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4.0— O vinho deverá ter
a maior limpidez possivel;
S E O g a S E Ã O S 8 «ÍS E B OS S Í & S
e, a respeito dos vinhos
estim á v eis asslgaiaistes a
Na Sociedade Agricola sensíveis ao ar, é necessá
flaeza «le « o s p a rticip a 
de França fez uma confe rio que se evite a oxigena
rem «psalapier falta na re
rencia Mr. L. Mathieu, di ção antes do aquecimento.
m essa do joraiaS. para de
As. perdas que algumas
rector da estação oenoio|í s*©êsa|j>áo p r o v i «1e íec ! a rvezes teem havido são de
gic.a de Borgogne..
1110 s.
Disse que, como é sabido, vidas, na maioria dos ca
a maioria das doenças dos sos, não á calefacção, mas
vinhos é devida ao desen ao emprego de apparelhos
AeceiéaiM-se com g ra ti
volvimento de micro or defeituosos, ao mau estado
dão «guaes<|EGer isotieias
ganismos,
como demons do vinho, e ainda tambem
que seja 111 de b l e r e s s e
tra
Pasteur,
indicando a á sua contaminação poste
|55SpiÍlííO.
calefacção ao abrigo do ar rior á pasleurisação. Não
como um meio,para este- basta para a sua concerrilisar os vinhos, do qual vação que o vinho esteja
procede o nome pasteuri- pasteurisado: é necessário
sação, appíicado áquelle que não se contamine.
Tambem se tem procu
p ocesso.
JS U !
As antigas praticas de rado a maneira de obter a
Bem como o nosso thaumudanças de vasilhame e esterilisação por meio de
JO A Q U IM DOS ANJO S.
dencias.
maturgo Santo Antonio, o
de clarificações, são outros filtração, como se verifica
seu collega S. João foi mui
tantos meios para privar o com a agua. Abandonados
to festejado em Lisboa.
vinho dos seus germens, os filtros ordinários de pas
A’ cam ara asíi&Scipai
Promette ser deslum
Nessas noites de folguedo,
mesmo quando se produza ta ou de panno, recorreuQueixaram-se-nos pes uma esterilização relativa se ás paredes porosas, fa
o povo esquece-se das suas brante a tourada que de
maguas e pezares para se verá réaiisar-se na praça soas de reconhecido crédi se obtenha em seu favor bricadas como as vélas de
entregar a uma alegria doi desta villa, na tarde da pró to sobre o modo por que a conservação durante o procellana.
da, dançando e cantando xima quinta feira, 2 ) do vi certos indivíduos vão tirar tempo necessário para os
Actualmente existe va
nas praças publicas e nos gente, a favor dos grandio terra á estrada do Areias. vinhos ordinários.
rias classes de filtros esteDizem-nos que aquella
mercados com um calor e sos festejos do Divino Es
Quando porém se trata rilisados, alguns dos,quaes
pirito Santo. Na corrida to estrada está intransitável de vinhos caros, que de susteem como orgão prin
uma graça esfusiantes.
Todos se divertem, e mam parte, além de dois em consequencia das cóvas vem conservar-sé durante cipal da filtragem, uma ve
bom é que assim seja, por bons bandarilheiros, os ma enormes que têem feito os largo tempo, seguem-se os ja de procellana e de ami
que na vida quasi todas as is distinctos amadores des- indivíduos que alli costu processos de Pasteur, e a anto, e em outros applihoras são de desgostos e ta villa, de Lisboa e de Se mam ir buscar terra. Além pratica destes, confirmada cam-se placas de matérias
túbal. O gado pertence ao d isto é tambem um preci pela experieneia de diffe miner a es ag g 1ome 1'a d as.
de affiiccões.
opulento e muito acredita pício para quem tiver de rentes sábios e em parti
O sabio Mr. Mathieu che
do lavrador, ex.mo sr. José alli passar de noite.
cular por Mr. Cuyon, en gou á conclusão de que a
Oxalá que a camara to trou como coisa corrente esterilisação dos vinhos é
A tourada em beneficio Maria dos Santos, que nos
da Assistência Nacional aos affirmam estar muito gor me em consideração o que na conservação dos vinhos ainda hoje uma operação
Tube reulosos, com gado do e ser muito bravo, o que expomos, dando immedia depois dos esforços realisa- diffieil de realisar-se.
offerecido por sua mages não é para se extranhar, tas providencias, para que dos por alguns constructoOidium e mildiu
tade el-rei e sua esposa, pois ainda ha de vir a pri não tenhamos de voltar ao res para crear um material
correu brilhantíssima, no meira vez que os touros do assumpto.
As vinhas teem oidium?
que satisfaça as exigencias
Muito se deverá extra d’esta operação delicada. E’ preciso enxofral-as. Tem
dizer dos entendedores. sr. Santos não agradem.
Foi até uma das melhores
Já estão muitos camaro nhar quando tudo isto, um
A pasteurisação effectua- mildiu? Defendem-se com
da época. Bom foi que as tes passados, e aconselha dia, tomar novo caminho! se em toneis ou em garra o sulphato de cobre e a cal.
sim fosse, porque os ama mos a quem pretender d’esfas; com estas obtem-se fa Teem ambas as moléstias?
dores d aquelle genero de tes logares que se não guar
cilmente
e evitam-se os sa Submettem-se aos dois tra
“ Seanaasa dL<
espectáculos sahiram satis de para o fim para não fi
bores desagradaveis de tamentos, ás duas opera
feitos, cumprindo um acto car mal.
Com este titulo encetou metaes. Mas para que dè ções, com duplo trabalho.
de caridade e passando
Em consequencia dos a sua publicação, em Mafra bons resultados, deve as
Porém o sr. Gillon, agro
umas horas agradavelmen muitos attractivos que a um novo collega destinado sim effectuar-se:
nomo francez, descobriu
te.
commissão organisadora a defender os interesses do
i — Verificar-se em épo que aos caldos cúpricos
d'esta tourada prepara, é concelho. Os exemplares ca em que o vinho não es (caldo bordelez) que o mil
de crer que a praça se en que temos (i.° e 2.°) inserem teja ainda atacado:
diu exige, se pode addiccioCorrem boatos de que cha tendo os espectadores o i.°, o retrato de Sua .Ma
2.°— Empregar-se
um nar enxofre, e atacar assim,
possa haver um confiicto uma tarde muito divertida. gestade Eí-Rei D. Carlos; o bom apparelho que não de uma só vez, os dois
serio entre duas podero — Hoje continúa a rifa de 2.°, o retrato de Sua Ma communique sabor algum males.
sas nações. Estimaremos bilhetes para os logares de gestade a Rainha Senhora metallico com a menos ciifOs caldos cúpricos en
que taes boatos não te sol no peão, na Praça Ser- D. Amélia. Apresenta-se- ferença possivel nas tem xofrados ennegrecem rapi
nham veracidade, porque pa Pinto.
nos bem redigido, e insere peraturas de entrada e de damente. Mas não influem
m basta de guerras na épo
Realmente a idéa é de artigos sobre assumptos saida;
nos effeitos; não obstante,
ca actual e a do Japão com nrimeira ordem; com a in que muito interessam ao
3 .°— Verificar-se a tem porém a mistura não deve
a Russia deve marcar um significância de um vintem concelho de Mafra.
peratura de modo que fi preparar-se senão no mo
ponto final nesses actos de. adquire-se um bilhete para
Ao novo collega desejá que assegurada a morte mento de ser usada e a g i
bansmo e de seivagena. Jir vêr a tourada,
mos muitas felicidades.
dos germens das doenças; tar-se bem a mistura.
e x p s d i s n

t

:

«la eaea
A 1 diplomacia dos dois!
paizes cabe organisar as
Por differentes vezes te
coisas de fórma que tudo
mos
recebido queixas so
se harmonise sem quebra
bre
0
modo por que alguns
de dignidade para qual
indivíduos efesta villa estãc
quer deli es.
Quem escreve uma de transgredindo o defezo da
caça, sem que as auctori
claração de guerra fica
dades de tal facto façam ca
com uma responsabilidade so.
enorme; é sobre a sua ca
Assim intormam-nos que
beça que caem todas as
os
taes transgressores fa
maldições das mães e das
zem caçadas com cães e fu
esposas, todo a sangue que
rão, motivo por que dizem
se derrama nessas hecanão
receiar da auctoridade
tombes hediondas e cru
pois
que não fazem uso de
éis.
espingarda; como se o fu
A oguerra da Franca
> com rão não fosse prohibido até
a Prussia fez com que to
em tempo da caça.
dos os homens de coração
Esperámos, para que se
amaldiçoassem o chanceller
evitem estes abusos, se to
de ferro.
mem as necessarias provi

O D O M IN G O
da noite, com numerosa as
Aiaulversftrios
COFRE; S E PEROLÃS
sistência, presidindo á ceri
Completou no dia 21 do
monia fúnebre o prior João
corrente mais um anniver
Pereira^ Vicente Ramos
Victimado por uma con acompanhado do rev. pa
sario natalicio, a respeitagestão pulmonar, falleceu dre Theodoro de Sousa Re- 0 'a íom-ada «la .issistfcacin aos T u b eresilosos)
bilissima esposa do nosso
na preterita quinta feira,
amigo, sr. Cândido José
pelas duas horas da tarde,
Ventura. Parabéns.
Sobre a rica urna com
Como no mar tenebroso.
com a edade de 77 annos guarnições e argolas de
— Tambem no dia 22 a
Ao nauta que perde a esprança
0 sr. Domingos Tavares, prata ia o estandarte da ca
excellentissima
esposa do
Surge um ponto luminoso,
abastado proprietário e pre mara municipal e atraz
nosso
amigo,
sr.
José Luiz
Feliz signal de bonança,
sidente da camara munici muitas pessoas conduzindo
Freire Caria, completou ma
pal do concelho.
is um anniversario natali
corôas, a maior parte d’elAssim o pobre que chora
Foi influente poli tico dc las de muito custo.
cio, pelo que lhe enviámos
Nos lances da enfermidade,
grande prestigio nesta fre
sinceras felicitações.
De Lisbôa, Barreiro, Se
1 'é no céo lucida aurora—
guezia, prestando relevan túbal, Moita e Alcochete
— No dia 23 completou
A brilhante Caridade.
tes serviços a esta terra pe vieram muitas pessoas das
tambem mais um anniver
lo elevado cargo que sou relações do finado e de sua
sario natalicio, a virtuosa
be, desassombrada mente, familia, para assistir ao fu-i
Festeje-se a mão bemdita
esposa do sr. Antonio José
desempenhar por largos an neral.
Que, em jubilo encantador,
da Silva, digno thesoureiro
nos com distineção. Era o
Leva
d
pobreza,
d
desdita,
da camara municipal. Sin
O
corpo ficou deposita
tudo nesta villa, e sem elle do na capella de S. Sebas
Consolo, ajfecto e amor.
ceros parabéns.
nada se fazia fosse o que tião, devendo ser transpor
— O nosso amigo, sr.
fosse. Teve defeitos, como tado para jazigo ámanhã,
José
Luiz Pereira Nepomu
JO A Q U IM DOS A N JO S.
todos nós os temos, e com- depois da missa de corpo
ceno, tambem no dia 23
metteu alguns actos que presente, e tem sido vela
completou mais um anni
lhe levaram inimisades, mas do pela familia e pessoas
versario natalicio. Receba
em compensação de tudo de amisade.
as
nossas cordiaes felicitaPENSAMENTOS
isso prestou valiosos servi
cões.
ços que o devem absolver
0 amor da gloria, a esperança dg recompensa e o te
de qualquer acto menos
justo que houvesse com- SSilhetes p o sta es áligss- mor da infamia,fazem praticar gentilezas a muitos guer
Consta-nos que a phy
reiros, que, talvez, sem esses incentivos, prestariam culto
mettido.
iarmonica
i.° de Dezem
d covardia.
Neste momento solemne
bro,
desta
vilia, vae no
— 0 genio é descaroavel: se no mundo a acção e a
Ha para -vender a 20 réis
em que baixa ao tumulo es
proximo dia 3o abrilhantar
queçam-se aggravos rece cada um, bilhetes postaes bondade pudessem andar juntas, 0 mundo seria um pa os festejos que neste dia
bidos para só nos lembrar illustrados com as melho ra is o .— ÒI i v eira Martins.
— A alvorada de um amor novo é uma aurora de ju  teem logar no Campo Gran
mos das suas acções bem- res vistas de Aldegallega.
de. Lisbôa.
fazejas em proveito da nos Pedidos á administração nho perfumada de flores, gorgeada de passarinhos, so
E’ de suppor que de Al
nora de murmurios no coração ennoilecido, regelada
sa terra. Assim pensámos deste jornal.
degallega
vá muita gente.
Descontos aos revende pela borrasca de uma paixão infeliz.— Camtllo Castello
e assim entendemos que to
Branco.
dos devem fazer, lamentan dores.
do apenas a sua morte e ol
O AMOR
vidando duma vez para
sempre tudo quanto possa
A NEC D O T A S
offender a sua memória.
Hontem, dia do nasci
A luz que baixa do céo,
Sentindo o golpe que fe mento de S. João Baptista,
que inunda com a sua pu
riu sua illustre familia, en passou-se animadamente
— Juro-te que não posso viver sem minha mulher!
ríssima vida toda a creaviámos os nossos sentimen com bailes públicos, des
— Ora adeus! deixa-te d isso ! Não pódes viver p o r ção, é o amor; sim, o amor
tos, especialmente a seus cantes e á noite fogueiras, quê?
universal, fecundando a flor,
filhos ex.ma sr:1 D. Maria illuminações e togos de ar
— Porque c ella quem tem 0 dinheiro. . .
a ave, a agua, todas as
Antonia Tavares Móra, Do tificio.
cousas que se sentem feri
mingos Tavares Bastos, Jo
das e animadas pelo seu
ão Tavares Bastos e seus
Um individuo falando d'um aquario que tem em sua fogo.
*SsnlgsiBEapaEÍ«
riettos os ex,"K,s srs. dr. LuA flor treme, sacode as
casa:
ciano Tavares Móra, Álva Responderam no dia 23 no
— Ah! meu amigo, é tão pequenino.. . tem tão poucopétalas palpitantes de pra
ro Tavares Móra, Vasco tribunal efesta comarca os espaço. . . que as pescadinhas teem de andar de rabo na zer e derrama sobre a ter
1 a vares Móra, Adriano Ta indivíduos que na manhã boca.
ra a semente, tributo do
vares Móra, Domingos Ta de 4 do corrente fizeram
amor.
vares Móra e Virgilio Ta fugir os touros para a cor
Os seres inorgânicos
Certo individuo desappareceu de casa ha tres dias.
vares Móra a quem apre rida na villa da Moita pro Suppõem que se afogou.
unem as moléculas e fer
sentamos o nosso cartão movida por Joaquim d’Al
Seu filho decide-se a ir ao necroterio pedir informa vem abrazados pela electri
de condolências.
meida, o Chispa, sendo 4 ções. Muito naturalmente perguntam-lhe os signaes do cidade,— delirio do amoida natureza.
condemnados em i 5 dias supposto suicida.
O seu funeral realisou-se de prisão e 1 em 3 o e bem
— Linha, sim senhor, respondeu elle ao empregado. A lua vae seguindo a
terra, e a terra rejubila
ante-hontem, pelas g horas assim nas custas e sellos. Fira surdo.
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<> fohríeaiiie
E ra um homem precioso para o
senhor Sim onnet que. se tivesse fica
do sósinho, estava condem nado. pela
insufficiencia dos seus conhecim en
tos. a continuar os hábitos da rotina e
encontrar-se um dia ou outro em es
tado de inferioridade com os seus
con con en tes. P o r isso apreciou co 
mo convenha os serviços que o N eu 

berg lhe prestava e concedeu lhe da
melhor vontade a mão da filha quan
do teve a certeza de que ella dsrni o
seu consent mento.
O fabneante estava satisfeitíssimo
com a escolha da Joanna. Agradavalhe ter por genro um trabalhador es
peiiente, uai homem que poderia f i
zer um dia 0 logar d’elle; tambem es
lava contente p o r o genro ser p o
bre. porque pensava que elle era rico
bastante para garantir a fel cidade de
todos os S J l l S .
Com o conseguira o R udolph N eu
berg Ezer com que a Joanna Simon
net o amasse? Náo fòra com certeza
pelos seus encantos physicos. Era um
homem de vinte e oit > anno;. com o
craneo meio devastado por uma calvicie precoce. Faces pallidas e magras,
olhos pequenos, pardos, d uro- cu.mo
o aço. que tin.v-m um '..'rilho fi >

A C A R ID A D E

através dos vidros dos oculos; bôca
larga, de labios carnudos, que se fran
ziam aos cantos. n'um sorriso mau e
tenaz. 0 ar era a um tempo sonso,
astuto e escarninho.
A ' prim eira vista náo tinha nada
que pudesse seduzir, e á segunda ain
da men s. Com tudo. o seu rosto, de
grande mobilidade , chamava a attenção. Falava bem . dando ás vezes ás
mênores coisas um tom interessante.
Havia motivo para adm irar olhando
para Joanna.— uma adorável trigueirinha de olhos claros e alegres e labios
sempre abertos n um so rriso — que el
la se tivesse apaixonado por aq,-e!!e
individuo a quem se podia o cavalleiro da T riste Figura com mais razão
que ao heroe de Cervantes, se o seu
todo apresentasse alguma coisa de cavitlh .'iresco.
Dv que sortilégio t li';; u sad j o

R udo lp h Neuberg para agradar á gen co a Joanna náo teve outro sonho se
til menina. Certam ente de nenhum . não ser m ulher d elle.
A irm ã zombou alguma coisa d’ella,
Era um e. pirito fri. mente pratico
que. para levar a bom fim ;s suas mas nem p o r isso o engenheiro - pia
emprezas, náo se servia de nenhum nista deixou de ser o feliz genro do
senhor Sim onnet.
talisman.
As duas irm ãs formavam o mais exDizem que a musica abranda os
tranbo contraste que se póde imagi
costumes. Não o contradirem os mas
nar. Ambas eram bonitas, mas de
direm os mais que muitas vezes ap
uma belleza, de um caracter e de um
próxim a as mãos e as almas.
tom differente. A Joanna era triguei
Ora o R udolph não era só enge
ra e a irmã luminosamente loura.
nheiro. tambem era musico. Devido
Aquella viva, esperta, estouvada; a
a Beethóven, a M ozart, a C ho pin e outra socegada, reflexiva e muito se
aos outros mestres a quem intergue- nhora de si.
tava correcta e conscienciosam ?nte, despertou na Joanna sensações no
(Continua].
ves, transportou a a um mundo immaterial e accendeu-lhe na alma uma
chamma que avivou com friezas cal
culadas. fingin ío querer apagar o fo„go sophuvJo-lhc cm11 cima. Datu a p o u 

O
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quando o sol a beija, e o conhecidos ao ex.m0 sr. ,io- rendimento dos foros em jnual de seis mil
sol e as estrellas volteiam sé Cupertino Gusmão d’Al- divida.
oito centos e cin
em redor de Deus, como a meida e ao ex.m° sr. Julio
coenta réis, com
B c ie s » a r í^ e ís s a la r
mariposa em torno da Moreira de Sá e seus alumlaudemio de Vin
chamma, e os espaços são nos, e ao ex.":° sr. Joaquim
tena, imposto em
o immenso leito dos'amo Guerreiro da Fonseca Ju
uma fazenda no
O dominio di
res do mundo.
nior e seus alumnos, e a
sitio de Malpique,
N’um raio de luz um as todas as pessoas que se di recto do foro an
de que é emphy
tro manda a outro um bei gnaram acompanhar á sua nual de trinta e
teuta Abrahão de
jo de amor.
ultima morada seu muito cinco milréis,com
Almeida, no valor
O ar suspende-sé sobre estremecido filho, irmão, laudemio de Vin
de réis................
100
a terra, canta-lhe amores sobrinho e primo Virgolino tena imposto no
Fica incluido n’esnos seus doces murmurios, Rodrigues dos Santos, e a predio situado no
ta importancia o
pinta-lhe illusões nos seus todas as pessoas que por logar de Sarilhos
fòro de um anno,
horisontes azues, refresca-a qualquer fórma manifesta Grandes, forma
em divida.
com o seu orvalho: e a ter ram o seu pesar, pedindo do por uma quin
ra absorvendo-lhe a vida, desculpa de alguma omis ta composta de
O dominio di
e transformando-a em são involuntaria que tives casas, terra de se
recto
do foro an
meadura.
vinha
e
amor, povoa-se de arvores sem commettido. Não po
nual
de
cinco mil
arvores,
no
valor
frondentes. Os seres occul- dem deixar de agradecer
e
quinhentos
réis
tos na agua, no grão de ao ex.1"0 sr. Antonio Duar de r é i s . . . , ........ 56o!$ooo
com
laudemio
de
Em phy teu ta:
pó, reproduzem-se, descem, te Maneira, habil pharma
Vintena, imposto
desenvolvem-se ao impul ceutico e ao ex."10 sr. dr. herdeiros de Jaem
uma fazenda
cintha
da
Assurnso do seu amor.
Julio Vellez Caroço pela
no
sitio
de Malpi
pção;
neste
valor
As mariposas rompem a fórma como tratou o do
que,
de
que
é em
larva, batem as azas e ce ente, empregando para o fica incluida a im
phyteuta Manuel
lebram as suas núpcias com salvar a sua muita profici portancia do fòro
Bento
Gomes e
de
um
anno
que
a flor, cujo aroma embria ência, carinho e cuidado,
herdeiros,
no va
está
por
receber.
ga de prazer.
mas ao que infelizmente
lor
de
réis..........
9335 oo
Além, no fundo das ca succumbiu.
ficando
incluidos
vernas, o leão, o tigre, o
A todos, pois, protes
nesta importan
magestoso elephante, en tam o seu agradecimen
O dominio di
cia
dois annos de
tregam-se aos seus amores, to.
recto do fòro anforos,
em divida.
e as femeas acarinham os
Aldegallega, 25 de ju nualdequatrornil
filhos com zeloso espirito nho de igo 5 .
e cem réis, laude
de maternidade que se de
mio de Vintena,
O dominio di
buxa na luz dos seus olhos.
imposto em uma
recto
do fòro an
A agua vae correndo so
fazenda no sitio
nual
de
seis mil
bre a terra, retratando o
de Malpique, no
réis,
com
laude
céo para produzir flores no
pzs ^
eesa*
valor de ré is.. . . 69,^700
mio de Vintena,
sáa
seu amor.
ficando incluida a
imposto em uma
A calhandra quando ao
importancia de
fazenda, proximo
nascer do sol levanta o voo
dois annos de fo
a Sarilhos Gran
inlinito, impulsiona-a o
ros em divida. E’
Vendem-se
no
Armarem
des. de que é em
amor; a andorinha quando
emphyteuta Ma
dc
Moveis,
rua
do
Conde,
phyteuta a viuva
corta os ares com as rapi48,48-a,48-b-Aldegallega. nuel Jorge Serra
de João da Silva
das azas negras, busca os
no.
Firmino
e herdei
seus amores; o rouxinol
3.°
ros
no
valor
de
quando ao declinar do dia
A
N
N
U
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réis..................... 96,^000
O dominio di
se suspende na rama das
Fica incluido n’esrecto do fòro an
arvores, e eleva o cântico
ta
importancia o
nual
de
tres
mil
melancholico, que /ae cres
A F N U R O IO
foro
de um anno
réis com laudemio
cendo em notas dulcissiem divida.
cie vintena, im
mas como se quizesse to
S.°
posto em uma
car os céos, canta o seu
porção c1e terre
amor, e a palpitação d’esse
O
dominio di
no no sitiode Mal
amor commove, como se
recto do fòro an
pique, no valor de
o seu coração fosse im
( § .íl pcaJí!k*a«;í«)
nual de sete mil e
réis..................... 5 i$ooo duzentos réis com
menso, os ares.
O h! o amor sustem as
Pelo juizo de direito da Fica incluida neslaudemio de Vin
estrellas no infinito, a Comarca judicial de Lis ta verba a impor
tena, imposto em
atmosphera sobre a terra; bôa e cartorio do Escrivão tancia de dois an
uma fazenda no
a molécula unida á molé Brito se ha de proceder nos de foros em
sitio de Malpique,
cula accende o grande for á arrematação em hasta divida e é emphy
de que é emphy
no da vida, o fogo: dessen- publica, á porta do 1ribu- teuta Manuel Jor
teuta
Antonio
denta na sua immensa ca- nal da primeira Vara, no ge Serrano.
Mona, no valor
taracta,.que vem de Deus, dia um do proximo mez de
de réis............... I l 5$200
4.»
todos os seres: derrama da julho, pelas dose horas do
ficando incluido
sua inexgottavel cornuco- dia, dos domínios directos
n’esta verba o fo
O dominio di
pia as sementes de todas e propriedade infra rela
ro de um anno em
recto do foro an
coisas, e palpita sem- cionados, n’esta Comarca nual de tres mil
divida.
pre um, sempre idêntico, de Aldegallega do Riba e seis centos réis,
».°
no seio do coracão.
tejo e descriptos no inven com laudemio de
tario orphanologico a que Vintena, imposto
O
dominio di
se procede n’aquella Vara em uma fazenda
recto do foro an
por fallecimento de D. So- no Corte do Esta
nual de tresentos
phia Roque da Silveira Nu cai. no valor de
réis, com laude
nes e em que é inventari- cincoenta e qua
mio de vintena,
José Joaquim dos San ante Fernando Augusto tro mil réis........ 5qSooo imposto em uma
tos, Anna Repas dos San- Callado Nunes; cujos bens
courella de se
E’ emphyteuta
tos; José Joaquim dos San- serão postos em praça pe Antonio da Silva
meadura no sitio
l.os Junior, Antonio Luiz los ' valores abaixo men Moco.
da Vara Longa,
dos Santos e Emilia Rosa- cionados, sendo toda a
de que é emphy
«S.‘3
na dos Santos, seus tios e contribuição de registo pa
teuta Domingos
UãK' primos e primas agra ga pelos arrematantes, ti
O dominio di
Soares Ventura,
u:cer^
— r■- 1
m profundamente
re- jcando estes com. direito ao recto do fòro anno valor de cinco
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mil e quatro cen
tos réis...............
ficando incluidos
n’esta quantia tres
annos de foros em
divida.
O dominio di
recto do foro an
nual de dois mil e
cem réis, imposto
em uma courella
de vinha e terra
de que é emphy
teuta José Tava
res Pedro, no va
lor de réis.........
Tem laudemio de
vintena e fica in
cluido no valor, 0
fòro de um anno
que está em divi
da.
11 .>

I ÍO O

33.5600

O dominio di
recto do fòro an
nual de oito cen
tos réis, com lau
demio de vintena,
imposto em uma
fazenda na Alagôa dos Barros
(milhares) de que
é emphyteuta Ma
ria
Gertrudes
Aleixo, no valor
de réis................
ficando incluido o
fòro de um anno
em divida.
i *.®
Metade de um
predio urbano si
to na rua da Gra
ça desta villa, no
valor de ré is.. . . 20^000
Pelo presente são citados
quaesquer crédores incer
tos para assistirem á praça
querendo.
Aldegallega do Ribatejo,
1o de junho de iyo 5 .
Verifiquei a exactidão;
O JU IZ D E D IR E IT O ,

5 . Motta.
0 E S C R IV Ã O ,

José Maria de Mendonça.

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

ALDEGALLEGA
Antonio Cândido de
Moraes Casse, residente
na rua do Quartel, desta
villa, encarrega-se de afi
nações de pianos e orgãos,
assim como tambem ensi
na os mesmos instrumen
tos. Preco mo dito.

O

D O M IN G O

GRAN DE ARM AZÉM

JOSÉ LEONARDO
DA SILVA
co.\t

ESCOLA POPULAR
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EstaJbcleãmcnío Dc hiniíicios, aícioòõcs, mercearias, caícaba, DOMINGOS M l)E MOKAES
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papelaria c tabacos

----------- »>cc----------- Rua D ireita, 88 e g o R u a do Conde, 2 a 6

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
V w
è /ã rv M B D W
D e can tarias c oaatros in ateriacs para coassirsacção sumidor como para o re2o5
ri vil «le l l ^ r a i L fl.tJIX »IAM
vendedor.
■204
O proprietário d’este estabelecimento previne os seus S8S5 4ÍO C1;í(S§- ALDEGALLEGA
freguezes e amigos que o mudou para a rua do Tenente
Vaíadim, (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 resistencia, não se comparando em
nada com os que para ahi se uza. Lages, pias poídas
para despejos, cimento t' oriland artificial, marca regis
tada, e de qualidade ingleza. Este cimento suppianta to
dos os outros, até os de marcas extrangéiras: Aguia,
Leão, Castello, Tigre ou qualquer outro, o que prova
uma analyse rigorosamente feita. Preço por cada bar
rica de 140 kilos, 2S800 réis. Ha tambem do melhor ci
mento nacional, marca « lejo». Este compara-se ao
«Aguia» e ao «Leão» tanto faz na sesão como na soli
dez, depois de fabricado pelo pedreiro. Preço por iq 5
kilos, 2$200; por i 5o. e,$5oo réis. Mozaicos de todas
as qualidades; azulejos nacionaes e extrangeiros, dese
nhos dos mais modernos; porcellana dos Açores, barro
refractario, tijolo refractario, manilhas de grès, ciíoes,
curvos e cotovellos de todas as dimensões. Granito e
areias lavadas sem argilla para fabrico de betumilhas.
Tambem se encarrega da encommenda de jazigos
para serem feitos nas importantes officinas do sr. Rato
Lisbôa.
O proprietário deste estabelecimento tambem acceita qualquer obra de empreitada, seja qual for o seu de
senho, assim como faz o esboço para quem desejar.
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Vende e concerta toda a qua
lidade de relogios p o r preços
modicos. Tambem concerta cai
xas de musica, objectos de ouro,
prata e tudo que pertença d arte
de gravador e gaivanisador.
Fecha ás quintas feiras.
GARANTEM-SE OS CONCERTOS

° njuujuvua iju
P A R I S
Romance de aconteci
mentos sensacionaes e ve
rídicos occorridos na actua
lidade e mais interessante
que os Mysterios de Paris
e Rocambole por Dubut
de Laforest.
Pedidos á «Editora», lar
go do Conde Barão, 5o —
Lisboa.
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Interessantíssim a nanmçáo das luc tas entre inglezes e b<5.ers,.«i!:ustrada»
com numerosas zini o-gravúr; -s de «homens celebres» do 1 ransvaal e do
Orange. incidentes notáveis, «cércós e batalhas mais cruenta-, da

G U B R R , í . 1N G I/J - B Ó E R
Por uni íunccionario da Cruz Vermelha ao serviço
do Transvaal.
3 o réis
Fasciculos semanaes de 16 paginas
Tomo de 5 fasciculos...................................
iSo. »
A G U E R R A A N U I.O B O E R é a obra de mais j-alj itante actualidade.

N'e!la são descri: tas, «por uma testemunha presèn-ial». as ditíerentes
j hases e acontecim entos emocionantes da terrível guerra que tem esj antado
o m undo mtt-iro.
A G U E R R A A N G L O - O K R faz :passar ante os olhos do leitor todas as
«grandes batalhas, combates*»’e «és; aiaaiucas" d'esta prolongada e.acérrima
luc ta entre inglezes. t:a svaalianos c o: andinos, verdadeiros' prodigios de
Heroísmo e tenacidade.'èiii que sácTe-sjualmente a.im iraveis a coragem e de
dicação p. trioí.aa <Je • v e n c a ^ .e vencedores.
Os inf ideiytes Varia .-íis.-siinos d'c.-.tai contenda e tre a poderosa Inglater
ra e »s duas p e q u .n a ; re; unlicas sui-âiVicanas, decorrem atravez de verda
deiras per.pecias. j -or ta! manei a ...raiiiaticas e pittorescas, que dão á G U E R
R A A N G L O -B O E R . conjunctamente ío m o irresistível attractivo d u m a nar
rativa historie.- dos nossos da... o cn. anto da le tara ro.mantisada.

A Biblio:heca do.DIARiO DE N O TICIAS
npre.-eniairdo ao publico e ta obra em «esmerada edição,» e p o r um preço d i
minuto. juiga : p restar u-m serviço aos num erosos leitores que ao mesm.
tempo desejam de]ei!ar-se e ad q u irir perfeito conhecim ento dos successos
que mais interessam o m undo culto na actualid- de.

Pedidos á Empreja do D IARIO D E N O TIC IA S
Rua do Diario de Noticias, 110 — LISBOA

OS ¥ i l A M Ã S
da m w m
Chronica do reinado de L u iz X V ]

Romance historico por
E. LADOUCETTE
Os amores trágicos de Manon Lesraut com o ceiebre cavalieiro de
G rie u x .• formam o 'entrecho d’este
romance, rigorosamente h:storico, a
que Ladoucette im prim iu um cunho
de originalidade deveras encantador.
A corte de L u iz xv. com todos os
seus esplendores e misérias, é escripta magistralmente pelo auctor d '0
Bastardo da Rainha nas paginas do
seu novo liv ro , destinado sem d u vi
da a alcançar enti-e nós exito egual
aquelle com que fo; receb.do em Pa
ris. onde se contaram p o r m ilhares
os exem plares vendidos.
A edição portugueza do pop ular e
commovente rom ance, será feita em
fasciculos semanaes de tõ paginas,
de grande formato, iliustrados com
soberbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de 2 volumes.
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Ensino inteiramente particular que pelo qual to
dos os alumnos 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

ií,

ÍLJ

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 aqueile 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.
HUÂ
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CAPSULAS
IDE

ÁN 1 hBEZANO
Iteg ísia d a )

Este medicamento, destinado a fazer expèllir o bezano, 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 Aífonso 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: língua 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,
vê, as instrucções que acompanliam as caixas.
__ ^ ,
_____
2I^
Vendem-se as capsulas do ANTI-BEZANO em caixas
de 6, ao preço de 600 réis cada caixa, unicamente na

íit.j.m fe JOÃ0 M I N I S 1®S S A N T 8 S
R U A

D B S . R O Q X JB , 1 0 6 — LISBOA

D or Soo réis semanaes se adquirem as ceiebr es machinas S IN G E R para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Ã O DA CRUZ, cobrador
da casa A8M'<K’K
e concessionário em PortU’
S’Cl§ O fiJSCiínal©
gai
para
a
venda
das
ditas
machinas.
réis e toaago

3 valiosos brindes a todos
os assignantes
Pedidos á Bibliotheca Popular. F.mp-esa Editora. 163. Rua da Rosa. 16;
i isboa.

Envia catalogas a quem os desejar, yo, rua do Ralo,
yo — Alcochete-

