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I] PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

E X P E D I E N T E

■togamos aos n ossos  
est im á v e is  assignantes a 
flueza de nos participa
rem qu alqu er  falta na re
messa «lo jornal. para «le 
[tromjiít» p ro vi jieaei ar- 
iuo s.

Aceeitatsa-se com  grati
dão qu aesq u er  »otlc£as  
que sej:i!H «le in te r e s se
[íllfiiifO.

i c a  m
LISBOA

Cá estamos na cidade 
de mármore e dc granito, 
nós que não pertencemos 
aos felizes da sorte e por 
isso não podemos ir vera
near por essas thermas e 
praias

Um calor asphyxiante e 
um aborrecimento mortal. 
Só dois theatros abertos, e 
esses mesmo com diminu
ta concorrência. E as.ou
tras companhias theatraes, 
umas andam dispersas pe- 
1 is províncias, outras fo
ram ao Brazil, de onde tra
zem ás vezes dinheiro, mas 
onde tambem muitas ve
zes deixam ficar a vida. O 
Brazil tem sido o mata
douro dos nossos artistas.

Passou o dia 24 de julho, 
data memorável na nossa 
Historia, e passou qua
si despercebido. Apenas 
unias iuminariasinhas nos 
estabelecimentos do Esta
do. Pois ainda não ha mui
tos annos esse dia era rui
dosamente festejado com 
alvorada,parada grandiosa, 
•iluminações, espectáculos 
gratuitos, etc.

O dia 24 de julho é o 
anniversario das tropas li
beraes em Lisbôa, para 
acabar com o ominoso ju
go de D. Miguel. D. Pe
dro IV, irmão d’esse prin
cipe, deu então aos portu
guezes a Carta Constitu- 
c,onal, com todas as prero- 
gativas e regalias para os 
c'dadãos. Mas, com o de
correr do tempo, esse pa- 
Pel ioi-se rasgando a pou

co e pouco, e hoje já não 
tem sitio onde se lhe deite 
um remendo para concer
tar esses rasgões.

A Carta Constitucional 
garante-nos a liberdade do 
pensamento, e temos a 
censura prévia á imprensa; 
somos um paiz liberal, e te
mos a lei de i 3 de feverei
ro, lei barbara e inigua que 
nos deshonra a nós e quem 
a promulgou.

Se realmente D. Pedro 
IV quiz dar a liberdade ao 
seu paiz, que estava 
mendo sob os ferros

ge-
da

oppressão, empregou bem 
o seu tempo. O svstema

1 j

póde ser ás vezes bom; os 
homens é que hão de ser 
sempre os mesmos.

JO A Q U IM  DOS ANJOS.

CAMARA IUNICÍPAu

B ilh e tes  postaes  
trados

ilÍMS-

Ha para vender a 20 réis 
cada um, bilhetes postaes 
iliustrados com as melho
res vistas de Aldegallega. 
Pedidos á administração 
deste jornal.

Duzia, 200 réis.
Descontos aos revende

dores.

Hxeursão

Está despertando grande 
enthusiasmo entre os socios 
e suas familias o passeio 
que a Sociedade Phyiarmo
nica i.° de Dezembro rea
lisa em i 3 do corrente a 
Villa Franca de Xira, Alhan- 
dra e Seixal, para o que a 
direcção está envidando to- »
dos os esforços para que 
esta excursão tenha o mai
or brilhantismo possivel.

Os bilhetes custam ape
nas 5oo réis e pódem ser 
reclamados á direcção da 
Sociedade.

A partida é ás 6 horas 
da manhã no vapor Ata
laya, devendo regressar ás 
8 da tarde.

A banda da Sociedade 
acompanha os excursionis
tas.

Em 
contram-se

goso de férias, 
nesta villa,

en-
os

académicos aldegailenses.

Sessão o n lia a r k  de 
tle «le flfíOS

Assistência dos srs. ve
readores Marciano Augusto 
da Silva, servindo de pre
sidente da camara, Pereira 
Duarte, Anjos Bello e Ne
pomuceno, comparecendo 
o administrador do con
celho, sr. José Madeira 
Abranches.

Foram appro.vadas di
versas ordens de pagamen
to.

Licença

Foi concedida licença ao 
sr. vice-presidente para se 
retirar por 3o dias dos ne- 
gocios municipaes.

Orçamento

Foi approvado definiti
vamente o 2.0 orçamento 
supplementar, que vae ser 
enviado á  administração do 
concelho.

Posturas

A Camara deliberou al
terar algumas disposições 
do seu Codigo de Postu
ras, relativas á policia inte
rior da >n!la.

Adjudicações

Foi adjudicado o forne
cimento de fava de 1 de 
agosto a 3 i de dezembro 
a José d’01 iveira Canellas.

A Camara deliberou re
ceber propostas, por carta 
fechada, até ao dia 16 do 
proximo mez de agosto, 
para o fornecimento de 
palha para o gado do ser
viço da limpeza desde 17 
de agosto a 3 i de dezem
bro do corrente anno.

CH RO N ICA

Encerrada a sessão á 1 
hora da tarde.

Fraasrisco «la S ilv a

Retirou na preterita quar
ta feira para Mondariz, on
de vae procurar allivios pa
ra a sua pertinaz doença, o 
nosso amigo, ex.'no sr. Fran
cisco da Silva, muito digno 
vice-presidente da camara.

Que o nosso amigo se 
restabeleça em breve são os 
nossos mais ardentes votos.

Summarió —  O tempo e as 
culturas: intempéries e 
desavinho; doenças cry- 
ptogamicas; eereaes—E x 
portação de vinho; depo
sitos de álcool — Crises 
agrícolas.

As irregularidades de 
tempo, succedendo-se ra
pidamente baixas tempera
turas a dias de calor sensi
velmente forte, e coincidin
do tempo de chuva fria 
com a época da fecunda 
ção da vinha e frueteiras, 
se não manifestaram logo 
desarranjos na vegetação, 
não deixaram de os produ
zir, e agora é evidente a 
sua acção. O desavinho é 
enorme, o aborto dos ba
gos deu-se, na maior par
te dos vinhedos, por ca
chos inteiros; aos estragos 
produzidos pelas intempe- 
ries reuniram-se os causa
dos pelas doenças crypto- 
gamicas; principalmente o 
mildio e a podridão, ata
cando o pedunculo dos ca
chos, fizeram-os cair e as
sim a colheita do vinho, 
que se suppunha seria 
enorme e viria pòr os viti
cultores em maiores diffi- 
culdades, ficou muito redu
zida, e já os preços da ulti
ma colheita tendem a su
bir.

Não tiveram, felizmente, 
estas intemperies a mesma 
acção funesta sobre os ce- 
reaes. A fecundação dos 
de pragana e a sementeira 
dos milhos fez-se em boas 
condições e assim a colhei
ta dos centeios, trigo e ce
vada foi regular e a dos 
milhos promette ser boa. 
Que assim aconteça de
ve ser o desejo de nós to
dos, atim de que'não haja 
necessidade de mandar 
para o extrangeiro ouro 
que não temos, em troca 
de pão que devemos ter, 
visto não termos certa a 
troca pelo vinho que me
lhor podemos produzir, e 
porque nenhum paiz deve 
deixar de produzir o seu 
pão.

AGRICO LA em 5 de junho ultimo, so
bre concessão de prémios 
a vinhos para exportação. 
Venha este incentivo, ve
nham os contratos de com
mercio, que possam fazer- 
se, procurem-se todos os 
meios de vaiorisar este 
mais quantioso e impor
tante produeto do nosso 
sólo e de todas as indus
trias, pois é afflictiva a si
tuação da lavoura e espe
cialmente da viticultura.

Como póde explicar-se 
que, com preços tão bai
xos, como foram os dos 
nossos vinhos este anno, 
comprehendendo os cara- 
ctereristicos verdes, tenha 
diminuido a exportação?

Apesar da abundancia 
os vinhos da ultima colhei
ta deram a melhor prova, 
são de boa qualidade; a 
sua paralisação só póde 
explicar-se pela odiosa fal
sificação dos consumidos 
no paiz e pela tenaz con
corrência dos falsificados e 
dos imitados no extrangei
ro; e a estes dois males é 
indispensável oppor a fis- 
calisação téchnica no paiz, 
a acção diplomatica e a 
propaganda commerciai no

Vae entrar em execução 
o regulamento, decretado

lg£
extrangeiro.

Para esta muito hão de 
concorrer os depositos com 
cunho official, que garanta 
a genuinidade; a fiscalisa- 
ção foi efficaz, produziu 
grandes effeitos, quando e 

onforme foi estabelecida 
pela direcção geral de 
agricultura; é, portanto, 

que volte a func- 
cionar, sem peias, em todo 
o paiz.

— Como aqui muitas ve
zes temos dito, um dos 
meios que mais póde con
correr para regularisar o 
commercio de vinhos e pa
ra tornar amigas associa
das as regiões rivaes. pro- 
duetoras de vinho, é fazer 
com que os vinhos baixos 
ou incaracteristicos desap- 
pareçam pela distillação e 
deem matéria prima para 
conservação e tempero dos 
vinhos typicos que os care
cerem. Para isto podem 
bem servir os depositos de 
alcool criados ultimamente.

Um destes depositos es
tá resolvido que seja criado
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em Villa Nova de Gaya, 
nos terrenos pertencentes 
ao extincto convento de 
Corpus Christi, e já foram 
dadas ordens para se tra
tar do levantamento de tal 
armazém. O viticultor que 
por qualquer circumstan- 
cia não póde vender o seu 
vinho, distilla-o e deposi- 
ta-o no armazém, poden
do com tal penhor levantar 
capital para as suas urgen
tes necessidades. Os vinhos 
de melhor qualidade, livres 
da concorrência dos mais 
fracos, que aviltam os pre
ços, poderão vender-se por 
fórma a deixarem compen
sação aos productores;

★
★ -ft-

Infelizmente as impró
prias e importunas estia- 
gens do ultimo inverno e 
primavera não foram só 
prejudiciaes ao nossó paiz, 
affectaram tambem, e em 
maior ponto, quasi toda a 
bacia do Mediterrâneo e 
muito o sul da Hespanha, 
porque ahi não houve, co
mo para Portugal, algu
mas chuvas benélicas an
tes da floração das searas 
e um bom tempo coinci
dindo com a fecundacão>
do grão.

Na Andaluzia o mal foi
intenso nas searas e o mi
nistro da agricultura con
seguiu um crédito especial 
para valer á crise que re
sultou das intemperies.

Em Hespanha esta me
dida só foi combatida pelo 
ministro da fazenda, o qual 
teve de dar a sua demissão; 
se fosse cá, qualquer sapi- 
entissimo economista havia 
de barafustar para que se 
acabasse com a cultura ce
realífera, a fim de que as 
fabricas dos patriotas moa
geiros tirassem maiores lu
cros moendo eereaes ex
trangeiros, sem dizer por 
qual outra ha de ser substi
tuída a cultura cereal, nem 
de onde ha de vir o dinhei
ro para comprar o pão no 
extrangeiro.

M. R O D R IG U E S  D E M O R A ES 

Agrónom o.

(Da Gaveta das Aldeias).

FOLHETIM

T ra d u cção  de J. D O S A N JO S 
-- * --

P R O LO G O

A  T R A IÇ Ã O

C a p i t u l o  III 
© fa^rteasEíe

«O Jorg e, q u  ; fôra inscripto no 
registo c iv il lo m  o nome do esposo 
da mãe, em virtu d e  do artigo 3 12.0 
do codigo c iv il, que diz que o filho 
concebido durante o casamento é do 
m arido, teve de deixar esse nome e 
tom ar o de Didier, que era o nome 
d.a mãe em solteira. A gora, meu caro 
Sim onnét, sabe tudo. Entreguei-lhe 0

CoKseç© de Isi^esMi»
Na quinta feira, na taber

na do sr. José Filippe Ba
rata, na rua Direita, pelas
6 horas e meia da tarde, 
quando sua mulher accen- 
dia um candieiro que esta
va sobre uma lata de pe- 
troleo, um pequeno descui
do' cteu logar a que se in
cendiasse a lata o que, de
vido a promptos soccorros 
de quem alli se achava, o 
fogo foi extincto, o que foi 
uma felicidade, pois de con
trario causaria grandes pre
juízos.

4i© 'Can&pé «te 4*oi!egã..
Acabámos de receber, 

pela primeira vez, a visita 
d’este nosso collega que se 
publica na Goilegã. Apre
senta-se bem redigido. Pu-

. . O

blica-se aos domingos e é 
independente, agricola, lit- 
terario, noticioso e recrea
tivo., Agradecemos e em 
troca vamos enviar o nos
so semanario.

---------------1------l------------------------------------------------ <0,------------------------------

Casslia. -- Facadas

Foi pela administração 
do concelho participado 
a juizo de que Damaso 
Pardal, trabalhador e resi
dente na villa de Canha, 
no dia 23 do corrente, pe
las 8 horas da noite, vibrá- 
ra duas facadas em Fran
cisco Hercules tambem tra
balhador e residente na 
referida freguezia de Ca
nha, de que resultou ficar 
ferido numa perna. O re
ferido Hercules acha-se em 
tratamento no Hospital da 
Mizericordia da vilia de 
Canha.

Queixou-se na adminis
tração do concelho José 
Rodrigues da Silveira, me
nor, aprendiz de barbeiro 
e residente nesta villa, de 
que no dia 27 do cofrente, 
pelas 10 horas e meia da 
manhã, no largo da Egre
ja, foi aggredido a sòcco 
por Antonio da Sil »7a, ao 
serviço da viuva de José 
Antonio da Costa, tambem

segredo doloroso do senhor Jorge 
Didier. E spero que a sua estima por 
elle não diminua p r causa d’isso e 
que as suas boas disposições a res
peito d"esse rapaz fiquem  sendo as 
mesmas.

— Meu caro T e rb ach , d e ix e io  
acabar, apezar da vontade que tinha 
de o fazer parar no seu romancésinho 
logo ás prim eiras palavras. Devo de' 
clarar lhe, e juro-lhe que sinto com 
isso a maior magna, que nas cir- 
cum-tancias que acaba de me dar a 
conhecer náo posso consentir nos 
projectos de união que tínhamos for
mado.

— Com o assim? exclam ou o tabel
lião, muito surprehendido.

-  Nunca, fique saben io . prose- 
guiu o fabricante, darei a minha filha 
a um homem que teve ja' o nome nos 
tribunais, a um homem que não tem

residente nesta villa,, de 
que resultou ficar ferido 
no rosto. O  facto foi par
ticipado a juizo.

— Queixou-se na admi
nistração do concelho Ger
trudes de Almeida, tam
bem conhecida por Ger
trudes Amelia, residente 
nesta villa, de que no dia
14 de junho ultimo, pela 1 
hora e meia da madruga
da, na casa de sua habita-, 
ção, onde tinha baile, Car
los dos Santos Callado, 
carpinteiro de carros, tam
bem residente nestá villa, 
lhe partiu um abat-jour de 
um candieiro, cujo prejuí
zo avalia-em 1 $>000 réis. O 
facto foi participado a juizo.

------- — ------------- -------——

ftiHituosa
Falleceram na semana 

finda:
Dia 22, pelas 2 horas da 

tarde, a sr.a Maria Joan
na da Silva, de 68 annos de 
edade, esposa do nosso 
amigo, sr. Cândido Gou
veia honrado negociante 
d’esta villa, victima de car
cinoma do fígado.

Pesames á enlutada fa
milia.

—-22, pelas 4 horas da 
tarde, uma creança do se
xo masculino, de 3 mezes 
de edade, filha de Manuel 
da Cruz e de Maria Pessôa, 
victima de enterite.

— 24. pelas 3 horas da tar
de, uma creança do sexo 
masculino, de i 3 mezes de 
edade, filha de José Maria 
e de Anna Saloia, victima 
de enterite1.

— 25, pejas 11 horas e 
meia da noite, Francisco 
Gouveia, de 2 annos e meio, 
filho de Antonio Maria Gou
veia e de Eúphemia da Sil
va Gouveia, victima de me
ningite cerebro-espinal.

-----------------:— —  cn»-------------------------------

Asmiveirsario

Passou hontem o anni
versario dá’éx.“,a' sr.a D. El- 
vira da Silva Tavares Ven
tura, virtuosa esposa do 
nosso amigo, sr. dr. Cesar 
Fernandes Ventura.

Os nossos sinceros para
béns.

O D O M I N G O

pae le ja l. a um homem cuja mãe foi 
infamada publicamente. Não sou vai
doso nem peço riquezas. Náo me im 
porta que o meu futuro genro tenha 
titulos nobiliários nem fortuna; mas 
exijo d'elle um nome honesto e res
peitado. N'uma palavra, quero que 
saia de uma familia honrada. Que dia
bo. pelo menos isso!

— A pprovo o. me 1 caro amigo, re
plicou o tabellião em tom insidioso. 
Mas deixe-me dizer-lhe que é injusto 
fazendo pagar ao filho as culpas dos 
paes. De que póde o senhor tornar 
responsável o senhor Jorge Didier?

— Não lhe censuro nada e continuo 
a estimal-o m uito, mas não me con
vem para genro. Não insista, meu 
caro Ferbach. por que náo me fará 
mudar de resolução. T u d o  o que me 
disse a respeito da senhora Didier é 
de certo muito bonito, muito com-

e f í i l g a m s e s a t o s

Foram ju/gados no tri
buna/ judicia/ d’esta co
marca, no dia 24 do cor
rente, audiência de po/icia 
correcciona/, João Baptista 
Seabra e Francisco José 
Seábra, trabalhadores, na
turaes da vi//a de A/coche- 
tè, accusadospe/o M. P. do 
crime de offensas corpo
raes. O  i.° condemna
do em 3o dias de prizão e 
o segundo em 20 dias de 
prizão. Ambos sem custas 
por terem aprezentado at- 
testados de pobreza.

— Responderam em 28 
do corrente Guilherme dos 
Santos Caldeira, de Alco
chete e João Domingues 
Vintem, desta villa, accu- 
sados do crime de offensas 
corporaes. O i.° condem
nado em 8 dias de prisão, e 
e o 2.0 em 3 de multa a 100 
réis, custas e sellos do pro
cesso.

— No dia 27 responde
ram em processo correccio
nal Antonio Camillo No
gueira Junior e João Serra, 
absolvidos; Gabriel de Je
sus Relogio em 6 dias de 
prisão, custas e sellos; Jose 
Antonio da Silva Junior, An
tonio Marques da Bernar- 
dina, Antonio Machado e 
Francisco Cândido condem- 
nados em multa, custas e 
se//os do processo.

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

Procurou-nos o sr. Au
gusto dos Santos Ferreira, 
presidente da sociedade As
sociação Concentração Mu
sical 24 de Agosto, de Lis
bôa, a fim de nos pedir pa
ra em seu nome agrade
cermos á sociedade i.° de 
Dezembro a fórma delica
da por que foi recebida a 
sua sociedade e pedir des
culpa de alguma falta com- 
mettida por algum dos seus 
phylarmonicos occasiona- 
da pelo desapparecimento 
de uma requinta, que, por 
um postal que hontem re
cebeu o nosso amigo Bal- 
thazar Manuel Valente, en
viado pelo mestre daquel- 
lá sociedade, o referido ins
trumento foi encontradoem 
Lisbôa, no poder de um dos 
excursionistas, que por vêr

movente. mas adm ittindo que. pelas 
necessidades da sua causa, não a te
nha desculpado mais do que convinha, 
não deixa de ser um facto que ella 
foi condemnada correccionalm ente 
p o r delicto de adultério e que era 
m ulher de um patife capaz de tudo. 
Ha muitas prisões n'essa tamilia. e não 
posso c o n se n tir...

— A h ! Sim onnet, o senhor é cruel. 
Não conheço homem mais honrado 
que o Didier.

— De accordo, mas não lhe dou a 
minha filha. Póde dizer-lhe isto da 
minha parte. Mas está a fazer-se ta r
de, vamo nos deitar.

— Vou-m e embora, mas náo me 
dou por vencido. A noite é boa con
selheira. Ha de reflectir na injuria que 

.faz a esse bello rapaz, no desespero 
que elle ha de sentir, na pena que 
vae causar á sua filha Bc-rtha, porque

os instrumentos na casa da 
sociedade i.° de Dezembro 
sem guarda, havia cubica
do a requinta (provavel
mente por não ter algibeira 
para outro maior) e, met- 
tendo-a na algibeira, se pi
rou para Lisbôa no primeiro 
vapor. Preso e interrogado 
pelo juiz Veiga, declarou ter 
furtado aquelle instrumen
to por gostar muito de mu
sica, mas como estava pre
cisado de dinheiro se via 
obrigado a vendel-o.

Já é «gostar» de musica!

A tourada
Effectuou-se no preteri-to 

domingo a tourada promo
vida pe/a sociedade i.° de 
Dezembro. A não ser os 
campinos, que tiveram me
do de pegar o touro que 
/hes coube, tudo correu na 
maior fe/icidade. Os touros 
é o que ha de me/hor, e fo
ram, como já dissémos,of- 
ferecidos pe/o opu/ento /a- 
vrador, ex mosr. José Maria 
dos Santos, digníssimo pre
sidente honorário da Socie
dade i.° de Dezembro.

AGRADECIMENTO
Maria Angélica da Silva, 

José da Silva Ilhéo Manhoso, 
Fernando da Silva Ilhéo Ma
nhoso, Avelino da Silva 
Ilhéo Manhoso, João da Sil
va Ilhéo Manhoso, Manuel 
da Silva Ilhéo Manhoso, 
Maria da Silva Ilhéo Ma
nhoso, Antonio da Silva 
Ilhéo Manhoso, Francisco 
da Silva Ilhéo Manhoso, Ce- 
cilia da Silva Ilhéo Manho
so e Maria José Pulqueria 
agradecem, por este meio, 
por o não poderem fazer 
pessoalmente, a todas as 
pessoas que se,dignaram 
acompanhar á ultima mo
rada, seu querido marido, 
pae e genro Jose da Silva 
Ilhéo Manhoso, assim como 
a q u e m .  durante a sua en
fermidade se interessou 
pelo seu estado, visitan- 
do-o ou mandando sa
ber.

Agradecem tambem 
ao distincto clinico, ex.m°

ella ama o Jorge, respondo por isso , 
e todos os seus raciocinios hão de es
barrar contra esses dois corações a 
quem só a im periosa lei do amor go
verna e que já pertencem  um ao ou
tro. A ’manhã, meu caro amigo, espe
ro vêl-o animado de melhores senti
mentos.

— A ’manhã hei de pensar.com o ho
je. disse o fabricante martelando as 
palavras. Sabe que sou teimoso como 
uma mula e que nunca revogo uma 
resolução que tenha tomado. Não ha 
reflexões possiveis que m odifiquem  a 
minha maneira de vêr n’este assum 
pto. T enho idéas bem assentes ha 
muito tempo sobre os pontos que 
acabamos de examinar e não me pa
rece que mude. Boa noite, meu caro 
Ferbach.

(Oontinua).
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sr. dr. Manuel da Cruz, 
o carinho, cuidado e,pro
ficiência com que tratou 
o fallecido durante a sua 
doença.

Não podem, tambem, 
deixar no esquecimento 
a gentileza e amabilidade 
da ex.ma sr.a D. Elvira Ro
sa d’Almeida, que da me
lhor vontade accedeu a 
que no seu jazigo fosse 
depositado o caixão com 
o cadaver do extincto. Ao 
sr. Bernardo Cardeira 
egualmente agradecem a 
offerta do seu jazigo:

A todos protestam o 
seu eterno reconhecimen
to.

Osreservistas d’estecon- 
celho, que durante o mez 
de agosto, tenham de ir 
aprender o exercido, pó- 
dem aproveitar a passagem 
gratuita no dia i desse mez, 
apresentando-se para isso 
na estação dos Vapores ás 
duas horas da tarde.

D E C L A R A Ç Ã O

Por este meio faço cons
tar que estou satisfeito, e 
de bom accordo para com 
a companhia de seguros 
«Probidade», e embolçado 
dos prejuizos causados no 
meu predio pelo incêndio 
de 4 de junho proximo pas
sado.

Aldegallega do Ribatejo, 
29 de julho de 1905.

Luiz Losé Fernandes.

do Concelho de Aldegal
lega do Ribatejo, manda 
annunciar que no dia i3  
do proximo mez de agos
to, pela uma hora da 
tarde, na sala dos Paços 
do Concelho,, ha de an
dar em praça para ser 
arrematado a quem me
lhor lanço offerecer: a ren
da dos portos para des
carrego de lamas e o 
producto das taxas pelo 
aluguer de terrenos que 
devem ser occupados pe
los diversos estabeleci
mentos por occasião da 
feira de Nossa Senhora 
da Atalaya.

As condições acham-se 
patentes na secretaria da 
Camara.

Aldegallega do Ribatejo, 
22 de julho de igoS.

O .Secretario, da Camara.

Antonio Tavares da Silva.

ANNUNCIO

C l i U i í A  DE ALDEGALLEGA

( t . a jjsssMieaçã®)

A N N U N C I O S

M i
A Camara Municipal 

do Concelho de Aldegal
lega do Ribatejo, manda 
annunciar que recebe pro
postas, em carta fechada, 
até ao dia 16 de agosto 
proximo, para a adjudica
ção do fornecimento de 
palha de trigo precisa pa
ra o sustento do gado' 
da limpeza pública de es
ta villa, a começar em 
! 7 de agosto a 3 i de 
dezembro do corrente an
no.

As condições acham-se 
patentes na secretaria da 
Camara.

Aldegallega do Ribatejo, 
26 de julho de 1905.

O Secretario da Camara,

Antonio Tavares da Silva.

EDITAL

No dia treze do pro
ximo mez de Agosto, pe
las onze horas da ma
nhã, á porta do tribu
nal judicial desta villa de 
Aldegallega do Ribatejo, 
nos autos de inventario 
entre maiores a que se 
procede por Obito de D. 
Leonor do Carmo O li
veira, viuva, moradora 
que foi na villa de Alco
chete, no qual é cabeça 
de casal sua filha D. Ma
ria Eugenia de Olivei
ra Gouveia, se hão de 
arrematar em hasta pu
blica a quem maior lan
ço offerecer sobre o va
lor da sua avaliação, os 
bens seguintes:

Uma marinha denomi
nada a «Conceição Gran
de» no sitio dò. Váu, li
mites de Alcochete, com 
uma casa abarracada, 
avaliada em q: 5 203000 
reis.

Outra marinha deno
minada a «Conceição Pe
quena», no sitio do Váu. 
limites de Alcochete, li
vre e allodial, avaliada em 
2:200'$000 réis.

Uma quinta denomi
nada da «Moizem», sita 
na villa de Alcochete, 
composta de uma casa 
nobre de habitação de 
dois andares, aguas fur
tadas, adega, abegoaria, 
cocheira, cavallariça, cel- 
leiro, poço com engenho 
de nora, jardim, pomar 
de espinho, vinha, arvo- 

Camara Municipal j res de frueto, é terra de

semeadura, livre e allo
dial, avaliada em réis 
6:ooo$ooo.

Uma morada de casas 
de pavimento baixo, sita 
na rua de Nuno Alves, 
da villa de Alcochete, com 
o numero 19 de policia, 
livre e allodial, avaliada 
em i 5o$ooo reis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
mesma rua de Nuno Al
ves, com o numero 20 
de policia, livre e allodi
al, avaliada em i 5o$ooo 
réis.

Outra morada de ca
sas .'abarracadas-, na dita 
rua de Nuno Alves, com 
o numero 21 de policia, 
livre e allodial, avaliada 
em i 5o$ooo réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
dita rua de Nuno Alves, 

numero 22 de 
livre e allodial, 

em i 5o$ooo

com o 
policia, 
avaliada 
réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
dita rua de Nuno Alves, 
livre e allodial, com o nu
mero 23 de policia, ava
liada em i 5o$ooo réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas sita no 
Largo de S. João, da vil
la de Alcochete, com o 
numero 2 de policia, li
vre e alloclial, avaliada em 
160S000 réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
Travessa de João da 
Costa, da villa de Alco
chete, com o numero 2 de 
policia, livre e allodial, 
avaliada em i 5o$ooo 
réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
mesma Travessa de João 
da Costa, com o nume
ro 6 de policia, livre e 
allodial, avaliada em réis 
15o$ooo.

Outra morada de ca
sas abarracadas, na Tra
vessa de João da Costa, 
com o numero 7 de po
licia, avaliada em i 5o$ooo 
réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
dita Travessa de João da 
Costa,: com o numero 8 
de policia, livre e allo- 
chai, avaliada em i 5oi>ooo 
réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
dita Travessa de João da 
Costa, com o numero 9 

e allo-
1 5o$ooo

de
sita

ca
na

de policia, livre 
dial, avaliada em 
réis.

Outra morada 
sas abarracadas,
Travessa de Cascaes, da 
villa de de Alcochete, 
com o numero 3 de po
licia, livre e allodial, ava
liada em i 5o$ooo réis.

Outra morada de ca

sas abarracadas, sita na 
mesma Travessa de Cas
caes, com o numero 4 
de policia, livre e allo
dial avaliada em i 5o$oo 
réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
dita Travessa de Cas
caes, com o numero "5 
de policia, livre e allo
dial avaliada em i 5o$ooo 
réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
dita Travessa de Cas
caes, com o numero 6 de 
policia, livre e allodial, 
avaliada em i 5o$ooo
réis.

Outra morada de ca
sas abarracadas, sita na 
dita Travessa de Cas
caes, com o numero 7 
de policia, livre e allodi
al avaliada em i 5o$ooo 
réis.

São citados os crédo

res incertos para assisti
rem á dita arrematação 
e ahi uzarem .do v. seus 
direitos, sob pena de re
velia.

Aldegallega do Ribatejo, 
20 de iuiho de iqo5.

*> E S C R IV Ã O ,

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

O JU IZ  D E  D IR E IT O .

S. Motta.

STORS
STORS

STOILS
Vendem-se no Armarem  

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

REÍS.& ANiNO
OFFICINA DE CALDEIREIRO DE COBRE

Encarregam-se de apparelhos de distillação contínua e 
intermitente e para esterilisação de fermentos de vinho 
(pastorisador), bombas para trasfego de vinho, aspiran- 
te-premente e simples, pára-raios, canalisações em cobre, 
chumbo e ferro, assim como todos os trabalhos em cobre.

P I 2R F É Í Ç A O  SIS I S I L C I S D I V E U L

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

Relojoaria e ourivesaria
s m  n m i

ffõsé da Silva ffhimôleõ

O proprietário deste estabelecimento 
vem participai- 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 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: 
chrónometros, chronographos e de repetição de horas 
e minutos, de sala, de corda perpetua e Pontalevér.

Aeeeitam-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 eleetricas 
em repartições públicas ou a particulares, por preços 
módicos.

os trabalhas se garantem por um anno

PRACA SERPA PINTOt>

mk L D E G A L L E G km
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D e cantarias e  on tros m ateriaes para constracção  
Civil (le MAXIJEIj DIAS

TO

O  proprietário d’este 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 de Cascaes e 
Paço d’Arcos.

N. B.—  Os parafuzos empregados nestas cantarias 
são de uma grande^esistencia, 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 extrangeiras: Aguia, 
Leão, Castello, Tigre ou qualquer outro, o que prova 
uma analyse rigorosamente feita. Preço por cada bar
rica de 140 kilos, 2 $ 8 o o  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 i 5o, 2i$5oo réis. Mozaicos de todab 
as qualidades; azulejos nacionaes e extrangeiros, dese
nhos dos mais modernos; porcellana dos Açores, barro 
refractario, tijolo refractario, manilhas de grés, ciíoes, 
curvos e cotovellos de todas as dimensões. Granito e 
areias lavadas sem argilla pára fabrico de betu milhas.

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

>50-

RUA TENENTE VALADIM
23 I

(Antigo theatro)

ALDEGALLEGA
fi £ L 0 d § Â  S I A  li A l Ã M T I í í Á
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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 ludo que pertença d arte 
de gravador e galvanisador. 

Fecha ds quintas feiras.

GÂRAHTEM-SE OS CONCERTOS 

: « .  R u a  s i  o  ! » o ç o .  1 - A J . 3J E 0 A 1 1 E Ç Á
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DIARIO DE NOTICIASMM Itlírlrt 
GUERRA ANGLO-BOER

.Interessantíssima narração das luc tas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com numerosas zinco-grnvuras de «homens celebres» do Transvaal e do 
Crnn g e. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruenta-, da

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

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

N'"eila sáo descriptas, «por unia testemunha p resen .ia l». as differentes 
phases e acontecim entos emocionantes da terrivel guerra que tem espantado 
o m undo .nteiro.

A G U E R R A  A N G I.0 - O E R  faz passar ante os olhos cio leitor todas as 
«grandes ba.t; lhas. co.iiboteã» c «es. aam uças» d'esta prolongada e acérrim a 
lucta entre inglezes. tra svaaiiãnos ê o;anginos. verdadeiros prodígios de 
lieroism o e tenacidade, em que sáo ègui im ente a. m iráveis a coragem e cie- 
dicaçao p triotii a Je  venc Uos e \ c iK e d o 'e s.

Os in< iiientvs varia 'issimos d\;sta contenda e tre a poderosa Inglater 
ra a as ouas pequ nas repubiióas sul-africí!n«s. decorrem  atravez de verda
deiras per pec ias. por tal manei-a v;ramatioas e pittorescas, que dão á G U E R 
RA A N G l.O  B 0 F R . conjúnc.taroente com  o irresistível attractivo d u m a  nar 
n;tiv;i h .^torici' dus nossos d ;i~. o > n-.. anto da leitura i'omantisada.

A Bibliotheca do'D IARIO  DE N O TÍCIA S
apre en:ando ao p u b lico  e ta obra em «esmerada edição,» e p o r um preço d i
m inuto. julga prestar uni serviço aos num erosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e ad q u irir perfeito conhecim ento dos successos 
que mai interessam  o m undo culto na actualidade.

Pedidos d Emprega
do DlRtui

1o D LA RIO D E  NO l ICIAS
lano de Noticiai, 1 ro-

G R A N D E  A R M A Z É M
i)K *-

D f l J K G f l S  J O S £  DE « E S
& Conip:1

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

7 odos estes generos se 
vendem por preços muito 
em conta tanto para o con
sumidor como para o re
vendedor. 23o
S B s s a  d o  C a e s  —  A L D E G A L L E G A
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1? 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 — 
Lis

LISBOA

M  CORTE
Chronica do re nado de L u iz  X V j
Romance historico por

E. LADOUCETTE
Os amores trágicos de Manon Le> 

taut com o . eiebre cavalieiro de 
G rieux. formam o entrecho d'este 
rom ance, rigorosamente historico. a 
cpie Ladoucette im prim iu um cunho 
de originalidade deveras encantador.

A  corte de L u iz  x v. com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente peio auctor d '0  
Bastardo da Rainha nas 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 edição portugueza do pop ular e 
com m ovente rom an.e. sera feita em 
fasciculos semanaes de 16 paginas, 
de grande formato, illustrados com 
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.
Sí» réis «>

reis  « íosiiso
•2 valiosos brindes a todos 

os assignanles
'edidos a B ib lio th e caF o p u iar. Em - 
sa Editora. 162, Rua da Rosa. tõr

ESCOLA POPULAR
^  ESSK SjB 

saáá M A SO U LIN O
P A R A

prc- 
— ' .isboa

fts ciasses operaria e agricola
C '8 s r s « s :  D I V K I O  SJ X O C r T V J R S íO

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

l A B l L l í i M  S!v ALí iMNOS PA R A  DS P l t íMEI l íOS EXAMES
As mensalidades d’esta casa escolar são limitadíssi

mas, para que assim fiquem ao alcance de todas as fa
mílias e só ficará 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 ensmo particular inscripto na i.a circumseripção es
colar do Reino.

RUA DA MISERICÓRDIA
ALDEGALLEGA
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C A P S U L A S
I D E

ANTI-BEZANO
(Marca lâcgSsíatla)

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 Lezirias; 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 temivel 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 rachitieos tendo de futuro 
pouco valor.

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

2 I 3

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

be 3® i8 N®M£S ffiSS S A M T iS
RUA. DE S. ROQUE, 1O6-LIS80A

COMPANHIA FABRIL SliVOEB
\ 82 _________

P o r Soo réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S IN G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O  DA CRUZ, cobrador 
da casa .tucoc-gA «& c v  e concessionário cm Portu
gal para a venda das ditas machinas.

Envia catalogis a quem os desejar, 70, rua do Raio,
> —  Alcochete


