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0 Domingo

Entra hoje no quinto
anno de existência este 
jornai. Bafejado pelo favoi 
do publico, tem ido sin 
grando ousadamente pelo 
mar procelloso da publici
dade, confiado na direcção 
segura da sua derrota, pa 
ra o que diligenceia sem
pre ter habeis e experi
mentados timoneiros

F  escabrosa e difficil a 
missão da imprensa, por
que muitas vezes, para se 
ser agradavel a uns, tem 
de se descontentar outros; 
mas seguindo sempre a 
boa orientação, caminhan
do rectamente pela estra 
da da honra e do dever, a 
victoria é certa.

Muito nos tem auxiliado 
os nossos amigos e assi- 
gnantes, concorrendo com 
a maior boa vontade para 
que este modesto semana
rio vá progredindo e tenha 
hoje a sua reputação feita; 
mas nós, pela nossa parte, 
nunca temos desmerecido 
d’esse valioso favor. As 
coiumnas do Domingo es
tão sempre abertas para os 
que tenham soffirido qual
quer vexame e desejem 
fazer a sua reclamação; 
aqui não ha politica, esse 
cancro que corroe as so
ciedades e pollue as mais 
immaculadas consciências; 
aqui trata-se unicamente 
do bem publico e deseja-se
a elevação e o engrandeci
mento da nossa terra.

Podemos tambem dizer, 
com justo orgulho que, 
desde o seu primeiro nu
mero, o Domingo nunca 
deixou de cumprir o pro
gramma que apresentou; 
temos nisso uma certa vai
dade, que ninguém nos pô
de levar a mal.

Aqui exaltam-se as gran
des e bellas acções e ver
beram-se as baixas e as 
más; a nossa penna não 
e$tá ao serviço de qualquer 
partido ou facção; não so- 
^os assalariados de nin
guém, somos livres e inde
pendentes.

Contando que o publico 
justo e sensato continue a 
dispçnsar-nos o seu auxilio,

faremos quanto em nossas 
forças couber para corres
ponder dignamente a essa 
alta protecção.

a , 'urpzcza.

O sr. José Pereira Bal- 
thazar, pedreiro, desta vil
la, péde-nos pari desmen
tirmos uma correspondeu 
cia d’esta villa inserta no 
Seculo de domingo passa
do, onde se lè: ff José Pe
reira Balthazar, pedreiro, 
desta villa, que, em i 5 de 
abril ultimo, soffreu a fra
ctura da perna esquerda, 
resultado da queda por em
purrão que lhe ioi dado por 
Nicolau Ferralhão, tambem 
desta villa.»

Informa-nos: que naquel- 
e dia, das 5 para as 6 ho

ras da tarde, na taberna 
do Silverio, na rua Conde 
3assou Vieira, fora pelo re- 
érido Nicolau levado ao 

chão, dando-lhe em segui
da pontapés por differentes 
partes do corpo e pisan- 
do-o, dando a violenta ag- 
gressão causa á fractura da 
3erna e não um empurrão 
como acima se lè.
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Presentes os srs. vice- 
presidente Francisco da Sil
va, servindo de presidente 
da camara, Marciano Au
gusto da Silva, Pereira Du
arte e Anjos Bello, compa
recendo o vereador sup- 
plente Julio Pereira Nepo
muceno, o qual prestou ju
ramento nos termos da lei 
e tomou posse do cargo de 
vereador etfectivp, e admi
nistrador do concelho José 
Madeira Abranches.

Foram approvados di
versos mandados de paga
mento.

M elhoram entos

A camara está fazendo 
no largo da Egreja uns tra
balhos que são para esta 
villa importantes melhora
mentos que de ha muito se 
aziam sentir e que são o 

aplanamento, collocação de 
arvores e seguimento do 
cano pela rua Conselheiro 
oão Franco, rua do Poço, 
igando com o da rua Di- 
eita. E’ digno dos mais ras

cados elogios o ex."10 sr.
rancisco da Silva, digno 

vice-presidente da camara 
actualmente exercendo o 
cargo de presidente, a quem 
esta terra deve a iniciativa 
de tão grande melhora
mento que em breve vere
mos executado.

Saram po e varíola

Continuam a dar-se n es
ta villa repetidos casos d’es- 
tas terriveis doenças, sendo 
os mais d elles fataes.

Urge que se déem im- 
media tas p ro vide n cias.

Pelouros

A camara procedeu n’es- 
ta sessão á nova distribui
ção de pelouros, pela se
guinte fórma: 

Vice-presidente, Silva: s< 
cretaria, beneíicencia e hy- 
giene.

Vereador Marciano: cal
çadas, passeios, arvoredo, 
edifícios e obras.

Vereador Pereira Duar
te: illuminação, casa da ven
da do peixe e instrucção.

Vereador Anjos Bello: 
cemiterio, estradas, talhos 
e matadouro.

Vereador Nepomuceno: 
limpeza, incêndios e policia 
municipal.

Orçamento

Foi apresentado pelo sr. 
vice-presidente o 2.0 orça
mento supplementar para
o corrente anno na impor
tancia total de 656$5oo ré
is, constante das seguintes 
verbas:

Para pagamento a tres
p o lic ia s................... 256-Sjoo

Oespezas judiciaes. . .  2008000
Vasadouro publico pa

ra dejectos............  8o»ooo
Reparos na ponte dos

vapores................... yoSooo
Pintura de candieiros,

bancos e u rin o e s.. 5o$o >o
1 otal de ré is .. .  656$5oo

para estabelecer na rua do 
Caes, d’esta villa, um talho 
para venda de carne de vac- 
ca a 220 réis cada kilo
gramma.

Foi concedida a licença 
pedida

De Antonio Luiz Salga 
do, José Paulo Relogio i 
Justino José dos Reis. dan
do conhecimento de qu^ 
de 14 do corrente em de
ante os preços das carnes, 
são os seguintes: vacca 220 
réis e chibato 200 réis ca
da kilo.

Deliberou receber pro
postas por carta fechada 
até ao dia 2 do proximo 
mez de agosto, ás 11 horas 
da manhã, para os traba
lhos de pintura de 128 can- 
dieiros, 3-j. bancos e 5 uri
noes.

Encerrada a sessão á 1 
hora da tarde.

Sessão ordlaiaria «le I©  
«le ju lh o  de

Sob a presidencia do sr. 
vereador Marciano Augus
to da Silva, reuniu a cama
ra municipal, deste conce
lho, em sessão ordinaria de
1 q do corrente, compare
cendo os srs. vereadores 
Pereira Duarte, Anjos Bel
lo e Nepomuceno e bem 
assim o administrador do 
concelho, sr. José Madeira 
Abranches.

Foi aberta a sessão ás 11 
horas da manhã.

Foram approvadas diver
sas ordens de pagamento.

Praça dos trabalhadores

Foi deliberada a mudan
ça do local destinado para 
a Praça dos Trabalhado
res, actualmente na rua Di
reita, para o largo da Egre
ja.

(excerpto), Trindade Coe
lho—  Separação das egre- 
jas do Estado em França, 
Jean d’Orsay; em Portugal, 
proposta, F. T.— Moral e 
instrucção civica (concur
so — Marquez de Pombal, 
Cesario Tavares— Monu
mento a Joaquim Antonio 
d’Aguiar, Fazenda Junior—  
Variedades —  Subscripção 
Nacional — O  Coração, (fo
lhetim), E. Amicis.

A- camara m unicipal

Mais uma vez lembrâ-
m a

a necessidade que 
de, sem perca de

mos a ex. camara muni
cipal 
existe
tempo, mandar proceder
ao serviço de regas das 
ruas, pois, principalmente, 
nas ruas Direita, Fabrica e 
Caes, onde o movimento 
é maior, torna-se impres
cindível pôr em pratica tão 
importante quanto indis- 

:nsavel medida.

S l í :

A camara approvou pro
visoriamente o presente or
çamento.

Requerimentos

De Antonio Gonçalves 
Tormenta, pedindo licenca

sren.sao

Foi resolvido suspender, 
por i 5 dias, o zelador mu
nicipal José Narcizo da Sil
veira.

Encerrada a sessão ás 12 
horas da manhã.

-*-<«>>«?---

O VIibícmí «Ias lísco ia s

Summarió.— Manual po
lítico do cidadão portuguez,

Toas rada

Afinal, depois de venci
das as enormes difficulda- 
des que sempre acarretam 
estes divertimentos, a ze- 
oza direcção da Sociedade 

Phyiarmonica 1 0 de De
zembro composta dos ex.mos 
srs. Cândido José Ventura, 

rancisco dos Santos Car
taxo, Francisco da Costa 
Rodrigues, Emilio de Jesus 
Bisca e Antonio Pedro da 
Silva, conseguiu organisar 
a corrida dlioje, na praça 
d’esta villa, em beneficio da 
Sociedade.

O programma é de pri
meira ordem, e oxalá elle 
seja feliz na sua completa 
execução para que a aber
tura da época tauromachi- 
ca deste circo corresponda 
á galhardia e distineção dos 
seus amadores.

O curro, que é de 1 o tou
ros e propriedade do ex.mo 
sr. José Maria dos Santos, 
digníssimo presidente ono- 
rario da Sociedade, é ex- 
cellente, e se corresponder 
á sua belleza a bravura, a 
offerta do caprichoso lavra
dor é de uma importancia 
grande. Nestes últimos dias 
-tem ido ás pastagens de Rio 
Frio muita gente, e vem de
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lá encantada com o bello 
conjuncto de estampas com 
que o opulentro creador 
brinda a bella rapaziada.

Abrilhantam a corrida 
asphylarmonicas 1.9 de De- 
zembre e Estrella Moitense, 
da villa da Moita.

Deve chegar hoje, pela 
uma hora da tarde, a As
sociação Concentração Mu
sical 24 de Agosto, de Lis
bôa, que em passeio fluvial 
vem de visita a esta villa.

_ — —  — — — ■■ . . .■

Pela direcção da.Socie
dade i.° de Dezembro foi 
mandado collocar um ira-o
zometro de acctvlene no 
coreto da Praça Serpa Pin
to, trabalho execu:.ado nas 
importantes oíiicinas’ de 
caldeireiro e serralheiro dos 
nossos amigos Reis Si A ni
no. As éxperiencias têem 
dado optimo resultado não 
só pela boa luz eomo pela 
grande economia: antiga
mente gastava-se em ga- 
zolina, por cada noite, ap- 
p r o x i m a da m en te'3 :3o 00 ré
is, comquanto que agora 
não se chega a gastar 5oo 
réis.

Faz hoje um anno o me
nino Manuel, filho do nosso 
amigo Manuel F. Giraldes.

Parabéns.
KsagsBes

Resultado dos exames 
do i ° grau, feitos nos dias
19 e 20 nesta vilia: Helena 
Gertrudes da Silva, bom; 
Beatriz Augusta dÃscen- 
ção Ramalhete, óptimo; 
Lydia da Conceição Pinho 
Ferra, bom; Maria Izaura 
da Gama Neves, bom; (Cla
rice Sampaio Oliveira,opti- 
rno; Maria Antonia Veiga 
Ribeiro da Costa, optimo; 
Ritta Moreira, Sufficiente; 
José Lopes Junior, suffici- 
ente; Eduardo Leite, sulli- 
ciente; Jalia Balbina Fer
nandes, sufficiente; Laura 
Tavares Aranha, optimo; 
Laura Augusta da Silva, 
bom; Maria Adelaide La
dislau, sufficiente; Luciano 
Mendes Moreira, optimo; 
Amelia Sara de .Castro 
Casquilho, optimo; Lucia
no Fortunato da Costa, 
bom, Norberto Monteiro
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C a p i t u l o  I I I  

© fítbrièásEte

— E  já o Jorge tinha nascido?
— A inda não. Mas deixe-me con- 

tinuar. NV.quaila famil a, onde ella 
deu a conhecer, pelo ard or infatigá
vel , pela nobre-a dos sentimentos, 
pela resignação e pela bondade, o 
que era a sua alma enérgica, t■wrara 
!if> deilc- e depois tomam m-lhe anit- í 
zade. Encheram  n ’a de cuidados e de !

Ventura, optimo; Alfredo 
Garcia Campos Valente, 
sufficiente; Manuel Gerar- 
do da Silva, sufficiente; 
Fernando Ferreira, bom; 
José Jorge Comes, bom; 
Francisco José da Silva, 
bom; Francisco d’01 iveira 
Netto, bom; Arminda Ju- 
lia .Nepomuceno Serrano, 
bom; Evaristo da Silva 
Ignacio, bom; José Cândi
do da Costa Junior, bom; 
A n t on Í0j M a x i m o S e q ue i ra, 
optimo; Adriano Faria Ma
chado' Silva, ■’ sufficiente; 
Antonio Balthazar Tavares 
Rodrigues, bom;- Antonio 
Cypriano Pio,- optimo; An
tonio Cunha Bello, bom; 
Antonio Tlrgilio 1 ascon- 
cellos, sufficiente; Francis
co Ferreira Junior, suffici
ente; Francisca Marques 
Contramestre, bom; José 
Paulo Rato, bom; José Pe
reira Duarte,' bom.

3 Reprovados, faltou 1 
e foi outro addiado.

Queixou-se na adminis
tração do concelho Maria 
Augusta Paula, solteira, ao 
serviço de Joaquim José 
Lucas, residente iVesta vil
la, de que no dia 1 6  do 
corrente o seu ex-namora- 
do José da Silva, trabalha
dor, actualmente residente 
em parte incerta, pedindo- 
lhe a chave da porta da 
casa e entrando d’entro da 
mesma casa lhe arrombou 
um bahú e d’ahi lhe subtra- 
hiu a quantia de 10S3.40 
réis, e bem assim um len
ço de seda. 3 ditos de pan- 
no crú e um par de meias. 
O facto foi entregue a jui
zo.

BS>i\ .%íirSaat« C arvsíllso
O:nosso collega 0  Por- 

'lomo~en.se presta homena
gem á memória do sr. dr. 
Adriano Carvalho, inserin
do artigos em qae põe em 
evidencia as boas qualida
des do illustre extincto e de 
quem publica o retrato.

Re tirou para Vidago a 
fira de fazer uso das aguas, 
o nosso amigo, sr. dr. Ma
nuel Fernandes da Costa 
Moura.

attenções. E lla  julgou que ia abrir se 
á sua edstencia uma era nova de ale- 
grjfi e de felicidade, mas enganava-se. 
A inda tinha de sofifrer mais maguas e 
privações. A  sua mocidade e beileza 
reservavam  lhe o mais terrivel golpe 
que a podia ferir na situação de d e
pendi mia- eiri qué estava. T eve a 
,n:'elicidade de inspirar am or ao filho 
mais velho dos seus bem feitores. De- 
fándeu-se. como o meu amigo póde 
calcul r. com toda a energia de uma 
alma, honesta e cuidadrtsa. dos seus 
deveres. F o i um supplicio  de todos 
os instantes. Quanto mais ella rejeita
va a homena gens do seu adorado, 
menos elle desanimava, com o se o 
obstáculo' so"servisse para fazer mais 
violenta aquella paixão. A pobre mu- j 
lh e r té ve - de ceder a;;n; 1. depois de ! 
a k jn s íJ n f t o s 'd é  luc ta p e r t n .z e d e  
recistencias quotioi; nas. '

O D O M I N G O

R U A  DE S .  S E B A S T I Ã O

Relação das alumnas que 
foram propostas para exa
me do i.° grau, n’esta épo- 
cha, e que receberam as se
guintes classificações:

Beatriz Augusta d’As- 
cenção Ramalhete, optimo; 
Lydia da Conceição Pinho 
Ferra, bom; Maria Isaura 
da Gama Neves, bom.

A Directora e Professo
ra—  Taurina do Prado da 
Silva Guimarães.

rg’‘la«? B55 sts * a g* i ss la o
Falleceu este nosso col

lega. Era um trabalhador, 
que se fazia estimar dç quan
tos lhe conheciam de perto 
os dotes de espirito e de 
caracter.

Pesa-nos vêr cahir fulmi
nado pela morte um homem 
novo, inte.lligente, activo 
quando mais empenhado; 
estava na lucta quotidiana 
da existencia por amor da 
sua familia, que tanto estre
mecia.

Ao nosso collega A  R e
vista Graphica enviámos 
sentidas condolências pela 
perda desse mallogrado 
companheiro de trabalho, 
por tantos titulos estimável.

Pela camara municipal 
foi participada na adminis
tração do concelho, segun
do os effeitos da base 19 § 
i.° da lei de 26 de julho de 
18)'), a transgressão do ar
tigo 38, n.° 1 do regulamen
to da policia das estradas, 
commettida por Eleuterio 
Domingues, residente n es
ta villa, no dia 11 do cor
rente.

Deve realisar-se na. pró
xima quinta feira, 27 do vi
gente, no tribuna! judiciai 
desta comarca’ o julga
mento dos rapazes que em
2 de novembro do anno 
findo, foram accusados de 
terem praticado na egreja 
da Misericórdia offensas á 
religião.

Con t in u a inc.om m o d a d o 
de saude o ex.mo. sr. Fran
cisco da Silva, digno vice- 
presidente da camara.

A lguns mezes depois, com prehen- 
deu toda a extensão da sua culpa. 
Ia ser mãe. Foi então que soube que 
o seu seductor era casado e vivia, já 
havia muito tem po, separado da mu
lher. Soube tambem que ella e o rria- 
■ido estavam agora em term os de se 
reco. cilia;em .

Retirou se voluntariam ente, com as 
«grimas nos olhos e a .morte no co- 
•ação, daquella caut onde a fortuna a 
tinha atraiçoado tão cruelm ente e foi 
refu.Jar se em casa de uns'cam pone
ses, 110 fundo de uma aldeia.

F o i n’aqiielle asylo ignorado que 
ie u  á luz o Jorge.

O fabricante. n ’aquella occasião, 
"ez um m ovimento com o se se dis- 

uzeíse a interrom per o tabellião; 
nas elle não lhe deu tempo para is^o 
?. continuou imn-.ediatamente:

— Deixc-me rcnbar. A pobre mu

Falleceram n’esta villa:
Em 8 do corrente, pela 

uma hoi'a e meia da tarde, 
Emygdio Marques Outeiro, 
de 36 annos de edade, ca
sado, trabalhador, natural 
desta villa, victima de fra
ctura do craneo.

— 10, pelas 10 horas da 
manhã,'Joaquim, de 2 me
zes de edade, filho de Joa
quim Fernandes e de Maria 
Joaquina, victima de cho
lera infantil.

—  12, pelasq horasdama- 
nhã, uma creança do sexo 
feminino, de 14 mezes de 
edade, natural de Lisbôa, 
filha de Eugenia da Con
ceição, victima de enterite.

—  13, pelas 6 horas da ma
nhã, Boaventura de i 3 me
zes de edade, filho do nos
so amigo, sr. Joaquim Fer
nandes Pinhão, victima de} 
insufficiencia cardiaca.

—  13, peias 8 horas da noi
te, Manuel, de 2 mezes de 
edade, filho de Manuel cia 
Silva Russo e de Maria de. 
Jesus, victima de broncho- 
pneumonia.

— 14, pelas 9 horas da 
noite um filho de Christia
no Bello e de Adelaide Cas- 
tanheira, de i 3 mezes de 
edade, victima de broncho- 
pneumonia.

—  15, pelas 4 horas da 
manhã, um fiiho de José 
Theodoro da Silva e de 
Maria Leonor da Silva, de 
oito mezes de edade, victi
ma de broncho-pneumo- 
nia.

— 16. pelas 8 horas da 
noite, Gertrudes, de i 3 
mezes, filha de Emilia da 
Conceição, victima de sa
rampo.

— 17, pelas 4 horas da 
manhã, uma creança do 
sexo feminino, filha de Ma
nuel João Cosme, e de Ma
ria Julia Roque, victima de 
asphyxia resultante do par
to.

— 19, pelas 7 horas da 
manhã, Mercedes, de 4 an
nos. filha de'Alfredo Anto
nio e de Libania Maria., vi
ctima de varioia confluente.

—-22, pelas 5 horas da 
manhã, uma creança do 
sexo feminino, de mez e

lher. muito altiva para receber fosse 
o que fosse do pae do seu filho, 
quiz ser ella s.ósinha a sust ntal-o e 
começou a dar lições de pianno. N e s 
te comenos. a fam lia americana tinha 
sahido da França. Foi então que o 
marido da mãe do Jorge, que nunca 
mais tinha dado signal de vi a depois 
da sua fuga e que vinha de estar de 
zoito mezes na prisão, entendeu por 
bfem lembrar-se de que tinha uma 
m ulher e apresentou-se uma tarde.de 
im proviso em casa d 'e lla .:Com  ’a‘ aju
da dos visinhos. ella conseguiu pol o 
fóra da porta. Mas. elle não se deu 
p o r vencido e, sabendo do nasci m en
to do Jorge, resolveu explorar a d e s
graça. com a ameaça de uma queixa 
de adultério e uma acção judicial pa
ra negar a paternidade á creança, A  
mãe do Jorge, côm prehendendo bem 
que se cedesse uma vez aos pedidos

meio, filha de Augusto 
Gervasio e de Beatriz de 
Sousa, victima de varioia 
confluente.

— 22, pelas 6 horas da 
manhã, uma creança do 
sexo masculino, de 6 dias 
filha de Joaquim Castanheh 
ra e de Carmina Augusta 
da Silva, victima de tetano.

■ =■ .> ■ ■■—-<•»— ------------
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Os abaixo assignados, 
possuidos do mais intimo 
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pela maneira a fiável, pro- 
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evidencia o seu muito me
recimento scientifico já ha 
muito reconhecido.
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M ana Lm \a <f Oliveira 
José Sampaio JO liveira

------- - --cr*-------
Pedem-nos a publicação 

do seguinte:
Sr. Redactor

Lendo no seu acreditado 
jornal uma local com re
ferencia á minha pessoa, 
que me quer parecer, foi 
mandada publicar pela 
companhia «Internacional», 
cumpre-me levar ao conhe
cimento dos leitores do seu 
jornal, que é inteiramente 
falso tudo quanto nessa 
local, melindra o meu no
me, pois que o que se pas
sou foi o seguinte:

A companlva «Interna
cional» recusou-se a in
demnizar-me os prejuisos 
soffridos ' no meu esiabele- 
cimentò, fazendo-lhe eu 
uma reclamação que esta 
só me dava margem a sal
var o meu capital e bem 
assim o dos meus crédo
res, acabando por me dizer

de dinheiro do marido, não poderia 
depois corresponder ás suas exigen- 
cias e se veria outra vez reduzida á 
miséria, affrontou valorasamente o 
perigo. Se fosse sósinha, tal
vez ainda tivesse enfraquecido, mas 
tinha um encargo. O Jorge impunha- 
lhe um dever que havia de cum prir 
até ao fim. Resistiu. 0  m iserável, fu
rioso por não lhe poder apanhar na
da, poz em execução as suas amea
ças. A  pobre m ulher foi condemnada 
á prisão e a justiça admittiu a nega
ção da paternidade.

(Continua/.



que acceitasse eu a indem- 
nisação por ella realisada, 
pois que se assim o não 
fizesse me não daria coisa 
alguma; e eu, vendo tudo 
perdido, obriguei-me a as- 
signar um papel que julgo 
sem valor, acceitando eu 
16,i ]2 por cento sobre o 
seguro de 3:ooo$ooo de 
réis. Esta foi a indemnisa- 
ção de uma companhia se
ria e exacta nas suas trans
acções. E para receber esta 
importancia, que repito, de 
i 6, i [2 por cento sobre o 
seguro de 3':ooo$ooo de 
réis, foi preciso ir á dita 
companhia 12 dias a fio, 
sem nunca encontrai- o 
caixa. E como devia elle ap- 
parecer? A companhia não 
tem vintem, e a.prova que. 
não tem vintem é que .os 
16,1 [2 por cento sobre os 
3:ooo.^ooo de réis, que era 
o seguro, foi-me feita a 
proposta de os ir receber 
em duas prestações, ou por 
outra, por duas vezes. 
Esta foi a proposta do 
sr. guarda-livros: receber 
a importancia por duas ve
zes. Passados momentos 
viram-me um pouco exal
tado, e com grande sacri
fício, arranjaram o dinhei
ro para me dar os taes 
i6,i|2 por cento.

Vejam os leitores como 
eu devo estar satisfeito com 
esta tão notável compa
nhia.

O D O M IN G O

Coanee8Sa« íPaaõsa âaacrcílaí- 
!o

Não creias. .. nas lagri
mas dos viuvos, nos pro- 
gnosticos dos médicos, no 
amor das mulheres, nas 
promessas dos alfaiates, 
nos signaes de bom tempo, 
nas palavras de casamento, 
na dôr dos comicos, na ge
nerosidade dos' usurários, 
na independencia dos crea- 
dos, no desdem das feias, 
no desinteresse dos deputa
dos faladores, nos cumpri
mentos do teu visinho, nos 
juramentos de tua sogra, 
no luto dos armadores, na 
amisade do estróina que te 
péde dinheiro, nem no poe
ta que te dedica os seus ver
sos.

a que se procede por obi
to de D. Leonor do C a r
mo Oliveira, viuva, mo
radora que foi na vilia 
de Alcochete, se ha de 
render e arrematar em 
hasta publica a quem 
maior lanço offerecer so
bre o valor da sua ava
liação, uma morada dei 
casas abarracadas, sitas 
na rua Direita da villa de 
Alcochete, e outra con- 
tigua que faz frente para a 
Travessa de João da Cos
ta, com os números 1 e 
4 de policia, constitue um 
prazo foreiro em iS6no 
réis annuaes, com laude
mio de 40.a, a D. Anto
nio Luiz Pereira Couti- 
nho, avaliado em 3 i )>8oò 
réis.

Pelo presente são cita
dos os crédores incertos 
para assistirem á dita ar
rematação e ahi u/.arem 
dos seus direitos, sob pe
na de revelia.

Aldegallega do Ribatejo, 
i 3dè julho de 1905.

O E S C R IV Ã O ,

Antonio Augusto da Silva
Coelho.

V erifiquei a exactidão:

O JU IZ  DF. D IR E IT O ,

5 . Níol/a.

ANNUNCIO

i O M i l i C A  DE ALDEGALLEGA
B jw ir

A N N U N C I O S

W A L I M

ÍS* a. púííM.cíiçíí©)

No dia seis do mez de 
Rosto proximo,- pelas 

°nze horas da manhã, á 
Porta do tribunal de es- 
a villa de Aldegallega do 

Ribatejo, nos autos de 
ln venta rio entre maiores

(®.a 8»es&3Scação)

No dia 23 do corren
te mez, pela uma hora 
da tarde, na casa onde 
falleceu a inventariada D. 
Leonor dó Carmo Olivei
ra, viuva, na villa de Al
cochete, e nos autos de 
inventario entre maiores 
a que se procede por obi
to da mesma, se ha de 
vender e arrematai' em 
hasta publica, quem maior 
lanço offerecer sobre o 
valor da sua avaliação, 
4:680 litros de vinho tin
to, pouco mais ou me 
nos, da colheita de 1904, 
existente na adega, ava 
liado em 140.j5.100 réis.

Pelo presente são ci
tados os crédores incer
tos para assistirem á di
ta arrematação.

Aldegallega do Ribatejo, 
i 3 cie julho de iqo5;.

0  e s c r i v ã o

Antonio Augusto da S il
va Coelho.
V e rifiq u e i a exactidão:

0  JU IZ  D E  D IR E IT O ,

S. Motla.

ANNUNCIO

; i ) M C A  BE ALDEGALLEGA
fl l í l í A J E ,

'(3.a jmgjiSieação)

Por este juizo e carto
rio do segundo officio e 
pelo processo de arresto 
promovido por Antonio 
Caetano da Silva Olivei
ra contra Germano da 
Silva, ambos de esta vil
la, vão á praça á porta 
do tribunal de esta co
marca no dia 23 . de ju
lho corrente pelas- 11 ho
ras da manhã para ven
da e preços que forem 
offercidos sobre os abai
xo declarados os se<ni!n-o
tes:

Uma porção de bata
ta grossa e miuda no va
lor de 2o$ooo réis.

Dois rolheiros de ceva
da em dois montes no 
valor de i$8oo réis os 
fruetos pendentes da mãe 
e milho no valor de réis 
2980òo estes na proprie
dade da Alagôa da Pe
dra,, suburbios de esta vil
la e de que é depositá
rio João Pena Boaorda 
do mesmo sitio.

São citados para a pra
ça quaesquer crédores in
certos.

Aldegallegado Ribatejo, 
i 3 de julho de 1905.

o  E S C R IV Ã O ,

Antonio Julio Pereira  
Moutinho.
Verifiquei a exactidão:

O JU IZ  D E D IR E IT O ,

S. Motta.

ANNUNCIO

m RCA de ald
n

Joaquim Nunes de Car
valho, Manuel Costa Du
arte, Sousa Jordão, Lu
iz José Nunes, José Ma
ria Madeira, estes de Lis
boa, Costa &  Compa
nhia, do Porto, Martins 
Rodrigues, de Aldegalle
ga do Ribatejo, e a Fa
zenda Nacional, para no 
praso de cincO dias pos
teriores ao prazo dos edi
tos deduzirem por em
bargos o que considera
rem de seu direito con
tra a mesma concorda
ta, em que o requerente 
propõe pagar-lhes cinco- 
enta por cento de seus 
créditos, em quatro pres- 
tações semestraes de egual 
valor, respectivamente 
vénsiveis em seis, doze, 
e vinte e - quatro mezes, 
a contar do dia em que 
passar em julgado a sen
tença difinitiva que ho
mologar a concordata

e garantido por fiança 
pre,stada por João Bento 
Mar'ia.' casado, proprietá
rio, residente nesta vil
la de Aldegallega do Ri
batejo.

Aldegaílega do Ribatejo, 
14 de julho de- 1905.

o.ksciavÃo,

Antonio Augusto da S il
va Coelho.
V erifiquei a exactidão:

O JU IZ  D E D IR E IT O ,

S. Motta.

STORS
& V a

STORS
Vendem-se no Arnia-em  

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

REIS &  ANINO
CO M

OFFICINA DE CALDEIREIRO DE COBRE
l  'ncarregqm-se de apparelhos de distillação contínua e 

intermitente e para esterilisação de fermentos de vinlio 
fpastorisadorj, bombas para trasfego de vinho, aspiran- 
le-premenle e simples, pára-raios, canalisações em cobre, 
chumbo e ferro , assim como todos os trabalhos em cobre.

&ALLEGA
( S .a SPaalílScação)

Pelo tribunal do Com
mercio da Comarca de 
Aldegallega do Ribatejo, 
e cartorio do escrivão Sil
va Coelho, no processo 
para homologação de con
cordata proposta pelo re
querente. José Leonar
do da Silva, solteiro, com- 
merciante, residente n’es- 
ta villa de Aldegallega do 
Ribatejo, aos seus crédo
res, são chamados por 
editos de 3o dias, a con
tar da publicação do se
gundo annuncio no «Dia
rio do Governo», os cré
dores incertos do dito re
querente e os certos que 
não acceitaram a concor
data, a saber;

2 IS. FEÍC'A se a SiX í ' 12 P l  V K Ii

R U A  J O S E  M A R IA  D O S  S A N T O S — ALDEGALLEGA

f m m m  w s m â  w.

e ounvesana
sEiw w vtU  m  

çfosé clèi S ih k  fJhimeleõ

O proprietário efeste estabelecimento 
vem participar aos seu.s 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 .a, de Lisbôa.
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 públicas ou a particulares, por preços 
módicos.

IToòcs as trabalhos se garantem por um anna

PIUÇA SEKPA PINTO
is ÃLDEGALLEG a®



O D O  iVii N O <

NOVO DEPOSITO
B e cauta rias e <mtros m aíeriaes para coasírncçáo  

c iv il de MAMU15!L LUIZ UI.-IS---------- ---------------—
O proprietário d’este estabelecimento previne os seus 

freguezes e amigos que o mudou para a rua do Tenente 
Valadim."(antigo iheatro), onde encontrarão boas can
tarias e bem trabalhadas da qualidade das cie Cascaes e 
Paço d’Arcos.

N. B.— Os parafuzos empregados nestas cantarias 
são de uma grande resistencia, não se comparando em 
nada com os que para ahi se uza. Lages, pias poídas 
para despejos, cimento Portland artificial, marca regis
tada, e de qualidade ingleza. Este cimento supplanta to
dos os outros, até os de marcas estrangeiras: Aguia, 
Leão, Castello, Tigre ou qualquer outro, o que prova 
uma analyse rigorosamente feita. Preço por cada bar 
rica de 140 kilos, 2$8oo réis. Ha tambem do melhor ci
mento nacional, marca «Tejo». Este compara-se ao 
«Aguia» e ao «Leão» tanto faz na sesão como na soli
dez, depois de fabricado pelo pedreiro. Preço por 145 
kilos, 2$>200-4 por i 5o, 2$5oo réis. Mozaicos de toda* 
as qualidades; azulejos nacionaes e extrangeiros, dese 
nhos dos mais modernos; porcellana dos Açores, barro 
refractario, tijolo refractario, manilhas de grès, cifõe 
curves e cotovellos de todas as dimensões. Granito e 
areias lavadas sem argilla para fabrico de betumiihas.

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

O proprietário deste estabelecimento tambem nccei- 
ta qualquer obra de empreitada, seja qual for o s/u de
senho, assim como faz o esboço para quem desejar.

>cx-

RUA TENENTE VALADIM
23 1

(Antigo theatro)

ALDEGALLEGA
1 1 L 8 J 0 A S I A  SARANTIBÀ

—  D E

fívzim Muques C OKnwssm
Vende e concerta ioda a qua

lidade de relogios p o r preços 
~  modicos. Tambem concerta cai 

xas de musica, objectos de ouro, 
prata e tudo que pertença á arte 
de gravador e gaívanisador. 

Fecha ds quintas feiras.

GARANTEM-SE OS CONCERTOS

1 . R ua do E»ô *o. l-rMJJEC/AilEO/i
2 10

'Cl DIA 1110 DE NOTICIAS
A  GUERRA AITO-LO-BOER

Interessantíssim a narração das luc tas entre inglezes e boers, «iliustrada» 
com numerosas zinto-gravuras de «homens celebres» do i ransvaal e do 
Orange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais Cruentas da

G U E R R A  A N G L O -B O E R  
Por um lunccionario da Cruz Vermelha ao serviço

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 16 paginas................ 3
Tomo de 5 fasciculos..................................... jS o

-°o réis

A  G U E R R A  A N G L O  B O E R  é a obra de niais palpitante actualidade.
N'el!a sáo descriptas, «por uma testemunha presen ial». as differentes 

phases e acontecim entos emocionantes da terrível guerra que tem espantado 
o mundo nteiro.

A G U E R R A  A N G L O - O L R  faz passar ante os olhos do leitor todas as 
« grandes bat; lhas, combates» e «èsca amuças» d esta prolongada e acérrim a 
iucta entre inglezes, t'.a svaaiianós e oranginos, verdadeiros prod ígios de 
heroísm o e tenacidade, em que sfío egurlm ente-a -miráveis a coragem e de
dicação p. t ilo u , a oe venc dos e vencedores.

;fii idc>iites varia issanos d ’esta conlenda e itre a poderosa Inglater 
ra c: as,..tuas j equ .nas rej ubi-icas sui-atricanas. decorrem  atravez de verda 
••firi-s por pc-i ias. ) or tal manei-a .ram, t.cas e pittorescas, que dão á G U E R  
RA A N G L O  -B O E R . conjunclam ente com  o irre  -ist vel attractivo d u m a  nai 
raUva h.stork-- dos nossos d as. o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do D IARIO  DE N O TÍCIAS
apre.;e n!ancio ao p u b lico  t  ta obra em «esmerada edição,» e p o r um preço di
m inuto, julga prestar um serviço aos num erosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e ad q uirir perfeito conhecim ento dos successos 
que m a i, interessam  o m undo culto na actualidade.

Pedidos á Empregado DIARIO D E  NO 1ICIAS
Rua. do Diario de Noticias, 110 — LISBOA

G R A N D E  A R M A Z É M

m a T A n  molus
& Cornp.'1

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. oJO
6S.eia «lo C aes —  ALDEGALLEGA
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ESCOLA POPULAR  
M A S C U L I N O

P A R A

fIMOS ESCANDAL
P A R I S

Romance de aconteci 
mentos sensacionaes e ve 
ridicos 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.

Õ S r M Ã Í I s
DA

Chronica do re nado de Lu iz X V )
Romance historico por 

E. LADOUCETTE
Os amores trágicos de Manon Les- 

raut com o ceiebre cavalleiro de 
G rieux, formam o entreeho d'este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette im prim iu um cunho 
de on^inaiidade devéras encantador.

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

A edição portugueza do popular e 
coinm ovente rom ance, sení feita em 
fasciculos semanaes de iõ  paginas, 
cie grande form ato, illustrados com 
soberbas gravuras de p ig in a . e cons
tará apenas de 2 volumes.

ré is  « fsseiesnio
ÊO«!> réis «í> toasse

2 valiosos brindes a todos 
os assignan.es

Pedidos á Bibliotheca Popuiar. Em
presa Ed itora. 162, Rua da Rosa. 162
—  Lisboa.

â s  c l a s s e s  o p e r a r i a  e agricola
C ssrsbs: I > S I 1 S \0  15 % 0 (r r i 'R X 0

Ensino inteiramente particular que pelo qual to
dos os ajumnos aprendem por bom methodo de ensino 
dentro de pouco tempo as primeiras letras:— ler, es
crever, contar, exercícios e problemas de arithmetica e 
systema métrico em harmonia com os programmas em 
vigor: doutrina christã, civilidade, etc., etc.

I l l  mim. P A I A  OS 1’ l l l i p s  EXAMES
As mensalidades d’esta casa escolar são limitadíssi

mas, para que assim fiquem ao alcance de todas as fa
mílias e só íicará analphabeto todo aquelle que não 
sinta verdadeiro amor pelo estudo.

Ensino gratis para todas as creanças cujos paes ou 
tutores provem serem ellas verdadeiramente pobres.

Joaquim Guerreiro da Fonseca Junior, professor 
de ensino particular inscripto na i.a circumscripção es
colar do Reino.

RUA IDA. MISERICÓRDIA
ALDEGALLEGA

214

C A P S U L A S
13 E

ANTI-BEZANO
(9Barea Etcgisíada)

Este medicamento,  destinado a fazer expellir o beza- 
no, que tanta mortalidade faz no gado cavallar, tem 
sido empregado com exceilente exito por importantes 
lavradores do Ribatejo, citando entre muitos a Com
panhia das Lezírias; os Ex.mos Srs. João Gerardo da 
Maia, d’Azambuja; Soares Affonso e Carlos Gonçalves, 
de Villa Franca de Xira, e Antonio Plácido Pinto d’A 
zevedo, de Benavente, etc.

São signaes evidentes de que o animal está atacado 
de tão temível parasita, os seguintes: lingua saburrosa, 
bocejos, movimentos convulsivos dos labios, ventre ora 
volumoso, ora enxuto, olhos mortiços, respiração por 
vezes anciosa, comichão no anus, que esfrega, nas pare
des, arvores e baias, e o apparecimente de larvas nos 
dejectos.

Geralmente os animaes que não morrem do ataque 
deste gastrophilus ficam rachiticos tendo de futuro 
pouco valor.

Sobre a fórma da applicação deste medicamento, 
vè, as instrucções que acompanham as caixas.

3 I 3
-------- fl -------

Vendem-se as capsulas do ANTI-BEZANO em caixas 
de G, ao preço de 600 réis cada caixa, unicamente na

B r o g a m  bc l í t à ®  M i N I S  M %  S Ã M T Í S
RUA DÍD S. ROQUE, 106 —LISBOA

COMPANHIA FABRIL S IM E R
2

íf) P o r Soo réis semanaes se adquirem as ceiei 
br es machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O  DA CRUZ, cobrador 
da casa a is c o c k  «& C’.'1 c concessionário em Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogos a quem os desejar, yo, rua do Ralo,
yo — Alcochete.


