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Annita Mga » que fez das

seguintes quantias:

lies canudes de sr.“

ramarn ...... . .

Des pesraderrs. . . .

Iii-. lenha durante

tese ..... .. .. 40853770

V;:ler de pinheiros

lerades gratuita-

tuineute du Estru-

inuda para a raise,

em renstrncçãe,

de irmão de ex—vn-

re - pri-rideiitc de

():iinare. reine se

nª de repelidns al—

lirinaçnesd'umuu—

lieu :'(!)“I'L'SIJOIZLICIL

te d'estu Villa pa-

r:t (! Juru/ul (IG

Í'Jstrn'rrjn. . . . .

De uniliu rereliidzide

Anti—nie llerges

il'ê-tliiieida. de

Vellegzl. . . . 945000

gatti—362

“2835592

9053000

8005000

WTA“VfBmmmkmKD W“-

Oi'lll. ll lili llllltll lll! use

-_4—qu_+—_#+&1—+533»4—39_&«MW

O GUVEllNU E A SESSÃO

Vue se. zqqirnximunrle a rea-

lrerturii de pzu'linnente. () ge-

rerne, (reino se sal'e. não se n.-

prrsenta às eznnaras tel eemo

rslaru quandn lei «.leeretm'le e

:uldlznnentn; deis des seus mem-

ln'ns, es srs. Conselheiros Emi-

gdie Navarro (: Marianne de

Uariullie, pediram asua exene—

ração. A sua pzisszigein peles

ronselliesde eerua l'ei d ignamen—

te :tSSlgltíllâvlit pelas mais pro-

fundas e. prereitusas ri,-termas,

ende e superier talento e anti-

vnlade inlinigarel d'aqnelles e-

nergiees e poderosos lurtuderes

se allirmaram de uma maneira

irrelurlerel.

Que e digazi nessa situação

llllttlltftfll'tt, relativamente pre—

spera, e & reinedelaçjãe de todos

Os serviços; q te o diga o aug:—

mente da receita publica pela

mt'lllíll' lisralisnçãe e e orçamen-

te ultinnimente apresentado na

cam-are dos deputades ; que o

500 réisl

Mºzen réis .» '

  

diga essa predigiesa actividade

ein melhoramentos matzriacs do

paiz para cominedidade dos po-

vos; essas esclielus lllllllSll'ltteS

(: agricolas espallizulas pelo rei-

no paraaperfeiçmunente. e lan-

tas (: tantas medi ins sabiamen-

te tomadas. lluinens d'estes,

quando voltam à sua vida sece—

gada, emliera tragam desgostos

enormes, trazem tambem e agra-

decimento de pai/. imparcial.

Ninguem eeme elles sell'reu

() ataque terpedaeulinnnia, de

inveja eda inl'aznie; mas nin-

guem ainda [atlhon]. ee deixar

0 aderue de peder,reeelieu Ian—

tas manifestações de. svmpsthia

(: gratidão. Pele umzieppesiçfm

(lesvuiredzt dirigir lhes ns :tta- '

ques unus deres; pzidc :|. amei—

çrie desenfrezula inspirar as ea-

lumnies mais turpes ; e pude,

emfim, a sede de poder incitar

à guerra mais lnnxa e iu'lr-ee-

rose; mas e quenzida d'issn pil-

de () esrurrcer lhes a ylui'lít de

iudel'cssestra!i;.llimieresemirem

de seu p-iiz. nrm :qiapzir :m m t-

eifestações de um pniantissime

llllt'lllO e inergiu iueempararel.

As injuriusde que leram al-

re são uma prera de seu reli-

mento. E' da histeria de tudus

OS tempos ode todesus Innncns:

—qu:nito mais valem, mais per-

seguidos são. Se não teme clc—

tructores as nullidudes. Para os

lugares reges nn ministerio en-

traram es srs. Eduard” Ceellie

e llessune Garcia. Sue deis ne—

mes que tede e puiz eenheee

001110 de parlmiieniari-s experi-

mentados (: de Vllllus "nutrientes

de partido progressista. Um e

entre teem puruiuitas vezes ren

veludo as se.-is superieres qua-

lidedes e é de crê: que nes elc—

vudus cargos, que lhes furam

eenliznles, os seus merecimen-

tOS se acentuou! mais ainda.

E', peis, assim rreempeste

que o governo pregressiste se

'na apresentar ue parlamcnte.

Não lhe laltaui os elementos

cuestitncinnaes para mutinuar

ne peder, tem a e..»nliauça da

(aerea, de paiz e das eunmras.

As questões irritantes. que se

. lerzintaram, deixarei: de :.nnei-

çar & existencia de ministerio.

e, per isse, preeiette lenga vi-

de. 4.) gm'erne. pai:—',. apresenta-

se forte às eauiaras.

Qnd sere. pintªm. a altitu-

de destes. na »» 's ls uppe—

sição para cem e gerei-uu'?

l " Á'àing'úatnms ' ' ,
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rã tumultuesa, repetindo-se te—

das as iirlcmroses scenes de

.,.— _.-_..__...__._.___._.._._._..___ - ..

Viiv'utjllrea'eáes

!Aununeies e cemmuni'caites, Helin..

:Bepeti'çãe;..............,.......

] Os srs. assignautes teem () descente de 2.3 "to-

,.. . __ n -

Dizem uns que a sessão se— tazes teem por título :m Fias—

co (éeliec) cozitpleto do empres-

tz'mo do yoverno pertugnez -

janeiro, en talvez ainda mais horto em Paris. Para justitiear

correctas e augiuentades; dizem

outros que a sessão será tran-

cste titulo transcreve—se parte

ele um artigo do Jornal do

quilla e. que a eppesiçãe mui Commercio. orgão dº Cºll-

dara de taetiea. Assim e deu a

entender e cerrespemlente de

Lisboa para 0 Ori/ninercíe do

Porto, que eninite versado em

questões de eppesiçãe ao actual

gerei-no. E' passível que egre-

pn dus nrruziças tenha reconhe-

clc de Burnay. Em alguns

cartazes eita-ae um trecho da

consulta juridica desri dr. .“fl

nnel Maria da Veii'a Beiràn, eu

volveudem'essc ieeumeute a

respnusaliilizlznle de sr. minis-

tre da justiça; ureusam e nuss-i

eide e mau caminhe, que állé pair. de lniueurreteire e ealulei-

agora tem trºlliaªle, sem pf'evei- l'! e repre lutem [nomes.—'as d.“:—

te para as suas ambições nem srs. Hintze Ribeiro e .Xuteuiu

gloria para a sua muse, eape- de Serpa! U çerrespen-leute de

nas rem desprestigie para o par— Paris para um jornal de Pei-ti.

lamenta, e anura iueira tentar insus iai-itu e Conuncreie «lo
a . [ ,

NOVOS pl'lJ110L'lStlS: (: l.!!lSSlVlÍ'l. mus

_|:i là dize prererliie: quem ter—

Powto fui. o seguinte commen-

tariez—clã :tgera pergunte eu:

te uzisre...l€staeppesiçãe «teme a plÍlJllifitÇài,l de taes eirlazrs de

em m.:l. é uutural que assim deserediteserãprmniwida nniei

lutitllt'P.—-D:l!tl:tl5, se a i'qipesiçie e simplesmente peles intereset-

mudasse de lnt'l-lm ne parla- des ne emprestimn de [l. Mi-

inrute, em de r-rer que a tires- guel, ou andar:"). ttnnliem nietti-

se mudado taniiwm tnt sua im- da n'estci. prepugandaindir-mre-

prensa, e :«ss'i rentinua com es sa alguma inllnenma eeeulti ?

SDIlsluuleeÍS prin-esses. Nada, Eu creio n'esta ultima liypa-

peis, nes luz esperar que essa

meia duzia de desraira=lus, que

quer levar e peder de assalêo,

se apresente agem d'eutra ler-

em. l'lntretuiniçi, em ielitiea, tu-

these».

Us cartazes não dizem que

alguem de artuul gevec'uepro—

nletlessc diidn-ire; lullznn zipe-

nas ein premessaseceiii;.ireiiiis-

de (: pessirel e nós repetirunes s-is teu.:nlns peles srs. Serpa.

mªis uma reze qneaqm teineã Hintze e li n-nuy.

dirte :—e:<timurennis que. tedes E' nceessarie nãexldescui—

tenlnnn & llllllltl (teinprelicnsãe "dar este uegeeie que diz res-

ºde seu dever, para que e per— peite :] dignidade e credta de

tinnente mie ílGílllC de perder e nesse paiz.

prestigie e para quee pau. que

pega aos seus riqiiu*s:-iitziiits's,

E' necessaria? ver se a m

in./[nenem occulta, ESIste e de

nim l-L'Illlzt de lamentar zi l'erina que ordem e para que lenha e

porque llie mrrcspnrlrin nes piste (terreetire.

seus Stirlilil'lns.

'l'edos leem & lucrar com

isso.

-—---—vy»:“cx'£i travªvª-—

TENTATIVA DE DESGREDITO

Noticias chegadas de Paris

dizem que ali se encontram pe-

lzis esquinas grandes cartazes

:nnarelles. ende se lêem lettres

enormes: —— [).icmnenlos judi-

eines : «g;/mm (l"t bancarrota

de governa portugues.

lnmaes de Paris, relatives

3 Miguel, u,:n tclcgrmnew de sr.

 ª Hintze Ribeiro e algumas pyr

lim seguida trzniserevem-se t

algumis em leme-ações des ti'i— i

questão de emprestime de D. -

Estes cartazes seriam escri-

ptes pela mesma penne que tre-

çeu e follicle de Anwers?

E' uma questão de honra

sobre que é preciso lazer-se

muita luz. ' '

 

V l?]ltb'OS E PROSAS

 

 

—

cªnivete“:

._.-.*...

NOTAS DA seems

Passºni) caru'iml, bom Deus.!

it * Nªa'st: aun-;» da Gra-gi d: MS;»,

lilllLIJEIÇtthli) «p.-le planeta MMTJ,

2313 i'lílf) !El'? fillglflll 0111211. fcpúl—

Enfim, que por [O ['ÇflS zipnxa do

envie, *t 15% nsiãoria arrastou-5:

CONE!“ ()PlillõllS tªilcºlllii'il' ' gillllíls il" glivlfl'llil pill“ Sl.“— Sll' S.“.liilíl-Úlil'Ç—J P N' 35513 ru lá, (ltd-

t ber se. paga Oil nã '. Outras Gnr- , petalas de lama (: envolx'idis(luan
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'nlum grande silc leio funcreo.

 

 

Tel.) 33 armi agora dºuuu pre—

coce seriedade que d::stoa visi—

vclm re:—: d'esta alegre cdade, que

area dos m) aos trinta, vigorosa.

e sam-lide

[Yani-:s não era assim. Por

iaso me recordo dos meus tem—

pos aureus com vivissinu suu—

dade.

R'ris havia em qu: um ru-

paz, por nuit eum.) c miis fo—

l'nio, nzin entrava. l': qundo cn—

tmssc, sempre sem notavel didi—

culdidz, nªr-.) safa huelumz. A

vérgizilu [kara-lªw sob a gram

ou se“) '! fuligem emitida das

.:hirmiés ..:nn a qual as rapari-

gis, em hai l') e adestmdas, ()

usszii-zlliwain a algum desceu—

.tmte d.- (Zªiarn. A côr da roupa,

essi era cobrrti por um] cargi

vivr tl: p ';; d.— gu'ii n 1. Depois

ia carr.-ada, pri-ug iid') pilos

zip-apos estroalosos d aquellas e

I'CJCDlCl') p:li.—; _sçirgdliadas toni-

troantrs das Cll'CllfnâtlntCA.

O; C'í'ÉS c os autos mm de

prefere-uii .ªs vi.-:timas dl inof—

fensíva folia «Vesa—:s bus tempo.-*.

c.trn-w.il:sns. DE cult esquina.,

arf—cleide, nªum dcszsptro pertio

mz, Stlt'u't u n cai) al: lata ao

mb). bit.:êi-lo—a p_lis calçadas,

assustadº &: si.—aa :srn-J (: acossa—

do p da) ripizie. Os gitos, esses

emm mrttiulez—ª, cui pine'las inu—

tilisndas dsleun prati, e, miau-

do piedosinitute, esprx'avam que

alguma dª mi.) cartum, n'aquel—

l: grupo brinsalhie jog-indo a

mbra-crgi, l'l.'.::;.32 com um pau.

estal'ir :l prirlli.

Em algu m mim de infantil

e par iss.) tl: innocent-: a graçi

curnamlcsszi, qu: estºnsiava des—

CtllkllJlthZ'HC p ”' css :s dias doi-

redes df.- alrgria.

E 11 todos os aai-aos represen-

tavam s: entrem-37.5, que pela

ixpetiçio mio pu'diam nu 16.1 a

sua primitivi graçi. Dªum me

lcm'uro em qu : o Manu :lcda Pin—

ta fazia cl: general.. de chipm

nt'mldz), ClS'lÇt agil-Hdi c tl es—

pa.l1nrrast1n.h p:li rui; e o

José Assiz, de lavrador, chapeu

«l:.-sabado c dobrim-d..) omarmd-

leire; c o José (larrclhis, de ra—

p-irig-i bzin lan; lÇl't. 'iJJlgiç'indu

n vez e s.tr.icoteuile as ancas

b.":u fl)l'.12ÇlLlLlº5 d: trapos. . .

Pela sua part: () rapazio re—

citiwa () tcstamcnto do !!,tllO. A'

frente, um de grupo miam des—

ulmadamcutc n'uin tambor ou

no fim-de d'uma marmita, c de—

pois srgliiam os outros em 2 ti—

les, mirslunde gravcmznte, nªum

501)“:er ur mirçiul, as espadas

C'n':l'.tS de ferrugzrn descansando

neliembro clii'3itoe es penacnos

V.,-rmrlhos das birretin'is de pa—

psli') pintnlo n'uma equcmn—

cii ilxiiztiiii«,ii.1.l;i de aribcscosg ::

ao lim, n'uma gliola de ripas, o

crpzitilzninatla n'aquella infantil

entre-:ladi, olhava tristemente

para aqusllc bellico uppamto,

sentido o seu brie exemplar., não

sabendo do tristissimo piradáro

onde () levavam.

Tude petri, perl“, D':s.;:-s
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bons tempos não um rcsinn 5:-

não dOlO'l'OSlS rezoralioâcs, a

mim principalmente qn: m: veio

constrangido :i viver hoje só kl: i

 

recorda-ções. Aiud'i honram m:

animava uzmzilcgi'ia, :ipzms r:- .

Ha 4 maos; que ester: ::=: : '

nós,—53501 _tºxlil, luzãdlzi «: pre- ,

ta df azcvicha, o ollnr (tis:-i it:

nus bondoso, descobritxlo 57:51—

prc no rosto um. pl.]u: ll'lº :;or-

riso., alegre :: fr.i:1:o. RH;-mpe—
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Silllç A U N (l'lf I(JlGS A ' tzni to muitu lumidado nºra os ter-

 

l-(OTICIAS DIVERSAS

Recrutamento auxiliem—

lmpwuc'ld'” “frªn ”,".“ mo- ! “dº ªº ªmªriª” “'N'-““' ""ª' ' Fim-un aillivuliis nuª burlas dns

mento sobre mim, remoçmçlo- ?

me, enthusim—zm'inio—me; mis,—

ai! (ls,- miml ——ll'.il'l alcgrla_«.l: cm— ]

prestimo, como o qu': o sol fli-

int—jante, peninsular, d:;dobm

sobre zu coªs subluzmres, e que

com çllc morre no p:):in: ali—

raujido. Embú-lle along) o olhnr

pzlu. escondia opaca (: desoludo-

rn do imoral lª,“ para () ponta:

que tenho do ollur, porque a vi—

dº. vue—sc- mu :.llimcnt': ido .].is rc—

cord'içíeu Ll-í-p.l.5".1-i0. Ahí eszá

'n miuh'i :ll'l'gt'll roiuv—zoéscentc,

a luz que me irim v. cxistcuil,

(lurznmmc trabalhada de profun—

dissim05 desgostos c cosilmda de

annvulludls COl'llZl'Llrl aiai—gl : '.

 

 

E a proposito dc me lembrar

dºmains tempos ijS'l dox, confron—

gc-m: o coração, ouvindo agora

dizer que o José Carneiro mor—

reu em Lisboa.

Em tipº.: do mtu támpô c

pomo mlis veiu.) do qo: ou. i-I—i-

trumog juntos em ”mimi-,; d'cs- '.

9 1—3 rcprcs :ut iq”) 15 do testamento

giilo, ms quics cil: nu-i—çi mais

entrará! Fomos tambem, chrono—

lozicimzz ::- brm (: it:"idido pira

mim., dos pri'n :irus disipulo;

do Abrugáo zu iu-jtrurçzio pri-

maria.

Lembro-me bem dªe-ase pri—

meiro puxo m viii-1 n::lzl;21i:.l,

utraveseridl dzsobrcszilaos, pict—

il.i de domicntos, toill (national,

d'ondc & 01d: aitt'lll'ldl frouxa

e momcmmmme. t': pci.) luir

mortico d'umi alegria. Entrei

pum ella. cfisíi d: cntfiusi'ismo,

mas breve em cada dilliLulJnd:

fui abaiudomudo uam illosão.

Os meus prlxmiros cmi-m rai-dis,

-—bons e louco CilR]ji'£lJi!í"-l—-tºnl0

ess: grupo de primeiro.—: dissipuª

105 do Abragão, a sort: os S:“p.l-

rou e os scmcou por este mundo

de Christo: o João de Castro cs—

tá commerciuute no Brazil, () Ya—

cntc marron—s: moralmente p.:—

10 sacerdocio, o Valle vue d: bo—

hcmio ªinda Pllll Vidi academi-

c.i, eu não sei 52 vivo, ,csquxí-

do de mim., pregºtdo a um cou-

stnutc d::nlcnta pali; colors dr.-,

mundo (: urrunudo pum est:

tomei do tmbzilho quotidiano, (:

o José Carneiro, atirando—s: pn—

ru zi tomou cm Africa., voltzi zi '

patria, encontrando cm Usb-'no

morªis, qu: pnm sompre :) sepa—

rou d: nos.”

Vac a-zsim rarcnudo, mais c

mais, & fileira dos r_ipzizzs do

meu tem ªo. Triste! Motto tris-

tcl Uns :ºgirr_:rzgmsc di C-Jª'l'l- .

mum éstractnwpclo seu destino; ti |

outros o mort: surprclimdc-os !

em piu-no vigor LllSLU. alarman—

dn jornada, aind; o sul da sua

fCllClddd'Z d'cllcs ”lil subhdo sor- |

riclcutcmzntc, largo e plljlll'lllS—

simo. .

O José Carneiro em um cx—

ccllcutc rapaz, —i11tcllig.:nt:, llO—' _

cito e empmh-mdsdor. Alcm— '

sara fortuna. em S. Tlmmé, on—

de abrira um cstubclccimmto

commersicil. D: Iai mmalwa abo-

mr & sustentação quotidiana do

szu velho pnc, muito :: qucbrri-

do e qnisi. qu: i.]iizilisiçlo piri

a vida. Est: louvçwcl :: louvado

procedimento se'nv ostcutziçío,

esta evidencia lu'níziosulªurn em |

[roubado amor filial, este sym- ,

quimico c nobilissimo saniimmto, l

Distant-: raro hoje em dl'l em ]

que muitos filhos são como aves

que voam do minh-) para nunca

mais conhecerem 05 p_ics, bas-

tar'm de per si só para aquilatir i

aquella boa alma, lavada c bem l

organismo, que a morte acaba :

de nos arrebatar inespzradameo-

te. Mas elle nio em só honesto

no seio da familia, elle era—o tam- .

  

..

 

' b:m no convwio de todos queo |

estimaram e que o conheçam.

' ser. uii cl “311. não rl v.“)

* o dr. (J'Jr'iuwvirn twn >=.i prt:

momdi uogtalgiu, vdlou pari l

a África, ond: o olªm». Er-iplcul :

lhe arrnimrl & Siªl—l) .* .l' "'I-l.“

ago rg virilu & reconstru .r ? i'm-, —

t.: ar uniu-sunt: qu: u »" rr. i «iai -

e te: pera iu Vldl. Mis (: ig. pé .

em Lisboa. e por poucos ..ii '.s o

nosso solo alzgrou. Br: : mor-

reu. '

Morram prinzipilimrite para

seu vcllio pn, cujo arrimo o con—

solziffio em.

E, coiizideuciri uohvdl mor—

neu rl porta dl pri-'nwcrv, (]ll'l-É'l-

do as andorinhas ixi vê'n crum'i—

do pelo espaço., Clºitltlh“1tf, 'ilc-

gram ::ite,'cntiiusi15'n “.;l'l -, tl? alo-

griw & vibram-s «1: amor!

Na primnvzru (ll Vlalll, (p;-r-

doz-se—rue estrªgisto e. rªin—3739

-_.).

vem qu': p_irziu, stuluilí outra

prizmvcm.

E agora que, pali fatalidçnlz“

lzi armam, tmn) Ll." f'líõ'ªl' dºs

meu:; SC—hPI'mR umi (*:;íírfidzi nzis

,
.

__,“ ":S-fill“—

cgr—u'i: de que o ill” Cirio; uu ªl

saio daqui pira Baia, n'; l« v 'A'

exarar o cargo de 'lgiíií»? al » n —

misterio publico uma o i! ._ªm 1.33

administrativo de lá.

Eu iri uma vc:/. fallzi. il» Chri»;—

tovzim. Record-ima; :? it mªri-rn '

entío zi um crianilgu ', -:*. 1.1.- ;

n;:tivwnentt, montijo o'iiai lla-

chorado burro brim.) .!» l'“ il'ii,

que lá está. no Arcziro, harm-

Sillldo de vez do;; seus tr-i'—,_—.l"ir>.=a

dri Vidi e esperando a vez. dos

seus cou-_;cucrc'; fruxhiros ': ou

tros bichos da par.-r «::.—aindª.. Em

iru etcellc'it: bairro, o diabo lhe

folie nos ossos !

Pois o burro brinco, cheio

de angulos c des-le ”ifiLl v, :iivi— l

nham—o uuninàiggstri) e fo- mo»

rir eternamzure zi. syn'iri 731—

trítu'clml (: rcsiuon li., oi.-iªrª.-

ros. Enquiuto a:) amil-luxo, de

[3.1be em pont-1, muito piru,

um ind-muda maiorªl—tuto, dci— l

mudo-s: ir por estes rwczrs Llít

rida, cnminfnndo diminuem;

sem olhir» para a dimu nem

pam :; esquerda, STlHCLUIJE) sym—

pzithiris e colhendo urnlmilfs, os-

so saiu dºUintr c sro? l)."is até

quando! '

lovir corumum),'foí nim 'oriziu— -,

(igrejas matrizes copinsnulhnn—

lima do livro do Recrutamento

izzilllur, para quo em todo o mir/.

ile-. lllilPÇO possam ser apresen-

todos Ei co.mnissão do recruta-

mento do concelho todos as ro-

clinnuções contra & inscripção

ou omissão de qualquer mmm-lm

infliwidamonlo leila, ou contra

o modo como tirar sido qeiailili—

(“ do cada. um nas casas do li—

YI'O do recenseamento.

No url.“ 31.º_il:i Lei do 152

do setembro do 17887 sc. "eunu—

moram os motivos do ijrclxunzt—

ção por iuscripção null-villa, a.

HillK'l'.

Lº 0 recensoumrnto túmulo .

domicilio ll-gzil;

:)..“ () me:-nsmmonlo lúru llii

rgilanle pl'flªt'l'lillzl. ou lei;

3? ll rwmumuncztlo

'in-ºm litllll'lªi“ fuiii—vido:

'i." 0 i'olfiriisoiiiii“riilo lll“

quwn iii lirur giro.—ªlivio uu esli-

wr pi'l'olíllllll) o sorriçriiilililrir;

5? O [CC-(“llS'Ç'ilillíªlllª l_lll'n'

zuzinrirlms que nos termos dri

lo.
—

: vin'ln cni'istltlllsionnl Oiii) codigo

»ciril. ala.-vam scr oonsulorudus

estrangeiros;

6.“ i.! roconscmnmilo dos

-qun tiverem sido cundnnnwlos

:). alguma das penas niuinres.

Diz ainda :l. lei que “to: .:is

estas reclamações podºrão ser

feitas. em qualquer tempo, pelo

proprio interessado ou por qual—

quer ciiliulão com relação :l. lor—

mªim, ou pelo aurtoi'i-liulé pn—

hliizu rosijoclira, o em um sli

requerimento se poderá recla-

unn' acerca d'um ou mais.

(lhínnunios para estas ulis-

posiçõog zi intenção dos intvrus-

szulos. Gorillª: so Suite ulnisu iri-

r: :». distribuição dos cnutlngun -

tes é o numero«losrcccnsewlns.

Quanto maior for esto numero,

mann-.é o numero do recintos

qtiªfllllo :'i resin-oliva fregneziii. Partiu para B'Z'Íl o dr. Curly.—

tovam. Deixa-Saudades, n ia; um

hcsxo cm apostar qu: lem-sau—

pam fora de 2 rumos. A 2 pasª

sos dzt villa está o Burani mm, e

esta praia modesta, atirada. alli

para o esquecimento, lm d: sur—

gir-lll: r_idiunte c d?.vcrlili iu

mamona; pai:; must esquece.“

lnipprtuinuilo, pois, nos into—

i'cssailos indagar se entre os

mcnloniilitur lui algum, ou

lllllCClllO fora da. l'regnoziu. ou

domiciliado em outro concelho.

ou estrangeiro, que, por deli-

dªdºs d'eªu “"ª mªlª Pªssº“ ] inscriptos no livro do recensea-

csrcs pedaços d: term por onde

' nos ficzi repartido o coração. .

'Esti claro qu: lzillo aqui. do

Christovam com) ripiz c não

como advogido ou como m:,igis—

tmdo; qu: este:; ar;); soziçies

eli: de:-:empe—ihou-os é::mprc com

seieocia c com CDÍtSCl._'31:1'1. Está

acimn de tudo a sua luzidu c

diammiian íntellig: icizi; mas o

seu com; ío ?. . .

Qu: digim os Pidm-ios.

Folio, pois, d) dr. Christo-

vam como excellent:- cª.-mmm

nªomi diversão a inv—v. l vi ll,

trubnllmst e ríizi'nrit: >*.“ Linn-

d.i.. P_irtiodo, (: inli'à uai l-º'ld—

I'ld'l qu: peniano-;. Bj-i ! :;n :.i—

vnqumdor, i'ugeuuo c "iª

em sobretudo amigo l.. ll.

Abruçiudo—o Simi-'N l.:l'l :.itc c

fclícitcmjo—o pelo seu um.) ':..llª—

  

. l-”,

-J eu ' resto as levidis hour:- -
e *

nzigens ao seu talento, do qual

não em u'este logar qu: tencio—

nam Foliar, como iai acima dis-

se; pois a par do tal:-nto, cu pc—

lo manos colloco o coração.

Ai! o coração ! . . .

João Vari'no,
&

ciencia llê informações. foi "re-

censcado n'estc concelho indo—

ridzimente. '

Assim se evitam muitos iu-

couveuiehtos que poderão appa-

i'ei'or nos ultimos upe“: ções do

recenseamento, por oocnsião titi.

inspecção o do sorteio. _

Cuidcm, pois. os interessa.-

dos d'osto asmmplu qm: () de

snria inqnu'laniint puro elles.

Arborização—Anda n Ca-

. mara rnlmmanzlu as suas alarm,-

“ duº e :lfulrlll-lSl'all'lU-DS, alargando

:is Síllt'll'lilt'fll'íls «Ius «hinos & :llii

, nl'intunfln «':iiiii:wian;<, il.-.atíninlm

. uns ;: vii'niros Lil'. uunuzis e todos

. zi prisão dos pneus:-s ar.-no: quo

Si) inovam, para cá (ll lll'll' e po-

; na lá da Estrumndu.

_ ':illomus já quantl no prímul-

ro mollmrznnoniu; I'zillnroinns, por

fim, quanto ao seguinti.

Anilnvnm (li.).illl'lSãlililS us nus-

sas alnmoi'lrís. De und-s formarmo—

uns de arvores eorpuluutas, de

grandes braços e de nilliagem or—

dinariamente germina», acarrev

 

I liortor de lã e um chapeu. lu-lo

  

 

 

rimos circnmnsiulms, chegando até

prejudicar a onde do (Bird ln que

unir-'in. Quaniloau sr. Mali.—i [M.-1-

:nml Juni) lvmln'nram zi podi das

:duunulas já era tarde; as arvores

liulnim bracvjmlo por demais. Em

todo o caso i—llo mudou as pn—lnl',

sem um. som economia e sem

'prowrim, porque já a esse tempo

”ello estuvo rotundo maispara (lªt"

so Hill) (dias às aventuras nªmtnr-

_ nas, que o giilunlozirnm _Gllln um

i'lososnorudo «: iuournvol rhouiui-

tismo.

Tmclou. pois, a Cimam actual

do reformar ai ªlíllnrtililS da vill.l,

que deviam ciulmllezfil-n muito.

Continuo o pelouro respectivo ao

sr. dr. Baptista, este uossonmigo

tem sido iznzanr—iavel em inform—wont“,

com ooonoiuiu e provinto. us nos--

sas alamedas. Cnuplot-iu «:o-tion.

chimento anno passado a HrlDl'l'

suçtio da restituiu «ln iªurml )lll'il, ri

qnzil n sr. Amilo (hl-"uniu! Jo.—n'ª)

nrnnluu destruir em grande parte,

:n'nnicmnl-i as novas :ll'V'll'eS, cor-

tnnli outra.—' i- inutilszinrlo quasi

todos xis. rcª-Stunts)»;

lidamos Mil quie zi ninlrniluz n

a ignorancia :winlnnlu V'lilêli'il pst"

anno zi destruir ll in'lmrisezçfii que

so :nnlzi fazendo m maamu ustni-

da o na lll'll'ílill'l'lllllêl dn Furadou-

ro; in.-is que os lllilifiêlllll'lli tomem

unid.-i lª, que :) lirincudoiru não

lhes lion-ii naruto.

()nnhoonxuul os hein nos tristes

o nus-:;rnvoix' quadrillioims, quo o

vinil-i mzn'toilndn do lil-Sr(«rsco :).”,

_ngrão muito iff'liilll'illlll ;)le

District]; rl'.lvcíro—, dasnvn't-iu

para msg,-s todos do iunuuudo rini-

dali—'um.

Quant.) il plantação das donds

por invii ill: «':iuunvim-s o. lll lizil»

sumº, conlicnzilo outro no: por clio

rã :, jà uns li.-ines referido por mais

(li que, uma voz. Julgzlm »l—u " mfê-

lznll' o mui—' (l.:llít unia-. nulo p'im

prvn'lor us arlei-is, lixril-ais u nur

sngnir quo ulii se:-uusurvu o pun-

nisou (: so desenvolva Fillllllzlllllãll-

ti.“. —.

Sulviln, pois, n diliiz'uldailo da

prisão das ondas, cºld Lllllfl'lil llíllil

nova em ii.-im o ungrunilooimooi:)

da nossa l.»?l't'll, quo nn.»- suis in.-it-

v tus tveiu, aliam d'um grainlo «la;

mento d.: li:.=.il:;7.'i o do hygiene,

nnni pmlrrosu tonto da riqueza.

Por ostu forum lic'im lizirutis-

almas ns Horus sementeiras.

ll:mru.snju :'i Cumaru actual.

Sempre a praga.-Mal-

dita pmgoo. dos maiores, que

não thlllKl. nunca! Temos até

aqui gritado no deserto; pois

rante & semana em que nao

lClIllitIHOS .lu :ipunta'uo publico

um ou outro hcruc till. quadri-

lha.

Hoje upontnmos Aum Mu—

t'in Maia e Annu—llmlriguos Pi-

chel, do Largo do Martyr—( l'u-

qoello Largo com que o sr. Amim

(Manuel José) presenteou o !llll-

nicipio melloznite u nun-lion o

insiguiliunnlo retribuição de 3

contos do rei.—').

Foi o caso que as “2- peixo—

MS, (permitiu sc-nos esta mu-

ilnnçzi llosoxodo CClCl)i'itllUSl1l)-

slnnliru). lurlnrziui :io Sl'libllt

Antonio Dias 3- our-ums, ! m-

no valor aproximado do 33000

reis. .

PI'CSHS. foram entregues ao

[maior juiliiriul, on-lc TCCCllCl'ã-I)

o premio das suas façanhas pei-

mol/iscas.

Mits, com seiscentos diabos,

é para se ir gritou-lo .ouiiu'e :

—Aqni d'el-roi, pairam,»- !

£) Carnaval—Um tudo na-

da bisuugiido de chuva, mas tulvvu

mais :ilvgro (: diverti-lo“ do que o

anno passado o oaraavald'ooté aa—

in.».

A mascarada nllusiva á Tema

Ovarense teve graça, devemos con—

fossul—u, destªcando nos n ligeira

do regente que não tem do apos—

soar-se do seu papal nem do co-

brir () rosto com mascara.

Aadnvam tambem d'onzlo :: nn-

(le (largura—'no algumas mascaras

alloi'lin'l-i Com tiil ou qual muuui—

lidade a uma ou outra pessoa ou-

nliccidu iiil villa.

Di,-rum bznlos o.; := ºs. drs. Amu-

rzil, Chaves e Sobreira, muito ani-

mados e li.)!" servidos.

Q.li.'ll'.'l [);-ns. pn'êm, que ao

sr. Amzirnl não venha algum dos"

gosto por mui omissh nosou Imi-

lu! Jil uniu wu lho foi retirado 0-

qniuhão que, caiu) cirurgião, FG"

u-zbiu n;) l'. nnp'nilizuia Sr.“ (Li Suu—

dc; o dimu nos qu), dnndo'so dª

guru o.:nosui » motivo, d:) novo lho

vao ser retirado aq-iollo quinhão—.

llonlrnonto não era omissão que

so limssu. Som l'lUVl'lil que o c:—

qnociinontn (: iiuperdozivol.

An sr. «lr. Chaves, que caiu

em egnul esqiiecuni-utn, quo suo-

i'mlurú? Queru subo Iii? lui vingan-

çzis terriveis: os burros, som (“disn-

su ;m ll'ilgíllijll'lJS, tanto:;n são ro»

nªrrados. . .

Nova emitida—«Está anor—

tu o orvmuça il l'uuorziOum' amanhã,

sogiinilu-luirn, a novo :scliolzi do

St'X') iusiàanliuo instilniili pelo lo-

gml) do nosso lionomerito conter—'

mimo. Padre Manuel Eleiiuo (io—

uios Fermi“.

' Foi prori'lo na regeu—Jin G'os—

, sn es.:lmla vil,;ilirãnmonto o msm

l antigo. puilru Aunibnl Ribeiro, il—

lnsli'u'lo Sil=7»'l'(li)ll),. cujos talentos

hmlissionzics nºi-i curvo—m ile elu-

gzin. 'l'ovo,,i'lo mais ll mais, (» pri—

meiro lugar no concurso aborto

.pum o llt'dvlin mto da os.:hola inn

questão.

. [nanil o tfnnlmzn encªrecer .1

gl'illl'll'l'ld u :i imgm'mnoiu d'esto

in. il'll'illllitilt'l. llugistannol—º) apl,—

nu.—; [run evidenciar—so (SHIH ii li.-i—

unar.-i iliJlilLll é xvloza pela instruc—

çdll puiulnr, :?"de do.—'poms cur-

ron'i por sua null;).

l-l” já a terceira (lSljllnll'l novu

dnruntu :: udininistrzição progres-

sista fl.-i Camara. Lugo à sua eu-

trada abriu a oschnlu do onsiuo

unniplunmutin' u'estai villa; llªllllôm

noi-ia uniu csi-lida do ensino elc-

mnntnr para o sem foininino n:!

l'i'ogucziu do S. Vicent; u hnjo &-

bro na rua dos l.:wrnl 'l'os d'estn

villa, ii uso-hola lllRlitlllzlil pum o

sexo um.—:unlinu pst» nobre doador

l'ndi'ie Porri-r.

E' assim que se rcºpondn, por

uma boa, zuluzu o honesta admi-

nistração, a toda essa onda alte—

rosa do Uilllllltlllll'i que é arma de

Cimluitª d'uma [in,-tensa opposi-

ção, (lc todo perdido no conceito

public.).

(! Elohim -- Voltam os

jos—unos portuenses :i noticiar

quo lui prt-soo .llaluco por un-

ilair :l. divertir—sonos ruas da ci-

llílliÚ do Porto, lllcllCllllo as mãos

nas :ilgilmirns dos transeuntes.

Úl'tt so (: graça do namoral

acluuuol-a já pcszyln pelo repe-

tição (: hojo iiupronria do tem—

po, _

Em todo o caso, vamos re-

gislzinilu :i nothin. :t lim do que

tolos se acuutelloiu do tal ma-

lit-co.

Em verdade, em VOI'llí). le, o

seguro morreu de YClllt).

Historia da Revolução

ch'lrlgueza do 1800——

llisti'ilmiu—so :) fzissziunlo Stº d'os—

tu importante [moletom da Casa

Editora do Lopns & C.“, do Porto.

ã' o I.“ fascículo do à." o ultimo

volume d'estzi valiosa obra verda-

(lleirznni-nto nacional do dr. Jisà

d'Arriaga, um trabalhador sincero

(: .incaiisavol. .

Notiticamm o: edilene? quê
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proximamente se precede::::dis—

!:ibniçfm do 3. º brinde, original

de Columbano Bordallo Pinheiro.

Continua aberiri :: assignatura

(l'vsla interessante publicação, quer

nos fascienlos, quer nos volumes.

Os editores pedem a todos os

s:.s. :issignanles do paiz e do cs-

tranreira, que tenham soiTride qual-

quer irregularidade na entrega dos

diversos fascículos d'esta public::-

ção, a lim—za de fazerem as suas

roelameçoes directamente à casa

editor., para este providenciar;

pois «me. ella tem feito as remes-

sas com ::bsolnla [mutualidade pa-

ra todas as suas Ag-mcias desde

que se iniciou a edição, que se

ache prestes a terminar.

José ('arnclro—Falleoen

:: se::iana passada :m Lisboa este

nosso bom amigo, que vinha de

Africa, onde s:: achava ha annos

estabelecido, para lraelar da sua

saude. muito deteriorada pelo eli—

ma :l':|(piell:l região.

Pelo seu trabalho e pela sua

lnmesiidado ia amonioando fortu-

na. n.“:n se esquecendo nunca de

sustentªr :Iiarianwnle seu par-.

Apenas :|:-sembarrou em Lis-

lioa, andou passeando. Foi então

que :) apanhou uma , :'rysipela na

rara, scgmpln nas dizem, pruslrun-

fio—:) para sempre.

A' sua familia damas os nos-

sos eordeaes e sentidos pezames

nr. Christovam (?o:- lm

——l*arliu ante—homem no rapido

para Lisboa. d'nndn seguirá para

Ih'ja .: nosso querido amigo, sr.

dr. Christovam Coelho. :'l' estação

foram despedir-se d'elle muilas

pessoas das mais ;;“radas d'esla vil-

la, :: a::ompanharam-no alisa Avoi-

rn os srs. C::mmezniadorBrandão,

lªroderim Aliragz'io, Neves liihrirn

:: Jose Mia. N:) gare lembramos-

nos do l:.-r risio- entre outros os

srs. Soares Pinto, administrador

do CHINAlho, rmmneudador Rusia:

(lr :'inihom G:":i:i1,d:. Angel:

lº: 'rrrlin. AIM:!!!» Bilanº,” Costi e

Pinho, Gomu-. l'inin, Naomi Sal—

vader, Joaquim Lagomzlm, e ou-

tros rujos nomes não nos escor-

rem ::resenlemeole.

Foi uma imponente e merecida

manifestaçã: de sy::.mp:ll:i:

Nus ((lfSÍNIIIIIÍHS- nos de tão

bom amigo ona um abraço, de-

sei.-:::rle-lhe mil vento:-as.

Destruidor e morte —An-

dave lirincaudn n'uma das margens

do rio de ('.ailhovae :: menor Ma-

nu:-l, iilho de José Duarte do Re-

7.en=ie e de Maria Custodia Perri-

re, de Guilhnvae d'esta rdla. Des-

c::::lon se. porem e caiu ao rio,

d'onde foi retirado p::um depois

por Antonio Duarte, Pereira Sere.

IV::hi a 3 horas era cadaver.

Sirva mais esta desarma de

lição :: to.los os de.seuidados e in:-

piuridenles. Aprendam inf:limnen-

to :: 'osie irisli<sin1o exemplo to

dos am:-flies :pieez'n olham, (emu

:len-m, pureus filho.—*, que por si

não reidam de perigos nem de dos-

graças.

lillllUllClOS

reuniram

JOAQUIM GOMES DA SILVA

O antigo óllieial de Far—

raia. sahiu de ca'/.::. d'elle. e es-

t“: csi::heleeido na T::uessa de.

Rua da lente, onde espera ser

pre. :::-ado pelos seus [remo.-7es.

Estahahililado a lazer :::-

d.: :: obra per:e::een!càs1a ar

ie. luzlopor preços commodos.

Sendo preeizo :" ' somem, en-

  

|

| HDS IiiNill ! l-i- ion).— ,

:ernisar mouis :: casados fre-

gnercs.

'Iamliem rola palhinha em

cadeiras e (!lliUlllSu. toda ::

oIJ'a

Espero :: :::-elemão dos srs. :

freenezes. 331
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Despedida e agrade-

cimento

Clirislovam Coelho da Cos-

la Pessoa. rolhan-I:: se para Be-

ja, despede se com vivissima

saudade de lodas as pessousd'es—

ta villa d'Orarqne :: linnraram

com a sua ai::iaazle (: com osua

estima, :l :.— :; :::es não pudesse

despedir s: pis—:::-lllIi'JllO.

Apmvoll:: tambem esta 06—

easiao para :lh'l:.leeer :: todos

os obs:—(poes q:::: sempre lhe

dispensaram. pri::ripaln:enleá—

quellas que :: ;:ro:op::::l:ar:un à

gare do raminho de ferro.

A rodas :::anilesta :: sua

prolumla :" indel: rel gratidão e

elTerere os seosdenminios pres—

liaeos na ridade de Beja.

Ovar, O de março do 1889.

._.-.____ ii?

 

A graileei. ::enlo

Os al::dxr: risslguzuln— agra-

decem [nenhum—in:: :: todas as

pessoas da sua amizade e rela

ções. que. se ligue:-am compri-

monlal as in: doloroso transe

por que Zli'ílllillll «le passar pelo

ll:llerin:enl,n do seu muito rho-

l'ado irnn'n. :! Lio, José da Silva

Valenie, hem como agradeceu:

a todas as que o acompanha-

ram :'i sua ullimzi inc.:rada.

Ovar, 8 de março de 1839.

Domingos da Silva Valente

Mui'i Ferreira Pinto Ramallia-

deiro ,

Mariada (Ilmia Ferreira dos

Santos ll:.m::ll.adeiro

Margarida Ferreira dos Sanlds

"Ramalhadelro

Anna Ferreira dos Santos Ra-

mail:::deiro

IlosadaSIlHl Valente. 333

 

Cosa

Vende-Se uma na Ilan dos

Bombeiros Voluntarios; no Fu- .

radomo.

Para liaclar, com José Pa—

checo Polonia, Largo dos Cam—

 

:areioaaia
aa.—; _- ISE;—

Augusto da Cunha Fermin

Palheira) ao :'(-similar:)! pu—

blico que :l:sde :) dia IG abri

mn mr:— :siahelmimenie por

minha ::nta.

hill ÇLIIID II'szl'éS. Alnffl'llfil'

:Ie Nikr'l c

assim're- ,

' : l“:“ L' (I:! NI

(Ilªlllllli'l'lllrª j'

m:. :l: pr '

H—lz'as',

.O OVARENSE

de de COH'GHÍCS de Ni:kel ete.

Tambem correr-il.: os mes—

mos, assim como raixas de mu-

Sica.

Pede aos srs. fregnezes e

amigos, que VlSIlcm (: seu novo

esmheleomienio.

s_aoa DA PRAÇA—8

Em frente ao III."!o Sr. Fran—

cisco Rodrigues da Silva.

Ovzuº

VENDEMÉSE

Quem quizer comprar uma

eira e casa e um bocado de ter—

ra, falls com Maria do Carmo

Gomes, da Rua do L.:mnnío,

::.º ii—Ovar'. .

336

riso:mw:

Vor;

I'IIÁNCISP” lili Eldª. Eli-li

em: mm

RUI—': DOS CAMPOS

Parªi-“ipa ao p::idico pmahriu

:maz :lll':::: *:*.» Ses'relnarid KI“?

rª: in:-'a. ?a“ uso: : i'll :::a faz se t-ula

:: qualidade :|:! obras“. assim «foi::l':

!: unhas para pug-m. jardins, eosi-

nlias (: para viu-v.:çõz-s de arenas.

mias liíliileN ”a.—*;H'ani em grande

:'l'lliipl'lllivllln, assim como moinhos

a::ihm::::|ir::.—: de tirar agua «nino

vento. Systema americano ele.

N'vsla ::flicina tambem se [az

toda :: (realidade do [Mill—JBS, gra-

dos e fogão.—:, Tambem se I'ílZifnl

torneiras (le bronze letão. Balm-

Ias para low-is. prensas para cs—

primir bagaço e para lagar.

ILXIIILLL

De como. bronze. latão, zin-

:?:"). "'li.:ball:m in: line:), Cobre,

clminhu.

O pmmietario desta oflir-ina

eniairega- se de iodo e trabalho

Comuna-nie & sua mie.

Preços rasoareis

3:17

OVA R

Ninhos e Ovos

' POR

EDUARDO SEQUEIRA

Com 9.8 gravuras e 16 Manchas

coloridas. |“:zprr5Eulandu 86

variedades d'evos

1. vol. br. . . gemea reª:

Polo correio II'HIILT-l :!:: pur-|A ::

: ipi—"rn e:;iier ;: sua in:p.::-r.:;,:-ga em

' eslampiilias ou Willª?» (Il! :':"|:':'f-i:;:_

A IIH.-"II.1-—Clll7.(

ckcl pequenos. Gianderaiieda— : e 90: Porte.

m:!inho—

Editora. Rua dos (Jaldelleiros 18

1idí7eoden-se

Uma casa no Furadeuro,á

Leira da estrada. quem a pre-

tender, falle com Iªranrisce da

lliluus na iiaiessa do Outeiro,

() rar. 338

 

4.1
RELOJOARIA

   
GARANTIDA

%;

5, Rua da Graça, 16 %

Antonia da Cunha

Farraía

Partieipagfa todos] os

seus amigos e frennrzes.

& que acaba de abrir na

Rua da Graça, [)cl'tO do

Chafariz, 0 Seu novo os-

tah: leeimento, onde tem

relogios :i'algibeira, de

praia e oiro, de mexe e
“.

sala, que vende por me ,-

7/3

  

 
ços medicos, sendo :)

mmimo preço dos de »

praia 43:53!) reis; -=:'

:» que mimpfee led,: :: pff

:piaiidade de. reloeios o 131
. ,: ' (. (»

faixas d: :.: war :. am:: É“

çando ind.oo seu trabalho

is:-ua:“SWXÃWWÓÉ

' SÚXÚ FORIE

AS MULHERES

DO“

AMEGÚS

V:)Íumes “illustrznlos

Wil reis

CAPITULOS

Um mnalha

Um fiasco

Por causa d'uma pinga.

Sonho:: realidade

Ii buscar la

A cervejaíingleza

Margot

Menomania do insulto

Oªlillio .

A sogra em acção

Elleilos das dimensões

Uma discípula de Niniclie.

 

_ Vende-se na Rua da

Alalaya—f—nf ”18—-Li3-

boa.

O GÉÉNIO

GI-IRISTIANISMO
POR

CHATlã.—*.:UBRIAN])

TRADUCÇM)

oe

.:;aaurro :;asreuo BRANCO

:::zvrsra rea

AUGUSTO Sl IIIOMIÉNHO '

 

 

Quarta edição correria, mm 10

e airuras :: em, e os rehaios de

] sector e do iradnuerr reproduzi—

  

dos pelo photo:;raplio sr. JOÃO

GUILHERME PEIXO'IO.

2 gr. voi. l“:—“ãº br.. 15200 rs.

[':-ln emrcio francos de porte-

a quem enviar a sua importancia

em estampilhas eu vales de cor

reio.

'A' Lirraria— Cruz. Coutinho——

Ednnra. Rua dos Caldeireiros, &&

e 24). PORTO.

 

CODIGO ADMINISTRATIVO.

APPROVADO POR

Decreto de 27 de julho de 18863

Precedido do respectivo relatorio:

:: com um appendieo, conten—

do [dia a legislação rala-

' fim. ao [mesmo codigo,

publicada me Ilo/'e, in-

, clm'ndo os regula—

mentos para

o sorvlço'dns expostos &

abandonados, e a ar-

roradação dos Impºs-

imsms directos e

En:!h-ceíos lllll-

':;h'ipnes e pa-

rochlaes

E :: tabella dos emo—

lumemos do supremo tribunal

adn.inistrativo, seguido de

repor1orio alphabetíco

(àâ'lX'l'l EDIÇÃD

E'vceo.br-"......" 800 rs.

Is:::::ªue-u-naúo..." 480 rs.

P:.o correio franco de porte a

quem :»miar :: sua importance: em

eslampiilias eu vales do correio.

 

INSTRUÇÇÃ')

DE

Ceremonias

Em que se expõe o modo de

eviehrar :) sacrosante

SACRIFICIO DA MISSA

POR UM SACERDOTE

ªr. ('. ". ªl. -

"Areca. edição melhorada

Approvada para o seminario do

Porto pelo ex.!“ e rev.!!!“

sr. cardeal

D. Américo Ferreira dos Santos

Silva

BISPO DO PORTO

Preço . . 500 rs.

IJ:-io correio franco de porte e

quem e::siai :: sua importancia em

esiamp:lhas.

A' livraria—CRUZ COUTINHO

—-iidiiora. Rua dos Culdeireiros,

18 e 20. Porto.

 

AUGUSTO LUSO DA SILYA.

FABULAS

erramos

[Ilustradas com 41 gravuras

E o retrato do sector

1 Vol. primorosamenle:

Impresso em excel-

" lente papel

600 REIS

.
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_
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Faz uma bebida cloliciosa ad-

dioionn nio-lhe :vlmoas agua e as-

sumi-; & um oxcoiimto subtmlode

limão & bonus—'in“. porque um

frºm.» dura muito tempo.

'l'nmhcm o muito um no lm-

cimnnolo do indigestão, Norma),

Uispopm & alin' do caiu-ça. Pre-ço

por frasco 630.) reis, o por duzia

tem olmtiim-nto.

Peitoral de cereja (le

Ayer—U i'vmnliio mais soguro

qm: ha para com o "fosso, Bron-

ciiitv, Asiínmri e ”l'-.ilmrculos pul—

Innnnrns. _

Eu:-arm composto de

urnªs,-a;»;u-cºãíâ'm do Ayer—

l'an'a puriiiral' o sun—,um, hino.-n' o

corpo o «um m:"ii-gzal das escroto

las.

(b reumáio de Ayer

contra as. sonhos Jªckman" 'm-

lermiioolow iiiillhíih'.

'l'o-ios n:“— rnnoiioq onu ficam

inrli-tmios <?: » nimmvntv mom'ntrn-

dos nio mzlnvzm «;;!!! saiu-m burn—

tos porpiu um mim «Juru muito

temo-n -

&ªêluins «miam-lhas ele

Ayer—4! uu-ihor purgnliw suo

ve « irª.?A-il'oli'ldlil'! vegnml.

Vigor são «mimi!» de

Ayer—fumante ;pm o cniwiio so

lomo hmm-o " roaimn'u no mªlici-

lo grisalho :| .um vuzlihinde (: for-

mll: 'Ifª

PERFEITO DESlNI-“iõ('lT.XNTE

!! PURIFIUAX'I'E DE JBYES pone

rim—'infoclnr c::sas o iznrinasº; Lain-

hum é m*xazielimno oiro tirar gordu-

l':l ou nodo-is «lu. roupa, limpar mo

tacs, o com ("cri-ina“.

Wªndo-so em todos as princi-

pcms “harmonias & (lngorins: pro-

ço Qm reis.

Os agentes .V.-unos Cassois &

C.", run (Io mesmho (in Sil-

, '. lu,)“ ! . l) ". |: .“

uma, -I. . oi 0 nao a.

fmmolos nos srs. Facultativos

que as roquisnizu'eni.

Guias para a. expedição de

eorresPooalonoia official, voo-

dem-so aqui.

Éiê'iºlãí'

D'iNGíATERBA

szoff
recolhido por soo Íiiilíl Ma-

dama de Wii.!

THADUCÇÃO DE

Maximiano Lemos Júnior.

Em Lohan e. Porto serão

distribuido: os fzisria'uios quin-

zºllninu'otv. moriizmlo o pug. .

monto no noto cio onirnga do

100 reis por c-xxin Vii—amino,

Nos demais: [erros d ) mino,

avi-asco o caqln fascículo () por-

te do Correio, ansiando por

isso Ilo rels.

Toda a correspondencia de-

ve ser dirigida aos editores

LEMOS & l:.“. Praça (F.—ilo—

rgh, KM 401%“).

Edição com reportuiio

' Preco, br.. . ....

oi plmiaoiic

._.—__

C=3DiGáJ CUMMIÉRCIAL

Approvnd-i por Carla do loi do “28

. do junho do 1833. o sou REPOR-

TURÍU ALPHÁBETÍÍZU. ”i'ª'i'liiillill

do rc-iuiorio Ilo sr. Mum—tro da

Justiça o dos ou:-ocavrvs al.-us (inum-

rns dos srs. Deputados o bignos

Pares da Nação.

230 rs.

Haendel-nado. . 360 rs.

Polo correio franco do porto a

qnexnonvior 11 sua importancia om

.:.»tampiihna no mies «lo roi rom.

A' Livraria—(“.um Coutinho—

âditom. Rua dos Guldoimiuzs. 18

e 20. Porto.

GUIA DE CONVERSAÇÃO

——ÍiM——

 

Portugucz, Irancez, ln-

giez (: allcmam

l'Oli

D. M. Ramsey ]Uiii'hiuii

Um volume lindamente carlonado

400 RÉIS

Vendo-so na livraria editor:]

——C|'-UZ CUU'I'INH'.) - Bun

| dos Culdeiroiros, n.““ 18 e “20

——POHTÚ —

NOVO li ETHODO PR.-VIII:“

PMM APRENDER

A ler, entrever e l'allar

A LINGUA l" '.ANCEZA

POR

JACOB BE; 'SAB.=1'I'

Anotar (lv) Methorlo prot-ivo

da lingua. bag/om, que (autumn

acccitação geral

 

Esto novo Melhoria do frziocnz.

[ova grande sopinioridnslo no.»: I&-

vros |)roovdnntos destinados zm oo-

sioo pratico do lingua I'rzuo-wzo.

Substitutª, wmlnjosamonlo o me-

thorlo ()llendorli'.

I vol. brovll 500 rela

lâncaclernaúo .. Wo veis

Livraria Portuense de Lopes

&CJ, soccessnros de (lim-ol &

(L'—Editoriªs. MO, Rua do Alum-

da,,lª23, PORTO.

CURSO oussxco

DE POETAS PORTUGUEZES

Unica solocla elaborada svgunilo

os programmas ollicinos, appro-

vndos por portarias fl» 5 d'un-

tubro de 1572, o 19 de nuvem-

bro do 4880, para us» das oa-

cieirac de [literatura portugue-

Zzl, tudo ampiiudocom nunoru-

sas notas biographiims. .grnm

maticncs. bibliogrnpluicns, philo-

iogicns, Iiistol mas, myllmingivos,

gengruphims « rritiuns [l'ul' ATK:-

'l'()NI() PEIXOTO DU AMUML

professor doonsmo livro, im-m-

bro de varias sociedades nacio-

nnes e estrangeiras e Escrivão

interprete da estação de saude

..do Porto.

! voi. bon edição, broch. Gªi) rois

Cai-tonado . soo »

Livraria Portuense. oh!. me

Rua do Almada—PGMU.

 

  'ª «' “”ºu ',; '. .Klv'“ '

,. ? . . _ .

in'zjo Nuinioo ne Carne

Unico legalmente auctoriwdn pelo

ovemn, e pria junta de saúdo publica

ãe Poringal. dormiu-mus !ogalisados

pelo consul gerei do (momo do Bra-

zil. É muito util na convalw'euça de

lada; as doenças; augmoula :(.nsude-

ruelmenle as forças aos Intinlth!

debilitados, e excita o appome de“. um

modo extraorilinzmu. Un": calm. dêste

vinho, re um um bom bde. Autu-

ie & von : m pnnclpaea pharmmu .

Mais de com mmlious alto.—“tum

:] soporioridwio (rosto VINHO pa-

ra combater a falta de forças.

 

da pharmacia Franco

Reconhecida como pnrcioso all—

naNo reparador e exa—liente toni”

mnisliluium, eau Farinha, a union

bgalmnte andor-inda : prioilqriadc

:. Poring-l, onde e de uso quai ge-

nl ha muitos mms, npplia—se com

. mais reconhecido proveito em pe:-

m cit-bein, idosas, nas qu'.- adm-em

do peito, em cwvdcmntm ue quano--

quer ;1 .. ao, em cçigmçu, alia-laico..

. em gera nos deitando; aim—«m

" "P ' "”ªl-

  . _ , Jams
Unico legalmenle nin-Iorimln pele

Conanm de Saude Puhiica de i'ortu-

gui, ensaiado e apprzwmlo nos hºspi-

iaes. Cada Írasco asia arouqanhado

de um imnresw com as observação:

dos nrincinnes meninos de Lisboa.

reconhecida pelos consolos do [)raul.

Deposito. nas pnncipavs pharmacius.

_AiiiANAGi—i
AGRÍCOLA, INDUSTRIAL E

COMMERCIAL

Para 1889

(“.rmtnnrio além do calendario

e prygmsucos, todos os Unllileui-

mªntos prooms do jurrlinagi-m;

il n'lirrulunn; ágl'lrulizn'n ; Cl'i'íiçã'l

de gado, gullmhas « outras aves;

coclirw, tamoios, abelhas. biohos

da Uêliil, etc.

Preço... 40 reis

Livraria '.“ortoonsu do Lopo-s

& C.“. Successnrus do Cluvoi &

(If—Editores—l'Uli'i'O.

 

REGULAMENTO

DA

Contribuição industrial

Approvado por decreto de 27

de dezembro de 1888

Com as respectivas tabellas

Emendado segundo os —-Dio-rios

do Governo.—n." 3, 5 e 8

.“lªreço...... loorels

;:Íí Pelo correio franco de porto &

qui—m enviar a sua importancia em

estmnpi'has ou vales do correio.

A' Livraria—Cruz Coutinho-—

Editora. Rua dos Calduirczros, 18

e. 20. Porto.

" "Cboioo ADMJNISTBÁTiVU

 

  

Casa Editora e de

Commissão
APPROVADO POR

tiveram de 17 de: Julho de 1886 DF

GUILLARD, AILLAUD & ..“
['reoeriido do requer.-lim relatorio

& com um opor—mime, contundiu

todo ai:-gisioção rrinliva ao ums—

mo codigo, publicam até hoje,

“6 rofornms dos vmprogmios ci—

vis, & Iioorgnnisnção do Tribu—

nal de Contas. oBlLIi «lªimicm

T0 I “' 1 » “'
IN. “ IAMS

nidade», qme ahora aigimms dis

posições do mesmo codigo, a V | AG EM

NOVA LEI no iii—:onUi'AMENTo

A Pola Europa

'l'abclla dos emolumentos ari-

Rua de Snint-André—dcs-Arts

Magnilico album ornado com

numerosas chromoiithographias

! volume em 4.º, encaderna-

do (4 fr. 50) 800 reis (fatias).

ministrniivos

E Um CUPIl'DSO REPERTÓRIO

ALPHMEETICU

Quarta edição

lªreço—brochado ...... 300 reis

Enífiuinrnaiio .. . [LOU reis

Pein (Tlifl'lªii) franco do porto a

quem enviar & sun importancia vm

estampillms '

A” livraria—Cruz Coutinho——

Editora. Rua dos Cnldeirciros, 49

& ÉO—Pm'lo. !

 

HISTORIA

DA

liEiMl'ÇiD P(iiiilÍlllÍEZi DE 1820

"Ilustrada com ma,-zum-

cos :'(-(ralos '

[)os [muio/ds Hill—i." "”Ilsll'f8

«i'm/[nulla nim-Im.

E dos homens mais notzwcis

do scho X Y! Il

GRANDE EMC,—N) lªATIiiOTÍCA

Yniiosns Brindes :: roda a:.

DO srgonnw, unnsislimlo om & magni-

iinos maneiros (ano“-postos & ex".—

' RECRUTAMãNTO núncio“. gulf !*l'nll'ssm'ns liisliln'los

lip Hull.-is Arms.

_ ()s Brindes«ii.—minimoso ca-

DOS exermtns do torra (: mar. a;; ;.sqignonlu wonder—su—liãu avul-

l approvmlo por rim-rolo de “21h10 sos pur senaum: ri.-is.

dezembro de 1887. A obra publica-WMS fosuiuulos,

semi.» um por mvz.

(Inda i'nsriztulo, grande formato,

min (31 pzigilizls riu.—tn iilli'llJlS “230

rc-is sem mais dospom :iiguum.

No hop.-rindo Brazil nula fasci-

nfulo SOU rn-is fracos.

A ohm (' iliusirnrin rom nota—

w-is retrato,—t um numoro superior

“| ,lU.

lista coils-cção lie ri-tmtos, ra-

l'ÍSSimíl, Vendo—s..- lio-io, quando ap-

purmfe, por I:). e iii libras.

A obra Clililplvhl, n|oo compre.—

Iu'luie & voiumrºs grandes não li-

rn'rã no :issignonlv pur mais de

I();5>000 réis furtos.

list-li :iiiex'tn :] ;!ssiglmlura para

nsla noinvnl (edição na Livraria

Portuense de Lupus & (1.'-—— Edi-

tores.

Ima rio Mmmin, Hii—Porto.

Ih,:(ft'iDCHI-Se propostos para L'or—

respomlontcs em todo () poix & no

_ ostrnngoiro.

 

REGULAMENTO DA LEI

Com todos os respecalvos

mmleias

60 rais

._..—

NTOL
º
J

REGULAMI

1 Preço .........

i
DA

Contribuição de registro

Com as.;iltornçons ff-itas pol"

fluoreto de 22 de dez.-mino de “1887

Qualquer fl'cstes Rvgiilnmen—

tos sc fomvlto [n'-ln ('nrruio [ronan

de porto a quem enviar o sua im-

portancia em eaulmpillms.

. A“ iivrarin— Cruz Coutinho -- -

Editora. Run «los Caideireiros, 18

e 9.0 —— l'Oli'I'O.

 

INSTRUCÇÃ >

o:

: Ceremonias

Ein que se expõe o modo de

celebrar o socrusanto

SACRIFICIO DA MISSA

von UM SACEHDOTE

_XL'GUSTO LUSO li.—X SILVA

FABULAS

OHIUINAES

[Ilustradas com 411 Warn/ras

E o retrato do nuitor

[ Vol. primorosameule

Impresso em excel-

Iente papel

600 REIS

Livraria Minoru (!.-« Gullo-rom

Clave! (ir“ Mwm-s & (Lªn—ªi!, Rua

do "º'niifllliilil- —;'i?Z-—«i'(,lliTU.

IP. ('. ”. ll.

Nova edição melhorada

Approvada para o seminario do

Porto peloexfªº e rev.“

sr. cardeal

D. Américo Ferreira dos Santos

Silva

BISPO oo pomo Nº(ÉSiâ rodac-

gíio íam—so io-

(Wii?'Erz,:::.:f'gª';isaiªs;31335121“..;1:da à aim pc-

ª“ iios primos do

Coimbra .

Preço 500 rs.

.»x' iiiroria—(IIKUZ(1013134110

_Bliilíli'il Hua dos Caldeireirns,

18 'e 20. Porto. ,

  


