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PROPRIETÁRIO— José Augusto Saloio

0 Domingo
Vae entrar no seu oitavo 

anno de existencia o nosso 
humilde semanario. Só 
quem conhece este género 
de publicações é que póde 
bem avaliar as innúmeras 
difficuldades e embaraços 
que é preciso vencer para 
levar a bom exito uma em
preza de tal ordem. Mas 
com a mais decidida boa 
vontade e com o apoio dos 
nossos amigos, temos po
dido arcar com tão árduas 
responsabilidades.

A nossa missão é a da 
boa imprensa: trabalhar 
com empenho e tenaci
dade pelo progresso d’es- 
ta terra, de que somos 
filhos amantes e combater 
a todo o transe os que 
quizerem deslustrar o brio 
das suas honrosas tradi
ções. Pelejámos por um 
ideal nobre e generoso; 
queremos a redernpção da 
humanidade; desejámos 
que a lei seja egual para 
todcs, que os pequenos e 
os humildes deixem de ser 
calcados aos pés pelos que 
julgam ter a isso direito. E 
nesse empenho em prega
remos os nossos esforços, 
sacrificando tudo para que 
sôe bem depressa para to
dos a hora da alforria.

Espiritos ainda obseca- 
dos por antigos preconcei
tos tentam guerrear-nos, 
desnaturando as nossas pu
ras intensões, não nos faz, 
porém, isso trepidar, por
que temos a consciência 
de cumprir um dever sa
grado. Elles combatem 
com as armas do erro e da 
ignorancia; nós temos ou
tras, da mais fina têmpera, 
que são as do direito e da 
rehabilitação da dignidade 
humana. E com ellas have
mos de vencer.

Ao cabo de oito annos 
de trabalhos e de fadigas,o 1
sentimos ainda a mesma 
energia do primeiro mo
mento. Que os homens de 
boa vontade e de provada 
coragem nos acompanhem 
nesta campanha beneméri
ta e por bem pagos nos da
remos do nosso trabalho.

A todos os seus amigos

e cooperadores 0  Domingo 
agradece a valiosa coadju- 
vação.

A E jipbeza..

D u a s  m ascaras

E' este o titulo do ro
mance que 0  Domingo vae 
começar no proximo nú
mero a publicar em folhe
tins. O entrecho é devéras 
interessante, não deixando, 
por isso, de ser singelo. 
•Uma senhora e um cava
lheiro de elevada posição 
que buscam attractivos 
num meio para elles des
conhecido; dá isto logar'a 
scenasdegrandeeffeitoque 
muito devem interessar os 
leitores.

O romance Duas mas
caras deve ter o mesmo 
exito lisonjeiro dos que o 
antecederam.

Cessão da cam ara
Deliberações tomadas na 

pretérita quarta feira na 
camara municipal pela ve
reação, em sessão ordina- 
ria;

Ler um officio da com
missão districtal em que 
esta communicava ter ap- 
provado em sessão de 16 
do corrente a postura mu
nicipal organisada em 22 
de abril ultimo, sobre a al
teração feita ao artigo 3." 
do capitulo 2.0 do Código 
de Posturas respeitante á 
policia interior da villa.

- x -
Deferir um requerimen

to de José Gonçalves Pei
xinho e outros pedindo 
para ser feita a rectifica
ção para o nome de Ma- 
riana de Jesus Gouveia, 
viuva de José Gouveia, no 
termo de compra de terre
no no cemitério para collo- 
cação de uma grade de 
ferro na sepultura do mes
mo José Gouveia.

—-X—
Ler um officio que foi 

expedido á camara de Al- 
cochete sobre a venda de 
carnes verdes no Casal 
(Samouco) conforme a de
liberação tomada na sessão 
anterior.

—x —
Prohibir que se tirasse 

areia do novo aterro que 
se está fazendo de iro nu 
da rua da Bella Vista, en

tre o matadouro munici
pal e Forno da Cal.

Annunciar para o dia 12 
de agosto proximo, pela 1 
hora da tarde, o rendimen
to nas taxas do terreno 
occupado pelas barracas 
de estabelecimentos e de 
divertimentos no logar da 
Atalaya, por occasião da 
feira.

- X -
Annunciar para o mes

mo dia 12 a arrematação 
da lama existente no depo
sito e a que até ao fim do 
anno alli for recolhida.

- x -
Receber propostas em 

carta fechada até 0 dia 12 
do proximo mez de agos
to, ao meio dia, para o 
fornecimento de palha e 
fava para sustento do ga
do da limpeza até ao fim 
do corrente anno.

-x-
Officiar á Parceria dos 

Vapores Lisbonenses para 
que não retire o vapor 
«Atalaya» das carreiras 
entre esta villa e Lisbôa.

Foram approvadas di
versas ordens de paga
mento.

Encerrou-se a sessão ás
2 horas da tarde.

C o m ic io

Presidido pelo sr, Ansel
mo Braamcamp Freire de
ve realisar-se hoje em Lis
bôa, na Avenida D. Amé
lia, n.° 125, um comicio 
promovido pela «Liga de 
Defeza dos Interesses Pú
blicos», afim de se recla
mar a immediata eleição 
da camara municipal.

Entre outros oradores 
de diversos partidos, usa
rão da palavra, em nome 
dos republicanos, os srs. 
drs. Manuel d’Arriaga e 
Bernardino Machado.

Foram convidados a as
sistir os quatorze deputa
dos pela capital.

Esteve nesta villa, no 
passado domingo, a Asso
ciação Concentração Mu
sical 24 dAgosto, que of- 
fereceu um bonito quadro 
ao Centro Republicano Ce
lestino d’ A 1 A  o o n t e

! foi muito povo despedir-se 
dos excursionistas.

A s  d e b ulh ad o ra s  e m  a- 

cção. fm p o rtan cia  da 

escolha do  co m bustí

vel.

Qualquer que seja a in
dustria de que se trate, é 
sempre uma questão pri
mordial o preço por que fi
ca a unidade da força mo
triz, que deve ser o mais 
barato possivel.

O  preço dessa força de
pende de uma série de fa
ctores, em que por certo 
um dos mais importantes, 
quando se trata de moto
res a vapor é a natureza do 
combustível.

Em vista do enorme in
cremento que tem tomado 
em Portugal nos últimos 
dez annos as debulhadoras 
a vapor, é um assumpto 
que interessa sobremodo a 
lavoura nacional a escolha 
do combustível para tornar 
o trabalho com estas ma
chinas o mais barato possi
vel.

Em algumas zonas póde 
o lavrador ainda dispor de 
lenhas por preços que con
siderados em absoluto 
aindam parecem rasoaveis, 
mas em.muitas outras as le
nhas faltam de todo ou se 
alcançam por preços eleva
díssimos

O  carvão de pedra ten
de de dia em dia, cada vez 
mais a substituir os com
bustíveis vegetaes, como 
lenha, raizes, cepas, palhas, 
moinhas, etc., etc., ainda 
mesmo quando se dispo
nha de combustíveis vege
taes em condições econó
micas, sempre ha vanta
gem de pelo menos os em
pregar de mistura com o 
carvão de pedra. O s prin
cipaes typos de carvão de 
pedra que se encontram no 
mercado apropriados para 
machinas são: o carvão de 
Cardiff e o de Neivcastle. 
O  carvão de Cardiff é de 
maior poder calor|fero. que 
o de Newcastle, em com
pensação este tem maior 
desenvolvimento de cham- 
ma. Estas differenças fa
zem que o carvão de C ar
diff deverá ser preferido 
para machinas de grande 
imagem e o de Newcastle 
para as machinas de pouca 
tiragem,

P r o p a g a n d a  de  P ortugal

Procura esta Sociedade 
por todos os meios vulga- 
risar no extrangeiro todas 
as bellezas naturaes do nos
so paiz, as nossas preciosas 
aguas medicinaes e emfim 
a benignidade do nosso cli
ma, attrahindo assim a vi
sita de extrangeiros.

Para conseguir esse fim 
obteve esta Sociedade de 
varias revistas extrangeiras, 
e mesmo de jornaes diários 
inglezes a publicação de 
noticias sobre as nossas 
praias de banhos, estações 
daguas e logares pittores- 
cos.

Precisa portanto, espa
lhar gravuras, photogra- 
phias e postaes illustrados 
e assim péde a todas as 
pessoas que tenham ou 
possam obter qualquer re
produção graphica de 
pontos interessantes e pit- 
torescos, praias, thermas, 
monumentos, etc, que lhos 
enviem para a sua séde, ou 
inJiquem á Sociedade o 
seu preço para esta os ad
quirir.

Para o trabalho tambem 
destinado ao extrangeiro, 
que a Sociedade tem ern 
preparação sobre praias e 
thermas de Portugal pre
cisa desde já de photogra- 
phias dos seguintes locaes;

Bom Jesus. Bussaco, 
Caldas da Rainha, Cascaes, 
Cintra, Espinho, Figueira 
da Fóz, Fóz, Granja, Gerez, 
Leça, Luz de Lagos, Matto- 
sinhos, Monchique, Naza- 
reth, Pedras Salgadas, Po
voa de Varzim, Rocha de 
Portimão, Serra da Estrel
ia, Vidago e Vizella.

--------------------- - > g 8 S - > ’» —

Na passada segunda fei
ra, de manhã, envolveram- 
se em desordem o carce
reiro Joaquim Albano com 
um tal Amadeu, filho da 
mulher com quem vive 
amancebado, ficando o 
carcereiro com uma gran
de brecha na cabeça.

Lembrámos á policia que 
dê umas voltas, á noite, pe~ 
la Calçada, a vêr se é pos
sível evitar o immundo ar
ticulado duma figurona que 
ainda ha dias se levantou do 
banco dos réos. Vá, não é 
só. receber ordenado e beU 
las presentes dos tôlos,
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C A P A S

Muitos dos nossos leito
res devem ainda lembrar- 
se de uma mulher alta, 
grossa e espadaúda que 
percorria as ruas de Alde
gallega, óra pedindo esmo
la, ora vendendo umas 
vassouras chamadas de 
mata-pulgas, e que se fazia 
acompanhar do seu muito 
digno esposo, que dava pe
lo nome de José Pinheiro, 
e do producto dos seus 
castos amores que dava 
pelo mesmo nome do  seu 
progenitor e que é hoje o 
alentado e perfeito galan
teado r, por quem todas as 
raparigas se melam e que 
todos nós conhecemos: o 
grande e incomparavel Jo
sé Pinheiro.

Pois aquelles que se lem
brem da Maria Cabrella, 
que é a heroína a que me 
refiro, tambem se devem 
lembrar que ella usava uma 
capa ou manta cóm tantos 
remendos que já nâo se 
sabia qual tivesse sido o 
panno primitivo se é que 
ainda lá existia algum.

A ’ maneira que o panno 
da capa ia apparecendo 
com buracos, a nossa Ma
ria Cabrella appHcava-lhe 
um remendo de qualquer 
panno, mas como o restan
te tecido da capa estava no 
fio não aguentava o remen
do e no dia seguinte nova 
rotura e novo remendo de 
côr diííerente da do pri
meiro e assim por diante 
até conseguir que a capa 
fosse toda de remendos 
multicores.

Mas, perguntarão os lei
tores, a que proposito vem 
a capa da Maria Cabrella?!

Vem a proposito da es- 
trada que liga Aldegallega 
ao Pinhal Novo.

Tambem esta está cheia 
de remendos, tambem esta 
parece uma capa de pedin
te, mas muito mais reles, 
muito mais pelintra, muito 
mais mal remendada do 
que a outra.

Ao passo que a primeira 
não apresentava buraco al
gum porque os remendos 
se succediam ininterrupta-

FOLHHTIM

Traducção de .1. DOS ANJOS

casamentF forgado
V I I

E  depois de tres mezes de separa
ção, recebera-a como se fosse uma 
extranha, um parasita importuno de 
que uma pessoa não sabe como se ha 
de se vêr livre. Era assim que elie a 
recompensava de lhe ter arranjado 
aquelle casamento, de o ter salvo n; 
occasião em que elle rolava no abys- 
mo sem esperança e sem energia.

O sr. de Martillac não lhe respon
dia. Com o desespero de um afogado 
que se abvsma na agua profunda, que 
finche pela ultima vez ps olhos da luz

mente, a segunda continúa 
sempre ròta por que os 
remendos só se deitam nos 
buracos maiores; se n’a- 
quella já se não podia met- 
ter um dedo, porque já 
não tinha buracos e os re
mendos estavam bem dei
tados, nesta pódem met- 
ter-se pés e mãos, e parti
rem-se rodas e eixos de 
carretas e carros porque os 
buracos menores ficaram e 
os remendos que deitaram 
nos maiores foram apenas 
alinhavados e desconjun- 
ctam-se ao mais pequeno 
eâforço.

Accresce ainda que o 
panno para os remendos, 
que n’este caso é a pedra, 
não chegou para amanhar 
a capa toda, dando-se o 
extranho espectáculo de 
uma capa remendada, ain
da que mal, por Cima-, se 
achar despedaçada e em ti
ras pela parte inferior.

Feito o balanço vè-se 
que Maria Cabrella, pobre, 
trazia a sua capa perfeita
mente composta apesar d0S 
seus fracos recursos e que 
Maria Cabrella rica pelos 
impostos pesadíssimos que 
todos pagámos para a via
ção traz a sua capa cada 
vez mais rôta.

Porquê? Porque uma 
applicava rigorosamente 
no concerto o dinheiro que 
a isso tinha destinado e a 
outra appiica em palacios 
régios, viagens, bambo
chatas e adeantamentos de 
todo o género o dinheiro 
destinado ao concerto da 
capa.

Agora, para cúmulo de 
desprezo, para mais se sa
lientar a sua miséria tem a 
seu lado, acompanhando-a 
hombro a hombro, não 
uma Maria Cabrella de ca
pa melhor ou peior remen
dada; mas uma perfeita rai
nha com manto de setim 
recamado de pedrarias pa
gas com a miséria dos al- 
degalíenses para beneficio 
de alguem que talvez inspi
rasse por despeito o artigo 
em que José Miranda do 
Valle irreflectidamente ca
va a ruina de Aldegal- 
lega.

clara do céo, pensava na esposa, na 
felicidade radiante de que aquellas 
phrases odientas lhe anrlunciavam 
o desabamento proximo. Tinha-se en
torpecido, não tinha previsto as con- 
sequencias futuras, n'aquelles tres 
mezes. passados tão depressa, como 
tempos de sonho no sol e no azul, em 
Veneza e em Nápoles, as paragens 
das ternuras nascentes. Depois em 
Csnnes, na casinha branca que os ti
nha tentado na passagem pelo cami 
nho do golfo João, — uma casa na 
encosta eujo telhado emergia de um 
tufo de folhagem e de onde se avista
va. para lá dos campos de oliveiras, o 
golfo sereno como um lago no meio 
do qual os couraçados dormiam an
corados como grandes peixes ador
mecidos. . .

—Dou-lhe até amanhã para me res
ponder, e espero-o das cinco ás seis

.V  ca r i  ara isaaiaiiei{»a9 -

E’ de toda a convenien- 
cia que a camara munici
pal lance uns olhares mise
ricordiosos para o estado 
péssimo em que se encon
tram os canos do largo do 
Laranjo. Com falta de pe
dras e outras partidas estão 
entulhados até ao meio de 
maneira que as aguas não 
têem sahida, estando por 
esta fórma entupidos e 
emanando um cheiro insu
portável, projudicial á saú
de pública.

— -— ----------

íls*. «f«ísé «le Castrd 

Tivemos, na pretérita 
segunda feira, o prazer de 
abraçar n’esta villa este 
nosso amigo e valioso cor
religionário que aqui veio 
assistir ao exame na escri- 
pturação commercial de 
José Fernandes Repas.

B*è§sEtí2és 
En viâmos a sincera ex

pressão do nosso senti
mento ao nosso bom ami
go e prestante còrreligio- 
nario Joaquim Maria Gre- 
gorio, pela inesperada per
da de seu querido filho 
Joaquim.

•---------  -------------

ISsís^aíSa da doaste 

Está-se procedendo á re
paração da estrada que 
conduz á ponte dos vapo
res, que bem precisada es
tava de concerto.

Já não é sem tempo.
---------- - — --«nr---------- -

aepísrtâçâo «le Fazes:e«la

Ainda hoje não podemos 
occupar-nos d’esta prenda, 
mas, para não perdermos 
o tempo, perguntámos ao 
chefe dos fiscaes do sello 
porque razão ha de o ho
mem das rendas verder- 
lh’as mais baratas do que 
aos outros freguezes, e ao 
escrivão de fazenda quan
to nos leva elle p o m o s ar
ranjar um casamento?

•-----------—í<3gS>4-—«»•--------- —
tlc %ovi(íailc$

Artigos de novidades, 
no que ha de melhor, mais 
bonito e mais barato só na 
Loja de Novidades do nos
so amigo Manuel Braz dos 
Santos, na rua Direita, es
quina da rua do Pôço.

A conselha-se uma visita 
a este estabelecimento.

O D O M IN G O

horas no hotel, disse ella a final, diri
gindo-se para o «landau» que estava 
parado atraz d'elles;até ámanhã, per
cebeu bem. meu caro?

O Roberto cumprimentou-a com 
fria delicadeza.

— A minha resolução está tomada, 
disse elle. Adoro a minha mulher e 
se me submeitesse hoje ás condi- 
cções infames que pude acceitar n’um 
instante de loucura, seria o ultimo 
dos miseráveis.

A americana fez-se muito palli- 
da.

—Levou-me ao ultimo extremo, 
disse ella. e juro lhe que se ha de res
ponder d’isso!

O «landau» tornou a ir a trote lar
go para a cidade. O sr. de Martillac 
deixou-se cahir num  banco.

Sentia zumbidos nos ouvidos. T i
nha os olhos cheios de lagrimas e não

Kiniiores
Que temos em Aldegal

lega um João Nunes, de 
Casellas.

— Que o comboio se 
inaugura no fim do proxi
mo mez de agosto.

-—Que o baptistinha das 
travessas, na estação do Pi
nhal Novo, levou ha dias 
uma carreira em osso.

— Que se queixou mas 
nâo mereceu impprtancia.

-—Que ha em Aldegalle
ga quem queira fornecer á 
redacção do Mundo umas 
photographias para a se
cção -Barbos de molho de 
certos figurões desta ter
ra.

— Que a primeira será a 
dum dos collaborâdores 
da lista dos indivíduos des
tinados ás torturas do vil 
franquismo e actualmente 
cooperando n’outra malán- 
drice idêntica.

— Que esta secção mu
dará o titulo para: Caras 
sem vergonha.

— Que se o Mundo as 
não publicar nos serão of- 
ferecidas para o uso que 
lhes quizermos dar.

— Que se movem altas 
intrigas para correr com o 
sr. Luiz Braga Barreiro,s da 
repartição de fazenda,

------------èra-- -̂?<S8S>3---------------- -
Usiteyclopeílâa «las Faseai- 

Ilas
Summario do n.° 25q
Historia dos Estados U- 

nidos da America— Poesia
— Historia das sciencias— 
Monumentos nacionaes— 
Viticultura — Curiosidades
— Hygiene — Tricana de 
Coimbra — Apontamentos 
hisloricos— Portugal pitto- 
resco— Contos e no vellas— 
Artes e industrias— Seitas 
e religiões—- Floricultura— 
Mosaico— Santo Antonio 
— Historias das artes e das 
sciencias — Thesouro do
mestico — Sport — Secção 
recreativa — Anecdotas — 
Hygiene do mez.

Desta Revista continúa 
saindo regularmente um 
bello numero mensal de 8o 
paginas, profusamente il
lustrado, impresso em opti- 
mo papel e composto em 
typo completamente novo, 
formando no fim do anno

via nada. Esmagava-o um peso horrí
vel, sutfocava-o a idéa de que a Lise 
talvez o detestasse, o puzesse fóra 
com desespero, o flagellasse com o 
seu desprezo.

Mentir. Negar. Era inpossivel. 
oMiss» W iskey tinha o masso de car
tas que o condemnavam. Arrancar- 
lh’as á força, maguar-lhe os pulsos, 
bater lhe como se faz a um animal 
malfazejo? Ella havia de luetar, poria 
em alvoroço a gente do hotel, e elle 
seria levado para a prisão como um la
drão.

Então de repente, confortado por 
uma esperança vaga. distinguindo na 
escuridão espessa que se amontoava 
em redor d’elle como que um claráo 
attrahente de estrella, decidiu-se a 
conffessar tudo á esposa. Ella era bon
dosa e amava o. Teria compaixão dos 
seus soífrimentos, da afflicção mortal

um importante volume de 
960 paginas pela módica 
quantia de 800 réis.

Enviam-se números spe- 
cimens a quem os requisi
tar a Manuel Lucas Torres, 
Rua Diario de Noticias, 93* 
Lisbôa.

----------- ---- ------------- ---------- <
P e n s a m e n t o  

Os ricos affectam de po
bres para não serem im
portunados, os pobres de 
abastados para alcançarem 
crédito e confiança.

----------«<n— -- ------------

B,ei «lo- «livoreio essa Àl- 
«IcgalSega

Na rua do Conde móra 
uma mulher que está aufe
rindo bons lucros com uma 
lei de divorcio que, segun
do nos parece, é exclusivo 
d’el!a.

Mediante o pagamento 
de 5 <000 réis faz ou des
faz um casamento por mais 
sólido que esteja.

A concorrência alli é ex- 
traordinaria todas as noites, 

E depois como não te
mos auctoridades para es
tas coisas, . .

A Direcção da Socieda
de i.” de Dezembro, cons
tando-lhe que o sr. João 
Chadas vem domingo ao  > o
esta villa fazer urna confe
rencia no Centro Republi
cano Dr. Celestino d’Al- 
meida, vae convidar aquel
le defensor do povo a as
sistir á tourada que pro
move em beneficio do co
fre da Sociedade.

O  sr. João Chagas virá 
acompanhado de alguns 
dos nossos correligionários 
mais em evidencia.

----------«O.------------ <«» ---- *

Mudou temporariamente 
a sua residencia para esta 
villa o nosso amigo e pa
trício, sr. Manuel Diogo 
Netto.------- --------------------
.íktfaíiíe pelas regalias «lo 

eai\eirato!--A regiila- 

meiitaeâo «1’h oras  «le 

íralnsífao.

Uma das muitas regalias 
que o caixeirato — corno 
classe escravisada que é —* 
precisa alcançar com a 
maior brevidade, porque 
lhe é indispensável, — regu
lamentação d'horas de tra
balho.

que lhe martelava o cérebro. E  se el
la desviasse a cabeça se se negasse a 
absolvel-o, iria por ahi fóra como os 
vagabundos que não têem lar. desap- 
pareceria n‘algum recanto looginquo, 
onde ninguém o veria m ais.. .

V I  I

Náo lhe occultou nada, nem aquel
la paixão louca que o tinha sujeitado 
aos caprichos de «miss» W iskey,nem  
os seus cálculos odiosos, nem o modo 
por que se tinha esboçado o casa
mento; e quando elle acabou aquelia 
confissão de que cada palavra lhe ras
gava as guelas e lhe atenazava o co
ração, sem se atrevera olhar para el" 
la, ajoelhado aos seus pés, continuou 
quasi em voz baixa:

—Perdôa-me, meu amor adorado, 
supplico-te que me perdões! Eu náo 
te conhecia, náo sabia que tu eras a 
melhor e a mais bella das mulheres,



O D O M IN G O

De facto é intolerável a 
actual condição de traba
lho porque não se póde 
admittir que haja pessoas 
que trabalhem diariamente 
j8 e 20 horas a dentro 
d’um balcão, onde se per
correm muitas leguas du
rante um dia pegando em 
pesos muitas vezes exage
rados para as forças huma
nas.

E as creanças de tenra 
edade, quantas de doze e 
treze annos, condemnadas 
ao mesmo martyrio, sof- 
frendo o mesmo exagero 
de trabalho debatendo-se 
muitas vezes com falta de 
alimento, vergadas cons
tantemente sobre o peso 
exageradissimo de cabazes 
cheios de mercadorias, que 
o patrão lhes estende por 
bem fazer transportar para 
pontos distantes não se im
portando se essas crean
ças tèem no seu trajecto de 
subir alguma ladeira, de
baixo d’esse pezo descom- 
munal.

No proximo número de
bateremos mais largamen
te o assumpto, devido á 
falta despaço com que lu- 
ctâmos presentemente.

0  Caixeiro encetando 
esta questão, uma das mais 
importantes á nossa classe, 
móve-o simplesmente o 
papel a que se impoz, o de 
defender a classe de que 
faz parte.

Assim 0  Caixeiro solici
tará a opinião de médicos, 
homens de lettras, causidi 
cos, deputados, pares do 
reino, imprensa de todo o 
paiz, etc., etc., com o 'fim 
de chamar a sua attenção 
para um assumpto de tan
to alcance moral.

Que a classe se interesse 
tambem, pois, que a victo- 
ria será nossa.

0  Caixeiro começará 
publicando sucessivamente 
as respostas que fôr obten-j 
do dos homens a que aci
ma nos referimos que por 
certo deve constituir uma 
poderosa alavanca para a 
obtenção de uma 
tão justa.

(D’«0  Caixeiro»).

que te havia de amar loucamente, 
que a minha vida e a minha ventura 
dependeriam da tua vontade.

A Lise ouvia com uma alegria 
triumphante de garota que ganhou 
urna partida difficil. Os seus grandes 
olhos meigos enchiam-se de amor á 
proporção que elle se affligia. Puxou 
°  para si e fechou estreitamente os 
braços. E  as duas bôcas unicas uni- 
ram-se n'um delicioso beijo de posse 
absoluta e feliz.

No dia seguinte, a senhora de Mar
tillac escreveu a «miss» W iskey:

«Minha senhora 
«Não vale a pena vir surprehender 

roe ou mandar-me as cartas, antigas 
que tem do meu marido. O Roberto 
adeantou-se. contou-me tudo, e te
nho a dizer-lhe que nos amamos cada 
■vez mais.»

FIM

X o b r e  litpBSdação

O nosso amigo e corre
ligionário, sr. dr. Luciano 
I avares Móra desforçou-se 
hontem em Lisbôa, no lar
go da Boa-Hora, d’umas 
offensas que o sr. dr, Ar- 
melim Junior lhe faz n um 
folheto que mandou distri
buir com a minuta da< sua 
deteza no julgamento nes
ta villa de Francisco Justi- 
niano Marques e seu irmão 
Armando Marques, em 
que o nosso amigo fazia a 
accusação, dando-lhe umas 
bengaladas.

O  sr. dr. Armelim, quan
do interpellado pelo nosso 
amigo, disse: «Estou prom- 
pto a dar-ihè satisfações 
em todos os campos».

A resposta não podia ser 
mais a tempo.

Felicitámos o no^so ami
go pela sympathica fórma 
por que se defendeu.

Foi uma nobre liquidação.

CÂSCO‘SKOVOS '
Quem pretender dirija- 

se a Manuel Taneco, nesta 
villa, que os tem para ven
der por baixo preço.

W f O R Í A S l G R X D Ã "
DO

ANTIGO E NOVO TESTAMENTO
iVida de Jesus Christo e dos pri

meiros apóstolos; acompanhada de 3o 
gravuras e de dois riiappas e um pla
no de Jerusalem.

P E LA
“ lístrella do  N o rte .,

Com approvação do sr. D. Antonio,
Bispo do Porto.
Preço, brocbada — 160 réis. Carto

nada — 200 réis.
Livraria Editora de Figueirinbas Ju

nior, rua das Oliveiras, j 5— PORTO.

ser-iaos garantindo-se a 
sua perfeição ainda nas fa
zendas mais dijjiceis.

Seguro de Cea
ras

C.a INTERNACIONAL DE SEGHROS

tTosuejaío agricola

Correspondente nesta vil
la: Cyrillo Rosa Carneiro 
— Rua Direita.

Lembra aos srs. lavrado
res a vantagem deste segu
ro na presente épocha.

M AXIM O CO RKI

MA PRISÃO
a*aseço 2 G3í> ré Es

«.4 E D IT O R A »

.•Vv-Í.
A-J

/Svc»
53#yillz,

Largo do Conde Barão, 5o

l i ;  L I S B O A
A3JÍ**sc.f}

M U N D O  

t H  I N T É B I O R
—  -

Sonetos por Santos L u~ 
á venda na livraria Ferin,
Lisbôa.

B*rec«, 4 0 ©  réis

CYRILLO
lielnjoei inisíã

Rua Direita
366

Officina especial de con
certos em

Relogios, Machinas e obje
ctos d'ar te. 

Encadernações, molduras, 
recortes, etc.

V E N D E -S E

Toldo e armação de 
mercearia. Para tratar: Rua 
Direita, 7— Aldegallega.

G A ZETA  DAS ALDEIAS
Semanario illustrado de propagan

da Agricola e vulaarisação de conhe 
dmentos uteis. premiado com meda
lhas de ouro, prata e bronze em difle- 
rentes exposições e grande diploma 
d’honra na Exposição da Imprensa 
de 1898.

Assigna-se na rua do Sá da Ban 
deira, 193, i.° .

1*0  S I T O

regalia

EN C YC LO PED IA
D A ã FAMÍLIAS 

Preço da assignatura, an
no, 800 réis.

Pedidos a Manuel Lucas 
Torres, rua do Diario de 
Noticias, 98— Lisbôa.

Tf AR

> «sab»

PRAÇA DE T
EM = —

L D E G A L L E G A
ISoiíiiaago, °S de  agosto de 1 9 .0 8 ,  ás 4 , 1 5  da tarde

Apparatoso torneio tauroma,chico promovido pela SO CIED AD E PH YLARM Ô N ICA

o
W M zm m miÊ-SEf iriB

Magnifica,* deslumbrante e attrahente corrida de

- = * • ■ 1 0  BRAVÍSSIMAS vaccas  10#«g=~
todas puras, offerecidas pelo sympathico cidadão A L  VA RO T. M Ó RA

A’ hora marcada começará este deslumbrante espectáculo, entrando na arena o ma
gnifico grupo composto dos arrojados lidadores:

—HII§ S G A V A LLEIR O S S
FERNANDO 6. TOUMEIVTA:e CARLOS « .  TORMENTA

.. que para serem agradaveis á Sociedade promotora se pres
tam generosamente a abrilhantar esta corrida acompanhados 
dos festejados artistas

mDA C H I S P A0AQU1M D’ALM
 ̂• da villa da Moita e

‘ig? £̂3 JtL í)pJ @  c$  íípté tsb && M  V? e5) ̂  & á?.
da villa do Barreiro e o destemido matador de novilhos

'0ANTONIO GOTO EL COT
que entrará no curro com uma bravíssima vacca depois de corrida e 
os distinctos amadores José Carlos, Thoma\ Jorge  (Gallito), Manuel 
José  (Bombita), Manuel Gil e Thoma* Campos, do Barreiro , e P. P ., da Moita.

M O C O S DE F O R C A D O  ’

Manuel Ânfoiúo òa Carmo
RUA DA GRAÇA, 18-1.°-D.

Aldegallega 4o3

Confeccionam-se fatos, 
pelos últimos figurinos, ou 
como 0 /reguei os desejar 
e com a perfeição das pri
meiras casas de Lisboa. 
Preços ao alcance de todos, 
garantindo-se ao fregue% 
que nada tem a perder por
que quando não seja execu
tado qualquer fato como o 
exigira é substituído ror ou-C1 i -
iro sem pagar mais. Soli- 
des e bons fórros.

Tambem se executam

Um valente grupo de Aldegallega que fará as pégas que o 
director da corrida indicar

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllin illlllllllllllllillllllllllllllllllt [|lllllllllllllllllllllllilllllllllll!lllllllllllllllllll!llllllllllllllflll!llll!lllillllllllllll!lll[||!ll||||||||||||lll||||||inilllllllllll

C A M PIN O S — José Theodoro Cândido (abegão), Antonio Machado, João. Freire Ca
n a , N . N. e José Laiça.

Haverá um hilariante intervallo pelo Homem de Borracha, o R O L A , da Moita que fará

U M  M E S S I A S  P E R S E G U I D O
que causará a mais extraordinaria sensação em todos os espectadores.

Por òcíercncta para com a Sodebabe, òiriqc a corríòa o cxm.0 sr. José 3Lut£ Dvcpoirtuccno
Abrilhr.nta este espectáculo a ph ylarm ônica  da sociedade p ro m o to ra  q u e , durante  a corrida, tocará lindas p e ç a s  d o  seu 

brilhante repertorio.

INDICAÇÕES U T E IS .—As portas da praça abrem-se ás 2 horas da tarde estando em vigor todas as disposições poli* 
ciaes que são de uso n’estes espectáculos. A embolação é franca para quem apresentar bilhete para a corrida. 
Este programtna póde ser alterado por qualquer motivo imprevisto.

PR EÇ O S.—Camarotes grandes. 2$5oo réis; pequenos, 2$ooo; Touril e Galeria, 420; Sombra, 32o; Soí, 220. N'estes pre
ços está já incluida a importância do sello. __________________

89ctallse*da corrida — l.a vacca. para o cavalleiro Fernando Tormenta; 2 3 para Gallito e José Carlos; 3.a para 
Bombita e Manuel Gil; 4-a para Cotito e Thomaz Campos; 5.° para o bandarilheiro Berardo Soeiro (a sós) Intervallo de 
i 5 minutos. 6.a para 0 cavalleiro Carlos Tormenta; 7.» para a parodia pelo Rôla; 8.a para Bombita e Gallito; 9.» para Gil 
e Campos; 10.a para José Carlos e Cotito.

llorario  dos V ap o res  íLislíOsieases

Partidas de Lisbôa: 7,.3o da manhã e 2 da tarde.
De Aldegallega: 5,3o e 1 i ,3o da manhã e 7 ,10  da tarde.
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RELOJOARIA GARANTIDA
—  DE —

Avelino Marques Contramestre
—S3»mg—

Relogios de bolso america
nos Inquebravèis de nickel ma- 
cisso tendo as caixas linda
mente gravadas, ao preço de 4^000 ré
is, garantindo-se por 2 annos mesmo con
tra qualquer peça que se parta. Ha mui
tos outros desde 2^800.

Relogios de parede e de meza, accen- 
tamentos de relogios de torre, etc. 

Diversos objectos d’ouro e prata. 
Carimbos de metal e de borracha, tintas para mar

car roupa numeradores e datadores, prensas de alavan
ca e de sôco com sellos em branco para repartições 
públicas, companhias, etc., marcas a fogo para caixas, 
sinetes para tinta e para lacre, mono- 
gram m asem  relogios e para carteiras.

Grande diversidade em oculos e lunetas.

9 , Raia B&ireíta, ? _  ALDEGALLEGA

DIARIO M  NOTICIAS
A GUERRA ANGLO-BOER

Interessaniissima narração das luctas entre inglezes e boers, «illustrada» 
com nmnerosas zinco-gravuras de «homens celebres» do 1'ransvaal e do 
Orange. incidentes notáveis, «cercos e batalhas mais cruentas tia

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

do Transvaal.
Fasciculos semanaes de 1 6 paginas........................ 3o *xt&
Tomo de 5 fasciculos...........................................  i 5o »
A G U ERRA  ANGLO BO ER é a obra de mais palpitante actualidade.

N’eila são descriptas, «por uma testemunha presencial», as differentes 
phases e acontecimentos emocionantes da terrível guerra que tem espantado 
o mundo inteiro.

A GU ERRA ANGLO PO ER faz passar ante os olhos d o 1 eitor toda? as 
«grandes bat; ihas. combates» e «escaramuças» d'esta prolongada e acerrimí 
lucta entre inglezes, tra svaalianos e oranginos, verdadeiros prodigios de 
heroismo e tenacidade, em que são eguaimente admiraveis a coragem e ue- 
dicação patriótica de vencidos e vencedores.

Os incidentes variadíssimos d’esta contenda entre a poderosa í.içiiater 
ra e as duas pequenas republicas sul-africanas. decorrem atravez de cerda 
deiras peripecias. por tal maneira oramaticas e pittorescás, que d.io á GUER 
RA AN GLO -BO ER, conjunctamente om o irresistível attractivo d’uma nar 
rativa h.storica dos nossos d^as, o encanto da leitura romantisada.

A Bibliotheca do DIARIO DE N O TIC IA S
apreseniando ao publico esta obra em «esmerada edição,» e por um preço dl 
minuto, julga prestar um serviço aos numerosos leitores que ao mesmo 
tempo desejam deleitar-se e adquirir perfeito conhecimento dos suecesso; 
que mais interessam o mundo cuito na actualidade.

Aproveitem!
A todas as pessoas que 

desejarem fazer as suas 
compras de fazendas, lem
bramos a conveniencia de 
irem á conhecida

L O JA  DO POVO
na Praça Agrícola.

E sabeis porque?
Porque são já bem co

nhecidas a  ̂ vantagens, sor
timento e boa qualidade 
dos artigos que alli se ven
dem; e para occasiões de 
massa como a actual, de
certo que todos procuram 
juntar o util ao agradavel, 
o que só se poderá obter 
na

L O JA  DO POVO
Em casimiras para fatos, 

nisso então nem se fala! 
sortido mostruosoH!

Preços inegualaveis! E 
agora, então, que chegou 
uma enorme remessa des
te artigo que encanta to
dos os que têem bom gos
to a vestir bem!

Facam uma visita a títu- >
lo de curiosidade e verão 
que os não enganamos.

E’ a Loja do Povo, na 
Praça Agrícola. Não se 
enganem. 386

Í O Y A IERCEARIA
Tem sempre bacalhau nas melhores condições pa

ra bem servir o público.
Arroz extrangeiro, bom, a 120 e 1 1 0  réis o kilo, 

manteiga da Ilha da Madeira, uma das melhores mar
cas, thá de differentes qualidades, café, assucares.

Cereao: milho, fava e sêmea a 220 réis cada 14 li
tros Louça pelo preço das fábricas.

Vidros: uma collecção de copos, candieiros de por
celana nacionaes e extrangeiros que se vendem pelos 
preços de Lisbôa.

Differentes drogas: Oleo de linhaça, agua-raz, sec- 
cantes, vernizes, cloreto, potassa, zarcão para vidrar 
louça que vende a i :85o réis cada i 5 kilos e muitos 
outros artigos que se torna quasi impossível mencionar.

Acaba de fazer, em excepcionaes condições, um 
bello fornecimento do seguinte:

Sola, carneira, cordevôes, pellicas, vitellas france
sas e americanas, polimentos, elásticos, fio, prego e pre
silhas e todos os mais artigos pertencentes á arte de sa
pateiro pelos preços de Lisbôa.

Ha tambem grande sortimento de calçado para ho
mem, senhora e crianças que se vende por preços muito 
limitados.

O  proprietário convida o respeitável público a fa
zer uma visita ao seu estabelecimento o que muito

Pedidos á Empresa do D IA RIO  D E  NO  7 IC IA S  
Rua do Diario de Noticias, 1 1 0 — LISBO A

Pequena bibliotheca democratica
l'Dirigida per- ffLnienie fier-r-ve

í u n M a  por I Í L Í ® © 8 » §  S A L S A S ®

Í*e«jí»esí«s tratados «le educação  cívica © gnorní.- 

Ofora» iie propaga  as «la dem ocratica. - Sístwdos de 

vulgarisação scieníâíica. - lSs&ndos historico».-V«al- 

garisação da sciencia das reiigiões.-<$siesíões de 

interesse proletário.- IS te.

Cada volume de 32 paginas, avulso, 5o réis 
P or assignatura, 40 réis

I » K !•:< ;«« ISA  A S S I & W r U R A  X A  P R O r i S C Í A

3 mezes. (6 números) 280 réis; 6 mezes,
(12 números) 56o; 1 anno, (24 números) i$ooo réis 

.4 sahir quinsenalmente.

OS M A M A S  
DA CORTE

IChrOnica do reinado de Luiz XV)

Romance historico por

E. LA D O U C ET T E

Os amores trágicos de Manon Les 
caut com o celebre cavalleiro de 
Grieux. formam o entrecho d'este 
romance, rigorosamente historico, a 
que Ladoucette imprimiu um cunho 
de originalidade devéras encantador, 

s A corte de Luiz xv, com todos os 
| seus espiendores e misérias, é escri- 
í psa nvgistralnu-nte pelo auctor d ‘i.V 

Bastardo .da Rainha nas paginas do 
_-eu novo livro, destinado sem duvi
da a alcançar entre nos exito egual 
aquelle com que foi recebido em Pa
ris, onde se contaram por milhares 
os exemplares vendidos.

A edição portugueza do popular e 
cornmovente romance, sera feita em 
fasciculos semanaes de iõ paginas, 
de grande formato, illustrados com 
sobeVbas gravuras de pagina, e cons
tará apenas de i  volumes.

8 «l> réis o fascicnEo

1 0 O  reis o tom o

2 valiosos brindes a todos 
os assignantes

Pedidos á Bibliotheca Popular. Em 
presa Editora. 162. Rua da Rosa. 162
— Lisboa.

JOÀO FRANCO
Esta bibliotheca inicia-se no in’ uito de aproveitar 

todo o saldo em beneficio da escola do Centro Rodri
gues de Freitas.

Séde do Centro da a Pequena Bibliotheca Democra
tica»:— Largo de Santo André, 19-A, i .G.

-ESH LISBOA Hg—

POR

£ Toiume. ra-is 
chado; eúeaderrs miu ■

írCiS.

Á  venda em todas as livra
rias

agradece.
383

RUA DIREITA. 130 A 136
(Defronte da Rua do Pôço)

A L D E G A L L E G A
® ® ' S ® ® ® * ® ® ® ® ® ® ® ® ® « ® ® « ® ® ®

YWSÍAMA SI RIBATEJO
I D E

’e s t e  importante estabelecimento ha 
grande quantidade de vidros de cris- 
tal nacionaes e extrangeiros e vidra-

................... _ ........................

;

‘‘É s i Ças em t°das as dimensões por pre- 
cos eguaes aos de Lisbôa.r.

J
Encarrega-se de collocar vidraças 

em janellas, vitrines, etc.
Ha tambem molduras em madeira e differentes arti

gos de louça.
0  proprietário d'este estabelecimento péde ao ex.m0 

público d'esta terra que não vá a outra parte sem pri
meiramente experimentar os seus artigos e preços.

378,

88, RUA DIREITA, 90
SSsqnina d a  R u a  do  C o n d e

ALDEGALLEGA
» ® ® ® # í § 8 ® ® ® ® ® ® ® ® ® » ® ® ® ® ® ®
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COMPANHIA FABRIL SINGER
10 ______

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

| Pedido.-, a AUPE! 'O  J O Á O  D A C RU Z, cobrador 
j da casa éz r,:1 e concessionário em Por/u-
| o-al L--.ir,i a venda das dilas machinas.
| hivia  ca!.:hc-:s a quem os desejar.

j j | t !  A LD EG A LLEG A  litjfll


