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Correspons'cucias particulares, 40' cada linha, no fill!,

oouunum do jornal, 3a) réis por linha; 20' réis, macacão O l
imposto do sêllon-Recebem-tq' animar-lua conosco, mediana contraem l ' ,

   

nosso.- › rmspondentcs que dc t'utnn podem prejudicial-oe. E Em Espinho, porém, nemliâlm d'es-'collegus da huprcnsc. preciso

. . . . .. . . . . Que feita saude á terra onde nasceu e onde 'iCal-“03 que .lá estão “Willem“ “dos “5 dl“áñellitcima Álliláxm lienciãaeasís-

pneu-cu' A.. L0- isto eu vezle uuxdmrsm e animarem sas causas excepclouaes pitfuu-
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O j . _
mais, uma vez se 'abram ao infinito da conta' tão merecida e justas sympa- logar-es de cargos e de novos irmãos, tiram o sr., inspector e agricultum e

lt. r' 1 - tm, h l. o tenmmenmuja manifestação cru. di- zir nquellc eEeito. porquenem contudo caridade essas corações beilifazéjos,q¡¡e thiàs, é o que sinceramente desejamos 'no numero dos quites entra uma se- tres agronomos. Tuôocorrea perfeilu-

i'- . Í u u ::na de calooso enthusiasmo. _ do mar se Póde classificar de anormal, foram a geração' 405 ¡'l'numllidos de - Já está felizmente melhor, 0- 3h01'3- A mente: 338““ dlallluleudolopl'

¡'b .y ¡_ _ “REM lho-que sms ernprezas na Africa nem o solo :apresentava anteriormente 76, e o ¡impar-i3 das orpliâos da heca- que' estimámos. a ex.“ esposa do u'. ' Cavalhada low-Sabin ou niño gm] que 'se daêém tim¡- os me-

só“ __ U _ A meu_ destinam-sen.,opuleutar u metropole, ao desastre, n'aqeelle ponto, algumas tomba do Baqqu Temos em Espinho Barros Limão, digno director da repir- terça-feira ds manhã este regimento, lhoresrceultodos d'esteuoWÂnsccticidn¡

Mc“ í 1)_Nr_wo›._r___u_,_\. eãquando láloru uma naçnopoderosalcleprossõce sensmels. Houve por forma centenures dc cicaucinhás :em 'tio', 3 ti'çâo das mnIÍt'l'ÍÇS- em ex°r°l°í° de esquadrãoipáü a GW?“ Deàpachóas Muita-w

MA: A' “E ¡.,BnM'wâ poe em duvila os uuasos dll'eltos, con- *ooucureo dealgum agente deeconheci- de velhos sem mrig'o. Transforme-se - Retira Meramente, para 0 Furto (lata da Oliveíriuha, sob o Commando ' 'Wíw_Veriñcaram-se o¡ se-

guitlten: _, v.

Conselheiro Arnaldo Asenlmo Fer-p

wa Á_ _ Sw_ _ o mm_ Véuãunolstru' ao npiudo, que não sãoulú; ou seja um deslocamento notavel em esmolla as mas, e us esmollns da- c ex.“ fatmilia do sr. Antonio P9”“
"l ' ..- ' ' " -

.
.-

l ' ' ›

E wrwwu V “www as _issr uma _pc .ticas, nem .as oop na corrente, que Westin alcosta, ou :ão tecto aos diagruçadou, que o mm- d'Eça_ suas exf* vao all¡ hxar a, sua
vemcncms »anonimo-s, que nos farsa' a incidencia. de um estoque dagoa ao- acaba de redüuà

'

do sr. capitão Ribeiro.

DIar-tyr.-Pelas 10 da noite

  

l

á “sería. maldsncia_
de hontem e depois d'um crudelissímo - - › °

' . r .l y A w I w
r U

. , _
, _ reira Br . exonmdoa seu hd)

l_ É, ::à __r,r:_w__________ 1-0“ Oâlnlldl. ll'eLn Illll) li “0350 patrlO- bre a regiao filmada., . Punto ulnxglnne n > -
_8t- de soll'lrlmelltO¡ dluln..

&oii; ,de.mvemr eivü '

uma“, as, mm ,1 mapa ?o Jogo de boi- Estive all¡ na baixa-mar, Junto da. profunda de qué'a cntastrophe não fica Coimbra, compadecido do frio que pas- frer, morreu 3 CM“Cínhn que "O nos;

=__› -_. .A sa os lute'esãee pt'lvat os.

 

  

  

  

  

  

       

  

  

 

  

  

  

 

   

 

  

   

   

    

                

  

   

  

 

t0. logar que serviu com Iéio e intel-e

ligenciu.

Bachml Leopoldo José de Olivei-

ra Mourao, nomeado governador civil

substituto do

Tmnscrw. * _São da

de 19,3¡ seguintes noticias:

c'l'omu' no dia d'c corren-

te da egieju de Macínhata do Vouga,

em qne foi collocodo percebo o digno

prior e arcxpreste de_ Egihhel, o sr.
João Gomesvdm Santos. _e comparo-

chianos de Espinho¡ tem mostrado_ por
todos _os model¡ _o _pçs grande _senti-

mento pela' een illustrc o"

estimado prior.. O ' '-

E nós.mseres-

centuqu &pink-L halloween!”-

se amore com ¡audsceie com venera-

ção mãe não se excede do dignissimo

'pal-0.o o que pode. Motivo_ ha, '

para .dar ponham; Mahatma::
fortuna muitos povos inve'jmn.

- Os introjões surgem a cada
canto; Na terço-feira a.an em

Issamu: do Vouga um rapaz novo, c.

modos de fadista, inculcando-se dono

de um cavallo, que _queria vender. 0

cavan é castanho. de formas maul::-

res e vale algumas libras. O pretenso

dono do animal dava-.o barato. João

d'Almeidatentou-se-e comprou-o logo

com sellim e .tudo. O preço ajustado

foi 10s>000 réis. Mas nasceu immedía-

tamento a ideia de que o cavallo em

roubadchmeconsa-juntareee gente, o

home do cavallo empalid u, e o

João d'Almeida pediu a r _ ' ão do

seu dinheiro. 'O cavullo ñcou logoem

deposito, até se saber quem é o verda-

deiro dono.

Diamar-E' do Jornal do Povo

de 18 a. seguinte noticia:

Posse-No eabbado ultimo, tomou

posse do logar de delegado 'do procu-

rador regio n'esta comarca, o sr. dr.

Manuel Gomes Duarte Pereira Coen-

tro, que exerceu, com muito Zelo, in-

telligcnoia e “retidão, identico logar

.na comarca de Soure. Ao acto presidiu

o integerrimo juiz de direito daoomar-

ea e assistiram os 'advogados de audi-

tor-io, presidente da camara, adminis-

trador do concelho e muitos cavalhei-

ros @esta villa.

Notícias de(foimbm.

-Em 20. _El inteiramente falso o que

se tem dito d'aqui para uma certa im-

prensa sobre disposições menos con-

venieutes da academia. Não hn nada

d'ieso. Os academicos que ainda aqui

estão, porque alguns foram já para

ferias, estão tmnquillos e adstrictos

plenamente ás instituições, quw aspei-

tnm e com as quaes estão pl!? mente

ida'ntitlcudos. Nem se conc= como

haja Quem possa dizer para d'nqni

o que não tem nenhum io de

verdade. '-'

casa do sr. Ferreira. e vi que o mar por aqui,e que desde sabbado em dia“- sam os presos nas cadeias do cidade,quebrava n duas cordas da praia, ao te. se não se modificarem as causas que mandou para alli 3'0 mantas. E' que otanto. Lá fúru, uu largo. avismvam-se deram origem z'quella fatalidade, tere- sentimento da caridade não se extingueas arestas verde-negras da vaga que t mos novas, repetidas, e mais graves n'aquelle coração essencialmente bom.
Villha_dúbmnd0*9° até á terra. e que desgraças. Coneçmu n'aq-uelle dia as Recreio mnslcal.-Nãosó mmto perto urrebentavs, em verga marés vivas. Se, nas quebradas, o mar nos enganámbs quandoafiirmámos quecorridamems força poderosadasgran- destruiu toda e linha littoral n'uma íamos ahi' ter dois expleudídos wánados levadms, que ouvem fundos na oce- extensão, ou antes, n'uma espessura de dados pela brilhantissima troupc do. _ tu o se desfilam depom r'um wreplt-o 200 metros. onde irá elle parar nas Rory'eio musical, pois n execução do es-

¡ie Vosso :t couliuu- P“áleüdã 0 Timm ml. Inurellço Mar- inedonho. '- = marés proximas? colhido e selecto programma nada dei-
,zmeiu os homens que ll“fms _até Sabe D673 “Onde. porque a Aqui lêem “ao QNQ* Nectar Que vv., mens bons amigos em- xaram a desejar pela precliãoanitídez e
u? riu. E' mais eleva- Objectiva é talvez naior do que gcral- Bído a 081183 da catastróiúe, que todos prehcndum nleste sentido a oriunda bravura com que' foram tocados os va-
m ¡uc é a defeza fuente se supõe. J se asseverou na deploramoa. , .' x ' humanitaria, e me desculpem, se não rios trechos de musica classica. Opri-

. ao¡ que nós te- imprensa, quc'queu se asscnhoreasse 0 que é certo, @que toi uma tre- satisfaço, com estas notas soltas, aos meire numero do programou¡ era o
_, a uma_ pane de budam. teria daniuado toda a rc- manda desgraça, d'estas que por largo seus desejos,

hmm, da me, encripto pelo nosso
_ @genus e as glâo banhada pelo \'ilo. Já se vé que tempo se farão sentir em todos os ra- Subscreve-me bom amigo, o sr. José Ferreira Pluto

M_ ,,-wgado á now¡ o plano é vasto, e ::io é d'agoru, por mos da actividade local. Até homem, De vv. am.° obr.° de Souza, um diutincto amador, que
que o leopardo noruando recolhe as á hara em que subi d'uquelle inferno FERNANDO ou VILHENA. mais uma vez añrmoo os seus creditos
garras quando presente que podem de destroços, estavam já. destruído¡ _---o---* ' de inspirado mem. A concorrencia
aparar-Ill'as. Assiu' ha de estendel-as 87 edificios. Pelas informações que ob- RENT““ foi grande e os applausos estiveram á
euroccasião que lhe parecer mais pro- sequiosameute ›me prestou o sr. Fer- Pela solicita comissão Executi_ altura do desempenho, pois na verda-
piciu, por_ exemplo ,nando os ciumes nando Faustino de Pinho,o umr-attin- va, da Juma Geral (reste dísmcm fo¡ de é admiravel_ a apresentação d'esecs
e as rivalidades da velha Europa des- gira na maré do meio dia o periodo da enviada ,w governo a seguinte mpm_ maços, dirigidos tão superiormente
fechaer em guer'a de extermimo, maior bravezu. E todavia, repito, esta- sentam-m¡ .' pelo fino bom gosto do ei'. Jtrlío Fel'-
iudo occu ar então sem nas¡ dar um va muito lou e de ser o no na lin ua- .

- 1 - ãol' t ' - , q _. . g q 7 E b'th _;_A Comlnmh “mic“, Dale_ terra, para quem todos os e ogtos s
¡ro ex eusos e rios terntorios, mal gem do pescador, se chama leva. Nas

poucos.
. ,

h_ _ gado. da Junta Geral do 'listrícto d'Avc'ro
defendidos e pessummente armados, nossas costas temos trabalhado Já com vem mpeitmameme a Vossa , l Para. o Natal-*AO MPE'
de que tomará conta para restitmr de-

ditado estabelecimento do nosso pre.

_
peor mar.

tado que, pelo Ministerio das Obras Pub!i-poxs de assignada ana¡ geral. E como Em toda a linha' se coustruiam @as WWW““ ° industria V- M- Hai“ P0' sado antigo, sr. Francisco Elias dos
então cada um truta de si, os factos pullissadus para defender os predios, :lííãgãdãmr sembpm'dãâ dia tem!” _3 “0m" Santos Gamellas, Que é no districto o

w_ U u . consumados legitimarão a posse adqui- que o mar ainda não batera,e que eví- “água dis &MSX; 0,180038??ri; É:: primeiro do seu genero e no paiz um
Lis os unicos aumha- “da por aqUelle moto. dentemcnte não reSlstem ao ataque. se

dos mais conhecidos e considerados,
unido encontram as Até então não haja receio de que

acaba de chegar o sortido mais bri-

. , _ _ _ bros pescadores de Espinho, victimas de um
a corrente continua a incidir no mes- dos maiores desastres do nosso tempo. E' de

ms praticadas muito as cousas se passem de outro modo, mo sentido. Por toda a parte se lucta
lhante e mais completo possivel, em

pelos agentes nor- ~* "'

tudo o que de melhor pode encontrar-

todos sabido, Senhor, -que o mar resultou
7 v _ i N contra a invasão das agoas. E n'esta

.l

se para a presente epoca dO natal.

aquolla costa.,~ sem duvida a mais importan-

campanha encarníuda da natureza 33%:23:50:35??Zicfiãoãâlwnfãwíiie. ladx está 't rasão. Meus mnigos.-Encarregaram-me, Onde ha Verdadeira-5 abnegações e 118- balnear, mas ainda e prinêipalincnte pggiue Quem passa alli, por certo não pode
,brasa-m titulos pa- na verdade, de uma dOlOl'Osa missão! rOÍSmOS, a POPUIWÃO “Ilíu'se "'50 in'

furtar-se ao prazer de entrar, pelo
'int-m 41-.; ::mos ás Se eu soubesse que a historia da ca.- timmnente entre ai, que chega. a gente

menos para ver. Surprehende_ aquelle
no hglnuuu nosdie-Ímatrophc, que assolou o littoral de

e'x'plendído conjuucto de ññisslmaâ

ó o centro mais populoso da beira mar
d'oste districto.

a não comprehender como a fusão 'de
"in Ítit0_fispinl10, contada, como foi, pela im- tantos elementos valiosos em trabalho

iguarias, agradando não só a em¡ qua-

lidade recommendavel, mas ainda o

Atacando_ MWMÇBQH** Hi..
toral, o mar deixou sem abrigo muitos ech-

|
' j ~

tonarcs_ de familias de pobres pescado,, res,
'vtllm- « prensa, era apenas um pallido reflexo de deleta, n80 conseguem fazer pamr que huge vagucíam por Espinho sem terema, E“, l da verdade, talvez, tivesse resigme a murcha triumphante do oceano que enderecolhor-so, e que recorrem á caridade meio' e boa ordem porque estão dia-M.. nas suas mãos o, honra do e¡¡ca¡-go,que lá fóra, uu amplidño serenacazul, não P“bãtáPO m““ “mim” “úm- postas em toda aquella vasta casa, que,'inn › a sua ::mobilidade me conferiu, e u que tem um“ Vibração de dó” Para es“? i"“ clama Êãuéñomég (1;: ea“? ?ruim m' assim cheia e quasi completamente to-

rzu_ eu, sinceramente confesso, [ne nâo fOYtlllllO ¡01016050!
providencã que, em seu nx, mada, n05 parece Milhadã, pequena-

âs- sinto com forças de carrospouder com- DCSde 0 extremo N- 0- da !na da são implora da rcgia muniticencia, e que Alem de outros uumerosíssimos arti-r- pletamente. Liberdade até ao limite N. da costa, a não .pode deixar de ser considerada como gos, recorda-nos termos visto em gran-a Não .se avnlia, não se calcula o que praia apresenta “In MPeÓtO Si“iStm e md““ 3191”“? humanitária e. ”PÉ“ “1° de quantidade os seguintes:foi e o que é aquelle enorme sinistro. desclador. Em toda a parte, dispersos :mgrfggndãgãàde ”guunça mdmdual ° Doces, true-tas christalisadas, fru-l-[a n elle todas as horror-0535 apparen. pela areia, apparecem pedaços de tra- Assim :OBS e cartaz¡ de que 0,¡um atas 866088, queijos, COHBOTVM, vinhos,-u d' nm d'esses pllcnomcnos geolo- VGJaIIIBmOB @Scalavmdosa restos de P3' um dever legal, a Comissão Districtal De- licores, chouriços de Niza. Fronteira e.me convnláonmn e ahaha¡ as redes destruídas pelo mar, enormes flo- legado da Junta Geral d'Aveim, couliaudo 93593110 de Vide; azeitonas rechiadasLições, e deixam apoz si, alcon- cos irregulares de alvenaria, estaca- 11° Milo e “mamãe (1° $973“” '1°. V0““ ocupam-(linhas de Nantes, fiambres!,as sobre o abysmo,as ruínas dos rias de fundações a descoberto, e ao Magma**
sálames, mmponis, linguas escarlátes,is e os csoolubros das cabanas, longe. a oito cordas da praia, batidas
arenques, bolachas naoionaes, france-tem n'csse quadro luotuoso os pela espuma revoluteaute, muitas ser-
m e inglezasp artigos de phantesiamgwntos de um largo incen- mnias de pedras das primeiras casas
para ,presentes etc. etc., tudo recebido.,levasta na sua marcha ovnn- que O mí““ levo“, @lava-das 001110 um
n'esta occasiâo, de Paris, Bor-deus, Ma-

.-;,_.,,30 cordão de adia-,3503, e protesto dos homens contra a covarde
lag-u e Lisboa.l descarnados os vigauwu- agressão dos elementos.

Como se vê, no estabelecimento do'z dos estoques ¡tendilhados Phra que vv. possam fazer ideia da
gr. Gramellas encontra-ee tudo o queelementos phau tastieos. H. violencia da iunundução. basta dizer-
ha de melhor. de mais tino e aprecia-rrsse conjuneto misterioso lhes que o palucete do sr. commenda-
vel, Não precisamos, pois, de ¡ecom-i grandes camlysmog, que dor Miguel Couto do Santos, que osm-
mandala aos nossos leitores, que tão9,;up.,sgagem capricho““ va n, 200 metros do ponto onde agora
bem sabem istocomo nós. Lembramos,

porém. aos de fóra de Aveiro, que o

m., L. da uriseria,e não mm se instullou a ultima linha de arreben-
.l 'norisouto da vida a ñgu- tação, estava defendido por um qnebrn-

sr. Francisco Gamcllus satisfaz 00m a Por aqui tambem é em grau Supe-
maior brevidade u qnmlquer 01100113' rior ao que se sotl'ren nos anuos mais

uvez, levando pela mao mal' dc alvenaria e cantaria, cujas pa-

mcuda, por preços com que ninguem frigidos: quasi que estamos na Síbería.

.ao passado numero dissemos ter-se

queimadoãñlha do pescador Manuel

Atuqueiro. Não se sabe ainda bem de

onde veio o fogo que pegou na roupa

da desventuruda. Umas visinhas dis-

seram que, momentos antes, _haviam

visto na rua uma gola d'urn casaco a

arder. UnG-se por isto que algum _ra-

paz utirasse o punno ínccndiado para

o quintal onde brincava u pobresítu,

com umas irmãs pequenas e inexpe-

rientee como_ ella, pegando-Be-lhe o

fogo á roupa. Quando' poderam ouVil-a

gritar e tentaram &colidir-lhe, era 'já

tarde. Ficou-_lho apenas !libre o corpo,

horrivelmente queimado, um @admito

da camisa, per sob a qual se' viam

u'um estado horrorosamente repug'nanr_

te, os intestino¡ &mbem queimados e

enegrecidos pelo fogo. Hõfrí'Vell _

Obito.-Falleceu' ha dias no

hospital MiMisericordia rd'esta cidade

'uma infeliz rapariga, a quem ha tem'-

po succedeu a desgraça d'um cabreíro

a aggredir com pancadas, de que lhe

resultaram fortes coutusõcs. Dizem-

nos que foi victima d'um'u pneumonia.

Consta que ha processo contra 'o mal-

vado, e é de esperar q'ue a justiça o

castigne rigorosamente.

PoliLdm-Qneíxam-ée-nos os

moradores da Beira-mar de Que não

appareee por alii, de dia on de noite,

um unico guarda civil; E' um 'ponto

quenâo pode estar assim abandonado.

Actojulgam-A camaramu-

uicipul de Braga resolveu na sua ulti-

ma sessão dar a. uma das mas da ci-

dade o nome de rua do Conselheiro

Eduardo Coelho e a uma outra quase

está abrindo a denominação de rua do

Conselheiro Paes d'Abrauches.

Pnlverisadores con-l

tra. o mildíu._-Boe noticia para

os nossos viticultores!

Para facilitar a lucta contra o mil-

diu, o sr. Vermorel, constructor em

Villefrauche (Rhône, França), acaba

de decidir a creação de estabelecimen-

tos devendo. em todos os principae¡

centros viticolas 'de Portugal, para que

os viticultores possam, sem incomum-

do, adquirir o pulverizador B'Eclas'r.

Felizmente.-E' hojeo dia

mais pequeno do anne. O romper da

aurora' veriücou-eeás 7 e 53 minutos _e

o occaeo completo realis'a-se ás '4 e 4

minutos. Dentro em palmo começarão

acrescer, e quando isso succede a na-

tureza exalta.

lãs-io notavel-Na Guarda

o termometro tem all¡ marcado 2 graus

abaixo de zero. - '

Em Chaves o frio é tanto que a

agua que tica de noute nas vazilhas,

dentro das casas de habitação'u'ppure-

ee de manhã gelada. '

_
Para o Africa. convergem actual-

lSl MESMO monte os esforço:: de todo o mundo ci-

¡ d'At'ricn nào estamos villsado. l'cjum ossacrificios que está
Em, Por obrigação p“- fazendo a italia para se sustentar nas

Inn x de ?onscicncia r g Wilma-'l de que 5° í“WWW“- Vejam 0

laio-ts queremos rcími- l que pratica a Ivngkzerra, já com a oc-

18 conveulcucías ¡mr-EG“Paçâo do Egypu- .lá tema“'lo “lar-
s ::coitariumos u'csse gm' a réile que pur“ndo do Cabo, com-

        

  

  

  

  

  

 

  

   

 

   

    

  

   

   

 

   

      

  

  

  

  

   

  

  

          

   

: u que do nosso lado

l .uLnLU que a Ingla-

,llxplllSO da umbi-

- :A n por nós a opi-

du Europa. E este

ia força enorme. Não

i com o egoísmo da

› seu lado eulileiram-

todas as nações con-

uto que ella apenas

linguagem inconve-

I¡ do 'Iimes e do Stan-

Ltas allusões menti-

   

              

     
  

 

Pede a Vessa Magcstade

se digno ordena-r quo pelo

' Ministerio d'Obras* Publi-

cas, commercio e industria

o a expensas do governo,

soja immcdiatameute cous-

truido em 'Espinho um bar-

racão, ondd sc 'abrigam as

victimss d'aquella ,enorme

catastrophe, que reduziu á

mais horrivel miseriu um

numero iuoalculavel de fe-

nnlius.

E. R. M.

Avoiro 20-12-89.

A couunissão districtal,

Jos; .Moritz Barbosa de. Magalhães.

Jusf Prrrird Junior.
m lu. redes medium lo' lmos de os asaum., ,

pa pl“ MWM?! Prrcum da L'rus.'imaginam a phcmmeuo e que no primeiro impeto as aguas o , _ . pode competir c em qualidade supe- lPalta (Pag-nn.. altas forr- Notícias da 1 “ra-
. .ar-solamente da linha fizeram dobrar pelo angulo do N., e, E digno do maior louvor p zelo rim. a tudo o que por ah¡ ha_ "eu dim?“ ha ;em dnagun que na“” da____E¡ñ 737__pnneceu :mms
nim. Diñicil ainda para assaltando por esse lado o pelaCete, da Coml“lssllo Exec““m' que $0.90“ Agradecmlento-_Aca' a população. E não é eo alli que o fu- da manhã de allte-llontew l pa-
l' todos a estudar as destruíram-*Vo em qui““ WW““- P01' MWM?“ d“?ínpenlm a a““ mlk““ bamos de receber o seguinte que gOã- cto se dá. E' por muitos outros P“ntoe, lacete feetcÀlngirJé 'Sep'- ton¡-

..~l;;;«_g do regime“, das aqui calculam vv. a. potencia com que dom "wmv-'- Mw POdÉÊdO esquwm" tommeme publicamos: hlfeñzluente, sem no jazigo' que' a nobre a (ln

.-. p--~ moro curiosidade, a costa foi atacada, e. comprehcudem !1105 30 PPM“" 'le *13"'l“l“legr““qllel'
, . _

. . . . . Grutas às innumoras provas de sympav Caso grave.-Dizem defactlmente que só um COIUHHCCO de cuu- l 16 docmmlnw (11¡ 3““ ¡mam-“'51 “17-9“ ::na que recebemos por ocasião da nossa.. .
› x e estão atacados de iu-" " ' d ' lnms v tos i ou ue o nobre ministro das ' ' \ ' '- v' › r' nn' o .lover de sora- Blagauw ql

sas excepcionaes podena pio uzu' a- 0 l) l l hd ?um l¡ A ”11°- “:th l' ° fd; lluenza quarenta cavallos de cavalin-

- - -
., . ' . ›.“ ›. , ' "

- torna ”m1 O R ' .

uelles tr stlssnnos resultmlos. Dbi.“ um““ '« r““- a um “l 0 “1° * ”em“ “.Pmm? "m“. “l a . -. I . ' 'o -
q . l . "as“, p -p todo o publico e illustrc imprensa. Não po- “à 7- A3 U““Él'arfças 55° 69931156?“Dos palheer dos pescadores, qse J “ " V _. . ____ _ _ _.77_ demo, 4mm, .1,, Massam- o.. 45x!““ srs. das todos os (1135. Havendo o maximooccupam o ponto mais proximo o

A N_ Francisco Gumollal, José Mourão ein-min cuidado na applicaçào dos desinfe-mui', nem ruínas ficaram. O mar lam- à_ v, --A da Vilhena: Q qq cmnte.; .s no tratamento dos cavallos.beu-os por completo, pttestauddísassim EXI›I q V ,I ¡ÍVYTE Porto lu do &ClélublüAifrilzuiID-;epu- Em¡ doença" benigna gm¡ com as m, à“ @Luis-rá: :mudessf (página-mais uma vez Que o ortuna po- o . '4 . "4:. é. 'u -- ACH¡ Belmgm_ pessoas, é multas vezes ata nos cn- na. o sr. con e a Bm““ra Os 31's.
lo ;2,- um: cer: Gêltwü lr““ 8¡ 345» de bres, quando algum r'wnomeno a des' AOS sl'ã'w 515-* igllautes a Actor Dias. vallos. Em Londres, as comPanhias Fei-amido Caldeira. Eduardo Caldeira
ar, naquela; ponte, u l1Íto ral c re- tree, nem vestígios .Lixa da sua pas- quem ha dias nas diriii- solemnidade__oomo dis_ dbmnwus carruagens e ¡mnspenes e Francisco Caldeira. _da casa da Bop.

se bahia, nem o estado do !Dar em¡ ao menos, lá estão. '.uillo um protesto, pedimos¡ a 111w de sa-_ ea festividadeem louvor do Senhor das la-se d'uma centena de cavallos mo'r- de ha aunos completamente cega e sof-
.uo extraordinario que podesse.. :sem r: :u grossas paredes estllllaçãulítse nuas, tisfazerenn al.. hdo Barracas, na capa”“ da mesma ineo. tos n'uma só ¡ga/ria_ ima de' ha muito uma enfermidade, a

_, g col-.cum de causas estranhas, mlmmlann.;z.;mndu delm;derem-se,atéao esbo- quelhet¡ fizeram., cação? que em¡ restaurada muito de- [Emoliçâo pmxlma. 'que foi resistindo. apesar do sua avan-

L,,_,_Íu,, ,no 0mm “paço de tempo aquellu ;pensaram dos mais alicerces, dp nude .tu chao-.galo g¡ 'a. .
ccntemenle e queapresentavc uma de- _Vac ser demolida a praca de touros cada edade, gracas aos decretos e cus'-.un y gmodissima obra de. destruição. 6" v _dentada .um. &35.11le030w dos coração aprimorada pela solicitudedas da Serra do Pilar, para ooustrueçào dados de ien dito moedas'mduos

Graciosa 'tem no cemiterio do dialeto,

_freguezia d'Arcos d'Anadia, a cx.“ sr.”

D. Anna caldeira, solteiro, manu do

sr. Gonçalo Galdeira Pinto, com quem

la 'nobre defunto vivia, tia materna do

sr. marques' da Gracioza e da ex.“ sr.“

viscondessa da Foz d'Arouce, e pater-

7'4.I:4, muralmlulo 0 movi-

= ::e modificações

w- 'o oceano sobre

,_, niguem. Diner-

,J ,-, .. mar que _ex-

,._,_¡,. ._ ~ " n catostro-

'. .M , . ::win dos factos.

i a .qm weow. .cão. no seu
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. u' Quantas “em“ queme 'msm tmb”“ ,níahlmm' “um um“ mma-”no. eo"“ tan¡ . Pro'npüdâo devotos mordomas. (bastou a festa re- da grande avenida de Gaya. recursos da sciencin medica. Era' uma
.ex-l \hetwcíü de à““ @um da w“" “ ,da n' ml“'lade' “a“ [num88mm e cavaljfelns'mo 30136' ligiosa de missa aolemne com exposi- Suspeitas de um cci- senhora demuuas virtudes, e fnz não'.
_ l 'qsmmmpma evolução se deep-ml animo âbíulnül Hão de passar semasre- deram _1a ao nosso ,-.
Il .
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O _ 5 _ _ _ _ , _ ção. ede tarde sermão pelo rev. José me hedionda-Q administrp-A é. pobreza. D'aquisiguiñcmwo talos
pm. ns. praia,sem WWF“” "w 'im- '. ml“l'umçs recorda'l'm ganham' and.” af.: “1 .as-n *'hleL-emurs- Pinto, reputado orador, que pronuu- dor e as auctorulwles Judleluee de Vil~ oeillustree dando“ eowioleomm

_ ,73,3 M, 'sunde¡._ae até” Poauul alcance mit-;pique emu: nus tristes certos de po- zumbi) llhtglçllílñvrf semp-(1545 _Énu um (“cansam (bacana, e “n. ml.. la Vu““ :mpmmam na “vmgnução de __ Putin *num Fm.“ hsmv'-., .' w m ate 45.5%)th :..zs vivas? Em Wii“ as mmdp! mas' 'sem ñlagmuas de marmore nas Yan...” ua' “ i l"” “o r” "' assistindo a tudo a Popular e concci- umas suspeitas de crimu' oommectido onde me lixar r. sua maiden da, com
n n ml: til-o ap;- m-,lée cquiuociues, se cllas rottxcldexii:co¡›ni_¡as bem trabalhadas, e onde o sol'nhec'aunuu ,47 :Ella Phym.m0n¡ca_Avm-mme. 190¡ "a f,.eg,,,_,,,,, da Laggv que, 5. gerem sua &milimomw mnigo 3?_ Canin,

o¡ ,j ag'. ,L.,-._,,,,,5_ c m. _mar agitado, as aguas !mudem O; mal se ceara pelas frestas da madeira Notas u

 

_ , ,
ceia'. z., ~ muito concorrido o local, que é pitto- certas, reprcscntmu uma das maiom H'Albnquemue. Minute d cegonha-riu

;ou-s:: m. u meme' nttonl e não deitam, todavia, .na sua¡ desencalnnh _ llegl'ossou a «as ,e o-sr. [A 'rem' e depois a musica andou a peu_ depmmções do MPM” hmnmc_ Tm_ e Wãadohekito pm ,amamado "'w' M1140"“ ”WWE-fem 88583 llstrõee sanguluoleu- Ponce erradamente :1 tnncsta dcs- (tm-dilho Cubrle Wa_ bit"" citar os novos moi-demos, os princi- tu-se do mais repellente incesto, :tg-u ..- Grande numqu oc lascas dos

(“AMM _ h especial_ ¡ tus, que levaram hoje ,l Wlllaçâo de apparnmo destas cabanas sem valor. ¡ ¡bg-no coronel de dorm_ l.
ines e honrados negociantes do pesca- gmvado: com a morto .violenta do fru- relações do abolisn ;criem
'1, a quem se deve a iniciativadat'uuc- cto d'essas criminosas relações. O in- Alexandre de Sc' .ora. W"

e. queimando-se muito fogo do ar. dividuo que se suppãâiduas vezes pac, agende e. ex.“ s.: o. =r d'
Confraria do Santis- e. usmssino da pobre creauç'a, é um em- genro, filha e w

uuo.--Reuniu na terça-loira na sa- pregado publico. - ~ Luciene- _dv I »v
_ n'istia da egreja da Vera-Cruz a di- 1-' hyloxe I'm-«Em Initial ñ», aimln.tincm ::nn-go, o sr. .Ano ,ção da confraria. do Santisiiimo pa. real-im“..m unmmmmm, - na (wwe. A», qn..

. . . C““l'as “m d“ mms l“ a confecção da lista provisoria dos riencias otiiciace dc um remedloau'í'-'ltaii-'
í“,pmagm ¡agilng transformar superhemlmente grandiosa cooperação das almas boas, siderados negociantes e e

› .z :-.:' . . . . . . . . .
'os mordomo“, _no hão de recebe: :de eujadescobertc autarca'

v ,V “5,, numa., u sua dispsiçigpmunva. todos generosa iniciativa dos nossos S. Thomé. Que s. ex.“ c' m, ,m 4;., 33 do Wu, a“, 2:, 9m 4. 5;“. @1,3th,

.-l:: r presenmr den I Eupinlm a ruína, a pobre-u¡ da mise- que carregado sombras e de tristeuas v
MMO dos musika_ ria, \ldhares de vezes temo v¡sto,nasleste doloro-_ussnno quadro. Porque i0- revisão ,raw _gun_ n_ i K

' _ lgmndes levas de ¡mu-,crescerem sobre ram os abrigos de mmtos (.lcsgrzwanlosÍ _.. Acha-ge ¡reg-,za melada, u

' subito l «aum a Corta enormes musas (ngm. que se que o mar arrastou comslgo, pOI'que;g¡'esso de. ;apituh o :de seriam-or'
,_ Eu, ,3mm exclui- ,desfuzcm frementcs solreu praia, enloram unntos infelizes que perderam ?amu tempo, o uma.; :5-: minuto'

31;: uma. emprczu que depoisde de¡ e doar: dias de tra- tudo o que tinham.
aq v hm .mm, balho :damage goiano .solo. mal con- E é para estes que pedimos toda u

..le tomar parva irc ¡vw-:o da jm::
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r 'li . 72.7; -' 3;“? ;1; p v Ã A”, à, .:; - Í'tv,
ova. molestia.~ &gnn- Doré, fascículo n.° 4. doc. N. :In- '

altas uma molestin Afim illustrado, faleioulc ,nf «1, ON . H . '. _ ' x vr m'partido para Editora. v

WGodim, ínspe- - Ú Ra' dos por: Era
crer-da agr; tnrsnocirculo de coim- neste “Concede, dramas'
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e. _ o academia, rente"“ É' Por a-.ilogu que lhe dá o. ei; e ficando cbmtudo 1. io

¡mém _ não. Wa- O'eubmevíno-«Bema treinou-as « me ao :..r .a. 5.'0 Esmddbeàod'eüe Hit' 4 sem *
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e tô a , pad a n __ ,
.juntar-se o'b'om que @gvme

l am n "' e tor' os. o s _ BMW“ m ogna'n, ouilc ser ç ' Ale e 0.031'. e goma“ um_ o w.

..$.r._--~L<-<“_'i'-1.lzll "F-1::: ,l '. BULK** .› _:› -_.:_ .v-..Á o . ' , . v l' ' 'l'r 4-' .V
l' 'u lui' › › ll' l ' . V ' . l 'l ;M

.V M:rííl§5iüõt

região agronomicn.
a . e . ¡tor-a. . _ o¡ de Gallet¡ o o herdeiro da coroa sepodia esperar. O submari _ ' g

de 13938, que a “dilatação d¡

mediccp~ «11W0bñstãsrevistog 'li Em breve será o rei de Inglatgruàno do porto de Godin-.com grande v ~ e

Õ gelo Em !cual religioso e scientíé'w, orgão_ › -
< pôdeobtd' na gen'th 13

tem. mimar-'Loewe uma .mas.    
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. A _ _ 8.3780.gelrorjá o consideram sendo onmpmmentado pelo_ sã. do:Acari,etnia de Santo Thomas @Aquin É' ' « . t'
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hole¡ cadwkilo . :lehrbaoa *Por Fraga ,do s_,,,,1 . .o

,_ . ,_ . l_ o l . m ?arames ° J“lz men”” 9”' 4°“le A ~ dos @vmãimtotyspanhàes m-Wo o íc-Datm, Suas MIL-- ata_ &E; o Estudo gem lucrar n'n- da qgwem cr, Ã* w 3 i

"WWW“H“"99'5'“5"M em““ “'° 1.1 6° VH “5“”- . ' 5° 9 “Em“ ° (1“? h“ de Em“ .M Manga”“- W' .eñíavam fun- sen-da e Almas seguirão pelo !ado Ina colhem de 200~300u elos, . - "

do
f' 3 WMM““ “81531613 195182, que _não GQRhDCe pela¡ A certa (hit-@Mía era. seguido orientado Rocio, run Augusta e TL r- moinhos-á a do proximo amo, a “um e ' win' o kappa

O (10“@14963 0°_ O?“ mon:: Ama“ 5¡ 01.13.9035“?05 um e “1.13 lnfhçl¡ não olhando; por Milena¡ WIP-'lia destinados Em noitada Paço até ao largo do Mairizi- lili# 48:000ê000, que teve ditam g di“íncgo, _' ' ' "l ;o

orem“ 3° “1'91” '°' 9°."” m?- ”mais“ .M1980 a“ Publwões “sem me¡ derme R @me diminua á imprensa. O pio. em““ sobre tio-WMM"- m rm qualquer encargo Impor- nem desvios causadas-PÓ¡ "Por

”da", 'E'WÕPP Che“? ligam queaquelia 03354' -. ' WO ,Pltl'ñordíml'fñgl - r¡ mesma submarino, depois de ter permanecido cantando-man¡ a osglmonia da ou- cíonnlicqhe o mm do Duro tenha a um_ o¡ “aguas de mc.

, de a”Al-gm'mw” “Em Ú “sem“ “mmnhml-Mtodâw _ &9'11“qu PMI-"33 W “t0 de P01' 31m &emPo suhnerso até á base melhorem da cidade ao nom szttísfüler e ainda Bco mrgem para code'naVegswlw'uos

l até que (”É Flw-90m““ 93310108190' 3° WWW . .P .5 « 99': M dura' muitos _annos um da tar-re optica, submargiu completa- rei. Depois competidente átomo¡ lazer toe no nugmento o consumo
7 É A l

tenham dotado de existir. Em dezmto - Os Ezplendoves do Fe, preces-xo, cujo ganho é muitas vezes I meme, A bandeira
casas, os resultados foram bons: a tem- _ rfeito da revelação e da sei
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neon a superãeie vn-á com o mudam do mnmorgno tl
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.me provavelmente se vei ficará dmdas aguas dostsound

 

aneis., da death .io para noezeiãe, que mais di-
poraturo abaixou, o inflamação dimia'r é e do mais, pelo rs'vereudo Moigno,

    

  

 

  

        

   

  

    

  

  

  

 

   

  

   

   

  

  

  

       

  

 

  
   

   

  

    

  

   

   

  

  
  

     

  

  

 

  

_ . _
se encontra n .n --uun a; _v '_ nos

_
l V qse as córes nn- Janella central do odiâeio e all¡ fsrá n ru.an o espaço de dinoo amos. que os ;,,byrimhos de becwçfñam atrai..

_
_

_ nham“) ;Mw gwm
cionaes do azul do inss; depois foi bai- proclamação do monarcha. Tanto o pr'›pmeutea pedem para exercer a sua nos encanbadas, dos j bairros pri- l'

num, sngmentaudologo qnenermxnou versão portugueza do padre Francisco O marqcmz da_ Cau. :ando pouco a pouco, até desappAre- Io-Detm como o entrega das chaves inlnsiria.. Mas esta propose tem aiu~ .unicos 4,, Lisbm_ «J ' 1

o uso do gelo. Não hours mortos, e ;Kennel Vas, lsscicnlo n.° 16, do ecli- _Consta ter ::di-«ink o msrqnez de cor. Alguns vapores approximaram-se

l

muitos dos doentes estavam gmve- tor Antonio Dourado, Porto. 1 ' ' '
serão tambem anunciados por salvas

aiii, e da de artilharia.'
'V v , . oücial 'de cavallaria _e ajudante.“ Na- vêr coisa , ma ue lies revelaess a

fosse .899503610 ;natalino tangente. anne de @Éblicnção d'agnelle excelle - poleâo III
alga q ' m

ge
e

da vantagens de maior alcmoe. A nd-

ministrição da rágz já dollar-ou que

,não acceiinva tabaro do Diuro senão

dentro do limits que a lei marea; de-

liberiçâo sem duvida legal, mas que

annulla 'o peussmerto du lei, dia 12 de

março do 1684pqre pernrilçi'ndo aos

povos do Douro onlivarem llOOO he-
ctares de terreno e mstrínginglo agora.

a compra á declina para: do édnsumo,

vem nnnullnr m s'a maximd a

t'.

Porém, que n cermienodbra l u
marcas, qu:: a vasamaeoõ vento pen-Í J
Loiro empeça n rs rural'-3üili§navío, que A
a tempestade se üvrans-'áá'horisoáie l
entre 3 despedir 02-' mio¡ Widõmíl l
os einbamços mtsccm, brown 'os 'espiÃ '
nbos que ndo permittein* inibe¡- n Rot,

os perigos Miner visiyêlsgc'medbnhõs;
insupernveis, quawts gi ' _'sfionúinel;

las defendendo o ;rula V
'l

fada das aguas du poetinde '

v

baux, primeiro mondo Patti. Ro- do lo ar da. submer

mente atacados. to) dr. Lees tem por - A Mada lauro-ado O n.° 264,
' à"

Nas creanças, o .produz um alfeito te jornal _ _

u scienoia. Pouco de _ ' o submarino -á revisto ás na Áve-

mais rapido do que nos adultos. O au- crenças, e, pelas innovações _que apre- da sua gloria. O marqqu de Cam¡ exPeuju mn mr PW' _ .. passa tropas, _
ctor 'do metliodo reconhece que elle v, _

. . Pad**

_ y v ¡668 no estr _ v iro 'noi almen- Huctunndo a a o ' ' .

o ooer 11188 que se deve combatertal o lêem. Afora a belleza dos 86118 58'1- teá Rua ' Mg“ l pa 'p - lg“ m um““
eEeito dando oognac e aquecendo o rinos que .representam as novidades fevereiro de 1877 os 'dois esposos se-
doeuse. Esto pratica assemelha-se á de mais gosto em Paris, e 'do tratamento da' bronoñite e da an- além das diferentes .noções littersrias hn alguns _annos com o toner Nicolini.
gina por meio das applioações daagna que tanto o recomendam_pelo esmero

'

 

Em frente de Such-¡ingestinla no esta-
nsvegou velçanegke até elle, rio nopnvidn'm ;me awe geito' le-movondo-ee com ums facilidlde ea- vantldo.

   
  

    

  

 

  

  

    

 

ição d'a llôlll lei. Mas a r s'- Ao norte-S_ Jun '-1 A# “me x :l
Tornos-se a fechar a Wl- pela um lion nx tarde haver» no tu 2:; aindaqomrt vantagemllnoz- .Rana, formando com E¡ do _ ”li

.
A attitude Papa. lho, 0 MViO “Miami“. e que' a Ie- pegada. Ajuda recepção solsmue pelo testsvel, que é--dar um grande chope, a [mm Pera pc* ' e “Wifi.

f"“ “0 P91“) e
; “guto“ “89'“ -Por do maioria_ nene guir expelliu dois torpedos, um que iw'do novo reinado. mento¡ cultura,inwdnzindo n'aquel- redor_que .ó pad“ in:

andou em moda
_
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