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MELHORAMENTOS
A camara municipal des- 

ta villa, digna e briosamen
te tem envidado todos os 
esforços para a levantar á 
altura que realmente me
rece. Proximo de Lisboa, 
diariamente visitada por 
pessoas dalli, era realmen
te vergonhoso o estado de 
desleixo em que se encon
trava esta pobre terra, di
gna de melhor sorte.

Graças á boa vontade e 
zelo incontestável dos illus- 
tres vereadores, vae Alde
gallega seguindo o cami
nho do progresso, dotada 
a pouco e pouco com im
portantes melhoramentos. 
A dragagem sobretudo foi 
um alto serviço que o mu
nicípio prestou aos habitan
tes desta villa e aos que a 
desejem visitar. Honra seja 
aos que metterem hombros 
arrojados a tão util em- 
prehendimento.,Assim co
mo combatemos a incúria 
e 0 desleixo das auctorida
des que teem a seu cargo
0 bem estar dos seus ad
ministradores, quando para 
isso tenhamos motivos, es
tamos tambem sempre 
promptos a dar o nosso vo-' 
to de louvor aos que delle 
se tornam dignos pelos se
us actos de real e incontes
tável valor.

Nos festejos do Espirito 
Santo, deve Aldegallega 
ser visitada por grande 
quantidade de forasteiros; 
que elles fiquem bem im
pressionados com o aspe
cto agradavel que a villa 
lhe apresente, creando por 
essa fórma o desejo de vol
tar aqui. Esta terra merece 
realmente demorada visita, 
porque tem arredores lin
díssimos, onde a natureza 
expande á flux os seus dons 
maravilhosos.

Que os illustres cavalhei
ros que tão dignamente 
occupam os seus logares 
no municipio não esmore
çam na tarefa nobre que se 
impuzeram e continuem 
dando a esta villa novos at- 
tractivos* são os nossos de
sejos e d’aqui applaudimos 
sinceramente todos os es
forços que para tal effeito 
fizerem.

JOAQUIM  DOS ANJOS.

REAL SOCIEDADE NACIONAL DE 
HORTICULTURA EM PORTUGAL

Exposição de Pom ologia e 
H orticultura

110 pavilhão da Avenida 
da Liberdade, promovida  

pela R eal Sociedade 
Nacional de 

Horticultura de P ortugaly 
110 me\ de setembro 

de iq o 3
a v i s o -

Transporte dos productos 
para a exposição: —  O 
transporte dos productos 
é feito gratuitamente nos 
Caminhos de Ferro do Es
tado, isto é, nas linhas de 
Sul e Sueste, Vinho e Dou
ro e tem o desconto de 5o 
p o r cento nas linhas da 
Companhia Real dos C a
minhos de Ferro Portugue- 
zes.

Para esse fim o exposi
tor receberá da Secretaria 
da Sociedade a competente 
guia de transporte, que-de
verá preencher e apresen
tar na estação do caminho 
de ferro juntamente com 
os productos.

Inscripção dos exposito
res.—  As corporações e to
dos aquelles que desejarem 
inscrever-se como exposito
res deverão participar até 
ao dia 5 de setembro, em 
carta ou bilhete postal ao 
Sr. José Ernesto Dias da 
Silva, Secretario Geral da 
Real Sociedade de H o rt i
cultura (Avenida da L ib e r
dade., Lisboaj, os concursos 
em que desejam tomar 
parte.

pela  W1 recaão
Cíéral «iMgràesíIíes s*a

Ministério das Obras Publicas, Com 
mercio e Industr u

No mez de setembro, em 
dias opportunamente desi
gnados, terá logar em Lis
boa a Exposição annual de 
pomologia e horticultura  
da Real Sociedade Nacio
nal de Horticultura de Por
tugal.

Art. i.° A exposição com- 
prehenderá sete secções, a 
saber:

i ,a secção.— Viticultura: 
uvas nacionaes e extran- 
gejras.

2.a secção.— Pom ologia:

fructos diversos, criados no 
paiz: fructos exoticos; fru
ctos seccos e em calda.

3 .a secção.— Horticultu
ra :  legumes, hortaliças e 
fructos de cozinha; conser
vas diversas.

4-a secção;— T rig o s  e m i
lhos.

5 /\ secção.—  Prnpagan- 
'da: livros e jornaes.

6.11 secção.—  Floricultu
ra :  dahi ias, cactus.e plan
tas ornamentaes.

7.* secção-í—r A picultura.
Ar.. 2." Os expositores 

só poderão concorrer com 
productos seus,, cultivados 
por elles ou sob a sua dire
cção.

Art. 3 .° Todos os expo
sitores deverão apresentar 
os se.us productos devida
mente etiquetados e com a 
designação dosseus nomes. 
Não serão excluidos os ex
positores que não cumpram 
o preceituado neste artigo, 
sendo porém preferidos, em 
egualdade de circumstan- 
cias,' os que o observarem.

Art. 4.0 Para assegurar a 
egualdade entre todos os 
expositores só serão per- 
mittidas installações isola
das nos concursos espe
ciaes. A estas installações 
poderão concorrer os com
merciantes e induslriaes.

Art. 5 .° Todos os fructos 
seccos e as plantas orna
mentaes recebem-se dois 
dias antes, os productos 
horiicolas na vespera da 
abertura official da exposi
ção As flores cortadas no 
proprio dia até ás 11 horas 
da manhã.

Art. 6.° O cxp >sitor que 
no dia designado não apre
sentar os seus productos 
perderá o direito ao logar 
que lhe estava reservado, 
podendo, entret mto, fazer 
exposição da sua collecção 
■m outro sitio, no caso de 

haver espaço no recinto 
com a designação de reti
rado do concurso, não es
tando por este facto sujeito 
á apreciação do jurv, e não 
tendo direito a qualquer 
premio.

Art
são convidados a ap; esen 
tar uma relação escripta ou 
catalogo dos seus produ
tos expostos.

Art. 8,°' Essas relações,

7.0 Os expositores

rubricadas pelo jury da res
pectiva secção como signal 
de conferencia, servirão de 
documentos appensos ao 
relatorio do mesmo jury.

Art. 9.0 Os prémios con
starão d e :

Medalhas de ouro, prata,, 
cobre. .

Diplomas de medalha, 
medalha de ouro, prata, 
cobre e menção honrosa.

$ l .c Um diploma de hon
ra  será conferido ao expo
sitor que obtiver o; melho
res prémios na maioria dos 
concursos da exposição.

g 2.0 As medalhas, exe
cutadas em Paris e de um 
grande valor artisticò, são 
de cobre, cobre prateado e 
cobre dourado, mesmo as 
que nos diplomas figuram 
como sendo de prata ou 
ouro.

Art. 1 o.° Os prémios roe
rão conferidos segundo o 
mérito relativo dos produ
ctos, não devendo com- 
preliender-se que, mesmo 
quando haja um unico con
corrente, o jury tenha de 
conferir-lhe o primeiro pre
mio, se os productos expos
tos não o merecerem.

Art. 11." Das decisões do 
jury não haverá recurso.

Art. 12.0 Os ju-ys serão 
formados pelos socios da 
Sociedade, segundo a sua 
competencia e nomeados 
pela Direcção.

Art. i 3 ° Não poderá fa
zer parte, como vogal do 
jury, qualquer socioimeres- 
sado nos concursos, que o 
mesmo jury tenha de exa
minar.

Art. 14.0 O jury poderá 
conferir certificados de mé
rito aos exemplares expos
tos, bem como, se julgar 
necessário, conceder pré
mios supplementares.

Ar.. i 5 .° E permitiid i a 
exhibição de productos fó
ra do concurso, mas os ex
positores não poderão reti- 
ral-os senão depois de en
cerrada a exposição,

Art. 16.0 Além dos en- 
numerados nos concursos, 
os fructos serão sempre ex
postos com exemplares a 
mais, para que as provas 
se façam pejo jury, sem se 
desguarnecerem os vasos
011 recipientes em qne fo
rem expostos.

Art. 17.0 Nos concursos 
de productos extrangeiros 
o expositor deverá indicar 
na lista, da inscripção para 
conhecimento do jury o se
guinte: região e proprieda
de onde se cultivam os pro
ductos expostos, nome do 
lobtentor? natureza do ter
reno e principaes cuidados 
dispensados á cultura.
§ S e ce ã o — 'Tllicsaltaira

U 'ras nacionaes e extrangeiras

Cada variedade não po
derá ser representada com 
maios de quatro cachos.

Concurso n.° 1 —  Uma 
colleccão de cachos de>
uvas de castas nacionaes, 
destinadas no geral á vini- 
ficação, expostos com os 
sarmentos.

Concurso n.° 2— Uma 
collecção de cachos de uvas 
de castas brancas nacionaes, 
especialmente destinadas á 
mesa, expostos com os sar
mentos.

Concurso n.° 3 —  Uma 
collecção de cachos de uvas 
de castas tintas nacionaes, 
especialmente destinadas á 
mesa, expostos com as 
sarmentos.

(C ontinua].

Pelas 3 horas da tarde 
de domingo passado, che
gou a esta villa, a phylar
monica cia Cova da Pieda
de, no vapor I detona, vis
tosamente embandeirado, 
acompanhada de grande 
numero de excursionistas. 
Era esperada na ponte dos. 
vapores pela phylarmonica 
i.° de Dezembro, desta vil
la. Após os cumprimentos 
do estylo, as duas phyiar
monicas seguiram para a 
séde da sociedade 1 de 
Dezembro, onde a phylar
monica da Cova da Pieda
de e os excursionistas fo
ram delicadamente obse
quiados pela direcção da 
sociedade i.°  de Dezem
bro, com um opiparo «co
po d’agua», lrt>cando-se 
por essa occasião differen
tes brindes. Seriam 6 horas 
da tarde quando a phylar
monica Piedense acompa
nhada da T.e de Dezembro 
foi cumprimentar os Paços 
do Concelho, seguindõ de
pois para a ponte, onde fi
zeram as suas despedidas.



O D O M I N G O

Abalo de í c r r a

Na noite de 9 do coeren
te, pelas 10 horas e i 5 mi
nutos, sem iu-se n’esta villa 
um fortíssimo abalo de ter
ra, e ao mesmo tempo um 
grande ruido subterrâneo. 
Viu-se oscillar as paredes 
e ouvia-se'o barulho dos 
moveis e louças. O povo., 
aterrorisado, fugia para a 
rua gritando por soccoro, 
Ha muitos annos que aqui 
não se sentia um abalo de 
terra tão. violento e de tan
ta duração. Felizmente não 
trouxe desastres pessõáes 
nem materiaes.

—---------------------- <«» - — «»■-----------------------

Em passeio de recreio, 
chega no proximo domin
go, 23 do corrente, a esta 
villa, a distincta phylarmo
nica «Alumnos Esperan
ça», de Lisboa.

T o u ra d a s

Alem dos artistas annun- 
ciados para as corridas, de 
ámanhã e depois tomam 
tambem parte o toureiro 
hespanhol Raphael Toledo 
E l  Paleno, e Ferreira Estu 
dante que no domingo pas
sado recebeu alternativa na 
praça do Campo Pequeno.

São 20 touros, sendo 10 
para cada tarde, e perten
cem ao opulento lavrador, 
ex.mo sr. Jose Maria dos 
Santos. E’ dos melhores que 
este anno temos visto, e se 
a sua bravura disser com a 
sua belleza, o que estamos 
certos que dirá a julgar pe
lo curro que foi corrido na 
tarde de 29 de junho, na 
praça d’esta villa, tambem 
offerecido peio ex.mo sr. Jo
se Maria dos Santos, a of- 
ferta de s ex.a è importan
tíssima.

“ Passatempo..

O n.° 63 que temos pre
sente vem magnifico, tal é
o seu summario e a rara 
nitidez de todas as suas 
gravuras. O Passatempo 
que contava já n’este nu
mero inaugurar a série dos 
artigos do brilhante causi-

FOLHETIM

Traducção de J. DOS ANJOS

D E P O I S  dT p E C C A D O
L iv ro  p r im e i ro

1 v

Adriano estava assustado pelos ins- 
tinctos perversos da tetrivel creança 
por tudo o que descobria nella de 
vaidade, de garridice, de ambições; 
pelo ardor com que ella se precipita
ra na sua nova existencia. sem repa- 
rar, ao menos app.-.rentemente. no 
grande desgosto que ia causar ao pae.

Uns certos syaiptomas que nelLi 
notava enchiam-n"o de inquietarão 
para o futuro. Dizia comsigo se en
contraria na filha de Thiago Maizon

dico dr. AíTonso Costa, não
0 poude fazer, devido ao la- 
mentavel extravio do origi-. o

nal no correio, circumstan- 
cia essa que bastante des
gostou a empi'eza.que pro- 
mette. o primeiro artigo 
dessa série para o seu nu
mero 64 de 25 do corren
te. Aguardando, pois, a 
chegada d’esse numero, 
felicitamos todos os assi
gnantes da primorosa Re
vista que apenas custa
1 $000‘ reis por anno ou 
Soo  por semestre.

JLíítCSOSa
Falleceu em 9 do cor

rente; peías 12 horas dá 
noite. Margarida Santa, de 
72 annos de edade, natu
ral desta villa.

-— Pelas 5  horas da ma
nhã de / / do corrente, fi
nou-se Maria d’Ascenção 
Serra, victima de uma ob- 
strucção intestinal. Tinha 
78 annos de edade.

Pesames ás enlutadas fa
milias.

----------------------------------------------------------- «5 -------------------------

C a rre ira s  de vapores

A camará municipal re
solveu, em sessão de 10 do 
corrente, acceitar os horá
rios organisados pela Par
ceria dos Vapores Lisbo- 
nenses para as carreiras dia
rias, entre esta villa e a ca
pital.

No verão, dias de sema
na, de Aldegallega para 
Lisboa ; ás 6 e ás 10 ho as 
da manhã e ás 4 da tarde.

De Lisboa para Aldegal
lega: ás 8 e ás 12 horas da 
manhã e ás 6 da tarde.

Domingos e dias santifi
cados, de Aldegallega: ás 
6 e ás 10 horas da manhã 
e ás 6 da tarde.

De Lisboa: ás 8 e ás 12 
da manhã e ás 7 e meia da 
tarde.

No inverno, sem distin- 
cção de dias, de Aldegalle
ga: ás 6 e ás ío  da manhã 
e ás 2 da tarde.

De Lisboa: ás 8 e ás 12 
da manhã e ás 4 da tarde.

Resolveu mais: conceder 
em compensação o exclusi
vo pedido da Parceria para

a esposa casta, ligada ao dever, que 
entrevira um dia nas feições de Ellen 
Fabern, e se a sr.a Telemaco fòra o 
orgão da verdade quando dissera que 
creaturas da tempera da Magdalena 
não tinham vindo ao mundo para o 
casamento.

Comtudo, como era muito tarde 
para recuar, ia para a frente, mas náo 
sem terror, e no momento em que se 
preparava para comparecer deante da 
mãe, resolvido a fazer-lhe a sua con 
fissão, esse terror ;iinda augmeritava 
mais.

Chegou a final em frente da casa 
onde. n’uma das ruas mais silenciosas 
de Passy, morava a sr.a Hervey.

Entre a rua e a casa. constru:da no 
meio de um jardim, havia uma grade 
de ferro cobertf de hera. Por detraz 
d'aquelia cortina de verdura cr;viu a 
voz da mãe. Estava n'aquel!e sitio ha-

a atracação dos seus vapo
res á ponte, pertencente a 
este municipio, devendo en
tender-se porem, que este 
exclusivo só pode ser con
cedido atè 3 1 de dezem
bro de 1904, epocha em 
que termina a gerencia mu
nicipal da actual camara.

Aos aniadorçç» drasuati- 
eos

Acaba de sahir do pre
lo um magnifico Catalogo 
lhealral designando titulos, 
generos, actos numero de 
personagens (homens e se
nhoras) e preços de todas 
as comedias, dramas; ope
retas, duéttos, monologos, 
cançonetas,etc., quese tem 
publicado atè hoje. Envia- 
se gratis pelo correio a 
quem o requisitar á Livra
ria editora de Arnaldo Bor- 
dalo, rua da Victoria, 42, 
1°, Lisboa.

A camara municipal d’es- 
te concelho mandou an- 
nunciar para o dia 23 do 
corrente, pelas duas horas 
da tarde, o produeto das 
taxas pelo aluguer de ter
renos por occasião da feira 
no lugar da Atalaia.

---- ---Ê>«í8S>3——-----------
••A F o lh a  do K u L

Entrou no 7.0 anno de sua 
publicação A  Folha do Sul, 
excellente semanario que 
se publica em Montetnór-
o-Novo, cujos! in te reses tem 
sabido defender.

Ao illustrado collega. as 
nossas cordiaes felicitações

No dia 11  do corrente, 
foram mandados limpar to
dos os poços deste conce
lho, que são para serventia 
publica.

llimuiasação e lec tr ica

Foi presente um oríicio 
dos concessionários cia luz 
electrica, declarando que 
abandonam a concessão da 
illuminação electrica, e por 
conseguinte a importancia 
do deposito de um conto

via uma hora. esperando com impa- 
cienc a. Ao vêr o filho, todos os seus 
temores se dissiparam; correu-para a 
porta, para o abraçar niais depressa; 
depois levou-o para dentro, com 
aquella ternura que é o segredo das 
mães.

A sr.a Hervey sentou se no sitio 
onde, havia um mez. passava longas 
horas pensando no filho; poz se lhe 
aos pés. e os dois corações confundi
ram se n’um longo beijo.

Fizeste boa viagem? Estás con
tente? Teve bom resultado o serviço 
de que te encarregaram?

Que de perguntas ha nos labios de 
uma mãe quando vê o filho depois de 
longa separação! A sr.a Hervey era 
com ^ todas as mães. e por isso inter
rogava o Adriano com \ olubilidade, 
ralhando-lhe brandamente por não 
lhe ter dado nas suas cartas in forni a

de reis logo que se receba 
a approvação da delibera
ção municipal de 6 de julho 
ultimo.

Vae ser aberto novo con
curso,

— ---í-----«o---<*»----------------?-------

Recebemos dos A rm a 
zéns Grandella &  C.a, de 
Lisboa um interessante Ca
talogo de artigos proprios 
para praias e campo. Vem 
illustrado-: com lindíssimas 
gravuras reoroduccão deO  L <

alguns dos artigos de mais 
sensação que aquelle im
portante estabelecimento 
tem actualmente á venda. 
Coincide a sahida deste 
catalogo com a liquidação 
dos artigos de verão, por 
esse motivo a maior parte 
dos artigos annunciadós 
foram marcados com o 
considerável abatimento 
de 3o a 40 p. c.

D’esta fórma os A rm a 
zéns Grandella desatravan- 
cam a casa para dar logar 
aos novos sostimentos e 
brindam o publico propor - 
cionando-lhe o meio de 
adquirirem artigos em per
feito estado por menos do 
que custam nas fabricas.

O interessante livrinho 
è enviado de graça a quem 
o requisitar aos Srs. Gran
della &  C.a —  Rua do O u
ro, 2 /5 , Lisboa.

«raaEdes fe s te jo s  ao BJs- 
p i r i ío  S au to

Hontem, pelas 6,20 da 
tarde, chegou a esta villa a 
phylarmonica Humanita- 
r ia , de Palmella, que, após 
um curto espaço de tempo 
acompanhava a imagem de
S. Pedro, do Recolhimento 
de Nossa Senhora da Con
ceição para a egreja da fre
guezia, e em seguida a ima
gem de S. Sebastião, tam
bem para a referida egreja 
da freguezia. A’s 9 horas 
houve ladainha a grande 
instrumental, na freguezia.

O arraial estava vistoso, 
embora fizesse muito ven
to, as barracas, de kermes
se e de rifa de bilhetes pa
ra as corridas que teem lo
gar nas tardes de 77 e 18

çóes bastantes sobre a vida qut aca
bava de levar, e sobre a terra-onde vi
vera.

—  Acho-te muito pallido; tens esta
do doente? Foste bem recebido lu?

Elle respondia, socegando a mãe; e 
ella chorava, não se cançando de olhar 
para elle, de lhe falar e de o ouvir,
—  alegrias suaves da volta que são a 
indemnisnção das amarguras da par
tida.

A criada veiu pôr termo aqueilas 
expansões dizíendo que estava o jan
tar na mesa. e o Adriano conduziu a 
mãe á sua alegre casa de 'jantar, que 
dava para o jardim, to io cheio da 
frescura da noite e do perfume das 
rosas.

A sr.a Hervey tinha então cincoen- 
ta annos. Viuva haV a muito tempo, 
apaixonadamente dedicada á educa
ção do flho. nunca conhecera, das

fizeram algum negocio e as 
illuminações á moda do Mi
nho e á veneziana produzi
ram o effeito desejado.

Tocaram das 9 á / da 
noite no coreto da Praça 
Serpa Pinto, lado sul, a phy. 
larmoniea i.°  de Dezembro 
e no coreto do Largo do 
Poço, a phylarmonica Hu~ 
mandaria, de Palmella.

—  Xá não vem a banda 
de caçadores S conforme 
está annunciada; vem sub- 
stituil-a a de infanteria /.

—  Hontem, chegaram a 
esta villa muitas familias de 
fóra, que aqui vêem fixar re
sidência durante os dias 
dos Grandes Festejos.

•i --1 —«*>-----------  

A caça

Grande numero de ca
çadores foram hontem pa
ra a charneca por ser o dia 
da abertura da caça.

Coitados!. . .  como se já 
não tivessem lá ido dezenas 
de vezes sem respeito pelas 
auctoridades.

  ; «o í«@8S>3-—CO  --------

F a l ta  de espaço

A grande falta de espaço 
obrigou-nos hoje a retirar 
grande numero de noticias 
e artigos assim como os 
versos do nosso amigo Joa
quim dos Anjos. Esperamos 
que o nosso iilustre amigo 
nos perdôe a falta involun- 
taria que na próxima se
mana remediaremos.

A N N U N C I O S

^ I nT M U M C I O

(1.® Publicação)

Por este juizo e carto
rio do escrivão do primei
ro officio, Mendonça e em 
cumprimento da carta pre
catória vinda do Juizo de- 
Direito da Comarca de 
Torres Vedras, pelo inven
tario entre maiores que al
li se procede por obito de

alegrias da vida, senão as que resul
tam do cumprimento do dever. A 
magua, o trabalho, a solidão, os rigo
res da sorte supportados corajosa
mente, tinham-lhe sombreado a phy- 
sionomia, extincto a, vivacidade dos 
olhos e dado ao rosto rugas precoces. 
Desde que enviuvtSra andava sempre 
vestida de preto.

O filho era o seu orgulho. Julga* 
va-o melhor que o commum dos ho
mens e, suppondo-o impeccavel, ti
nha a convicção de que nunca teria 
de se envergonhar por causa d’elle- 
Pode comprehender-se a alegria que 
tinha agora em o tornar a vêr. Com- 
tudo, notara no rosto do Adriano si- 
gnaes de preoccupação que a inquie
taram. Interrogou-o, mas elle defen
deu-se, attribuindo a sua fadiga evi- 
dc-Ate á viagem que acabava de fazer.

[Continua .



Antonio Augusto Freitas 
Vasconcellos, e cabeça 

je casal a viuva Dona Ri
to Bonifacia de Mattos e 
V asconcellos, do logar da 
Melroeira da mesma co
marca, ha de ter logar á 
porta do tribunal de este 
juizo, no dia 23 do próxi
mo mez de agosto, pelas 
U horas da manhã, e em 
segunda praça e pelos va
lores que offerecerem su
periores aos abaixo decla
rados, as seguintes verbas 
do mesmo inventario:

Verba numero 144.—  
Um moinho de vento que 
já não funcciona, digo q,ue 
já não existe, na praia de 
Alcochete, sem valor— Nu
mero 147.— O dominio 
directo de 1^600 réis, de 
que é emphyteuta José Vi
cente Gonçalves, do Sa
mouco, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma coureila de vinha e 
terra de semeadura, no si
tio da Senhora da Concei
ção dos Mattos, e no valor 
d e 26$8 i 3 réis.—  Numero
148.— O -dominio directo 
do foro de 3$3oo réis, de 
que é emphyteuta Manuel 
dos Santos Rei, do sitio da 
Pacheca, com laudemio de 
quarentena imposto em 
uma coureila no sitio da 
Pacheca, limites da fregue
zia de Alcochete, compos
ta de casas, vinha e terra 
de semeadura e no valor 
de 54S750 réis.— Numero 
149 —  O dominio directo 
do foro de 2*800 réis an
nuaes de que é emphyteu
ta Emygdio dos Santos Ar- 
félua, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma coureila no mssmq si
tio da Pachec?, limites da 
freguezia de Alcochete, 
composta de casas, vinha, 
arvores e terras de semea
dura, e no valor de 47$25o 
réis.—  Numero i 5o.—  O 
dominio directo do foro de 
3$400 réis annuaes, de que 
é emphyteuta Manuel Cor
reia, com laudemio de qua
rentena, imposto em uma 
coureila 110 mesmo sitio da 
Pacheca, freguezia de Al
cochete, composta de ca
sas de habitação, vinha, 
arvores e terras cie sem ea
dura, no valor de 56$25o 
réis. —  Numero 15 1. -— O 
dominio directo do foro de 

. 2S400 réis annuaes, de que 
é emphyteuta Luiz Antonio 
Sargento, com laudemio 
de quarentena, imposto em 
uma coureila no mesmo si
tio da Pacheca, freguezia 
de Alcochete, composta de 
casas de habitação, vinha, 
arvores e terras de semea
dura, no.valor de quaren
ta, digo 4 i$>Ô25 réis.—  Nu
mero 152.— O dominio di
recto do foro de 33o 00 
réis annuaes, de que é em
phyteuta josé Maria da 
Cruz Dourado, com laude

mio de quarentena, impos
to em uma coureila no mes
mo sitio da Pacheca, fre
guezia de Alcochete, com
posta de casas de habita
ção, vinha, arvores e terras 
de semeadurj, no valor de 
5o$6&5 réis.— Numero 153 .
•— O dominio directo do fo
ro de 3$ooo réis annuaes, 
de que é emphyteuta Joa
quim Fernandes Calvella 
(herdeiros), imposto em 
uma coureila no mesmo si
tio da Pacheca, freguezia 
de Alcochete, composta de 
casas de habitação, vinha, 
arvores e terras de semea
dura, no valor de 5oS525 
réis. —  Nemero 15q. —  O 
dominio directo com o to
ro annual d: 2$;>oo réis, 
de que é emphyteuta José 
Soares, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma coureila no sitio de 
São Francisco, freguezia de 
Alcochete, composta de ca
sas, vinha e te m  de se
meadura, no valor de réis 
33$75o. —  Numero 155 . ——
O  dominio directo do foro 
de 1S600 réis annuaes, de 
que é emphyteuta Antonio 
Fernandes Carrega, com 
laudemio de quarentena, 
imposto em uma fazenda 
no sitio de Valle de Figuei
ra Velha ou Carreira das 
Cabras, composta de ca
sas, vinha, arvores e terras 
de semeadura, no valor de 
3 i$ 5ooréis.— Numero 156.
—  O dominio directo do 
foro de 5$0oo réis annuaes, 
de que é emphyteuta her
deiros de José da Costa 
Pastor, com laudemio de 
quarentena,' imposto em 
uma fazenda no sitio de 
Valle de Regina, .limites e 
freguezia de Alcochete, 
composta de vinha, arvo
res e terras de semeadura, 
no valor de 91$500 réis.—  
Numero 157.—  O  dominio 
directo do foro de i$6oo 
réis annuaes de que é em
phyteuta Luiz dos Santos 
Arfélua, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma porção de terreno no 
sitio dos Cabeços, limitese 
freguezia de Alcochete, 
composta de alguma vi
nha e terras de semeadura, 
no valor de 26S813 réis. —  
Numero 15 8 — O  dominio 
directo do foro de i;$o5o 
réis annuaes, de que é em
phyteuta José Lopes de Fi
gueiredo, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma porção de terreno no 
sitio dos Cabeços. limites e 
freguezia de Aicochete, 
composta -de argi-nr.t ;n 
e terras de sen \ a.!u< -a, n.> 
valor de i 8 | 56j  réis.— Nu
mero 15c).— O dominio di
recto do foro de 2$i5o ré
is annua js de qu .* é emphy
teuta Custodio Dourado, 
com laudemio de quaren
tena. imposto em uma por
ção de terreno no sitio dos

Cabeços, limites e fregue
zia de Alcochete, compos
ta de alguma vinha, algu
mas sobreiras e terra de 
semeadura, no valor de 
373875 réis.— Numero 160.
—  O dominio directo do 
foro de i$  )6o réis annuaes, 
imposto em uma porção de 
terreno no sitio dos Cabe
ços, limites da freguezia de 
Alcochete. de que é em
phyteuta Caetano dos San
tos, com laudemio de qua
rentena, composta de algu
ma vinha e terra de se
meadura, no valor de réis 
3 i$o88 . —  Numero 161.—
0  dominio directo do foro 
de 3 $000 réis annuaes, de 
uma porção de terreno, de 
que é emphyteuta Alexan
dre de Campos Chefe, com 
laudemio de quarentena, 
no sitio dos Cabeços, limi
tes da freguezia de Alco
chete, composta de. algu
ma vinha eterra de semea
dura, no valor de 48 >7 5 o 
réis. — Numero. 162. —  O 
dominio directo do foro de
1 $200 réis, de uma porção
de terreno de que é em
phyteuta Alexandre de
Campos Chefe, com laude
mio de quarentena, no si
tio dos Cabeços, limites da 
freguezia de Alcochete, 
composta de alguma vinha 
e terra de semeadura no 
valor de 19$688 réis.— Nu
mero 163 .— O dominio di-
1 ecto do foro de 2 jo 5o ré
is annuaes, de que é em
phyteuta Luciano Sequeira, 
com laudemio de quaren
tena, imposto em uma por
ção de terreno no sitio dos 
Cabeços, limites da fregue
zia de Alcochete, compos
ta de vinha e terra de se
meadura, no valor de réis 
3qí$5oo.— .Numero 164.—  
O dominio directo do to
ro de / S800 réis annuaes, 
de que é emphyteuta José 
Antonio Giro, imposto em 
uma porção de terreno, 
com laudemio de quaren
tena, no sitio dos Cabeços, 
limites da freguezia de Al
cochete, composta de vi
nha e terra de semeadura, 
no valor de 28$6.88 réis.—  
Numero / 6 5 . - - 0  dominio 
directo do foro de 2iooo 
réis annuaes, de que é em
phyteuta Francisco Rodri
gues Carapau, com laude
mio de quarentena, impos
to em uma porção de ter
reno, no sitio dos Cabeços, 
limites da freguezia de Al
cochete, composta de vi
nha e terra de semeadura^ 
no vaior de 33 ^75c> réis.—- 
Numero tb b .— O  domínio 
di: ec o do foro mnual de 
3 § 26o réis, de que é em
phyteuta Francisco I homé, 
com laudemio de quarept :- 
na, imposto em uma por
ção de terreno no sitio cios 
Cabeços, limites da fregue
zia de Alcochete, compos
ta de alguma vinha e terrao

O DOMIN G O

de semeadura, no valor de
5 / $ 750 réis.— Numero 16 7.
—  O dominio directo do 
foro de 28000 réis annuaes, 
de que é emphyteuta Luiz 
Antonio Margalhau, com 
audemio de quarentena, 

imposto em uma porção 
de terreno no sitio dos Ca- 
oeços, limites da freguezia 
de Alcochete, composta de 
alguma vinha e terra .de 
semeadura, no valor de
32 $8/3  réis.— Numero /68.
—  O dominio directo do 
ícro de 2$5oo réis annuaes, 
de que é emphyteuta An
tonio Rodrigues Batatinha, 
com laudemio de quaren-
ena, imposto em uma por

ção de terreno no sitio dos 
Cabeços, limites da fregue
zia de Alcochete, compos
ta de alguma vinha e terra 
de semeadura, no valor de 
3g$ /8 8  réis.— Numero 769.
-— O dominio directo do 
'oro de 255oo réis annuaes, 
de que é emphyteuta Luiz 
Antonio Margalhau, com 
audemio de quarentena, 

imposto em uma porção de 
terreno, no sitio dos Cabe
ços, limites da freguezia de 
Alcochete, composta de al
guma vinha e terra de se
meadura, no valor de réis 
40$3/3.—  Numero 170.— 
O dominio directo do foro 
de 2$5 oo réis annuaes, de 
que é emphyteuta Manuel 
José Margalhau, com lau
demio dc quarentena, im
posto em uma porção de 
terreno no sitio dos. Cabe
ços, limites da freguezia de 
Alcochete, composta de al
guma vinha e terra de se
meadura, no valor de reis 
40^313 . —  Numero 171.—  
O dominio directo do foro 
de 2$5oo reis annuaes. de 
que é emphyteuta Jose Ta
vares Ratinho, com laude
mio de quarentena, impos
to em uma porção de ter
reno no sitio dos Cabeços, 
limites da freguezia de Al
cochete, composta de al
guma vinha e terra de se
meadura, no valor de reis 
40$3i3.—  Numero 172.—  
O dominio directo do foro 
de 2$5oo reis, de que é em
phyteuta Jose Ramos de 
Campos, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma porção de terreno.no 
sitio dos Cabeços, limites 
da freguezia de Alcochete, 
composta de alguma vinha 
e terra cie semeadura, no 
valor de 40$313 reis.— Nu
mero 173.— O dominio di
recto do foro de 2$>5oo 
reis, de que é emphyteuta 
Francisco Matheus, com 
laudemio de quarentena, 
imposto em uma porção 
de terreno no sitio dos Ca
beços, limites ua freguezia 
de Alcochete, composta de 
alguma vinha e terra de se
meadura, no valor de reis
4 o$3 i 3 . —-Numero 174. —  
Ò dominio directo do foro

de 28000 reis annuaes, de 
que é emphyteuta Manuel 
Correia Junior, com laude
mio de quurentena, impos
to em uma coureila no si
tio da Bella Vista, limites 
da freguezia de Aldeia Gal
lega do Ribatejo, compos
ta de vinha e terra de se
meadura, no valoi; de reis 
c?2$8i;?.—  Numero 175.—  
O dominio directo de refs- 
3$000 annuaes (foro) im
posto em uma porção de 
terreno, de que é emphy
teuta Luzia Maria, cpm lau
demio de quarentena, no 
sitio da Pacheca, contigua 
á Estrada Real, composta 
de casas para despejos no 
valor de 5o$Ô25 reis.

O arrematante além das 
despezas da praça pagará 
por inteiro a respectiva con
tribuição de registo.

Aldegallega do Ribatejo,
3o de julho de 1903.

V erifiquei a exactidfio.

O JUIZ DE DIREITO 

t.° substituto,

Anlonio Tavares da Silva.

O ESCRIVÁO 

José M aria  de Mendonça.

3

AVISO

Avelino Marques Con
tramestre, proprietário da 
Relojoaria Garantida, pre
vine os seus freguezes que 
todos os concertos que es
tejam promptos na sua ca
sa e que os não vão buscar 
dentro do praso de seis 
mezes, que não se respon- 
sabilisa pelos objectos nem 
tão pouco os restitue ao 
dono.

G R A N D E  A R M A Z É M
-- * l)K *---

&  Comp.a

Farinha, semea, arroz na
cional, alimpadura, fava, 
milho, cevada, aveia, sul
phato e enxofre.

Todos estes generos se 
vendem por prèços muito 
em conta‘tanto para o con
sumidor como para o re
vendedor.

126
llua  «lo Caes — ALDEGALLEGA

C A I I V Â O D E  KOKE
Das Companhias Reuni

das Gaz e Electricidade, 
de Lisboa, a 5 0 0  réis ca
da sacca de 40 kilos.

C E R V E J A  DA P I P A
sempre fresca a 4 0  réis

0 copo 
___  120

SLargo «I» Caldeira
— * ALD EGA LLEGA  *—



O D O M I N G O

GRANDE Ã R i â Z E i  00 C O M E R C I O
'SS! 1

JOA© ANTONIO RIBEIRO
i x S

mzamm m v i m s e s !
TUDO MAIS BARATO!

S ão  tagcnbas tecelvictas òe fresco, e não retàfbabas; Y en De-se íuíto por menos

2 0  R É I S  E M  C A D A  M E T R O

(>o que em qualquer caga, e òão-se importantes hrinòes aos ire-guc^es. 
í)  proprietário pede a íottos os fregueses que antes í)e procurarem o seu estabeleci

mento, palpitem os preços nos outros para 
assim poikrem vh quem wnòe mais barato. íianKar pouco para vem)cr muito.

PRECO FIXO E INEGUALAVEL

Cassas desde 120 réis o me
tro.

Casimiras desde 400 réis o 
metro.

Lãs e semi-lãs desde 36o réis 
o metro.

Phantasias desde i 5o réis o 
metro.

Lã e seda desde 700 réis o 
metro.

Cotins, riscados, chitas e 
tudo quanto diz respeito a fa
zendas.

Neste estabelecimento só 
se annuncia o que ha e pelo 
minimo preço por que se pó
de vender; não se annuncia o 
que não ha por que não é lo
ja mista, unicamente tem fa
zendas,'e não como outras

T\

L O J A  DO B A R A T O
126

D E

MOURA &. BRANCO
Os proprietários d'este estabelecimento acabam de 

receber um importante sortimento.de casimiras, cha
péos, calçado, bombasinas, sedas, chitas, brocados, en
feites, rendas, etc., taes copio:

Finas casimiras para fato, cortes com 3 metros des
de i $ 5oo a 11 $000 réis;

Um saldo de 80 peças de chitas que eram de i 5ç> 
a 100 réis;

Patentes desde 70 a 240 réis;
Grande variedade de lãs em phantasia desde 36o 

a 900 réis;
Lindos riscados zephires a 115 réis;
Lenços de seda desde 75o réis;

( Sortimento completo de calçado para homem, se
nhora e creanças;

U L T I M A .  N O V I D A D E
Lindas cassas muito finas e largas a 3co réis;
Finas sedas a ooo reis;

que apenas teem umas amostras para illudir o publico.
Quando, por qualquer eventualidade, haja alguma casa que se queira pôr a 

par d’esta egualando-lhe os preços, o proprietário 
/ do Grande Arm arem  do Com m ercio, péde que confrontem as qualidades. 

Nesta casa não se fazem milagres; limita-se o seu proprietário 
a ganhar muito pouco para assim dar grande desenvolvimento ao seu

commercio.
«50 <XS3 K» CNND ÍTOS 'TCST «TO S-CO IÇO TOO CVM CVJO TÇO CS» Wí CSM CSM CÇO CSTO CS», CV» 500 COO «V>

« ■ C H A P E L A R I A  I I I B E I I I 0

Tem tido esta casa um desenvolvimento extraordinário devido d solidez 
com que teem sido feitos todos os trabalhos concernentes a chapelaria. Todos 
os trabalhos são executados nesta casa com a maxima perfeição, rapidez e mo
dicidade de preços, tanto nos de encommenda como nos concertos, para o que 
tem pessoal habilitado.

f r a c a  Serpa P in to  —  Ã L B I i Ã L L E f j Ã

mpais]

. C O M P A N H I A  F A B R I L  S I N G E R
IJO ________ ;

P o r  5 o o réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S I N G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O  DA CRUZ, cobrador 
da casa a í í c o c k  «& CVl e concessionário em P o rtu 
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogns a quem os desejar, yo, rua do Rato, 
yo —  Alcochete.

AO
Estabelecimento com m aior sortido, que mais van

tagens o ferece, e que tem p o r norma vender a todos 
os seus fregueses pelo mesmo preço sem illu d ir  C O M  
M I L A G R E S ! . . .

JStão se dão brindes; pois para tal era preciso vender
M A I S  C A R O

Todas as transaccões se fazem com seriedade. 
Visitem o C O M M E R C IO  D O  P O V O .

bewtô & w. m  c m w i t i o
i i i t d T / V .  S Q “ ESQ U IN A n-\ RUA DO CONDE 

.-lldegallegá tio iâiíMiáejo

OS D R A M A S
D A  C O R T E

(Chronica do renado de l-tiiz X V ) .
Romance historico p o r
1 , LADOUCETTE

Os amores trágicos de Manon Le; 
raut com o c eiebre cavr.ileiró de’ 
Grieux. formam o en trecho d.’este 
róraan e, rigorosamente historico, a 
que Ladouiettelm prim .n u.n cunho 
de onginaiidade devéras encantador.

A  corte de Luiz xv. com todos os 
seus esplendores e misérias, c escri
pta m; gistnlmentè pelo auctor d '0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
seu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exito egual 
áquelle com que foi receb do cm Pa 
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
commovente romance, sera feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
de grande form to, illustraaos.com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.

@4» réis o í ;ssí*!h*3bI«'>
f  ©O reis o toaíio

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popular, E m 
presa Editora, 162. Rua da Rosa, 162
— Lisboa.

Setins muits largos de primeira qualidrde a i$ 3oo; 
Panninhos de todas as cores, largos, a 110 réis; 
Chapéos de sol automaticos, de seda, a.3$>ooo réis; 
Cotins em phantasia para fato de creança, desde 260; 
Laços de seda, modernos, a 100 réis;
Lindos meltons para capas a i$2oo réis;
Chapéos para homem desde 700 réis;
Piugas com canhão de côrès para creança desde 120; 
Piugas para homem desde 3o réis;
Rendas, enfeites, entremeios, bordados, grande sor

timento a preços baratíssimos.
Pedimos uma visita ao nosso estabelecimento para 

que possam apreciar o grande sortimento de cassas 
de fino gosto que acabam de chegar e que se vendem 
pelo preço de 160 réis o metro.

Preços mais baratos que em qualquer outro esta
belecimento.

V E N D A S  A P R Q M P T Q  E P R E C O  FI XO

7, PUA 3)0 CAES, i - Ã i ^ a

JOSÉ DA ROCHA BARBOSA
('0 1 1 1  « f i l e i a a C'oE*rceii*o e «elieiro

18, R U A  D O  

t 0.15 K í i  J
F O R N O ,  18  

B,1. K $»' A

D I A I I 1 0  D E  NOTICIAS
A G - U S E R A  A N G L O - B O E R

Impressões do Transvaal

Interess; ruissima narração das luc tas entre inglezes e boers, «illustrada» 
om numerosas zim o-gravur; s de «homens celebres» do I ransvaal é-do 

Orange. incidentes not.'.veis, «cercos e batalhas mais cruenta-, da
G U E R R A  A N G L O - B O E R  

Por um funccionario da Cruz Vermelha ao s e r v iç o

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 16 pag in as................ 3 o reis
Tomo de 5 fasciculos..................................... i 5o »
A G U ER R A  A N G 1.0  BO ER  é a obra de mais palpitante actualidade.

N'e!la são descri]-tas, «por uma testemunha presencial;», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrivel guerra que tem e s p a n t a d o  

0 mundo inteiro.
A G U ER R A  ANGLO-! OKR faz passar ante os o l h o s  d o  l e i t o r  todas as 

«grandes bat lhas, combates» e «escaramuças» desta prolongada e acertam* 
meta entre inglezes. transvaalianòs e oranginos-, verdadeiros prodígios cie 
heroismo e tenacidade, em que são egualmente admiraveis a coragem e de- 
dicacáo p trio tic n de vencidos e vencedores.

Ós incidentes varraJissimos dVsta contenda e .tre a poderosa Inglater 
a e as duas pequ nas republicas sul-africanas, decorrem atravez de vero* 

d eiras perpec ias, por tal maneira «.raro ticas e pittorescas, que d«o á GIJEK* 
RA AN G LO  B O E R . conjunctamente com o irresistível attractivo d’uma nai 
n tiva h storic;1 dos nossos d as, o ene anto da leitura romantisada.

A  B i b l i o t h e c a  d o  D I A R I O  D È  N O T I C I A S
apresen ando ao publico e -ta obra em «esmer ada edição.» e por um preço 1 
iVinutô, julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo, desejam deleitar-se e. adquirir perfeito conhecimento dos sucçesíO 
que mai interess; m o mundo culto na actualidade.

Pedidos d Emprega do D IA R IO  D L  
Rua do Diario de Noticias, I 10-

N O T L C IA S
-LISBOA

Agente em A ide galiega - .1. Mendes Pinheiro Junior.


