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j  P R O P R I E T Á R I O — José Augusto Saloio

E X P E D I E N T E

Acceítam-se cohi grati
dão qnaesqner noticias 
que sejam «le interesse 
publico.

UM S U I C I D I O
Deu-se ha dias em Coim

bra um trágico successo 
que profundamente impres
s i o n o u  todas as pessoas 
que delle tiveram conhe
cimento;

Um rapaz na flor da vi
da, estudante do primeiro 
anno de direito, Antonio 
Pereira Teixeira de Vas
concellos, fòra reprovado 
dois annos a seguir e fa
zendo novamente _acto no 
da 27 de julho, outra vez 
obteve reprovação. Na ma
nhã de 28 appareceu na 
Universidade, apparente- 
mente socegado, e pergun
tou pelo lente dr. Guilher
me. Como lhe dissessem 
que ainda não tinha sahi- 
do, dirigiu-se até á porta, 
voltando em seguida para 
dentro. Pouco depois ap- 
.parecia o lente e o rapaz 
dirigiu-se-lhe, falando-lhe 
do resultado do seu acto; 
houve entre os dois troca 
de palavras e o estudante 
disse para o doutor: «Não 
0 mato, por attender a que 
0 senhor tem uma familia 
numerosa»; em seguida 
aggrediii-o com um chico
te que trazia escondido.

Uns estudantes que es
tavam perto correram lo- 
£0, para evitar o segui
mento da aggressão; o dr. 
(íuilherme seguiu em dire
cção ás escadas de Miner
va e o estudante ficou por 
uni pouco no atrio. De re
pente puxou de uma pisto
la automatica e levantou-a

altura do ouvido direito. 
Quizeram os outros agar- 
ral-ój mas elle fêl-os recuar, 
levantou outra vez o braço, 
apontou a pistola ao ouvi
do e desfechou, cahindo 
mortalmente ferido. Minu
tos depois expirava.

E’ preciso que se proce
da promptamente para 
averiguar as causas desta 
t|-iste questão,- Se a alluci- 
nação foi provocada por
ulgum acto menos digno,

que se dê severo correcti
vo a quem o merece. Não 
é dos caprichos de qual
quer que pode estar de
pendente o fu.uro de quem 
estuda e trabalha. E’ preci
so que se olhe, mas com 
olhos de vêr, para as ir- 
regularidades e iniquida- 
des até que se praticam 
em certos estabelecimentos 
de instrucção.

JOAQUIM DOS ANJOS.

Cirandes fe s te jo s  ao BSs- 
geiriío S an to

Program m a dos festejos 
que se hão de realisar 
nos dias i 5, 16, 1 7 e 18  
do corrente.

D ia i 5 .—  A’s 5 horas da 
manhã, alvorada com gi- 
randolas; ás 6 da tarde, 
chegada da Phylarmonica 
Humanitaria, de Palm ella; 
ás 7,3o da noite será con
duzida procissionalmente a 
imagem de S. Pedro, do 
-ecolhimento de N.a S.a da 
Conceição para a freguezia; 
ás 8 ,3o será conduzida a 
imagem de S. Sebastião, 
da sua ermida para a fre-
guezia. imagens sao
icompanhadas pela phylar
monica H um anitaria; ás 9, 
ladainha a grande instru
mental. Vistoso arraial, ker
messe, illuminações com 
20 mil luzes, (systema do 
Minho] barracas de quin- 
quilherias, fogo do ar, bai
les campestres, e ao ar li
vre, theatro, escola de tiro, 
pim-pam-pum, etc., etc.

Abrilhantam estes sum- 
tuosos festejos as bandas 

de infanteria 16, 5 e n  e as 
iistinctas phyiarmonicas 
[ de Dezembro, d’esta vil- 
a, e Humanitaria, de Pal- 

mella, para as quaes se es
tão construindo dois soli- 
dos e elegantes coretos sob 
a direcção do consciencioso 
artista, sr. José Rodrigues 
Pancão, além do da socie
dade i.° de Dezembro e o 
dos maritimos, armado em 
fórma de galeão, devido á 
iniciativa do sr. Antonio 
Pedro da Silva, proprietá
rio do estaleiro de coas.ru- 
cções navaes nesta villa.

Como se vê, são quatro 
coretos: dois na Praça Ser
pa Pinto, coílocados um ao

norte e outro ao sul, um no 
Largo do Poço e outro no 
Largo do Caes.

No coreto da Praça, la
do do sul, toca a phylar
monica i.° de Dezembro, 
d’esta villa, e no coreto do 
Largo do Poço, a phylar
monica Humanitaria, de 
Palm ella, das 9 á 1 da no.i- 
te.

Dia 16.— A ’s 9 horas da 
manhã sáem do recolhi
mento da S.a da Conceição 
procissionalmente para a 
egreja matriz acompanha
das pela phylarmonica H u 
manitaria, as creanças que 
pela primeira vez vão com- 
mungar; ás 10 horas,• clie- 
gada das bandas de infan
teria ló, 11 e 5; tambem ás
10 horas começa a missa a 
grande instrumental, can
tada pelo rev. prior desta 
freguezia, João Pereira Vi
cente Ramos, acolytadopor 
dois sacerdotes.

Ao Evangelho pregará o 
rev. José Joaquim Peixoto, 
de Setúbal. A’ missa terá 
logar a communhão das 
creanças, havendo pratica 
pelo mesmo orador, se
guindo-se o almoço na ca
sa de Despanho, offerecido 
pela Irmandade dó Santís
simo. As creanças são ser
vidas por senhoras das prin
cipaes familias desta villa, 
tocando durante este acto 
a banda de Infanteria 5.

A’s 4,3o da tarde sahirá 
da egreja matriz a procis
são pela'ordem seguinte:

Cruz, cereaes, irmanda
de, anjos e as imagens de 
S. Sebastião, de S. Miguel, 
de Santa Luzia, de Santa 
Rita; cruz, cereaes, irman
dade, anjos e a imagem de 
Santo Antonio; cruz, ce
reaes, irmandade, anjos e 
a imagem de S. Pedro com 
a phylarmonica i.° de De
zembro; cruz, cereaes, ir
mandade, anjos e a ima
gem de N.a S.il da Piedade 
coju a phylarmonica H u 
manitaria; cruz, cereaes, 
irmandade, anjos e imagem 
de N.a S.a da Conceição 
com a banda de Infanteria 
5 ; cruz, cereaes, pendão, 
irmandade, anjos e a ima
gem de N.a S.a da Purifica
ção com a banda de Infan
teria 16; cruz, cereaes, ir
mandade do Saniissimó,

creanças da communhão, 
anjos, pallio, camara muni
cipal com 0 seu estandar
te, auctoridades judiciaes 
e administrativas ê as pes
soas mais gradas da villa, 
que tomarão logar ao pal
lio, com a banda de Infan
teria 1 / ,  fechando este cor
tejo religioso uma força dó 
exercito.

Tocam nos coretos da 
Praça das 9 á 1 da noite, 
lado sul, a bandada Infan
teria 11; lado norte, a ban
da de Infanteria 5; largo 
do P oço, a banda de In- 
fanteria 16; largo do Caes, 
a phylarmonicaHumamla- 
r ia . ' Arraial, kermesse, illu
minações, bailes, fogo do 
ar, etc.

Dia iy . — Tem logar a 
embolação dos touros, ge
nerosamente olferecidos á 
Sociedade k° de Dezem
bro pelo opulento lavrador 
e digno presidente-honora- 
rio efesta Sociedade, ex;mo 
sr. José Maria dos Santos, 
ás 10 horas da manhã, e a 
corrida começa ás 4,3o, to
mando parte o applaudido 
artista Augusto Gualdino 
Salgado e os melhores ar
tistas portuguezes. Abri
lhanta este espectáculo a 
phylarmonica 1 ° de De
zembro.

Das 7 ás 8 horas da tar
de toca no coreto da Pra
ça, lado sul, a banda de 
Infanteria 1 1 ;  ás 8 será 
conduzida em procissão pa
ra o recolhimento de N.3 
S.r da Conceição a imagem 
de S. P.edro acompanhada 
pela phylarmonica Hum a
nitaria; arraial, kermesse, 
illuminações, etc., tocando 
das 9 á 1 da noite nos co
retos da Praça, lado norte, 
a banda de Infanteria 11; 
lado sul, a banda de Infan
teria 16; no largo do Po
ço, a banda de Infanteria 
5; e no largo do Caes, a 
phylarmonica Huinan da
ria.

Dia 1 8 .—  Grande cor
rida de touros. A emboia- 
ção começa ás 10 horas da 
manhã, e é abrilhantada 
pela phylarmonica /.° de 
Dezembro. Arraial e ker
messe da 1 ás 3 da tarde 
tocando no coreto da Pra
ça Serpa Pinto, lado sul, a 
phylarmonica /.° de De-

Zembro; ás 4 ,3o da tarde 
corrida de touros em que 
tomam parte os artistas da 
tourada anterior. A ’s 8 ho
ras da tarde sáe em pro
cissão para a sua ermida a 
imagem de S. Sebastião 
acompanhada pela phylar
monica H um anitaria; ar
raial, kermesse e illumina
ções, como anteriormente, 
das 9 á 1 da noite, tocando 
no coreto da Praça Serpa 
Pinto, lado sul, a phylar
monica 1 ,° de Dezembro, 
e no coreto do Largo do 
Caes, a phylarmonica H u 
manitaria.

A commissão promoto
ra destes festejos conse
guiu da P arceria  dos Va
pores Lisbonenses alcançar 
carreiras de duas em duas 
horas entre esta villa e Lis
boa, e no domingo e se
gunda feira ha uma car
reira ás 12 horas da noite 
por um dos melhores va
pores da Parceria, de Al
degallega para Lisboa.,

P A E S
(Conclusãoj

«Dizei-lhes que a obra es
tá prompta mas que lhe fal
ta ainda a lima e o brilho 
para se poder apresentar 
em publico. E o que succe- 
de com a creança que sae 
da escola; quer escrever 
uma carta a um amigo, a 
uma pessoa de familia, etc., 
a participar o seu exame, a 
dizer que ficou approvada 
com bastantes valores, etc., 
mas se se fizer o exame a 
essa carta, conclue-se que 
essa creança não sabe por 
que não lhe ensinaram a 
escrever uma carta. Será 
coisa difficil? Não. Escolha 
o mestre a hora do recreio 
e designe essa hora para 
as creanças trocarem car
tas entre si, sobre isto ou 
aquillo do que lhes approu- 
ver e então corrija-lhes os 
e r r o s .  Eis a fórma mais pra
tica e que as creanças bas
tante gostam sem que dê 
grande trabalho ao mestre.

No dia immediato ao do 
exame, o pae que julga o 
filho habilitado, entrega-lhe 
uma operação do seu com
mercio, por mais simples



O D O M I N G O

que seja, e elle erra-a. E 
porquê? Por que esse pro
blema não estava no seu li
vro da escola.

Ainda não ha muito tem
po que succedeu com o au- 
ctor destas linhas e com 
um alumno seu que ficá- 
ra distincto em instrucção 
primaria e que passados 
poucos mezes lhe veio per
guntar como se fazia o se
guinte problema e que já 
estava farto de fazer contas 
e não dava com a solução:

a Custando um kilo de 
certo genero i$ o ó o  reis, 
que porção se ha de dar por 
40 réis?»

Causa extranheza (não 
para mim) que estes factos 
se dêem, mas é a pura ver
dade. O rapaz que só estu
da o programma dé instru
cção primaria, passado pou
co tempo, não sabe nada. 
Aqui está como se perde 
tanto trabalho do profes
sor, despeza do pae que 
muitas vezes por causa d’es- 
te exame passa semsabori- 
as e desgostos para alcan
çar os seus créditos e que 
em breve vê todos esses 
trabalhos perdidos.

O exame de instrucção 
primaria é como uma bola 
de agua e sabão que evola 
no ar e que em poucos mo
mentos desapparece.

A. R. C A L L E IR O .

A sísiirersariíís

Completou no dia 17 do 
corrente mais um anniver
sario natalicio, a ex.ma sr.a 
D. Joaquina Adelia de Bas
tos Teixeira.

As nossas felicitações.
— Tambem ámanhã pas

sa o 18.0 anniversario na
talicio da esposa do nosso 
amigo, sr. João Antonio Ri
beiro, conceituado com- 
merciante desta praça.

Antecipadamente lhe en
viamos as nossas felicita
ções.

Ciolilde Pilar ua Costa Ne
pomuceno, filha do nosso 
amigo, sr. Antonio Luiz Pe
reira Nepomuceno, honra
do proprietário desta villa.

A’ intelligente menina e 
a seus carinhosos paes as 
nossas sinceras felicitações.

— Tambem fez exame de 
admissão á Escola Normal 
de Lisboa, ficando appro- 
vada com 20 valores a sr." 
D. Iria da Conceição Lo 
pes, intelligente professora 
de ensino livre nesta villa.

Parabéns.

V andalism o

Na noite de domingo pa 
ra segunda feira alguns 
«graciosos», passando pela 
praça Serpa Pinto, entreti- 
veram-se arrancando um 
dos bancos da referida pra
ça que alli foram colloca- 
dos para embellezaménto 
e commodidade de todos.

Não é esta a primeira 
vez que se commettem 
idênticas «gracinhas», e se
ria muito conveniente que 
esta, para lição, não ficasse 
no esquecimento.

Pedimos ao sr. adminis
trador do concelho que 
mande proceder a investi
gações, afim de que pos
sam ser descobertos os van- 
dalos.

Estes factos não se repe
tiriam tão amiudadas vezes 
se não fosse a incúria das 
auctoridades eosprodigios 
d a«Agua do Poço Novo«...

Emquanto houver padri
nhos e afilhados. ..

lixa 111 es

Fez um brilhante exame 
do 2.0 grau, ficando distin- 
cta, a intelligente menina

<tnei«a
Queixou-se em 5 do cor

rente na administração do 
concelho, João Caetano Re
dondo, solteiro, empregado 
no commercio, natural e re
sidente nesta villa, de que 
no dia 4 do corrente, pelas
3 horas da tarde e no sitio 
dos Fornos da Cal, fóra ag
gredido com soccos e bo
fetadas por Antonio Man- 
galavada, trabalhador, tam
bem natural e residente 
nesta villa. A aggressão 
não causou ferimentos.

3q FOLHETIM

Traducção de J. DOS AN.IOS

D E P O I S  D j [ P E C C A D O
Uvr© primeiro

IV

—  Si ui, senhoj, e e meu marido, 
queateve de se ausentar encarregou- 
me de lhe reiterar a certeza da nossa 
dedicação. Estamos ás suas ordens 
hoje como sempre.

— E ra isso o que eu esperava, Ro- 
:-a, e agradeço-lh'o. Aqui está a pessoa 
de quem lhe fálei. accresrentou in di
cando a Magdaiena, que estava em pé 
ao lado d’elle.

A sr.a Rosa enca:ou aquella bonita 
rapariga que revèlava a elegancia na

tural no fato modesto com que vinha 
vestida.

—  Terei o maior cuidado em servir 
esta menina emquanto estiver em 
nossa casa, disse ella com bondade.

—  Espero que ámanhã poderei le- 
val-a para casa de minha mãe, repli 
cou o Adriano. Até então confio-lh’a. 
E ' preciso que esta noite mesmo, co
mo lhe escrevi, lhe arranje outro ves
tuário.

—  A costureira já está trabalhando 
n’isso, conforme as indicações que o 
sr. Adriano me deu; hoje vem provar 
os vestidos: depois trabalha ioda a 
no te e ámanhã de manhã minha filha, 
continuou a dona da casa, dirigindo- 
se á Magdaiena, ha de íicar me ta mor" 
phoseada.

—  Recommendo-lhe a simplicidade, 
tornou o Adriano sorrindo.

— Descansé em mim, sr. A driano;

OS VITICULTORES

São desanimadoras as 
noticias que chegam de di
versos pontos do paiz a res
peito da situação vidcula. 
Do Douro informam que 
os últimos frios produzi
ram um grande desavinho 
«nas videiras da borda do 
rio e nas das incostas. Con
sidera-se perdida mais de 
metade da colheita futura.

Nos pontos altos, as gea
das que cahiram em abril 
e maio,' anniquillaram a 
nascença, havendo proprie
tários importantes que, só 
numa noite, tiveram pre
juízos que se podem calcu
lar numas centenas de pi
pas de vinho. Restava a 
esperança de escaparem as 
uvas dos sitios mais quen
tes, onde as vides estavam 
dum grande viço; mas os 
últimos frios causaram-lhes 
um terrivel mal. Os viticul
tores pei dem gravemente 
por estarem já feitas as 
principaes despezas como 
as das podas, cavas, appli- 
cações dadubos, denxofre, 
de sulfatos— o que absor
ve aos agricultores som- 
mas avultadas.

Tambem em 1901, de
pois d.e realisadas aquellas 
despezas, as trovoadas me
donhas de maio e junho 
d am nific a ra m t o r r i vel m e n - 
te as vinhas as vinhas em 
muitas freguezias do Dou
ro e ainda no anno passa
do, muitas tiveram uma 
pruducção reduzida. As 
doenças da vinha, mildia, 
maromba e outras, flagel- 
laram os vinhedos e com 
esse mal e com as contri
buições pesadíssimas que os 
oneram, os viticultores vi
ram-se em apertadíssimos 
apuros. Com os antece
dentes que lembramos e 
com a situação que se lhes 
apresenta, os pobres lavra
dores sentem-se desanima
dos, incapazes de luetar 
contra a série de desgraças 
que os ferem.

Um intelligente e impor
tante viticultor duriense es
creve-nos e pintando-nos o 
quadro de desolação, de 
que deixamos acima os

tudo ha de correr á medida dos seus 
desejos.

Depois d’esta resposta, a sr.a Rosa 
propôz á Magdaiena conduzil-a ao seu 
quarto, e tendo esta acceitado, pre
cedeu-a na escada estreita, levando a 
mala que continha a bagagem da ra
pariga.

O Adriano seguiu as duas mulhe
res, para vêr com os seus proprios 
olhos como a Magdaiena ficava. O 
quarto era no primeiro andar e media 
uns quatro metros quadrados, com 
mobilia de acaju e um tapete que co
bria em parte o chão de ladrilho. A 
luz entrava só por uma janella. dando 
para uma saccada que occupava toda 
a frente do predio, de modo que os 
outros quartos do primeiro andar da
vam egualmente paTa alli. A  saccada 
era separada por divisões de ferro, 
em tantos com partim entos como

traços essenciaes, diz-nos 
que seria um remedio pro
fícuo para a agricultura o 
estabelecimento de compa
nhias de seguros que, me
diante condições rasoaveis 
e um regulamento bem 
pratico, pudessem, combe- 
nefieio mutuo, garantir aos 
lavradores as suas colheitas 
não só tomando o risco das 
trovoadas, como das gea
das, desavinhos e doenças 
de vide. Acha o nosso cor
respondente que haveria 
meio de se crear este servi
ço de previdencia com re
ciprocidade de interesses, 
pois que nestes seguros 
não existem mais riscos do 
que nos de incêndios e nau
frágios. Como os desastres 
de agricultura são parciaes 
e dum caracter de eventu
alidade, apparecem positi
vamente os elementos ore-1
cisos para uns e outros lu
crarem.

Com esse regimen até a 
propriedade ficaria muito 
valorisada e os lavradores 
pobres, que quasi não 
acham recursos para o 
amanho das terras, encon
trariam sem duvida nesta 
medida um processo bene- 
íico para resistirem contra 
a má sorte que os persegue 
lucrando na realisaçãò dos 
emprestimos, não só no ju
ro, mas ainda na facilidade 
de os obter. Haveria, emfim 
uma garantia importante 
para a constituição do cré
dito rural, tão util á agri
cultura — se um dia vier a 
estabelecer-se como a la
voura urgentemente recla
ma.

.A verdade é que a agri
cultura está abandonada de 
todos os que poderiam acu
dir em seu soccorro. Os 
poderes públicos, esses na
da fazem. Lançam contri
buições e promovem me
didas para bem dos com
padres. Está a ser appro- 
vada na camara dos pares 
uma iniqua «auctorisação» 
para o governo poder á 
sua vontade modificar a 
legislação referente aos pro
duetos agricolas. Sabem to
dos porque motivos o go
verno não quiz discutir es-

quartos havia. Nenhum lrcatario po 
dia passar do seu quarto para o outro 
por aquelle caminho, a não ser que 
passasse a divisória, expondo-se a 
partir a cabeça na rua.

—  Bem vê. sr. Adriano, que a me
nina ha de ficar aqui bem socegada. 
disse a sr.a Rosa. Pode até ir  tomar 
ar á saccada grande.

—  Oh! esta noite náo quero senão 
dormir, respondeu a Magdaiena: de
pois de jantar deito-me logo.

—  Primeiro ha de falar com a sua 
costureira, minha filha, objectou o 
Adriano; de ámanhã em deante deve 
an.'ar bem vestida.

—  E ’ verdade, já me esquecia de 
que cheguei a Paris toda esfarrapada 
e que a noiva do sr. Adriano Hervev 
náo pode andar vestida como uma 
camponeza. Descance, Adriano, espe
rarei pela costureira.

•sas alterações no parla
mento e se garante o di
reito dc as fazer de per si 
e com os alvitres de inte
resseiros.

O nosso corresponden
te do Douro, muito ingénuo 
ainda, julga que o governo 
para salvar os agricultores 
pobres que não encontram 
outro recurso senão emi
grar, devia seguir estes al
vitres:—  i.°, ordenar a sus
pensão immediata de todas 
as execuções fiscaes e a re- 
ducção das contribui jões a 
pagamentos suaves, sem 
juros, sem addicionaes ou 
custas; 2 a, estabelecer 0 
crédito rural, organisar os 
seguros e decretar as de
mais medidas que possam 
valorisar a propriedade; 
3 °, regular a exportação 
de vinhos com a marca re
gional.

Mas que attenção dá 0 
governo a estes assumptos 
que, no emtanto, represen
tam a riqueza maior do 
paiz? A politica não lucra
ria nada com essas medi
das e o Terreiro do Paço 
existe para que n’e!le se ta
ça partidarismo e não ad
ministração. Os agriculto
res são deixados entregues 
a si propri >s, quer dizer á 
miséria que os suffoca, co
mo todas as outras classes 
que não encontram no po
der central apoio nem co
operação.

Entre as desgraças que 
perseguem, em todas as 
fórmas, os que rfeste paiz 
trabalham e representam a 
validade nacional, sobrepu
ja a dum governo que tem 
por papel sugar em vez de 
desenvolver os recursos pú
blicos e que se dá muito 
bem a tarefa de distribuir 
pelos afilhados o que seria 
a felicidade de todo o povo.

E depois?. .. K’ esse de
pois o terror dos que ainda 
pensam no futuro!

kiosque
O nosso amigo, sr. José 

Joaquim Caminha Figueira 
está armando um elegante 
e bem construído kiosque 
na praça Serpa Pinto, de-

A sr.a Rosa retirara-se para man
dar servir o jantar da Magdaiena. 0 
Adriano aproveitou esta ausência pa
ra se despedir da rapariga até ao dia 
seguinte.

— Durma descançada, disse-lhe el
le; ámanhã de manhã virei saber co
mo passou a noite. Espero que pode
rei contar a minha mãe a historia do 
nosso amor e dispòl-a favoravelmen
te. Se os meus desejos se realisarem. 
ámanhã dormiremos em casa cfella.

Abraçou-a; depois subiu para a car
ruagem e foi a Passv, onde a mãe o 
estava esperando.

A ’ proporção que se approxímava 
da casa materna, o Adriano sentia-se 
cada vez mais enbiado.

Amava certamente a Magdaiena e 
não tinha nenhuma repugnancia em 
casar com ella.

Continua'-
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.fronte' do largo da Egreja. 
Qjp-a-se em abono da ver
dade : sr. Kigueira acaba
^  dotar Aldegallega com 
um melhoramento digno 
ja attenção do publico.

Lembramos

A’ excellentissima cama
rá municipal a convenien- 

,cia de não consentir que 
durante os festejos se ven- 
jam fructas e hortaliças no 
largo da Praça Serpa Pin
to, nem peixe no Paço d e 
pois do  meio dia,: ; "

llhBiniiiaeÃ o pasbllea

Vão ser c.ollocados tres 
candieiros no largo da Pra
ça Serpa Pinto, e tres na 
Praça’

T o u ra d a s

E’ extraordinaria a ani
mação entre o povo desta 
villa para as corridas pro
movidas pela sociedade 
phylarmonica- i.° de De
zembro, per occasião dos 
Grandes Festejos ao Divi
no Espirito Santo.

Consta-nos que os bilhe
tes de camarote estão ven-m
didos.

E’ de esperar duas en
chentes.

peninsular. Os desenhos 
impressos a seis cores em 
magnifico papel, são devi
dos ao talentoso artista Al
fredo Guedes. O primeiro 
retrato a figurar na Galeria  
é o de Manuel dos Santos. 
A ordem do retrato é cla
ro, não obedece a qualquer 
fórmula de antiguidade ou 
de importancia, mas sim- 
, lesmente á opportunidade 
do momento. Encontra-se
i venda nos principaes es- 
abelecimentos.

lSnfennos
Tem ultimamente passa

do incommodado de saude
o nosso amigo Francisco 
Maria de Jesus Relogio, o 
que muito sentimos. Faze
mos ardentes votos para 
que o nosso amigo em bre
ve se restabeleça.

—Tambem o nosso ami
go, sr. Manuel Soares Fran
co, foi obrigado a estar de 
cama devido a uma pneu
monia; mas, devido a um 
severo tratamento e indis
pensável resguardo, a trai
çoeira doença foi debellada 
e o nosso amigo encontra- 
se em via de completo res
tabelecimento o que since
ramente estimamos.

Começa no proximo sab 
bado a rifa no peão dos bi

lhetes de sol para as corri
das promovidas pela Socie
dade Phylarmonica i.° de 
Dezembro.

Galeria Tauronsachlea
Foi hontem em Lisboa 

posto á venda o i.° nume 
r° da Galeria Taurom a  
chica, ou seja uma preciosa 
collecção deretratoscolori- 
dos de toureiros, amado- 
res, ganaderos, empreza- 
Hos, escriptores tauroma 
chicos e outras entidades 
relacionadas com a festa

L IT T E R A T U R A

vrNCiíA
íConclusão ■

As unicas cartas que re
cebeu de casa foram do 
irmão. Havia nelias apesar 
do desgosto de não ter a 
sua Marcella ao pé de si, 
um contentamento tão in
timo, uma alegria tão ver
dadeira pela existencia que 
evava, que a pobre peque

na ainda mais redobrava 
de tristeza.

A’ noite, na cama estrei-
a, quando as companhei

ras dormiam o bom somno 
da infanda, vivificante e 
restaurador, elia voltava e 
ornava a voltar a cabeça 

sobre o travesseiro e dei
tava olhares furtivos para 

alinhamento symétrico 
d’aquelies leitos de ferro 
de uma simplicidade hygie- 
nica, e pensava com des
gosto no seu quarto de 
Paris, tão alegre e confor
tável.

Ia-se operando nella um 
trabalho len':o de imagina
ção . . .  Não estava agora 
muito certa de que fosse a 
s'r.a de Sain.-Hubert a uni
ca culpada dos males que 
soffria; não tinha ella tam
bem muitas censuras a fa
zer a si própria?.. . Por
que emíim, puzera-se a 
odial-a ainda antes de a ter 
visto. ..  O crime de occu- 
par um lugar que devia 
ficar sempre vago já não 
lhe parecia tão grande . . . 
E não se tinha ella admira
do ás vezes da doçura in- 
cançavel com que a ma
drasta recebia as suas in
cessantes provocações?.. . 
Tudo o que soffria era por 
culpa da sua má cabeça!!...

E adormecia com um 
somno agitado.. . Depois 
era o acordar! .. . Oh! 
aquelle acordar na compa
nhia das outras! aquella la
vagem na agua gelada, de
baixo da vista das vigilan
tes! Oh! quando se encon
traria ella em sua casa? .. .

Agora, quando tinha um 
instante de liberdade, in 
conscientemente a sua mão 
enchia muitas folhas de pa
pel com phrases apaixona
das!-. .„ gritos de arrepen
dimento e de pezar!. . .

Mas rasgava logo essas fo
lhas, mercê do seu indo
mável orgulho!. . .

Uma das penas maiores 
que sentia era ouvir chamar 
as suas companheiras ao 
parlatorio.. . Via bem no 
rosto delias, um brilho sú
bito, uma transfiguração 
dos olhos e do sorriso .. .

Mas Marcella de Saint- 
Hubert!. .. Quem a conhe
cia? quem pensava em per
guntar por ella?. . .

E comtudo um d ia !., .  
O h! dia de surpreza e de 
alegria! foi o seu nome que 
se ouviu na aula.

— Menina de Saint-Hu- 
bert, procuram-na lá fóra.

Primeiro pareceu-lhe que 
tinha ouvido mal, mas 
q ua nd o a c h a m ar am se gu n - 
da vez córou e fez-se pal- 
lida de repente, num im- 
peto de com m oção!... 
Atravessou a aula, com as 
pernas a tremer; sentia em 
si um tumulto de ventura 
e de esperança; desceu a 
vasta escada a correr e 
abrindo de repente a por
ta do austero parlatorio, 
encontrou-se em frente ... 
da madrasta.

Soou um grito delirante 
na abobada sonora e a 
Marcella deitou os braços 
ao pescoço da boa senhora, 
apertando-se de encontro a 
ella com todas as suas for
ças.

— Maman! oh! maman!...
E ambas misturaram as 

lagrimas e os beijos.
—  Minha q u e rid a !... 

minha queridinha!.. . Tèns 
soffrido mu to e nós tam
bem! mas acabou-se.,., 
acabou-se para sempre. .. 
dora em dean.e ficaremos 
unidososquatro numa uni-

i ternura:
E mais baixo ainda:
—-Não a excluiremos . . . 

a ella ..  . á tua pobre mor
ta! .. . havemos cie lhe dar 
o seu logar. . . e falaremos 
nella quando estivermos 
sósinhas as duas.

A Marcella, definitiva
mente vencida, murmura
va por entre os soluços:

—  O h! como é boa!. . . 
como eu a vou estimar!. . .

JOAQUIM DOS ANJOS.

Relojoaria Garantida, pre
vine os seus freguezes que 
todos os concertos que es
tejam promptos na sua ca
sa e que os não vão buscar 
dentro do praso de seis 
mezes, que não se respon- 
sabilisa pelos objectos nem 
tão pouco os restitue ao 
dono.

AOS T A B E R N E I R O S
Pequena, porção de vi

nho. Vende-se. Quinta No
va, do sr. dr. Cruz.

MEMÓRIA DESCRIPTIVA 
das villas de 

C f jV r iS A  15 C O L L A K 1 5 S
e seus arredores

Nova edição profusamente illustra- 
da com centenares de gravuras, e des 
envo'vida com grande numero de 
annotaçòes.

ED ICÃ O  DE LU XO  >

Publicação em cadernetas semanaes 
de i6 pag nas. com 8 g-avuras pelo 
meno , por 6o reis.

Pedidos á rasa editora «A Camé
lia». Largo da M .sericordh— Cintra, 
ou aos seu, agentes.

Kerm ann verde e amarello 
legitimofrancer^ hortelã p i
menta, ani^ escarchado, 
granito, cognac prim acial 
e genebra.

Sopa Julienne, ervilha 
nova enlatada, conserva ve- 
getarianna, presunto de 
Melgaço, queijo gruyére, 
farinhas próprias para pu- 
dings e purés, etc.

%

19, Largo da Egreja, 19 
A L D E G A L L E G A

MERCEARIA ALDEGALLENSE

JOSÉ J É p  NUNES
Querendo 0 proprietário  

deste estabelecimento, que a 
sua freguesia se certifique 
de que é este 0 unico onde 
se póde com prar qualquer 
artigo de mercearia, resol
veu mais uma ve%, p o r este 
meio, participar-lhes que de
ve receber na presente sema
na um bem sortido forneci
mento de variados generos 
de prim eiríssim a qualidade:

B olos seccos de dijferen
tes qualidades, abobora co
berta e peras doces novas, 
cidrão, amêndoas torradas e 
vinhos finos do P orto.

Finíssim os licores, bau
nilha, chartreuse, Pére,

PADRE NOSSO DO ESTUDANTE 
Santas férias que estão 

lá longe, santificado seja o 
vosso tempo, venha a nós 
o vosso dia, sejam gozadas 
á nossa vontade, assim em 
casa como na rua. A alegria 
quotidiana nos dae depois, 
perdoae-nos a nossa doidi
ce assim como nós perdoa
mos a vossa demora, não 
nos deixeis cair na tristeza 
mas livrae-nos do dia da 
volta. Amen.

Aluga-se durante os dias 
da festa ao Espirito Santo, 
a cozinha, mezas e depen
dências da Loja de bebidas 
do sr. João Gonçalves Tor
menta. O sitio é dos me
lhores: rua do Caes, de
fronte do largo da Praça 
Serpa Pinto, e onde se tra
ta.

G R A N D E  A R M A Z É M
-- * ilK *---

&  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.

126
ISasa do Caes —ALDEGALLEGA

C Â K V Ã O M  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 3 0  réis

o copo 
__ 120

Largo da Caldeira
— * A L D E G A L L E G A *—

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

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

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

Todos estes generos são de primeira qualidade e 
vendidos por preços excessivamente baratos.

----------... - : = « » í---a»------------

5-f a 56, L a rg o  da P raça Serpa Pinto, 54 a 56
ALDEGALLEGA

AVISO

Avelino Marques Con
tramestre. proprietário da

ESTEVÃO JO SE DOS REIS
— * COM »—

OFFICINA DE CALDEIREIRO DE COBRE
Encarrega-se de todos os trabalhos concernentes 

á sua arte.
RUA DE JOSÉ MARIA DOS SANTOS

ALDEGALLEGA
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GRANDE ARMAZÉM DO COMMERC
JOÁO AOTOIIIO ?.E »*© r \

sã \*w
11 s

TUDO MAIS BARATO!
Sào fa^enbas recebiòas òe fresca, e nao retaròaòas. Ycnòe-sc íuòtf por menos

2 0  R É I S  E M  C A D A  M E T R O

<)o que em trualcpter ca^a, e bão-se importantes Ijrinbes aos fregueses, 
f í proprietário pécie a toòos os íregxtejes que antes òe procurarem o seu estalbeíeci- 

mento, paípitem os preços nos outros para 
assim poòerem r>êr quem venòe mais barato. íianliar pouco para ventler 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.

La 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

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

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

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

commercio.
CK53 CÇO C<?0 CÇyD COO ĜO CÇy' CÇVD C\\T. J\\T CQO CVNS C\V) CVO CTÇC CQO GCSÍ G\NS CQC CW' CVC CVÍC *700

« C H A P E L A R I A  R I B E I R O »
Tem tido esta casa um desenvolvimento extraordinario 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 0 que 
tem pessoal habilitado.

Fraca Serpa P in to  —  Ã L M ê Ã I J L E Í i Ã  B §  U i Ã T £ J §
f+1 H
taisi

' S,• s

C O M P A N H I A  F A B R I L  S Í M E RTJO ____ _

P o r  Soo réis semanaes se adquirem as cele
bres machinas SINGER para coser.

Pedidos a AURÉLIO JO Á O  DA CRUZ, cobrador 
da casa \  iK  O Ck e concessionário em P ortu 
gal para  a venda das ditas machinas.

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

AO COlvíiiBP-CilC 3 0  POVO
Estabelecimento com m aior sortido, que mais van

tagens o ferece, e que tem p o 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 ! . . .

N ã o  se dão brindes; pois para lal era preciso vender
M A I S  C A R O

Todas as transacções se fazem com seriedade. 
Visitem 0 C O M M E R C IO  1)0 P O V O .

OS D R A M A S

fHÍ$ 35]f!EIT$j 90-ESQUINA DA RUA DO CONDE 
Aldegalleg;» do Itifoslejo

nlí
(Chronica do renado dc Luiz X V )

Romance historico r o r
E. LADOUCETTE-

Os amores trrgicos de Manon Le; 
raut com o < eie-bre cavfllie.ro de 
Grieux. formam o entrecho d'eite 
roman e. rigorosamente historico-, a 
que Ladoin ette imprimiu u.n cunho 
de originalidade deveras encantador.

A corte de Luiz xv. com todos os 
seus esplendores e misérias, é escri- 
pta magistralmente pelo auetor 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 conta-am por milhares 
os exemplares vendidos.

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.

ré is  « fmscieul»
ré is  o'íosiao

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

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

Lisbpa.

L O J A  DO B A R A T O
126

D E

UO' EF.ANCO
Os proprietários deste estabelecimento acabam de 

receber um importante sortimento de casimiras, cha
péos, calçado, bombasinas, sedas, chitas, brocados, en
feites, rendas, etc., taes como:

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

Um saldo de 8o peças de chitas que eram de i50 
a ioo 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 ybo réis;
Sortimento completo de calçado para homem, se

nhora e creancas;1 *
U L T I M A  N O V I D A D E

Lindas cassas muito finas e largas a 3oo réis;
Finas sedas a 5oo réis;
Setins muits largos de primeira qualidrde a i$3oo;
Panninhos de todas as côres, largos, a 110 réis;
Chapéos de sol automaticos, de seda,.a 3 áooo réis;
Cotins em phantasia para fato de creança, desde 260;
Laços de seda, modernos, a 100 réis;
Lindos mel tons para capas a i$2oo réis;
Chapéos para homem desde 700 réis;
Piugás com canhão de cores para creança desde 120;
Piugás para homem desde 3o réis;
Rendas, enfeites, entremeios, bordados, grande sor

timento a preços baratíssimos.
Pedimos uma vi-ita 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 C O  FIXO

7, ftuA m  CAES, 9 -AíMíes»
JOSÉ DA ROCHA BARBOS A

Coiib ofíiefnn de Correeiro e SeSBeiro •
18, k u a  d o  Fo r n o . 18

A I» !•: ti A 1, L IS A

U l à l O T i C â D I A R I O  IIE NOTÍCIAS
A  G U E R R A  A N G L O -

Impressões dp Transvaal
B O E R

Interessantíssima narração das lat tas en tre inglezes é b o c  s, «:l!u ;trajn» 
0111 numerosas zinc o-gravun s de «homens-celebres» do i .ransva.il e do 

■Orange. incidentes notáveis, «certos e batalhas mais cruenta' da
G U E R R A  ,l \ G  L O - B O E R

Por um funccionario da Cruz Vermelha ao serviço
do Transvaal.

Fasciculos semanaes de 16 p a g in a s.................... 3o réis
Tomo de 5 fa scicu lo s ..................................... 1S0 »

A G U ER R A  A N G LO  B 0 KR é a obra de mais palpitante ; dualidade.
N'ella são descri] tas, «por uma testemunha presencial». a s  diílerentes 

phases e acontecimentos emocionantes da terrível guerra que tem cspaatajO 
o mundo inteiro,

A G U ER R A  A N G LO -' OER faz passar ante os olhos do-leitor todas^ 
«grandes bat ihas. combates» e «es;aramuças» d‘esta prolongada e acerrmW 
íueta ent; e inglezes, transvaalianos e oranginos, verdadeiios prodígios 
heroismò e tenacidade, em que são egualmente admiravéis a coragem e J 1-'- 
dicação p, triotica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d’esta contenda e tre a poderosa Inglater 
!a e as duas ]'equ nas republica; sul-africanas. decorrem atravez de verupa
deiras per pecias. por tal manei-a ram ticas e pittorescas, que dão a GUI'-*'" 
RA ANGLO B 0 F.R. conjunctamente com o irresistível attractivo d‘uraa nar 
r: tiva hstorica dos nossos d as, o cmanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do D IARIO  DE N O TICIAS
apresen ando ao publico e ;ta obra em «esmeada edição.» e por um p' eço cii- 
irinutó. julga prestar um serviço-aos numero-os leitores que ao mesffl.’ 
tempo desejam delei'ar-se e adquirir per te to conhecimento dos s'.icces -o» 
quem ai interessam o inundo culto na actualidade.

Pedidos d Emprega do. D IA R IO  D E  N O  7 IC IA S  
Rua do Diario de Noticiai 110;— LiSBOA

Agente em Aldegallega- .4. Mendes Pinheiro Junior■


