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EXPEDIENTE

Acceitam-se com g r a t i 
dão quaesquer n o tic ia s  
que sejam de in te re s s e  
publico.

Rogam os aos n o sso s  
e s tim are is  a s s ig n a n te s  a 
Attcza de nos  p a r t ic ip a 
rem q u a lq u e r  fa l ta  na r e 
messa do jo rn a l ,  p a ra  de 
p rom pto p r o v id e n c ia r 
mos.

S o lic itam os  dos  cava
lheiros a quem  já  eifivlá- 
inos o rec ib o  p a ra  paga
mento do 8 .° s e m e s tr e  
do c o r re n te  anato, a fine
za de nos  m a n d a re m  sa
tisfazer as suas  im p o r-  
taneias em  d é b ito  á ad 
m in istração  d ’e s te  jo r-  
ual.

OS FESTEJOS DO 
ESPÍRITO SANTO

Foram de um effeito des
lumbrante os festejos aqui 
realisados ha pouco. A vil
la apresentava um aspecto 
surprehendente; em todos 
os rostos se divisava a ale
gria e a satisfação deste 
bom povo, que recebeu bi
zarra e fidalgamente os fo
rasteiros que de várias par
tes vieram assistir ás festas.

São poucos todos os lou
vores que se dirijam á com
missão que elaborou o pro- 
gramma de tão encanta
doras diversões. Não se 
poupou a esforços nem a 
despezas para realisar o fim 
que se propuzera, e conse- 
guiu-o do modo mais com
pleto, porque de todos que 
presencearam as festas, 
nem um só teve a nota dis
cordante aos encomios qu: 
a commissão merece.

Metter hombros a tão 
arrojado commettimento já 
é muito; realisal-o da ma
neira por que elle se exe
cutou, chega quasi a ser 
heroicidade.

Ainda bem que nesta 
terra' ainda ha quem tenha 
olhos para vêr, quem saiba 
pugnar pelos seus interes
ses, attrahindo aqui milha
res de pessoas, que decer
to voltarão, por que se 
lembram do modo capti- 
vante por que foram rece
bidas.

Um bravo á sympathica 
commissão!

As tosa radas
Conforme noticiámos ef- 

fectuaram-se as touradas 
nas tardes de 17 e /8  do 
corrente, organLsadas pela 
sociedade phylarmonica / .° 
de Dezembro desta villa, 
sendo o gado generosa
mente offerecido pelo opu- 
lenlo lavrador, ex.1110 sr. Jo
sé Maria dos Santos.

A primeira tourada, com 
uma enchente á cunha, não 
satisfez sequer o menos 
exigente; e isto, segundo se 
diz, devido a uma patifaria 
do embolador. E diz-se 
patifaria porque na segun
da tourada o gado sahiu 
bravissimo, o que deu oc
casião a que se destinguis- 
sem, Raphael Toledo K l  
Paleno, Augusto Salgado 
e Torres Branco. Fernando 
d’01iveira castigou com va
lentia os touros que lhe 
coube e José Martins fez 
bons quites. Os moços de 
forcado José Peixinho, Jo
sé Russo e Pé de chumbo 
fizeram pégas rijas, sendo 
muito applaudidos.

LISBOA ANTIGA E LISBOA MODERNA
H istoria dejcrip tiva d 'esta cidade|

Acha-se publicada esta 
obra, que com preliende tres 
tomos, em formato grande, 
a duascolumnas, typo miú
do.

Trata como se vê do ti
tulo, da historia da primei
ra cidade do reino, desde a 
sua fundação bastantes an
nos antes cia vindade Chris
to ao mundo; relação dos 
acontecimentos historicos 
de que tem sido theatro; 
descripção de seus monu
mentos e curiosidades; len
das e tradições que a acom
panham, e emfim uma lar
ga collecção de aponta
mentos curiosos e dignos 
de serem conhecidos por 
quem se interessa pelas 
coisas patrias.

A obra cuidadosamente 
elaborado, foj respigada 
dos mais auctorisados do
cumentos e escriptos anti
gos.

Abrange tres tomos e 
custa apenas 3oo réis ou 
100 réis cada tomo.

A ’ venda na rua de S. Ma- 
mede, 107 (ao Largo do 
Caldas) Lisboa.

REAL SOCIEDADE NACIONAL DE
HORTICULTURA EM PORTUGAL

Kxposição de Pom ologia e 
H orticultura

no pavilhão da Avenida 
da Liberdade, promovida  

pela Real Sociedade 
Nacional de 

Horticultura de Portugal, 
no 11121 setembro 

de ig o 3
/Continuado do n.° 109'

Concurso n.° 4.— Uma 
collecção de cachos de uvas 
de castas francesas, expos
tos com os sàrmen.os.

Concurso n.° 5 .—  Uma 
collecção de cachos de uvas 
de outras castas extrangei- 
ras, em geral e sem especi

ficação de qualidade, expos
tos.com os sarmentos.

Concurso n.° 6.—  Uma 
collecção de cachos de uvas 
de castas americanas de 
producção directa, expos
tos com os sarmentos.

Concurso n.° 7.—  Uma 
coliecção de cachos de uvas 
de hy br idos de castas de vi
deiras indígenas com ame
ricanas resistentes, expostos 
com os sarmentos.
8 .® Secção — P om olog ia  

Fruetos diversos

Cpncurso n.° 8.—  Uma 
collecção de peras nacio
naes e extrangeiras do ou
tono para sobremesa. Cada 
variedade será representa
da pelo menos por cinco 
exemplares.

9.— Urna collecção de 
peras nacionaes e extran
geiras de inverno para so
bremesa. Cada variedade 
será representada pelo me
nos por cinco exemplares.

10. —  Uma coliecção de 
peras portuguesas (á esco
lha do expositor) sem espe
cificação de variedades. Tem 
cada variedade de ser re
presentada pelo menos por 
cinco exemplares.

11.—  Uma collecção de 
peras exlrangeiras (á esco
lha do expositor) introduzi
das na cultura pomologica  
do paiz■ Cada variedade 
tem de ser representada 
pelo menos por seis exem
plares

12.—  Uma collecção de 
maçãs nacionaes para so
bremesa. Cada variedade 
será representada pelo me

nos por quatro exempla
res.

13 .—  Uma collecção de 
maçãs exlrangeiras para so
bremesa. Cada variedade 
será representada peio me
nos por quatro exemplares.

14.—  Um grupo de ro 
mãs.

15 .— Uma collecção de 
marmellos e gamboas.

16.— Um grupo de pês
segos nacionaes Cada va
riedade será representada 
peio menos por cinco exem
plares.

17.—  Uma collecção de 
pessegos extrangeiros. Ca
da variedade será represen
tada pelo menos por cinco 
exemplares.

18. — Um grupo de pes
segos carecas nacionaes e 
extrangeiros. Será cada va
riedade representada pelo 
menos por seis exemplares.

19.— Uma collecção de 
ameixas e abrunhos.

20.— Um grupo de. figos.
21.— Um grupo át fru 

etos artisticamente dispos
tos ao gosto do expositor, 
comprehendendo todas as 
variedades da epooha, quer 
nacionaes ou extrangeiras.

F R  U C T O S  K X O  T IC O S
Concurso n.° 22.—  Um 

grupo de ananazes corta
dos. obtidos no paiz• Na l's" 
ta de inscripção deverá o 
expositor indicar o local e 
corno obteve os produetos 
expostos.

23 .— Um grupo de seis
1 'azos de ananazes com fru 
eto. Observam-se as mes
mas dispo sições do concur
so antecedente.

24.—-Um lote de bana
nas.

25.— Uma installação de 
fruetos exoticos diversos, ao 
gosto do expositor.

F R U C T A S  S K C C A S .  
P A S S A  D A  S  K  K M  C A  L -  

D A
26.— Um lote de nozes, 

o mais variado possível.
27.—  Um lote variado de 

avelãs.
28.—  Um lote variado de 

amêndoas
29.—  Uma collecção de 

figos passados. Poderão ser 
apresentados em caixas.

30.—  Uma collecção de 
passas de uvas nacionaes.

3 1.— Uma collecção de 
passas de uvas extrangeiras, 
preparadas no paiz.

32 .—  Uma collecção de 
passas de ameixas, abru
nhos, alperces, peras, pesse
gos, etc.

33 .— Uma collecção de 
fruelas passadas ou cristal- 
Usadas, dispostas ao gosto 
do expositor em recipien
tes, á sua livre escolha.

34.—  Uma collecção de 
/ru ela s em calda, dispostas 
ao gosto do expositor.

35 .—-Um lote de-compo- 
las de fruetas.

36 .—  Um 'grupo de xa
ropes feitos de fruetos.

[Continuai.

Phylarufiosftica PaSmel- 
le a se

Agradecemos ádistiilcta 
phylarmonica a amabilida
de que se dignou dispensar- 
nos no domingo passado, 
cumprimentando-nos e to
cando á porta da nossa 
redaccão.

Partiu na sexta feita pa
ra o Porto afim de tratar 
dos seus negocios, o nosso 
anrigo Francisco da Costa 
Moura, conceituado com- 
merciante desta praça. Fe
liz viagem.

P ro v id e n c ia s

E’ muito trivial nesta 
villa o abuso que se pratica 
em constantes correrias, 
quer em cavallos ou car
ros, dando em resultado 
atropelar1 qualquer pessoa, 
como por vezes tem succe- 
dido. Ainda a semana pas
sada um typo qualquer 
passava pela rua Direita 
com o cavallo a toda abri
da ; e, sem se importar com
o que estava na sua frente, 
ia colhendo á entrada da 
Praça Serpa Pinto uma 
creança de uns tres annos 
se não fosse a presteza de 
uma alma boa que d’alli 
estava perto, que correu 
ao encontro do estúpido e 
gritou-lhe que parasse. Es
tes continuos abusos são 
devidos á brandura da fis- 
calisação, visto que infeliz
mente aqui não ha policia.

— Como é desconhecido



O D O M I N G O

pelos donos d e cavalgadu
ras que è prohibido passar 
com ellas sobre os passeios, 
lembramos a.qu:m  com
petir a applicação da com
petente multa, afim de fi
carem elucidados para o 
futuro.

COLLEGIO DO ESPIRITO SAMTO

Este collegio já bem co
nhecido e acreditado n’es- 
ta villa, reabre no dia 2 do 
proximo mez de setembro, 
recebendo meninas a quem 
habilita para os exames de 
instrucção primaria, i.° e
2.0 grau, e ensinando além 
d’isto musica e bordados a 
lã, branco, ouro, prata, ma
tiz e escama.

Rua José Maria dos San
tos, esquina da Pontinha.

d i r e c t o r a  e  p r o f e s s o r a .  

D. Taurina do Prado da
Siíva Guimarães.

de. FeJizmente não causou 
prejuizos, e quando a bom
ba chegou já estava extin- 
cto.

O ex.m0 .sr. Domingos 
Tavares, digno presidente 
da camara municipal, ten
do conhecimento de que os 
pescadores d'esta villa, na
da ganharam na ultima 
pesca, mandou no domin
go passado distribuir por 
todos a quantia de 200I000 
réis.

Ainda bem que em Al
degallega ha almas boas 
que se compadecem dos 
desprotegidos da sorte, la
vando-lhes, nesses dias de 
angustia, lenitivo a suas ca- 
SciS.

Festas á senhora «la Aás- 
íaia

Estas tradicionaes festas 
no pittoresco lugar da Ata
laia, teem occasião nos dias
29, 3o ê 3 i do corrente. E' 
grande o numero de bar
racas que para alli vae este 
anno.

A  povoação aio ESMimlo
©ade a v5d» é m ais  cara

Ci:a-se com frequencia 
Johannesburgo, no Trans
vaal, como a cidade do 
mundo em que a vida è 
mais cara. Com tudo, pare
ce que esta supremacia cor
responde a Guatemala, ca- 
pi.al da republica do mes
mo nome, cujos habitantes 
precisam ter grande fortu
na para não morrerem de 
fome.

Imagine o leitor: cada 
pão de 459 grammas cus
ta alli cerca de 160 rèis; a 
manteiga 900 rèis cada li
bra. As batatas não se ven
dem nem por medida, nem 
a peso, mas por conta, cus
tando cada uma 20 ou 25 
rèis.

Por ultimo, não se ob
tem um litro de leite por 
menos de 270 reis. Quan
to a hospedarias, não se vi
ve nellas por menos de 
9"$000 reis por dia!

C O F R E  D E  P E R Q L Ã S

Â’ memória bc ií®SE’ 1118081®  YÍ1AL

Foi enviada ao ex.m0 sr. 
Ministro das Obras Publi
cas a copia do auto levan
tado pela, inauguração da 
Rua Conde Paçô Vieira, 
no dia 9 dò corrente.

Sua ex.a dignou-se agra
decer á camara municipal 
d’este concelho, o novo 
testemunho de sympathia 
que ihe dispensou.

Aposlolo da lu^! Ardente luctador! •
Artista do futuro, a grande idéa nova,
Teu corpo, extenuado de tanto labutar,
Descança agora, em paç, na escuridão da cova!

Julho de Guttemberg! Artista emprehendedor! ■ 
Talento genial da nova geração,
1 ínvia d minha fronte a chamma seductora 
Que a alma te animava, 6 grande coração!

Sumiu-se o brilho intenso, o brilho do Talento 
Que, fulgido, emanou do leu olhar profundo. 
Tiveste bem partir. A  terra é bem mesquinha.
P r a  os voos da tiialm a era pequeno o mundo.

P o r  isso te elevaste, em a~as radiantes,
Á  patria encantadora onde é tudo amor.- 
J f  camos a chorar a perda d'um amigo 
E  lu gosas, deixando o mundo enganador.

Se a alma nunca m orre e tu, longe de nós,
Podes ouvir ainda os echos da saudade,
Acceita, amigo, irmão, a vo* sincera e grata 
Que vae soar ao longe, ao seio da líternidade!

‘ JOAQ UIM  DOS ANJOS.

P E N S A M E N T O S
Pia amizades legitimas e amizades bastardas: aquellas 

são para a d o r, estas para o prazer.
—  Evita o goslo mumenlaneo de que podem nascer

l ongo s s off rim  entos.
—  .4 verdade tem fo rça , a ra\ão auctoridade, e a 

justiça poder.
■— 0  genio é descaroavel: se no mundo a acção e a 

bondade^ pudessem andar juntas, o mundo seria um pa- 
rai\o.-— Oliveira Martins.

A N E C D O T A S

Com eço «1® isíceiídio

A ’s 9 horas da noite de
18 do corrente, manifestou- 
se começo de incêndio no 
predio do sr. Joaquim Men
des Patola, na rua do Con

FesAas aaa M oita

Teem lugar nos dias 72, 
T i,  74 e i 5 de setembro, 
as tradicionaes festas em 
honra de N.a S.a da Boa 
Viagem, padroeira da villa 
e advogada dos marítimos, 

A commissão organisa- 
dora das festas que conta 
este anno com valiosos do
nativos, tem envidado to
dos os esforços para que 
este anno sejam revestidas 
de um brilhantismo des
usado.

Uma senhora era mãe de dois gemeos tão parecidos 
como duas ervilhas Uma noite ouviu uma série dc gar
galhadas vindas do lado da cama dos gemeos.

—  Que estão vocês a rirem -se? perguntou ella.
-— N ada, mamã, respondeu o Lui^, é que a mamã 

deu-me dois banhos, e ao Carlos não deu nenhum.

Verdadeiramente, Baptista, és intolerável! Acabas 
agora de quebrar uma ja rra  da China e. . .

Baptista interrompendo com toda a fleugm a:
—  0  senhor me desculpará, mas eu não lenho oulro  

meio de testemunhar aos chineles todo o desprego que 
elles me inspiram depois do m orticínio dos ministros
europeus.

11 i 1111 i M11! 1111 i 111111

Uma m ulher fo i a uma pharmacia aviar uma receita 
de uns pós venenosos, divididos cm papelinhos, e quando 
0 pharmaceulico eslava a pesar com a mais escrupolosa 
exacãdão, grita  a m ulher:

—  ()' senhor, deite mais um bocadinho para o doente 
se cu ra r mais depressa.

Feira da Piedade
Tem hoje lugar a feira 

da Piedade, que ha annos 
aqui se não fazia. As bar
racas assentadas por occa
sião das festas do Espirito 
Santo, ficaram para hoje. 
Devem fazer bom negocio,

Chega hoje pelas 9 ho
ras da manhã a esta villa a 
Sociedade Phylarmonica 
Alumnos Esperança de Lis
boa, e retira ás 6 da tarde.

ARTE CULINÁRIA

G oraz gu lzado

Preparado o goraz, dá- 
se-lhe uns golpes em am
bos os lados, enxuga-se, 
enfarinha-se, e frita-se em 
azeite. Depois de frito, met- 
te-se no môlho, preparado 
da seguinte maneira: der
rete-se um bocado de man
teiga 11’uma cassarola, em 
que se deita uma pouca de 
farinha, e mexendo com 
uma colher atè estar bem 
córada, junta-se-lhe mais 
umas cebolinhas e salsa 
picada, louro, um copo de 
bom vinho branco; então 
deita-se-lhe o peixe já frito, 
tempera-se de sal e pimen
ta, e deixa-se ferver por 
alguns minutos.

Depois serve-se com um 
golpe de vinagre ou sumo 
de limão.

A - N I N T U ^ C I O

lAItCA DE A I J E É L E GI

(SÈ.a P ub licação )

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

4 1 FOLHETIM

Traducção de J. DOS ANJOS

D E P O I S  j j f P í C C A D O
fJvre primeiro

IV

A sr.a Hervey ficou socegadn. Só 
depois do jantar, quando voltavam ao 
saláo, é que, desassocegada pelo si
lencio do filho, o apertou novamente 
com perguntas.

—  E ’ verdade, respondeu elle. te
nho uma grande magra; hesitava em 
!h‘a confiar esta noite, pa-n náo per
turbar a alegria que íhe causa a mi- 
n lr; volta; mas uma vez que sempre 
tenho que lh'o dizer, tanto; íaz igora 
co.nr- depois-.

-— Sim. disse a s r .1 Hervey, fala de
pressa, meu filho.

— Não é muito facil de dizer o que 
lhe quero communicar e tenho medo 
que se fulgue obrigada a ser severa 
commigo.

—  Mas explica te; fazes-me morrer 
de impaciência.

O Adriano estava sentado num  
tamborete baixo deante da mãe; pe
gou-lhe nas mãos e continuou:
. — Tenha compaixão de mim e não 

me censure. Commetti um erro, mi
nha mãe. um grande erro, e só posso 
remedial-o compromettendo toda a 
m nha vida. Tenho o dever de me ca
sar.

—  Ah! que me contas? murmurou 
a sr.- Hervey. O que, tu! tu a quem 
eu julgava táó firme e tão valente, não 
soubeste defender-tc de uma sedu-
ccão vulirár. Nem a lembrança de teu

pae te poude conter! Náo pensaste 
no grande desgosto que eu leria em 
vêr decahir o meu filho, a quem eu 
levantava tão alto.

-— O’ minha mãe! supplicou o Adria 
no, não me reprehenda, sou tão in 
feliz!

— E ’ a consequencia de ter faltado 
ao seu dever, respondeu friamente a 
sr.a Hervey, cuja physionomia toma
ra um ar rigido e severo; mas isso 
não pode tirar a uma mãe o direito de 
dirigir ao filho as censuras que elle 
merec e.

— Ouço as, tornou respeitosamente 
0 Adri. no; mas por muito severas que 
possam ser. não ser."o mais do que as 
que eu dirijo a mim proprio.

— Talvez, e não me occultes nada, 
disse a sr.a Hervey; quero medir a 
extensão do teu erro.

O Adri;<no comecou a sua narração

com voz tremula; contou como co
nhecera a Magdalenasinha, como re 
sistira por muito tempo á seducção 
que ella exercia n‘el!e e como a final 
succumbira. Disse depois como se re" 
solvera a tn.zer a rapariga para P; ris. 
e no fim confessou que ella estava es- 
peranJo na hospedaria o consenti
mento que eile solicitava.

A sr.a Hervey ouviu aquella confi
dencia sem o intqfromper, sem trahir
1 enhum dos sentimentos que n’clla se 
agitavam.

Outra mulher talvez se tivesse dei
xado enternecer pelo que havia de hu- 
m; no e de fat. 1 h "aquella aventura co
meçada como um idyllio. Mas a sr.3 
Hervey não era das que se enterne
ciam assim. Severa comsigo proprio. 
tambem não tinha 'compaixão dos er 
ros alheios. Emquanto o filho falava, 
.estava recostai, na poltrona, de bra

ços cruzados e rosto impassível, náo 
como um confessor misericordioso, 
mas como um juiz implacavel.

Não sabia a ventura que contem um 
acto de clemencia, a indulgência que 
merece um arrependimento sincero.

— Não tens mais nada a dizer-me'1 
perguntou quando o filho acabou de 
falar.

—  Náo, minha mãe, sespondeu elle.
— Vens accrescentar ás maguas da 

minha vida uma ainda maior que to
das as outras, disse ella então no mes
mo tom em que, se presidisse a um 
tribunal, pronunciaria uma sentença. 
Sim, depois da morte de teu pae, 
nunca soffri o que acabo de soffrer 
com as tuas palavras. Seja esse o teu 
castigo.

— 0 ' minha mãe! murmurou o Adria
no, fui fraco mas não criminoso.

■ • ( C o n t i n u a i .



Antonio Augusto Freitas- 
j e Vasconcellos, e cabeça 
de casal  ã viuva Dona Ri- 
ta Bonifacia de' Mattos e 
Vasconcellos, do logar da 
jyjelroeira da mesma co
marca,' ha de ter logar á 
p0I-ta do tribunal de este 
juizo, no dia 23 do proxi- 
Jno mez de agosto, pelas 
n horas da manhã, e em 
segunda praça e pelos va
lores que offerecerem su
periores aos abaixo decla
rados, as seguintes verbas 
do mesmo inventario:

Verba numero 144 —  
Um moinho de vento que 
já não funcciona, digo, que 
já não existe, na praia de 
Alcochete, sem valor— Nu
mero 147 —  O dominio 
directo de- 1 $600 réis, de 
que é emphyieuta José Vi
cente .Gonçalves, do Sa
mouco, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma courélla ■ de vinha e 
terra de semeadura, no si- 
tio"dã Senhora da Concei
ção .dos Mattos, e-.no valor 
de.26$8i 3 réis, —  Numero
148.-:—-O dominio directo 
do foro de 3 $3oo réis d: 
que é emphyteuta Manuel 
dos Santos Rei, do sitio da 
Páchecá, com laudèmio de 
quarentena imposto em 
uma courélla no sitio da 
Pacheca, limites da freque- 
zia de Alcochete, compos
ta de casas, vinha e terra 
de semeadura e no valor 
de '54$75o réis.—  Numero
149.— O dominio directo 
do foro de 2S800 réis an
nuaes de que é emphyteu
ta Emygdio dos Santos Ar- 
félua, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma courélla no mesmo si
tio da Pacheca, limites da 
freguezia de Alcochete, 
composta de casas, vinha, 
arvores e terras de semea
dura, e no valor de 47,^250 
réis.—  Numero i 5o.—  O 
dominio directo do foro de 
3$400 réis annuaes, de que 
é emphyteuta Manuel Cor
reia, com laudemio de qua
rentena, imposto em uma 
courélla no mesmo sitio da 
Pacheca, freguezia de Al
cochete, composta de ca
sas de habitação, vinha, 
arvores e terras de semea
dura,- no valor de 56$25o 
réis.--Numero 15 1. -— O 
dominio directo do foro de 
2S400 réis annuaes, de que 
é emphyteuta Luiz Antonio 
Sargento, com laudemio 
de quarentena, imposto em 
uma courélla no mesmo si- 
l'o da Pacheca, freguezia 
de Alcochete, composta de 
casas de habitação, vinha, 
arvores e terras de semea
dura, no valor de quaren
ta, digo 4i$6a5 réis.—  Nu- 
^ “ro i 5 2 .— O dominio di- 
recto do foro de 3$000 
re|s annuaes, de que é em- 
Phyteuta José Maria da 
Cruz Dourado, com laude

mio de qriarentena, impos
to em uma courélla no mes
mo sitio da Pacheca, fre
guezia de Alcochete, com
posta de casas de habita
ção, vinha, arvores e terras 
de semeadura, no valor de 
5o$Ô25 réis.---Numero 153 . 
— O dominio directo do fo
ro de 3$ooo réis annuaes, 
de que é emphyteuta Joa
quim Fernandes Calvella 
(herdeiros), imposto em 
uma courélla no mesmo si
tio da Pacheca, freguezia 
de Alcoche.e, composta de 
casas de habitação, vinha, 
arvores e terra de semea
dura, no valor de 5o$Ô25 
réis. —  Numero i 5q. —  O 
dominio directo com o fo
ro annual de 2S000 réis, 
de que é emphyteuta José 
Soares, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma cou 'ella no s'tio de 
São Francisco, freguezia de 
Alcochete, composta de ca
sas, vinha e terra de se
meadura; no valor de réis
3 3.57 5 o. —  N u m ero 155.—  
O dominio directo do foro 
de i$6oo réis annuaes, de 
que é emphyteuta Antonio 
Fernandes Carrega, com 
laudemio de quarentena, 
imposto em uma fazenda 
no sitio de Valle de Figuei
ra Velha ou Carreira das 
Cabras, composta de.ca
sas, vinha, arvores e terras 
de semeadura, no valor de 
3 i$>5oo réis.— Numero 156.
—  O dominio directo do 
foro de 5$5oo réis annuaes, 
de que é emphyteuta her
deiros de José da Costa 
Pastor, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma fazenda no sitio de 
Valle de Regina, limites e 
freguezia de Alcochete, 
composta de vinha, arvo
res e. terras de semeadura, 
no valor de 91 $5oo réis.—  
Numero. 157.—  O dominio 
directo do foro de i$6oo 
réis annuaes de que é em- 
phyteJta Luiz dos Santos 
Arfélua, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
Uma porção de terreno no 
sitio dos Cabeços, limitese 
freguezia de Alcochete,o  .
composta de alguma vi
nha e terras de semeadura, 
no valor de 2Ô$8i3 réis. —  
Numero 158 .—  O dominio 
directo do foro de 1805o 
réis annuaes, de que é em
phyteuta José Lopes de Fi
gueiredo, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma porção de terreno no 
sitio dos Cabeços, limites e 
freguezia de Alcochete, 
composta de alguma vinha 
e terras de semeadura, no 
valor de i 8í§563 réis.— Nu
mero 15.9.— O dominio di
recto do foro de 2$i5o ré
is annua ;s de que é emphy
teuta Custodio Dourado, 
com laudemio de quaren
tena. imposto em uma por
ção de terreno no sitio dos

Cabeços, limites da fregue
zia de Alcochete, compos
ta de alguma vinha, algu
mas sobreiras e terra d : 
semeadura, no valor de 

réis.— Numero /60
— O dominio directo do 
foro de /$ j6 o  réis annuaes, 
imposto eni uma porção de 
terreno no sitio dos Cabe
ços, limites da freguezia de 
Aldochete, de que é em
phyteuta Caetano dos San
tos, com laudemio de qua
rentena, composta de algu
ma vinha e terra de se
meadura, no valor de réis 
,?/$o88,—  Numero 161.—  
O dominio directo do foro 
de 3 $000 réis annuaes, de 
uma porção de terreno, de 
que é emphyteuta Alexan
dre de Campos Chefe, com 
laudemio de quarentena, 
no sitio dos cabeços, limi
tes da freguezia de Alco
chete, composta de algu
ma vinha e terra de semea
dura, no valor de q8$75o 
réis.— Numero 162. —  O 
dominio directo do foro de 
/$200 réis, de uma porção 
de terreno de que é em
phyteuta Alexandre de 
Campos Chefe, com laude
mio de quarentena, no si
tio dos Cabeços, limites da 
freguezia de Alcochete, 
composta de alguma vinha 
e terra de semeadura no 
valor de 19^688 réis— Nu
mero i6J?.—-O dominio di
recto do foro de 2$o5o ré
is annuaes, de que é em
phyteuta Luciano Sequeira, 

.com laudemio de quaren
tena, imposto em uma por
ção de terreno no sitio dos 
Cabeços, limites da fregue
zia de Alcochete, compos
ta de vinha e terra de se
meadura,'no valor de réis 
34$5oo. —  Numero 164.—  
O dominio directo do fo
ro de /í$8oo réis annuaes, 
de que é emphyteuta José 
Antonio Giro, imposto em 
uma porção de terreno, 
com laudemio de quaren
tena, no sitio dos Cabeços, 
limites da freguezia de Al
cochete, composta de vi
nha e terra de semeadura, 
no valor de 128 $688 réis.—  
Numero / 6 5 . - - 0  dominio 
directo do foro de 2$000 
réis annuaes, de que é em
phyteuta Francisco Rodri
gues Carapau, com laude
mio de quarentena, impos
to em uma porção de ter
reno, no sitio dos Cabeços, 
limites da freguezia de Al
cochete, composta de vi
nha e terra de semeadura, 
no valor de 3 3 ^ 5 0  réis.—  
Numero 166.— O dominio 
directo do foro annual de 
3$2oo réis, de que é em
phyteuta Francisco I homé, 
com laudemio de quarente
na, imposto em uma por
ção de terreno no sitio dos 
Cabeços, limit ís da fregue
zia de Alcochete, compos-

■ ta de alguma vinha é terra

O D OMINGO____

de semeadura, no valor de 
5 1 $75-0 réis.— Numero 167.
—  O dominio directo do 
foro de 2 $000 réis annuaes, 
de que é emphyteuta Luiz 
Antonio Margalhau, com 
laudemio de quarentena, 
imposto em uma porção 
de terreno no sitio dos Ca
beços, limites da freguezia 
de Alcochete, composta de 
alguma vinha e terra de 
semeadura, no valor de 
3 ‘2 | 8 13 réis.— Numero 168. 
— O dominio directo do 
foro de 2$5oo réis annuaes, 
de que é emphyteuta An
tonio Rodrigues Batatinha, 
com laudemio de quaren
tena, imposto em uma por
ção de terreno no sitio dos 
Cabeços, limites da fregue
zia de Alcochete, compos
ta de alguma vinha e terra 
de semeadura, no valor de 

188 réis.— Numero 169. 
— O  dominio directo do 
foro de 2 ^500 réis annuaes, 
de que é emphyteuta Luiz 
Antonio Margalhau, com 
laudemio de quarentena, 
imposto em uma porçãó de 
terreno, no sitio dos Cabe
ços, limites da freguezia de 
Alcochete, composta de al
guma vinha e terra de se
meadura, no valor de réis 
40$.? 13 .— Numero 170.— 
O dominio directo do foro 
de 2$5oo réis annuaes, de 
que é emphyteuta Manuel 
José Margalhau, com lau
demio de quarentena, im
posto em uma porção de 
terreno no sitio dos Cabe
ços, limites da freguezia de 
Alcochete, composta de al
guma vinha e terra de se
meadura, no valor de reis 
40$3i3.-— Numero 171.—- 
O dominio directo do foro 
de 2$5oo reis annuaes, de 
que é emphyteuta Jose Ta
vares Ratinho, com laude
mio de quarentena, impos
to em uma porção de ter
reno no sitio dos Cabeços, 
limites da freguezia de Al
cochete, composta de al
guma vinha e terra de se
meadura, no valor de reis 
40$3i3.-— Numero 172.—- 
O dominio directo do foro 
de 2$5oo reis, de que é em
phyteuta Jose Ramos de 
Campos, com laudemio de 
quarentena, imposto em 
uma porção de terreno no 
sitio dos Cabeços, limites 
da freguezia de Alcochete, 
composta de alguma vinha 
e terra de semeadura, no 
valor de qo!$3 13 reis.— Nu
mero 173.— O dominio di
recto do foro de 2$5oo 
reis, de que é emphyteuta 
Francisco Matheus, com 
laudemio de quarentena, 
imposto em uma porção 
de terreno no sitio dos Ca
beços, limites da freguezia 
de Alcochete, composta de 
alguma vinha e terra de se- 
meadura, no valor de reis 
40$3i3. —  Numero 174.—- 
O  dominio directo do foro

3

de 2 'íjooo réis annuaes, de 
que è emphyteuta Manuel 
Correia Junior, com laude
mio de quarentena, impos
to em uma courélla no si
tio da Bella Vista, limites 
da freguezia de Aldeia Gal
iega do Ribatejo, compos
ta de vinha e terra de se
meadura, no valor de reis 
32§8 i 3 .—  Numero 175.—  
O dominio directo de reis 
j^ooo annuaes (foro), im
posto em uma porção de 
terreno, de que é ;zmphy- 
teuta Luzia Maria, com lau
demio de quarentena, no 
sitio da Pacheca, contigua 
á Estrada Real, composta 
de casas para despejos no 
valor de 5C$625 reis.

O arrematante alem das 
despezas dá praça pagará 
por inteiro a respectiva 
contribuição de registo.

Aldegallega do Ribate
jo, 3o de julho de 1903. ■
Verifiquei a exactidfio.

0 .JUJZ DE D IR E IT O

i.° Substituto

Antonio Tavares da Silva..

O  E S C R IV Á O  

José M a ria  de Mendonça.

B H E A C K
Vende-se um leve, mui-, 

to solido e que dá muito 
bom commodo.

Rua do Corpo Santo, 29, 
chapelaria de Luiz dos San
tos se dão todas as infor
mações.>

G R A N D E  A R M A Z É M

----* DE *----

& 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.
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Rna tl© Caes — ALDEGALLEGA

C A R V Ã O  B E  KOKE
Das Companhias Reuni

das Gaz e Electricidade, 
de Lisboa, a 5 0 0  réis ca
da sacca de 45 kilos.

CERVEJA DA P I P A
sempre fresca a - 4 0  réis 

o copo
__ 120

Largo da C alde ira
— * a l d e g a l l e g a  * -



O D O M I N G O

GRANDE ARMAZÉM DO COiiERCIO
JOAO ANTONIO RXBSXRO

C t t E Q M W M  " N Q j l T I D A l i E S !
TUDO MAIS BARATO!

São fâ enòas recebidas de íresco, e não retardadas. Veitde~»e tudo por menos

20 RÉIS EM CADA METRO

bo que em qualquer capi, e dão-se importantes brindes aos fregueses.
@ proprietário pede a todos os fregueses que ante» de procurarem o seu estabeleci

mento, palpitem os preços nos outros para 
assim poòerem vêr quem vende mais barato, «ranhar pouco para vender muito.

PRECO FIXO E INEGUALAVEL

Cassas desde 120 réis o me
tro.

Casimiras desde 400 réis o 
metro.

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

Phantasias desde i 5o réis o 
metro.

Lã e seda desde 700 réis o 
metro.

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

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

126

L O J A  DO B A R A T O
—  D E  —

: . : 0 ' J “ . A  &  B R A N C O

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

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

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

commercio.
coo coo oas coo soo coo coo too coo coo coo coo coo c \̂r evo c o o ^  cvss coo coo too cç>o coo coo coo coo coo coo coo coo coo coo coo

C H A P E L A R I A  R I B E I R O »C5X -

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

t\ 

M®UsJ

m

Fraca Serpa Finto —  A L D E

W

C O M P A N H I A  F A B R I L  SINGER.
i 3o ______ __

P o r  500 réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas S I N G E R  para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O  DA CRUZ, cobrador 
da casa 4 IKOCI1 C'.a e concessionário em P o rtu 
gal para a venda das ditas machinas.

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

AO aOMMÉRCIO 0 0  POVO
Estabelecimento com m aior sortido, que mais van

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

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

Todas as transacções'se fa~xcm com seriedade. 
Visitem 0 C O M M E R C IO  1)0 P O V O .

j o ã o  8 e w t o  & w ,  m tmhim
8$, fíU# 80 - ESQ U IN A DA RUA DO CONDE

Aldegallega do HiJjuíejo

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

(Chronica do reinado de Luiz X V )
Romance historico p o r

E. LADOUCETTE
Os amores trpgicos de Manon Le; 

raut com o (elebre cavallèiro de 
Grieux. formam o entrecho d'este 
roman. e. rigorosamente historico, a 
qt:e Ladoucette imprimiu u.n cunho 
de originalidade devéras encantador.

A còrte de Luiz xv. com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta m; gistri lmente pelo auctor d’0  
Bastardo da Rainha nas paginas do 
seu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nós exito egual 
aquelle com que foi receb do em Pa 
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendido.1.

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

réis «6 fãgcicaelo
réis « írtsiso

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popular, F.m-
presa Editora, 162, Rua da Rosa. 162

Lisboa.

Os proprietários d’este estabelecimento acabam de 
receber um- importante sortimento de casimiras, cha
péos, calçado, bombasinas, sedas, chitas, brocados, en
feites, rendas, etc., ta.es como:

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

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

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

a 900 réis;
Lindos riscados zephires a 115 réis;
Lenços de seda desde 75o réis;
Sortimento completo de calçado para homem, se

nhora e creanças;.

ULTIMA NOVIDADE
Lindas cassas muito finas e largas a 3oo réis;
Finas sedas a 5oo réis;
Setins muits largos de primeira qualidr.de a i$3oo;
Panninhos de todas as côres, largos, a 110 réis; 
Chapéos de sol automaticos, de seda, a 3$ooo réis; 
Cotins em phantasia para fato de creança, desde 260; 
Laços de seda, modernos, a 100 réis;
Lindos meltons para capas a i$200 réis;
Chapéos para homem desde 700 réis;
Piugas com canhão de côres para creança desde 120; 
Piugas para homem desde 3o réis;
Rendas, enfeites, entremeios, bordados, grande sor

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

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

Preços mais baratos que em qualquer outro esta
belecimento.

V E N D A S  A P R O M P T O  E P R E Ç O  FIXO
J, flUA BO CAES, 1} —  Aldegallega

i l i l í l i l l i  & A 1 A M H B A
DE —

rsetfts
Vende e concerta Ioda a qua

lidade de relogios p o r  preços 
módicos. Tambem concerta cai
xas de musica, objectos de ouro, 
prata e tudo que pertença d arte 
de gravador e galvanisador.

GARANTEM-SE 03 CONCERTOS

fl. I&eia do

S A L C H I C H A R I A  M E R C A N T I L
DE

J O A Q U I M  P E D R O  JESUS RELOGIO
Carne de porco, azeite de Castello Branco e mais 

qualidades, petroieo, sabão, cereaes, legumes, mantei- 
gas puras de leite da Ilha da Madeira e da Praia d’An
cora e queijos de differentes qualidades.

Todos estes generos são de primeira q u a l id a d e  e 
vendidos por preços excessivamente baratos.

5 4 a 56, La rgo da Praça Serpa Pinto, 54 a 56 
ALDEGALLEGA

ESTEVÃO JO SE DOS REIS
— * COM - -  n r

OFFICINA DE CALDEIREIRO DE COBRE
iiiniiiiMMsiiuiiimiiíníimiimiiiuuii

Encarrega-se de todos os trabalhos c o n c e r n e n t e s

a sua arte.
RUA DE JOSE MARIA DOS SANTOS

ALDEGALLEGA


