cândido Reis

P A D A R I A  V I A N E N S E

ANTONIO 'MORAIS* DA COSTA JÀCOME
Pão de luxo e de familia de fabrico esmerado. Generos dç 

merejaria, bombons, chocolates, etc.

118-R. ALMIRANTE CÂNDIDO DOS REIS-120 
a l d e g -a l b g -a

á 1 á IA á A |t i  â l í  11 ââíláÂ ááA áâáâ ilA áááâááááâááá

Í J & Ú G Ã B M  C E N T R A L .

DE

A U G U S T O  R A M O S  C A R D E I R A

Grande sortido de drogas de todas aà proveniências ç qualida
des, taes como Alvaiade, Tintas, Aguas mineraes e medicinais, 
Produtos quimicos e farmacêuticos, Artigos de perfumaria nacionaia 
e estrangeiros, Cimentos das melhores marcas, Rafia, Sulíatos, En-« 
xofre, tudo, emfim, que respeita a uma e bem fornecida drogaria. .

P R E Ç O S  S E M  C O M P E T E N C IA  

ĵ ncontra-se kabitiíaba a fornecer-se bas melhores casas ba pai|

DA RSFUSLSaA

i


