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LISBOA
A imprensa acaba de ini

ciai' a subscripção para se 
erigir um monumento ao 
marquez de Pombal, o ho
mem a quem a nossa terra 
deve tão assignalados ser
viços. E bem fez, porque é 
justo que se pague essa 
divida de gratidão ao gran
de ministro de D. José I.

Sebastião José de Car
valho e Mello foi uma das 
figuras mais proeminentes 
do seu seculo. E’ certo que 
não era um espirito rasga
damente liberal, que ado
ptava um regimen de fer
ro, que teve nodoasna sua 
vida, praticando arbitrarie
dades, mas o que não se 
póde negar é que era o 
que hoje é raro encontrar- 
se— um homem decidida
mente amigo do seu paiz.

Dotado de uma energia 
assombrosa, de uma força 
de vontade sem limites, 
não encontrava obstáculos 
á sua infatigavel tenacida
de. A reedificação da cida
de baixa, que surgiu como 
por encanto logo a seguir 
ás devastações do terra
moto, ahi está a attestar a 
actividade extraordinariã 
desse homem para quem 
nao havia dificuldades.

Bons tempos esses em 
que os extrangeiros nos te
miam, em que a figura gi
gantesca do marquez de 
Pombal inspirava respeito 
as mais aguerridas nações!

E pois justo, como dis
semos, que se pague uma 
divida de gratidão perpe
tuando no bronze a figura 
epica do grande patriota.

I odos, grandes e peque
nos, devem concorrer para 
essa obra de justiça, por
que homens daquella en- 
Yergadura honram a teri a 
que os viu nascer e deixam 
por largos séculos a tradi- 
Çào immorredoura dos seus 

•actos.
Honrando os seus gran

des homens, honra-se o 
Paiz. E agora que vemos 
deante de nós tantos py- 
.ymeus, mais se devem 
ísslniirar os gigantes.

Em consequencia de es
tar de luto el-rei D. Car
los, pela morte do príncipe 
de Hohenzollern, esposo 
de sua tia princeza D. An- 
tonia, ficou adiada a tou
rada em beneficio da Assis 
tencia Nacional aos Tu
berculosos.

Ha um empenho enor
me em assistir a esta cor
rida. Os hilbetes estão por 
preços exorbitantes.

JOAQUIM DOS ANJOS.

ftasnmie»
Realisou-se no domingo 

passado, conforme noticiá
mos, o espetaculo por ama
dores daquella localidade, 
no salão do Club Recrea
tivo Samouquense A con
corrência de espectadores 
foi regular e o espectáculo 
agradou sendo os interpre
tes muito applaudidos. O 
bom desempenho d’este 
espectáculo é devido ao 
seu ensaiador o nosso ami
go, sr. Amadeu Chaves, 
intelligente pharmaceutico 
daquella localidade, a 
quem muito felicitámos.

— Não se realisou no do
mingo passado o concerto 
musical na casa da Socie
dade, como noticiámos, fi
cando transferido para ho- 
ie.

Sarau drainaíieo m usical
Consta-nos que no pro

ximo mez de julho se dá 
n’esta villa um sarau dra- 
matico musical em bene
ficio da Caixa de Soccor- 
ros a Estudantes Pobres, 
promovido pela Tuna Aca
démica do Lyceu de Setú
bal.

Por tão benemerito em- 
pehendimento, louvámos 
os brilhantes estudantes de 
que se compõe a distincta 
tuna. E’ uma obra meritó
ria que merece o auxilio 
de toda a gente.

D esordem
Pela 1 horadanoite.de 

domingo passado houve 
uma desordem na Praça 
Serpa Pinto, com differen
tes individuos, chegando 
um dos contendores a pu- 
char por navalha.

CH R O N IC A  A G R IC O LA

SDMMARIO: Trabalhos da qua
dra : ceifas e sachas; mai
o r cuidado nos tratamen
tos da vinha— Tratados 
de commercio: saidas de 
vinhos — A s fabricas de 
conservas e o aceite — 
Difficuldades nas vendas 
de gados.

Estamos na época das 
ceifas: centeios, por quasi 
toda a parte, e trigos, em 
algumas regiões, chega
ram á foicinha ou, nas 
grandes searas, esperam as 
machinas ceifeiras ou cei- 
feiras-atadeiras.

Estas dispensam os laços 
para atar as paveias e mo
lhos-, mas, onde serve a foi- 
;inha ou a ceifeira, são in
dispensáveis os laços feitos 
com o colmo de centeio 
ou de aveia, que devem 

r sido reservados e pre
parados para a grande fai
na.

No norte ultimam-se 
n este mez as sementeiras 
de milho grosso, nas ter
ras seccas; mas é na vinha 
que, n’esta quadra, se con
centram mais cuidados.

Tiram-se os pampanos 
ladrões e os mal nascidos; 
despontam-se as varas de 
frueto nas espaldeiras e fa
zem-se enxertos herbáceos; 
mas é sobretudo o empre- 
fo dos remedios contra as 

duas grandes epiphytias da 
vinha, que agora deve me
recer o principal cuidado.

Empreguem-se as caldas 
cúpricas sobre os cachos, 
3rocurando-os um a um, 
de um e outro lado, como 
á folhagem, e repitam-se 
as applieaçõos, se chover. 
Além destas caídas não 
Doderá passar-se sem o 
emprego especial do en
xofre, porque neste mez, 
crescendo o calor, quasi 
sempre se torna mais vigo- 

oso o ataque do oidio, co
mo o do mildio, especial
mente se a humidade acom
panha o calor.

Segundo informações da 
mprensa jornalística, o go

verno preoccupa-se com o 
estudo dos-, tratados de 
commercio e para isso ce

lebra reuniões, em que se 
discutem os assumptos re
lativos a taes tratados.

Des! :es assumptos, o 
principal será a saida dos 
vinhos para o extrangeiro, 
embora não valha menos 
pensar 110 consumo que 
esse genero póde ter nas 
províncias ultramarinas.

As adegas estão cheias 
de vinho e, embora ainda 
as epiphytias ou irregula- 
ridades do tempo possam 
vir a diminuir muito a fu
tura colheita, por emquan
to a quadra vae correndo 
para uma producção regu
lar que precisa encontrar 
logar vasio nos armazéns.

Um dos nossos melho
res mercados, o Brazil, 
quer, e com razão; como 
todos, compensações que 
parece poder ter nos assu- 
cares, ainda por muito tem
po, emquanto as nossas 
províncias ultramarinas não 
supprem o nosso consumo.

Com toda a certeza nos 
convém mais dar compen
sações ao Brazil do que a 
outros paizes, cujas pro- 
ducções são da natureza 
das nossas.

Nas exposições de S. 
Luiz e do Cabo da Bòa 
Esperança, os nossos vi
nhos foram bem conside
rados e distinguidos com 
fartos prémios, e esta cir- 
cumstancia chamará pa
ra elles a attenção dos con
sumidores.

Os fabricantes de con
servas em azeite ou oleo 
querem facilidades para 
gastarem azeite extrangei
ro. Estes industriaes estão 
no seu logar, não ha que 
querer-lhes mal por pro
curarem os seus interes
ses; mas ainda ha pouco 
tempo, por occasião do 
congresso de leitaria e 
azeites, se falou em accor- 
do, para que nas conser
vas se empregue azeite na
cional. Porque se não faz 
esse accordo? Parece ha
ver alguma coisa que não 
está patente.

Já não faltam em Por
tugal azeites finos, e não 
mais caros do que os 
eguaes extrangeiros, como 
se provou nas ultimas ex

posições no Porto e em 
Lisbôa. Qual será a neces
sidade de ir buscar estes?

A mistura com oleos co
mestíveis, quando seja ne- 
cessaria, tanto se faz com 
uns como com outros 
azeites; o que por certo se 
torna muito necessário é o 
accordo entre produetores 
ou negociantes de azeite e 
fabricantes de conservas, 
para que áquelles saibam 
o que estes precisam.

Demais, tendo o nosso 
paiz condições especiaes 
para bem produzir, mais 
que tudo, vinho e azeite, 
muito convém á economia 
pública favorecer o desen
volvimento d’este produ- 
cto, de que os respectivos 
lavradores tem, de norte a 
sul do paiz, aperfeiçoado o 
fabrico.

Volta a falar-se do for
necimento de carnes ao 
matadouro de Lisbôa, e é 
extraordinario o que se 
passa em todo o paiz: os 
lavradores não vendem os 
seus gados; o preço d’es- 
tes baixa e o preço da car
ne nos talhos conserva-se 
na alta.

Agora diz-se que gran
de parte do gado abatido 
nos matadouros, especial
mente em Lisbôa, é adqui
rido pelo arrematante em 
Hespanha.

Dantes dava-se o con
trario: o gado novo hespa
nhol, as crias, vinha recriar 
no nosso paiz e depois de. 
adulto e gordo passava pa
ra aquelle.

M. R O D R IG U E S  D E M O R A E S - 
Agrónom o.

(Da Gaveta das Aldeias).

A sito is i»
Foi muito festejado o dia 

do Santo thaumaturgo, co
meçando muito cedo os 
bailes de badagulho e ven
do-se á noite muitas fo
gueiras e fogos de artificio, 
pelo que fizeram bom ne
gocio os nossos amigos,, 
srs. Cyrillo Rosa Carneiro 
e Manuel Braz dos Santos.

Foram lançados ao ar 
muitos balões de papel de 
seda
dimensões.

e alguns de grandes
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P liy lttruso ia iea  A lv es  
B tcute

Chegou pelas 3 horas cia 
tarde de domingo ultimo a 
esta villa, a sociedade phy
iarmonica Alves Rente, sen
do aguardada a sua chega
da pela phyiarmonica i.° 
de Dezembro. Depois dos 
cumprimentos do estylo di
rigiram-se para a séde da
i.° de Dezembro onde foi 
servido um lauto copo d’a- 
gua, trocando-se alguns 
brindes. A Alves Rente to
cou no coreto, da Praça 
Serpa Pinto uma peça que 
não desagradou. Retirou- 
se pelas 7 horas acompa
nhada da i.° de Dezembro 
e de.muito pôvo até á es
tação dos vapores, onde 
embarcou no Atalaya para 
Lisbôa acompanhada de 
grande numero de excur
sionistas.

“ D istr ic to  de ia ita r e m .

Com este titulo, come
çará em i do proximo mez 
de julho a sua publicação 
em Santarém, um novo col
lega, cujo prógrafhma, se
rá independente, tendo por 
objectivo os benefícios da
quella cidade e de todo o 
districto. E’ seu director o 
sr. Bernardino Santos.

íLaitaiosa

Faileceram na semana 
finda, nesta villa:

Dia 12, ás 7 horas da 
manhã, Victorino, de mez e 
meio de edade, filho de Ro- 
mão Pereira e de Virginia 
Pereira, victima de saram
po.

— 12, ás q horas da tar
de, o sr. Francisco Freire 
Caria, honrado negocian
te e proprietário d’esta vil
la, de 73 annos de edade. 
Soffria ha tempo duma 
lesão cardiaca e victimou-o 
uma broncho-pneumonia.

A’ enlutada família e 
muito especialmente a seus 
filhos enviámos a expressão 
sincera do nosso sentido 
pesar.

—  iq, ás 12 da manha, 
João, de 6 mezes de edade,

filho de João Maria e de 
Anna de Jesus.

— 15, José dos Santos 
Simões, de 7.4 annos de 
edada, trabalhador rural, 
natural desta villa.

—  16, ás 8 horas da ma
nhã, Beatriz, de dois annos 
de edade, filha de Antonio 
SanfAnna e de Anna Ma
ria, victima de variola con
fluente.

*3&s5í>'iíS8ae2Eá«s

Foram julgados no tribu
nal judicial d’esta comar 
ca, em audiência de pro
cesso correccional, no dia
12 do corrente, Gregorio 
da Silva, solteiro, trabalha
dor; José Luiz Duarte Er- 
vedoso, casado, fazendeiro; 
José Fernandes Marquês, 
solteiro, carpinteiro; e José 
Gouveia Maratá, solteiro, 
maritimo, todos residentes 
nesta villa, accusados pelo 
ministério publico do crime 
de offensas corporaes, pra
ticadas, em José Antonio 
Ladislau e em seu filho Eu
gênio Ladislau, tambem 
desta villa, na noite de 26 
de março do corrente an
no. Foi provada a accusa- 
ção, e os. réos condemna- 
dos: 0 1° em q mezes de 
prisão e os demais em i 5 
dias, sendo o 2.0 condenv 
nado nas custas e sellos do 
processo, não tendo sido os 
outros, por terem apresen
tado attestados de pobre
za.

—  Tambem foram julga
dos em audiência de policia 
correccional, no dia i 5 do 
corrente, Francisco Rodri
gues Gallinho, natural de 
Alhos Vedros, solteiro, tra
balhador, accusado pelo 
ministério publico do cri
me de offensas corporaes, 
condemnado em 8 dias de 
prisão,' e sem custas por 
ser pobre.

— Ernesto do Nascimen
to, casado, natural de Azei- 
tão e residente actualmen
te em Alcochete, accusado 
do crime de offensas cor
poraes, condemnado em 8 
dias de prisão sem custas 
por provar sei' pobre.

— Emilia da Conceicão

Setania, solteira, natural 
desta villa, accusada do 
crime de abuso de confi
ança, condemnada em 3o 
dias de prisão e em 1 mez 
de multa a 100 réis por 
dia, sem custas por ser po
bre.

€1»l»tng*a

Foi capturado pelo rege
dor de parochia de Sari
lhos Grandes, deste con
celho, no dia i 5 do cor
rente, pelas 3 horas da tar
de, Manuel dos Santos, co
cheiro de Custodio da Sil
va, residente nesta villa, 
por haver atropellado com 
o carro de que era condu- 
ctor um menor de 16 me
zes de edade, filho de Va- 
lentim de Oliveira, mora
dor na referida freguezia. 
O atropellamento deu-se 
na estrada que vae da fre
guezia de Sarilhos Grandes 
á villa da Moita, cujo facto 
foi participado a juizo.

A viso aos posissaiílores 
«Se laslllso

São avisados todos os 
possuidores de milho a ma
nifestarem as quantidades 
deste cereal que tiverem 
disponíveis no Mercado 
Central de Produetos Agrí
colas, com as seguintes 
condições:.

Quantidade de milho 
que possuem;

O preço porque dese
jam vendel-o;

O local onde está arma
zenado.

O praso da chamada é 
de 10 dias.

ALDEGALLEGA

Antonio Cândido de 
Moraes Casse, residente 
na rua do Quartel, desta

C O F I E  B B  P E R O L Ã S

NA MORTE DE UMA CREANÇA
L y rio  branco immaculadd,
T lo r tão pura e tão formosa,
0  nordeste despiedado 
Quebrou-te a haste mimosa.

E ra  teu riso innocente 
0  nosso mais doce encanto;
Mas cedo a morte inclemente 
Transformou o riso em pranto.

Deixaste na sepultura 
0  corpo, pequeno e leve,
Mas vê-se voar na altura 
A  alma, branca de neve.

JO A Q U IM  DOS A N JO S.

PENSAMENTOS
: Não existe nada para garantir o repouso do coração 

como 0 trabalho do espirito.—-Lévis.
— Não julgueis o talento dos outros, tratae de aper

feiçoar o vosso.
— Quando uma idéa é boa não morre.
—  .-1 avareza é a prim eira prova da baixe\a da alma.
— A  mentira é como a ferida, que, depois de curada, 

póde deixar cicatrizes.
—-A caridade e a philantropia: eis dois factores im- 

mensos cujo produeto —  a bèneficencia — tende para o
Zero a a misena. Silva Dias.

A N E C D O T A S

N  um estabelecimento qualquer dava-se ao cavaco a 
vida conjugal de P rocopio com a esposa.

Diz um: —  Aquillo é que é um homem!. . . Já é pa
drinho de tres filhos de sua própria mulher.

—  Como assim ? perguntam-lhe.
— O ra . . . Procopio anda quasi sempre por fóra. e 

a m u lh erd e  combinação com a caseira, quando dá á 
luz alfflim bébé, diz-lhe que é filho da caseira, e depois é 
convidado para padrinho.

— U m !.. . por isso elle me disse uma vez sua mu
lher vivia desconsolada por não lhe ter dado ainda um 
Procopiosinho, exclamou um outro.

Huma récita por amadores:
No meio de uma ensurdecedora chinfrineira, a meio 

villa, en.anega-se de afi-o/o espectáculo, resolveram os espectadores fazer uma 
nações de pianos e orgãosf  chamada ao ensaiador. Este, que eslava sentado na pla- 
assim como tambem ensi- téa, levantou-se e disse:

—  Meus senhores; se não vou ao palco é po r que não 
quero elogios nos jornaes.

na os mesmos instrumen
tos. Preco modico.

i 3 FOLHETIM

T ra d u cção  de J. DO S A N JO S

0  CORCÈDINHA
P R 0 I .0 G 0

A  T R A IÇ Ã O

C a p i t u l o  III 
O fol>rj«aa8íe

O casamento celebrou se pouco 
tempo d-epois. com alegria d eto d o s, 
porque o Sim onnet. na sna prospe
ridade. náo se tinha esquecido dos 
antigos com panheiros de offleina e fi
cara sem pre amigo d'elles. Nenhum 
pensou sequer um instante,em  . lhe 
ter inveja: todos se regfosijaram com 
a sua felicidade, porquê o acharam di

gno d’ella.
Esta união, consagrada com os 

mais brilhantes auspicios e que pre- 
sagiava um futuro de felicidade, in- 
felzm ente pouco durou. Perto de 
cinco annos depois a senhora Sim on
net succum bia dando á luz a menina 
Bertha. .A filha mais velha, a Joanna, 
'a então fazer tres annos. ,0 senhor 
M uller, que estava velho e doente 
havia muito tem po, apenas sobrevi
veu alguns mezes á sobrinha.

Com dois lutos, um a seguir ão ou- 
trO, ferido em cheio no coração, o 
Sim onnet esteve quasi a.endoidecer. 
Chorava como uma creança e entre- 
gayà-sé ás vezes a violentos accessos 
de. desespero. Perguntava a si mes
mo, torcendo os punhos, que crime 
tinfro commettido para m erecer tan
tas desgraças. A  fortuna viera ter com 
elle sem a ter chamado nem ter dado

um passo para ella. Porque lh'a fazi
am pagar tão c a ro ? ...

Depois, sentindo a inanidade da sua 
d ô r e a esterilidade das suas suppii- 
cas e blasphemias. caia n ’um abati
mento som brio. Revoltava-se. mes
mo sem q uerer, contra o im plaravel 

.destino.
— De que serve ter a corpulência 

de um gigante, exclamava elle. se. 
deante da morte dos entes que nos 
são querido, a gente, fraca como uma 
creança, tem de se confessar desarma 
da e desistir de os defender?

Felizmente ficavam ao Sim onnet, 
para o consolarem, duas creança 
odoráveis; Ao prim eiro sorriso da 
Joanna e da B ertha. seccaram se-!he 
as lagrimas nos olhos. Poz-se outra 
vez a amar a vida abraçando as filhas 
e a felicidade vohoti 1 lie com a ale
gria. O tempo, que é o grande médi

co das almas, conseguiu fechar-lhe a 
ferida; o véo negro que pesava sobre 
as 'suas recordações ia-se rasgando e 
a alma tornava novamente calor ao 
sol da mocidade e da belleza das duas 
filhas .que já eram crescidas.

A Joanna tinha dezesete annos 
quando o R u do lph Neublerg chegou 
a E rsléin .

O seu titulo de engenheiro abriu- 
lhe logo a porta da casa do fabrican
te. Apresentou-se como um homem 
mal suecedido nas suas emprezas que, 
ao cabo de esforços infructiferos. se 
tinha resolvido a sahir de . Colónia, 
que era a sua terra natal, para vêr se 
era mais feliz em França que na Prus- 
s ia .'N ã o  tinha outra recommendação 
senão a sua boa apparencia e offere- 
cia-se paia trabalhar sem condições e 
por qualquer preço.

O Sim onnet, levado pelo seu boro

coração e sem tom a’- mais amplas in 
formações, olfereceu-lhe um logar na 
fabrica.

Escusado será dizer que o N euberg 
acceitou logo.

0  moço engenheiro não tardou a 
dar a conhecer ao senhor Sim onnet o 
muito que sabia.. F.m um tempo c u r 
to, conseguiu desenvolver sensivel
mente a fabrica, renovando-lhe os 
machinismos e applicando processos 
scientificos recentemente descober
tos. e d’este modo deu larga sahida 
aos p ro d uc os.

(Continua).
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Realisou-se no dia 12, pe
las 7 horas da manhã, a uni
ão conjugal do sr. Antonio 
Fernandes da Costa, con
ceituado commerciante, 
com a sr.a D. Maria José da 
Silva Amaro. Foram padri
nhos os srs. José da Fonse
ca Onofre e Manuel de Bas
tos Pánelías.

Appetecemos aos noivos 
todas as venturas de que 
são dignos.

— Tambem hontem, pe
las 4 horas e meia da ma
nhã, na egreja matriz, se 
effectuou o enlace matri
monial do nosso exceilente 
amigo, sr. João Tavares de 
Bastos, honrado lavrador 
desta villa, com a sr.a D. 
Maria Julia Fialho, filha ma
is nova do sr. Luiz Pereira 
Fialho, cavalheiro muito di
gno e estimado d’esta villa. 
Serviram de padrinhos os 
paes da noiva e o ex."'0 sr. 
Antonio Tavares da Silva, 
digno secretario da camara 
municipal. A noiva é uma 
sympathica menina, tão in
struída quanto intelligente, 
e o noivo é uni bello rapaz, 
de fino espirito e compro
vada intelHgencia, motivo 
por que prophetisâmos aos 
sympathicos nubentes, um 
futuro replecto de prospe- 
ridades e venturas de que 
são dignos, desejando-lhes 
a mais feliz lua de mel.

Contrabando ap p reh cãa - 
«II «Io

Por denuncia, proucedeu, 
acompanhado de duas pra
ças da guarda fiscal, o nos
so amigo Francisco d’Oli- 
veira Netto, zelozo cabo da 
guarda fiscal de serviç ) n’es- 
ta villa, á lealdação de fa
zendas no estabelecimento 
de Frederico Gonçalves, em 
Alcochete, no dia 12 do cor
rente, pelas 11 horas e meia 
da manhã, verificando o 
nosso amigo que naquelle 
estabelecimento estavam á 
venda lenços de seda, cuja 
sellagem era viciada, de 
que fez apprehensão de i 3 
d áquelles lenços e de 3 ca- 
chcnez■

Enviados á álfandegà de 
Lisbôa, verificou-se aiii que 
apenas 7 lenços tinham sel- 
lo viciado, assim como os 3 
eachene?.

O dono do estabeleci
mento so.ffr.eu a multa de 
12$i 10 réis.

a n K u h c i o s

- A N N X J M C J Q

(S.'1 PnbSi cação)

Por este juizo de direi- 
0 e cartorio do escrivão

que este escreveu, e peia 
execução que por sellos 
e custas promove o Mi
nistério Publico contra 
Manuel Joaquim e seus ir
mãos, de Sarilhos Peque
nos, vai á praça á porta 
do tribunal de esta co
marca no dia 25 de ju
nho corrente para ser 
vendido pelo maior pre
ço sobre o abaixo decla
rado o seguinte predio 
penhorado.

Uma casa abarracada 
situada no Largo de Sa
rilhos Pequenos, fregue
zia da Moita, de esta co
marca, foreira i$i20 réis 
annuaes sem laudemio á 
Camara Municipal domes- 
mo concelho, e o domi
nio util é posto em pra
ça no valor de 67^600 
réis.

São citados para a re
ferida praça quaesquer cré
dores incertos.

Aldegallega do Ribatejo,
5 de junho de igoõ.

o  E S C R IV Ã O ,

Antonio Julio Pereira  
Moutinho.

V erifiq uei a exactidão:

O JU IZ  D E  D IR E IT O ,

S. Motla.

Ha uma porção para 
aforar nas trazeiras da rua 
do Norte. Quem preten
der póde dirigir-se .a Anto
nio Julião da Veiga, rua 
do Poco n.° 3o.

ANNUNCIO

C O I M A  DE ALDEGALLEGA

{■f.a ptzfelieação)

Pelo juizo de direito da 
Comarca judicial de Lis
boa e cartorio do Escrivão 
Brito se ha de proceder 
á arrematação em hasta>
publica, á porta do Tribu
nal da primeira Vara, no 
dia um do proximo mez de 
julho, pelas dose horas do 
dia, dos dominios directos 
e propriedade infra rela
cionados, n’esta Comarca 
de Aldegallega do Riba
tejo e descriptos no inven
tario orphanologico a que 
se procede naquella Vará 
por fallecimento de D. So- 
phia Roque da Silveira Nu
nes e em que é inventari- 
ante Fernando Augusto 
Callado Nunes; cujos bens 
serão postos em praça pe
los valores abaixo men
cionados. sendo toda a 
contribuição de registo pa
ga pelos arrematantes, fi
cando estes com direito ao

rendimento dos foros em 
divida.

1 .9

O dominio di
recto do foro an
nual de trinta e 
cinco mil réis, com 
laudemio de Vin
tena imposto no 
predio situado no 
logar de Sarilhos 
Grandes, -.forma
do por uma quin
ta composta de 
casas, terra de se
meadura. vinha e 
arvores, no valor 
de réis...............  56o$ooo

E m p hyteuta: 
herdeiros de Ja- 
cintha da Assum- 
pção; neste valor 
fica incluida a im
portancia do foro 
de um anno que 
está por receber.

«̂o

O dominio di
recto do fòro an
nual de quatro mil 
e cem réis, laude
mio de Vintena, 
imposto em uma 
fazenda no sitio 
de Malpique, no 
valor de réis. . . .  69^700
ficando incluida a 
importancia de 
dois annos de fo
ros em divida. E’ 
emphyteuta Ma
nuel Jorge Serra
no.

8.°

O  dominio di
recto do fòro an
nual de tres mil 
réis com laudemio 
de vintena, im
posto em uma 
porção de terre
no no sitio de Mal
pique, no valor de
réis............... .. 5 ií
Fica incluida n’es- 
ta verba a impor
tancia de dois an
nos de foros em 
divida e é emphy
teuta Manuel Jor- 
ge Serrano.o .

•4.°

O dominio di
recto do foro an
nual de tres mil 
e seis centos réis, 
com laudemio de 
Vintena, imposto 
em uma fazenda 
no Corte do Esta
cai, rio valor de 
cincoenta e qua
tro mil réis........ SqSooo

E’ emphyteuta 
Antonio da Silva 
Moco.

O  dominio di
recto do fòro an

nual de seis mil 
oito centos e cin
coenta réis, com 
laudemio de Vin
tena, imposto em 
uma fazenda no 
sitio de Malpique, 
de que é emphy
teuta Abrahão de 
Almeida, no valor
de réis................ 109^600
Fica incluido n’es- 
ta importancia o 
fòro de um anno, 
cm divida.

O dominio di
recto do foro an
nual de cinco mil 
e quinhentos réis 
com laudemio de 
Vintena, imposto 
em uma fazenda 
no sitio de Malpi
que, de que é em
phyteuta Manuel 
Bento Gomes e 
herdeiros, no va
lor de réis..........  93$5oo
ficando incluidos 
nesta importan- 
cia dois annos de 
foros, em divida.

O dominio di
recto do fòro an
nual de seis mil 
réis, com laude
mio de Vintena, 
imposto em uma 
fazenda, proximo 
a Sarilhos Gran
des, de que é em
phyteuta a viuva 
de João da Silva 
Firmino e herdei
ros no valor de
réis.....................  96S000
Fica incluido n es
ta importancia o 
foro de um anno 
em divida.

8.0 f

O dominio di
recto do fòro an
nual de sete mil e 
duzentos réis com 
laudemio cie Vin
tena, imposto em 
uma fazenda no 
sitio de Malpique, 
de que é emphy
teuta Antonio 
Mona, no valor
de réis...............  i i 5$200
ficando incluido 
rfesta verba o fo
ro de um anno em 
divida.

«s.°

O dominio di
recto do foro an
nual de tresentos 
réis. com laude
mio de vintena, 
imposto em uma 
courella de se
meadura no sitio 
da Vara Longa, 
de que é emphy
teuta Domingos 
Soares Ventura, 
no valor de cinco

mil e quatro cen
tos réis;..............  S^qoo
ficando incluidos 
n’esta quantia tres 
annos de foros em 
divida.

I  « .o -

O dominio di
recto do foro an
nual de dois mil e 
cem réis, imposto 
em uma courella 
de vinha e terra 
de que é emphy
teuta José Tava
res Pedro, no va
lor de réis.........  33$6oo
Tem laudemio de 
vintena e fica in
cluido no valor, o 
fòro de um anno 
que está em divi
da.

f i f i . o

O dominio di
recto do fòro an
nual de oito cen
tos réis, com lau
demio de vintena, 
imposto em uma 
fazenda na Ala- 
gòa dos Barros 
(milhares) de que 
é emphyteuta Ma
ria Gertrudes 
Aleixo, no valor
de réis................ i2§8oo
ficando incluido o 
fòro de um anno 
em divida.

Metade de um 
predio urbano si
to na rua da Gra
ça desta villa, no 
valor de ré is...  . 2o|>ooo

Pelo presente são citados 
quaesquer crédores incer
tos para assistirem á praça 
querendo.

Aldegallega do Ribatejo, 
10 de junho de 1905.
V erifiquei a exactidão:

O JU IZ  D E  D IR E IT O ,

S. Motta.

0  E S C R IV Ã O .

José Maria de Mendonça.

Emprestam-se. Acceita- 
se cessão de bom crédito. 

José Antunes Leitão.

™ ” C A R R O

Vende-se um de duas 
rodas com arreios, em 
bom estado. Trata-se com 
o correeiro Rocha, nesta 
villa.

STORS
STC?.S

STORS
Vendem-se no Armarem  

de Moveis, rua do Conde,
48,48-3,48-b—Aldegallega.



JOSÉ LEONARDO DA SILVA
COM

Estabelecimento í)e íanificios, algobÕcs, mercearias, caí cai) a, 
papelaria e tabacos

_v^vv-v_

Rua D ireita, 88 e g o > Rua do Conde, 2 a 6

ALDEGALLEGA pP S C O  FIXO
NOVO D 3 F 0 S IT .0

SBe cantarias c ou tros naateriaes para coiistrucção  
205 c iv il dc a.9’8% IftlAS

O  proprietário cfeste estabelecimento previne os seus 
freguezes e amigos que o mudou para a rua do Tenente 
Valadim, (antigo theatro), onde encontrarão boas can
tarias e bem trabalhadas da qualidade das dc Cascaes e 
Faço d’Arcos.

N. B.—  Os parafuzos empregados nestas cantarias 
são de uma grande resistência, não se comparando em 
nada com os que para ahi se uza. Lages, pias poídas 
para despejos, cimento Portland artificia!, marca regis
tada, e de qualidade ingleza. Este cimento supplanta to
dos os outros, até os de marcas extrangeiras: Aguia, 
Leão, Castello, Tigre ou qualquer outro, o que prova 
uma analyse rigorosamente feita. Preço por cada bar
rica de 140 kilos, 2$8oo réis. Ha tambem do melhor ci
mento nacional, marca «Tejo». Este compara-se ao 
«Aguia» e ao «Leão» tanto faz.na sesão como na soli
dez, depois de fabricado pelo pedreiro. Preço por 145 
kilos, 2$200; por 15b, 2§5oo réis. Mozaicos de todas 
as qualidades: azulejos nacionaes e extrangeiros, dese
nhos dos mais modernos; porcellana dos Açores, barro 
refractario, tijolo refractario, manilhas de grês, ciloes, 
curvos e cotovellos de todas as dimensões. Granito e 
areias lavadas sem argilla para fabrico de betumilhas.

Tambem se encarrega da encommenda de jazigos 
para serem feitos nas importantes officinas cio sr. Rato 
Lisbôa.

O proprietário d’este estabelecimento tambem accei- 
ta qualquer obra de empreitada, seja qual for o seu de
senho, assim como faz o esboço para quem desejar.

1 E LB  J i Ã l l Ã  ÍÀ 1 Ã M 1 ÍB À
— DE —

f a z i m  M aw es C o m w w t s r m
Vende e concerta toda a qua

lidade de relogios p o r preços 
: modicos, Tambem concerta cai

xas de musica, objectos de ouro. 
prata e tudo que pertença d arte 
de gravador e gaivanisador. 

Fecha ds quintas feiras.

GARAHTEM-SE OS CONCERTOS

i .  ESssa do 1 -  Al®£ GALl£QA

O D O M IN G O  
G R A M ) F  A R M A Z E M

M G O U O M  MORAES
&  Comp.a

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

Todos estes generos se 
vendem por preços muito 
em conta tanto para o con
sumidor como para o re
vendedor. 204
lissis «lo C aes -rr- ALDEGALLEGA

mmu 1)0 DIARIO DE NOTICIAS
A. GrXJERRÁ ANO-LO-BOjaR

Interessantíssim a narração das luctas entre inglezes e hoers. «illustrada» 
com  numerosas zincó-gravuras de «hom ens celebres» do I ransvaal e do 
O range: incidentes notáveis, «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 serviço

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 16 paginas.....................3o réis
Tomo de 5 fasciculos...................................  1S0 »
A G U E R R A  A N G L O  B O E R  é a obra de mais palpitante actualidade.

N'ella são descriptas, .«por urna testemunha p re se V ié í» 'i a s;díflèrentes 
phases e acontecim entos emocionantes da terrível guerra que tem espantado 
o m undo inteiro.

A G U E R R A  A N G I.O - O E R  faz passar ante os olhos do leitor todas as 
« grandes batalhas, combates» e «esi a-arauoas» d'esta prolongada e acérrim a 
luc ta enti-e, inglezes. tra svaaiianos e oranginos. verdadeiros prodígios de 
heroísm o e tenacidade, em que são egualmente aam iraveis a coragem e de
dicação p, trio tifa  de venc dos e vencedores.

. Os incidentes variaviissimos u ’esta contenda e tre a poderosa Inglater 
ra e as duas pequ nas republicas sul-aíricanas. decorrem  atravez de verda
deiras ner.pecias. po r tal maneira rama ticas e pittorescas. que dão á G U ER . 
R A  A N G L O -B O E R . conjunctamente com  o irresistível nttractivo d’uma nar 
rativa histórica dos nossos d1 as. o en> anto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO  DE N O TÍCIAS
apreiem an do ao publico e ta obra em «esmerada edição,» e p o r um preço d i
m inuto. julga prestar um serviço aos num erosos leitores que ao- mesmo 
tem po desejam deleitar-se e ad q u irir perfeito conhecim ento dos succes-o.- 
que: mai interessam  o mundo culto na actualidade.

Pedidos d Empregado DIARIO DE NO  7ICIÀS
Rua do Diario de Noticias, 110 — LISBOA
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S A L O H Í Q H  A E I  A . MERCANTIL
D E

sàss i£ l b í mm$ i i u í m
----------- —-----------------------------

N’este estabelecimento encontra o publico, sempre 
que queira, a exceilente carne de porco fresca e salga
da, assim como:

CHISPE, CA B EC A  E TO U CIN H O7 >

A «ceio csBnerado! — *•—  P reços lim itados!
SUA DE JOSÉ MARIA DOS SANTOS

*̂ 1n a l d e g a l l e g a

e$x.w- íjssssrss^-í»»', a s c g »  w í w i w w f i s y w i

REIS S c ANINO
— * CO M  •

0FFIC1NA DE CALDEIREIRO DE COBRE
Encarregam-se de apparelhos de distillação contínua e 

intermitente e para esteriiisação de fermentos de vinho 
fpastorisadorj, bombas para trasfego de vinho, aspiran- 
te-p) emente e simples, pára-raios, canalisações em cobre, 
chumbo e ferro, assim como todos os trabalhos em cobre.

0 UPWWW
L 0 uni 

P A R I S
Romance de aconteci

mentos sensacionaes e ve
rídicos occorridos na actua
lidade e mais interessante 
que os Mysterios de Paris 
e Rocambole por Dubut 
de Laforest.

Pedidos á «Editora», lar
go do Conde Barão, 5o —  
Lisboa.

© I l f U ÍÂ S
DA C0I5TE

C hronica do reinado de L u iz  X \ ')
Romance historico por 

E. LADOUCETTE
Os amores trágicos de Manon Les- 

faut com o íe ie b re  cávaileíro de 
.Grienx. formam o entrecho d'este 
ro n ia n .e . rigorosamente historico, a 
que l.adouaette im prim iu um cunho 
de originalidade deveras encantador.

A còrte de L u iz  x v. corá todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente peio auctor d '0  
Bastardo da. Rainha na.s paginas do 
seu novo liv ro , destinado sem d u vi
da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi recebido em Pa 
ris, onde se contaram p o r m ilhares 
os exem plares vendidos.

A ediçáo portugiíeza do p o p u lar e 
commovente rom ance, sera feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de p-'gina. e cons
tará apenas de i  volumes.

réis o faselesal©
IOO réis o áosiso 

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popular. Em - 
presa Editora. 162. Rua da Rosa. 16a

Lisboa.

PH211 IFBí © 1X BJXC1 !2 DI V12I„

R U A  JO S L  M A R IA  D O S  S A N T O S — ALDEGALLEGA

Relojoaria e ourivesaria
sgivr ?jvvu m

ffdse da Silva, 'fljiimelee

O proprietário deste estabelecimento 
vem participar aos seus estimáveis fregue
zes e ao publico em geral, que tem ao seu 
serviço, no seu estabelecimento, um bom 
official de relojoeiro, expressamente con
tratado, ex-empregado da casa Marques, 

Junqueiro &  C .\  de Lisboa.
Aproveitando esta occasião, roga aos seus estimá

veis freguezes o favor de visitarem o seu estabeleci
mento, onde encontrarão um bom sortimento em ob
jectos de ouro e de prata e relogios de algibeira, de 
mesa e de parede.

Especialidade em concertos de relogios, taes como: 
chronometros, chronographos e de repetição de horas 
e minutos, de sala, de corda perpetua e Pontalevér.

Acceitam-se propostas para concertos em relogios 
de torre em qualquer localidade.

Concertos em barometros, machinas de escrever, 
caixas de musica, machinas falantes, objectos de ouro 
e de prata. Tambem se fazem installações electricas 
em repartições publicas ou a particulares, por preços 
modicos.

i oítas as trabalhas sc garantem par um anna

P1ÍÂÇA S.ERPA PINTO
11A L D E G A L L E G  A » 4

( t a  COMPANHIA FABItIL S1NGER
W i M  182 --------
igfOifJ P o r 500 réis semanaes se adquirem as cele

bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AU RELI O JO Ã O  DA CRUZ, cobrador 
da casa .% s»«M>«'Sá st CV* e concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

----—— ........

Envia catalogvs a quem os desejar, yo, rua do Rato,
yo — Ailcochcle-


