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nomeados sem nunca terem visto

a região que vão avaliar. Para se-

rem nomeados devem ter dous

requisitOS indispensaveis=terem

n”elles absoluta conñança politica

os mandões governamentaes da

localidade e terem promettido ao

escrivão da Fazenda do concelho.

que hão-de fazer subir muito o

valor dos terrenos. para que este

não fique mal.

Apesar d'isto em alguns, ra-

rissimos, concelhos. os loovados

teem respondido briosamente às

S _

Animator¡ em Our semestre 500 rs.

Com utampilha.............. 600 u

n por¡ do reino necrose. o porto do cor-

“1..

Annuncinm-u obras littsrsriu em

ros¡ do dous campinas.

Punmonto adiantado --
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O ' No segundo caso, era egualmente Na epocha de dissolução e de in-

fs reforma das matrlzes uma injustiça que. os que nada differentismo que van correndo,

b' recebiam. estivessem onerados quando apenas se pensa em fes-

a com um imposto nemjosto. nem tas apesar do thesonro se achar

a proporcional, ' 5 exhausto. não era muito setemer

la _ _ Como a transformação dos1 a opposição do povo. at'l'volm que

13 Nao podemos deixar de advo- terrenos é periodica, periodica ã jà uma vez se fizera ver.

0 gar anecessmade da reforma das devia tambem ser a reforma das l 0 partido p“lingressista tomou

S, matrizes prediaes. Por meio d'el- matrizes prediaes. Mas e ainda 'g aos seus llomhros a

m lao imposto torna-se mais equita- conhecida de todos a roluctancia Como desempenhou elle esta

”O llVO 6 JUSlO. e ?fem d'lStO 0 lhe- dos dilferentes proprietarios em mÍSs'ão?

X' souro cobra legltimamente recur- consentier que os louvados pro-

a¡ sos que d'outro modo não pode- postos pelos din'ereutes empre- t

na haver. gados do governo e nomeadospor

,A Em Franca. apesar do gover- estes, vão avaliar as suas proprie-

no gastar centenares de contos, o

cadastro predial reforma-se perio-

dicamente com o fundamento de

que a propriedade terrotorial es-

tácootinuadamente a modificar-se,

augmentsndo ou diminuindo de

valor.

O mesmo deveria accOntecer

nn nosso paiz. Terrenos incultos

wpassam, pouco e pouco, a soffrer a

cultura, a proporção que a popu-

lação augmenta, o preço dos ce-

dades, reluctancia que se mani-

festou quando o partido histori-

co, pela ultima-vez que occupou

o poder. quiz reformar as matri-

zes. Ovar desempenhou então um

papel importante com os celebres

fuzilamentos d'Arada.

Cremos-:que somente devido

a isto os governos tiveram~msdo

de mecher n'esse cahós de injus-

tiças. Adoptou-se então as medi-

das que figuravam ha pouco e

an- reaes sobe e as communicações, ainda hoje estão de pé=a aum-

ia- ja ferro-viarias. já simples estra- ção, pelos louvados da Fazenda.

13- das districtaes. ,municipaes ou vi- das terras quando estas sotfres-

ss cioaes, as tornam mais faceis. sem a mudança de proprietario.

ui- Outros,que se applicavam apenas Sem encontrar a opposição dos

são a cultura dos estrumes. melhor possuidores, que isolados não ti-

or- agricultados, sobem de valor e a nham força para fazer valer as

ras . produção annual torna-se maior. suas reclamações, o valor da pro-

¡ua Ainda outros são conquistados às priedade ia assim subindo pouco

aguas nas dilierentes lagoas ou e pouco, chegando quas¡ a amu.

m pantanos que outr'ora apenas ser- gir o valor real.

viam de focos de infecção. Mas esta medida trazia ainda

LO Ha porem regiões em que a gravissimos inconvenientes. Alem

ferlitidade da terra se esgotou e

a producção é nulla ou insignifi-

cante.

Nos primeiros casos seria,

como era, uma flagrantissima in-

'justiça que os proprietarios se ne-

gasaem a concorrer para othe-

soaro com uma verba proporcio-

:nal ao seu rendimento liquido.

de continuarem sequestrados das

matizes muitos terrenos produ-

ctivos, de propriedade particular,

outros. porque nunca eram ava-

liados para serem vendidos, con-

tinuavam a figurar por uma ava-

liação exigoa.

Antoalbavasse portanto a ne-

cessidade de 'reformar as matrizes.

   

'cito '

ITOÀ FOLHETIM 0 diabo é de pelle de burrol

tos, Esqtiteoi-o. . . Mas emfim, quem é

das, o se vagem que rem! saudar a au-

rigs- BALLADAS EM PROSA rora do fundo d'um bosque, com

r0- um tamborf. . . Olhei não vi na-

mdo -=*=- da... nada a não ser os tufos

nas. d'alfazema. e os pinheiros 'que

descem até la baixo sobre o ca-

minho. Está talvez, para aIli, met-

tido n'uma monteira, algum dla-

brete que quer mangar com-

migo... E' Ariel com certeza. ou

mestre Puck. O velhaco natural-

mente disse, passando deante do

NOSTALGIAS DA CASERNA

(“De Mlph 'Danch
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Esta manhã, aos primeiros cla-

rões d'aurora, um formldavel ru-

›o far de tambor sobresatou-me. . . nien moinhozcEste Parisiense está

llan plan plan! Ran plan planl. . . demasiado trauquillo là dentre, va-

l ' “ Um tambor a estas horas no mos dar-lhe uma boa arvorada ln

,o , meu pinhal!... Aqui esta uma Dito isto foi buscar um enorme-

aliás cousa singular. por exemplo!... tambor. e. .. Ran -plan plano...

' Deito-me logo, logo, abaixo da ran plan planl. . . «Não te calarás,

cama e vou abrir a porta. maldicto Puck? vaes- despertar

mi" Ninguem... Ornidoacahou... as minhas cigarros.

3 a Do meio das moutas molhadas,

dons ou tres passaritos fogem ba- _.___

o ' tendo as azas. . . A brisa fogueira

5 , canta nas arvores . . Do nascente Não era Puck.

sobre a crista fina dos Alpilles

accumula-so uma poeira dourada

d'onde o sol sae lentamente...

tolet, tambor da l3.'linha,o'csta

occaslão cum baixa de seis mezes.

s _ Um primeiro raio toca ja o tecto Pistolet aborrecia-se na aldeia,

"I'll-v' do moinho. N'este momento, o tinha nostalgias. este tambor, e.

“m“ tambor, invisivel começa a ouvir- -quando lhe emprestam o ins-

trnmeuto da communa - v a e,
se nos campos sob o incognito. . . _ .

melancohco, rufar caixa nos bos-â
Ran... plan... plan, plan, plan.

  

 

   

  

   

 

   

   

  

  

    

   

 

Em Gonguet François. o Pis- ›

Como o indifferentismo é o

facto principal com que o governo

deveria contar, opprimir os pro-

prietarios um pouco mais não se-

ria o bastante para impedir que

as matrises se reformassem.

Por isso, para que os rendi-

mentos do thesouro augmentas-

sem excessivamente, foi recom-

mendado superiormente aos do-

legados .do thesouro e escrivães

da Fazenda que exercessem pres-

são afim de se colher os resulta-

dos desejados. Alem d'isto devia-

se obter um bom resultado politi-

co com a nomeação dos louvados

e com a protecção dada aos in-

doentes.

Se se não viesse já, seria fa-

cil de prever o que adviria de tal

procedimento.

Por toda a parte apparecem

as queixas dos proprietarios não

só contra os louvados mas contra

os patronatos escandalosos.

Como os protestos não passam

de simples queixas, o governo

não se incommoda em attendcl-os.

Para quo os louvados sejam

nomeados não se attende aos co-

nhecimentos que teem dos diffe-

reotes terrenos e por isso do va-

lor d'elles: ba muitos até, como

succede n'este concelho. que são

.-_-__-_

 

ques, sonhando com a caserna do

Prlncipev Eugenio.

Foi para a minha verde r-Jllina

que elle 'veio sonhar hoje. .. La

esta, em pé encostado a om pi-

nheiro, com o tambor entre as

suas pernas, dando alegria eo co-

ração... Bandos de perdizes

voam de seus pes sem que elle de

por isso. A madresilva embal-

sama o ambiente e não a sente.

Nem-vévas finas tens d'aranha

que tremem ao sol entre os ramos.

nem as agulhas de pinheiro que

saltitam sobre o tamoor. En-

trogue ao seu sonho e a musica

observa apaixonadamente o bater

das baquetas, e a seu grosseiro

rosto de basbaque ri de prazer a

cada rnfo. .

Ran plan plan! ran plan plan!

«Como é bella, a grande ca-

serna, com o pateo de largas lon-

sas. filas de janellas bem alinhadas.

habitantes de bonnets de policia

e arcadas baixas».

Ran plan plaanan plan plan!...

¡0h! a escadaria sonora, os

corredores calados. o rancho olo-

roso, os cinturões que branqneiam

.a banca do pão, os potes da graxa,

as armas que relosem no cabide».

Ban plan plant Ran plan planl

«0h as boas marchas do corpo

imposições dos escrivães da Fa-

zenda, avaliando justa e legalmen-

te as propriedades e não lhes dan-

do o augmento de valor imposto.

Raras excepções que se perdem

no meio de tantas injustiças.

D'onde procede o erro? em

em parte do ministerio e em

parte'dos empregados que não sa-

bem cumprir com o seu dever.

O ministerio prepara-sc para

quando em opposição ter nm par-

tido forte. formado pelos louva-

dos d'agora aos quaes deu gran-

des salarios, e pelos escrivães da

Fazenda que procura tornar inna-

moviveis por espaço de tres annos

para assim os furtar ao justo cas-

tigo pelas prepotencias eleitoracs

feitas em favor da sua feição poli-

tica.

Porque a politica, o patronato.

a veniaga eleitoral se envolve na

reforma das matrizes, esta em vez

de serum bem e um mal. em vez

de produzir bons resultados para

o thesouro, apenas produz vexa-

ções para os proprietarios.

W

 

de guarda, ascartas que ensebam

os dedos, a mulher de vestido des-

forme com enfeites de pennas, o

velho Pigault Lebrun desappare-

Ihado, que arrasta sobre o leito do

accampameuto !. . . ›

Ran plan planl... Ran plan plaol

¡Oh! as longas noites de guar-

da à porta dos ministerios. a ve!

lha guarita onde a chuva entra, os

pés que teem frio! Os carros de

galanue vosenlameiam passando. ..

0h! o serviço supplementar, os

dias de marcha. a tina mal cheiro-

sa, a aza da prancha, a alvorada

fria pelas manhãs chuvosas. o to-

que de recolher a hora em que o

gaz se accende. a oração da tarde

a quo se chega esfalfado l›

Ran plan plan! Ban plan plan-

-Ohl o bosque de Vicennes,

as grandes luvas d'algodão branco,

os passeios sobre as fortiticações...

0h! a barreira da Eschola. as con-

versadas dos soldados. o pistão do

Salão de Marte. e absinlo nas ta-

bernas, as confidencias entre dous

soluços. os sabres que se desem-

bainham, o romance sentimental

cantado com uma das mãos sobre

o coração l . . . n
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«0 Gummercio do Minho»

Um jornal migoelista de Bra-

ga-al) Commercio do Minho» --

referiu-se em termos pouco regu-

lares à familia real por occasião

dos festejos feitos n'aquella cidade.

Não só nos artigos mas até nas

locaes dirigiu insultos tanto ao rei

como a rainha e princeza.

Esta attitude pouco cordata

d'um jornal que esta filiado n'um

partido respeitavel pelas soascren-

ças a traducção historica, levantou

contra si vivos protestos da cidade

onde via a luz da publicidade; e es-

ses protestos qoe a principio se

conservaram dentro dos limites da

legalidade foram depois desvirtua-

dos, levados ao exagero pelos ul-

tra-monarchícos d'occasião.

Uma turba, incitada pelos que

se queriam fazer notar pela fami-

lia real, talvez ,para seremconde-

corados ou despachados para qual-

quer logar rendoso, invade a re-

dacção, quer matar: ocavplheiro

que se diz responsavel pelos es-

criptos da ante-vespera, queima

em frente da redaáção os nume-

ros do jornal que ia sahir, parte a

chapa do mesmo jornal, e, para

cumulo de escameo. obriga-'o re-

dactor. convictamente miguelista,

a dar vivas ao snr. D. Luiz e a fa-

milia real reinante. Era o direito

da força que se invocava; e isto na

occasião em que na cidade de Bra-

ga estava o rei, o representante

da mouarchia constitucional, o che-

fe do poder executivo, e o snr. mi-

nistro do reino encarregado de pe-

los seus delegados fazer manter a

ordem e garantir o livro exercicio

dos direitos individuaesl

 

Sonha, sonha pobre rapaz. não

serei eu quem te impedirá!...

rufa atrevidamente na tua caixa.

rufa jogando os braços. Não tenho

direito de te julgar ridiculo.

Se tens a nostalgia (la tua ca-

serna, não terei eu tambem a nos-

talgia da minha?

Meo Paris me persegue como

o teu. 'l'n tocas tambor debaixo

dos pinheiros. Eu aqui copio. . .

Ah! parecemos bons Provençaesl

La alem. nas casernas de Paris. to-

mos saudades dos Alpilles azues.

do cheiro selvagem da alfazema;

agora aqui, em plena Provença,

falta-nos a caserna e tudo o que

a recorde nos e querido i. . .

São oito horas na aldeia. Pis-

tolet, sem largar as baquetas, poz-

se a caminho para entrar... Ou-

ve-se descer, rufaodo sempre. . .

E eu. occolto na erva. doente de

nostalgia. creio ver. no ruido do

tambor que se affasta, todo o meu

Paris desfilar entre os pinheiros...

Ahl Paris... Paris... sem-

pre Paris l

(Continua)

(Trad)

Kefas



Porque se tractava de impedir

qualquer desgosto ao snr. D. Luiz,

aquellas selvagerias eram pratica-

das sem que se lhes procurasse

opstar .por qualquer meio. Ora pe-

rante uma accusação, um insulto

d'um jornal, o rei não a mais nem

menos do que qualquer cidadão:

tem os tribunaes para Se dosaffron-

tar-unico meio que a lei legiti-

ma.

Se o protesto dos bracbareuses

se IiinitaSse a fazer sobresahir a

idea de que a cidade de nenhum

modo compartilhava e até repellia

os insultos do «Commercio do Mi-

nho», esse protesto era respeita-

vel, era legítimo; mas nunca po~

dariam ir além d'isso, sob pena de

iucorrerem como incorreram n'nm

crime, punível em face do Codigo

Penal.

Perante tal loucura admiramos

o proceder d'alguns jornaes, que

para agradarcm ao snr. D. Luiz e

sua familia, chegaram a acharjus~

tas as violencias e os crimes então

praticados. Entre todos destaca-

mos um jornal de Braga que nar-

ra com verdadeiro jubilo as proe-

zas dos exaltados, applaudindo-as

sem reserva.

Chega a este ponto a dedicação

monarchica.

Profundamente tristel

W

 

A Nandades

:a :cream-Faz sexta-fei-

ra H tneze's que os livnonadas le-

vantaram na' 'Praça d'esta villa as

forces. ' ' - f

  

A' viagem do rel.-Ape-

sar de ainda nada estar resolvido

definitivamente, julga-sa que a fa-

milia real viràa Aveiro no dia 20

ou 24 de corrente mez.

Firmino, o conselheiro. o sal-

vador dos naufragos de Nathalia,

commandarà os festejos, que sc-

rão pagos pela camara municipal

d'Aveiro e pelo cofre da Junta do

districto; quer dizer que das lou-

cas despezas que se vão fazer,

nos caberá uma boa parte.

Pelo que se vae dizendo, as

festas não passarão d'um firm¡-

nada em Larga escala. Imagine-se

que vae ao cabo do reboque o Fer-

nando Firmino que é um dos mais

apaixonados iucensadores da fa-

milia real, afim de apanhar algum

assim que esteja à altera dos seus

meritos. O barco rebocador será

conduzido por 30 pescadores da

companha firmt'na de S. Jaciutho e

a ré sera empalmada por Firmino

conselheiro. O brigantim real (sa-

leira toldada e gnarnecida de se-

tim azul e branco) será interior-

mente adornada com as .copias

d'actas de sessões camararias que

serviram para fazer a empalmat

ção dos taes 6 contos de reis, e

copias d'ofñcios que fmpuzeram

aos caceteiros as arruaças, espan-

camentos e as forsas. Entretanto

se o passeio à Barra for muito dc-

mora do, subministrar-se-ha a

SS. MM. e AA. uma dose de a (Jam-

peão» para poderem conciliar o

somno.

A Junta Geraldo districto e a

camara municipal d'Aveiro não se

esqueceram de convidar todos os

cavalheiros sem distincção de côr

politica, masem questões de comer

como a firminada n'este assumpto

e mestra sem rival, deixou a só a

figurar no l-unch; e, para que o

sr. D. Luiz a não esquecesse, da-

lhe ao descer¡ ¡trminos com ovos

palitos, uma especialidade da com-

panhia d'ollw vivo installada na

Vera-Cruz.

Não se esqueceu tambem a

camara municipal d'Aveiro de

mandar caiar a frontaria dos seus

edificios e como, em verbas gran- '

des. verbas pequenas não fazem

difference, mandará egualmente

alguns operarios seus para fazer

qnaesquer arranjos particulares

de Firmino conselheiro-ando pa-

ra que a cidade receba galharda-

mento o sr. D. Luiz e o accom-

panbo até à Barra.

f'romette ser muito grande a

alilnencia de gente a cidade-_não

ba um logar nos hotels, não ha

nm carro para ser alugado_ até

mesmo aquelle que o Firmino con-

selheiro e presidente da camara

ri'fou em tempos que já la vãol

No [uno/t ligurarão os celebres ta-

lheres tambem rifadas em tempo

pelo conselheiro e que são de

muito valor por pertencerem à

cpocha de D. João V.

Serão expostos ao sr. I). Luiz

e sua real familia os administra-

dores do concelho e regedores

differentes parochias, pertencen-

tesa circunscripção administra-

tiva d'Aveiro, e principalmente

aquelles que trabalhando àsor-

deus de Firmino. governador ci-

vil, praticarem as maiores violenq

cias, promoveram os maiores. ar-

ruaças, mandaram espancar o po-

vo. D'esta colleccão de bichos po-

derá Sua Magestade levar para

seu uso os que quizer, porque são

baratos; toda a gente lh'os offere-

cera' de graça, e elles contentam-

se com pequenos nichos-uma

consarvatoriasita, amanuenses em

qualquer secretaria, e até um logar

de delegado do procurador regio.

Em vista de tudo isto S. M.

não deixara de ir a Aveiro pois

que já se activam os preparativos

para lhe fazer uma recepcão con-

digna; e até na cidade se nota

uma desusada animação. Se S. M.

faltasse là se iriam por agua abai-

xo os calculos di/[iceis do Firmino

conselheiro que espera arranjar

com as festas grossa maquia para

supprir os taes 6 contos.

O que salva a firminada do

ridiculo é a presença da familia

real.

-A camara municipal d'este

concelho tambem irá à Gafanha

afim de se apresentar a El-rei. Os

'vereadores (do caceteí levarão

fachas. . . Serão accompauhados

pela philarmnnica ovarense e na-

turalmente encarregarào um po-

litico de pagar as despezas. dan-

do-lhe dinheiro em dobro, afim

d'este se arranjar.

Será um novo arraial de S.

Paio com a difference de que ago-

ra se festeja o S. Firmino, arrat's,

e conselheiro, advogado dos pre-

sidentes das camaras que sabem.

palmar 6 contos de reis, mas que

depois teem de entrar com elles

no cofre.

No Furadouro. - Como

para dar um adeus rnidoso a epo-

cha balnear d'este anno. as fami-

.lias que ainda permanecem na

praia reuniram-sa no salão d'as-

sembleia dansando ate appro-

ximadamente as 2 horas da nonte,

fechando por um animado cofíllrm

-A pesca tam sido abundan-

te regulando os lai @os dc füiiiiOOO

a 2503000 reis; o o preço da sar-

dinha de 500 a UOL: reis o mi-

lheiro.

-Sexta-feira o mar appare-

ceu bravo. não havendo por isso

trabalho de pesca.

-Chegou lia dias a esta praia

o nosso distincto amigo dr. Arthur

da Costa Souza Pinto Bastos.

Partlda. - Partiu, segun-

da-feira, para Lisboa com sua

O Povo d'Ovar

bondes» esposa. o nosso amigo

Damião de Pinho.

-Na terça-feira os srs. José

d*Olivcira Gomes e João Bernar-

dino d'Oliveira Gomes.

Abdleaeão. -Cousta que

o imperador do Brasil abdicará

em sua filha, condessa d'Eu a re~

gencia do Imperio.

Repuxo mlnlsterlal. - -

Differentcs jornaes contain cousas

snrprehendentes do celebre cha-

let de Luzo, propriedade do sur.

Emygdio Navarro_ ministro das

Obras Publicas.

Este chafet está dando margem

a inuitos commentariOs pela sua

riqueza. ~

Agora: conta um nosso college

do Porto que o sur. Emygdio Na-

varro encommemlou ao esculptor

de Coimbra, sur. Francisco Anto-

nio dos Santos um repuxo e tan

que de marmore destinados ao seu

Chalet. E accresCenta o que já um

outro collega da capital disser.-

Tudo ganho pela penninha.

A fortuna do sur. Emygdio

Navarro tem crescido muito depois

que s, ex.a entrou para o ministe-

rio. . . i

Economias e "totalidade-era

o ultimo programma do partidol

Nascimento. -A esposa

do nosso intelligente amigo dr.

Antonio dos Santos Sobreira deu

á luz uma robusta menina.

Os nossos sinceros parabens

aos ea“” paes da recemnascida.

Folia¡ do Caes da ¡ll-

belra.-Jàaquifizeinos pormais

de uma vez notar à camara que as

folsas do Caes da Ribeira. onde os

nossos calafates construem as fra-

gatas e barcos varinos, se acham

em pessimo estado. Pedimos en-

tão a camara que mandasse pro-

ceder ás obras necessarias para

que as folsas ficassem em bom es-

tado e não prejudicassem os tra-

balhos de construcção.

Agora approxima-se a epocha

em que os trabalhos principiam e

seria de toda aconveniencia pro-

ceder o mais depressa possivel

áquellas obras.

Questões Africanas.-

0 governador de Moçambique te-

legraphou em data de t3 ao mi-

nisterio, dando parte que Messen-

gano e trinta e seis outras aringas

foram destruídas. e aniquilada a

buraco do Bonga. Dá a Zanbezia

em completo socego, e pela victo-

ria alcançada, franca ao commer-

cio.

«0 Camões» . _Recebemos

0n.° 45 d'este semanario portuen.

se. que abre pela conclusão do ar-

tigo de L A. Palmeirim. O namo-

ro da janella obain e contem uma

poesia de Guerra Junqueiro, alem

d'outras curiosidades, anedoctas.

etc.

O preço é de 300 reis por tri-

mestre para a província.

A questão dos tabaeos.

-0 Diario do Governo de quarta

feira publica o seguinte:

-Artigo t.° E' prorogado por

mais trinta e ,cinco dias o praso es-

tabelecido no artigo 27.° do decre-

to de 25 de agosto ultimo.

«Artigo 2.° No praso de cinco

dias depois de feita a distribuição

da contribuição pelas fabricas no-

mearão estas e o gowrno os peri-

tos de que trata o § unico da base

?21' da to¡ de 18 de agosto ultimo

os quaes procederão :i verificação

dos tabaCos oxtstentes cm 20 de

outubro, e não vendidos, nas fa›

bricas c seus depositos para o ef-

feito da restituição dos direitos.

-Artigo 3." Ficam d'estc modo

alterados os artigos 27!” 33.° do

regulamento approVado por de-

creto de 25 de agosto ultimo» -

O sur. José Luciano a addiar

indefinidamente esta malfadada

questão, e o snr. Marianne de Car-

valho a dizer que por causa dos

addiamentos desce o nosso credito.

Com toda a certeza, a questão

dos_tabacos não ficará ainda por

aqui.

Eleieções. - Effectua-se

hoje a eleiccão municipal do con-v

cellio de Lisboa. Os partidos mo-

narchicos uniram-se para comba-

ter o partido republicano.

Naturalmente vcnreião, como

sempre os alliados do governo.

Amlnlstrador do con-

celho.-Tomou posse do cargo

d'administrador substituto d'este

Concelho o sr. dr. Christovam

Coelho da Costa Pessoa.

A creança ira breve para Coim-

bra.

C a e a d a. - Realisou-se

quinta-feira uma importante caça-

da dirigida pelo nosso amigo dr.

Antonin Joaquim Valente.

Foram mortos bastantes coelhos

e lebres.

Antonio Augusto (PA-

gnlar.-Na egreja dos Congre-

gados da cidade do Porto realisa-

ram quinta-feira. as exequias so-

lemnes em memoria de Antonio

Augusto d'Aguiar, mandadas cele-

brar pela Sociedade União Por-

tuense. A concorrencia foi nume-

rosissima.

A venda de condeco-

raçôes.-Estão tão baixas as

commendas, e condecorações de

todos os paizes que já ha agencias

que tractem por precos modÍCos

de arranjar os que se pretendem.

Em Portugal vem mesmo as agen-

cias podem viver já, porque a po-

litica baratea demais tudo.

E em Paris o caso da mais d-

no. Em Paris havia uma agencia

encarregada de por 5 e 20 mil

francos arranjar qualquer habito

ou condecoração franceza ou es-

trangeira. Esta agencia tinha a

sua testa o general Cal'farel. uma

sr.l por nome Limousin e outros

titulares.

Descoberto o crime foram pre-

sos o general, a sr. Limnusin e

Lamentre.

Os presos vão ser remettidos

para os tribunaes civis, emqnanto

se não levanta o inquerito militar

a respeito do general Cadarel.

Ineendlo~dual erean-

ças queimadal.-Diz o nos-

so colluga o Jornal de Villa do Con-

de que hontem, i2, se manifestou

na Povoa de Varzim incendio n'u-

ma casa. onde se achavam sósinbas

duas creanças, uma do sexo mas-

culino de 3 annos de edai'le, eou-

tra do sexo fiminino dc ?S annos.

que morreram queimadas. Os paes

achavam-se ausentes para ScOCCtl-

parem nos seus trabalhos quoti-

dianos alim de grangearem os

meios de subsistcncia. Os visinhos.

vendo a casa incendiada e sabendo

que os paes tinham por costume

deixar as creanças sos fechadas

u'um quarto da rasa, arrombaram

a porta e encontraram ja cada-

veres as duas infelizes crean-

clnltas.

Os males-ee ¡take- do

unde.-0 maior paiz da Eu-

ropa e a Russia. quer pela exten-

são, quer pelo numero do habitan-

tes. Tem d'extensao 10 vezes mais

do que a Allemanha, 60 vezes

mais do que Portugal e 150 vezes

mais do que a Belgica. Habitantes

tem o dobro da Allemanha. i7 ve-

miis do que a Belgica e 20 vezes

mais do que Portugal.

Da Africa o paíz inais extenso

e o Congo, tanto em superficie co-

mo em população. Em superficie

é 300 vezes maior do que Portu-

gal; mas em habitantes. só tem 10

vezes mais do que o nosso reino,

Na Asia e maior paiz é a Chi-

  

 

   

  

    

  
   

   

   

 

   

   

   

   

   

    

   

  

    

    

  

   

   

  

   

   

  
   

   

   

   

na. que é HO vezes maior e tem

90 vezes mais habitantes do que

Portugal.

O paíz maior da America a a

republica dos Estados Unidos, que

é HO Vezes maior e f2 vezes mais

povoado do que Portugal.

.t Nova Irlanda e o paíz maior

da Oceania: mas sabe-se pouco

da sua extensão exacta_ assim

como do numero da habitantes.

Novo couraçado ln-

glez.-Na semana passada foi

lançado a agua em Portsmouth o

nov0_couraçado inglez Trafafgar,

o maior navio até hoje construido

para a marinha britannica. Princi-

piou-se a construir este navio em

janeiro de (886. sendo 0 seu

custo de 920:000 libras, ou

a.l40:(›00&000 reis.

U Trafalgar mede «t 05 metros

de comprimento. 42 de bocca,

sendo o seu callado de agua 8“',50

e o seu arqueamento de !2:000

tonelladas. As suas machines são

da força de 12:000 cavallos e uma

marcha de 16.5 milhas.

O Tra/'algar é coberto até à

linha de fluctuação por uma cou-

raça de aço de meio metro de es-

pessura. As chapas de aço, que

protegem as torres, teem 45 ceu-

tlmetros de espessura. Este colos-

so dos mares, cujas dimensões ex-

cedam já muito as do grande cou-

raçado !rt/lexible, será armado

com quatro peças de 80 tonelladas,

de carregar pela culatra, tendo

os projectis a velocidade inicial

de 600 metros por segundo, com

força para atravessaram uma cou-

raça de _70 centimetros de espes-

sura á distancia de 4:000 metros.

Este novo navio de guerra será

tambem artilhado com mais oito ~

peças de 42 centimetros e meio. '
e mais outras peças de calibres e "

alcances inferiores. '

No arsenal de Pembroke eai_ ' l

em construcção ontro grande com"“

raçado. que se chamará Nilo, sen- "

do o Tia/algm* e o Nilo os ulti-

mos conraçados de grandes di-

mensões que sairão dos estaleiros

inglezes, pois faz agora um anno

que o almirantado inglez renun-

ciou a constituir novos colossos

d'este genero, por ser opinião ge-

ral que o futuro pertencerá sem ,

duvida aos navios de guerra de

dimensões regulares, por serem

mais faceis de manobrar. '

W

EM DESCANÇO

TYPOS

O... MANOEL DAS DUAS

   

LOGROGRIPHO

Nome de mineral 20, 7, 8, 13,

19, 2/1.

Nome de mineral 6, H, 22. 23, 9.

Nome de mineral 3, '23, 40, 5.

Nome de mineral i, 7, 5. H. 47,

24, 40, 3.

Nome de mineral l. H, 8. 9, l,

23. 13.

Nome de mineral 23, 2, 23, 15,

23, 2/4.

Nome de mineral 43, H, !5. 23,

9.

Nome de mineral l9, 7. 3, lã,

23, õ.

Nome de mineral !7, H. 10. 6,

21, 2.23.13.

Nome de mineral 20. 18, ll.

211. 5.

'Nome de mineral Ut, 9. iii. 23, 3,

Nom: de mineral 8, 23. 12, 23_

2 .



.
.
1

.
.
.
-
.
.
.
v
-

V
_
-
l

_
v
'
w
'
v
v
-

 

Nome de mineral lã, 46, 8. 8,

QI, 49, 23, 13.

Nome de mineral lt, 23. 8, 23.

6, 23, 3.

Nome de mineral A, 7, 5, 2, 23. 9.

Conceito, nome de mineral.

LOGOGRIPIIO

Eu vejo o cadavor

AsSIm no caixão-2, lt, 3, 6. 7.

Tambem no vestido

Te encontro, pois não?i-I, 7, 5.

Porem o conceito

é que eu nunca vi

mas rendo-lhe o preito

que nunca reod¡

ajalgum dos viventes

d'este orbe 'té aqui.

CHARADAS

Este 'animal corre no mar-2,

2.

R

Este tecido e este fructo que

nunca se viu é um insecto-I, 2. 2.

A's direitas medida e às aves~

_ sas jogo-2.

Papa-Charadas.

Ú

LOGOGRIPHO

Nome de manifero-7. IO, t7, 8.

Nome d'ave-I, 8. !3. «II, 15.

Nome de reptíl-Iô, 5, 7, H, I2,

3, t7. 5.

Nome de batracio-7, 48.

Nome de peixe-16, IO, 7, 9, 6,

3. ls, !8.

Conceito, nome de aldeia.

CHARADAS

(Em quadro)

Opera... . . . . . .

Verbo . . . . . . iça

Nojogo............ dado

Anjo.............. arot

Q

Nouíssimas.-Artígo, fructo e

composição dramatica-l, 2.

Pretl'xo e verbo e ave -- I, I.

Zé-[az-[ormas.

Decifração do n.° antecedente

Logogriphos.-Berlengas-Pi-

roléla.

Novissimas.- Requeíxe - Pe-

vide-Caracarà- Cara pulo-Mar-

?003

W

'm

Arrow !s .lTlTlllll l as

(1.l publicação.)

Pelo juizo de direito da co-

marca d'Ovar e pelo cartorio do

escrivão Ferraz, correm editos

de trinta dias a contar da se-

gunda publicação d'este an-

nuncio no a Diario do Gorerno, n

citando os interessados José Va-

lente Godinho, casado; José

Francisco Pedreiras, casado;

Manoel Francisco Pedreiras,

solteiro; e José Joaquim Fran-

cisco Pedreiras' solteiro; todos

ausentes no Rio de Janeiro,

Imperio do Brasil, e os credores

e legatarios desconhecidos ou

residentes fera da comarca;

estes para deduzirem os seus

direitos e aquelles interessados

para assistirem a todos os ter-

mos do inventario orphanolo-

giro a que se procede por fal-

lecimento de seu sogro e pae

José Francisco Pedreiras, mo-

rados que foi no lugar do Sal-

gueiral de Baixo, d'esta fre-

guezia d'Ovar. nos termos dos

3.o e lr.” do artsa 696 do

. do Processo Civil.

Ovar 30 de Septembro

de 1887.

Veriñquei

O Juiz de Direito

Brochado,

O Escrivão,

Eduardo Elysío Ferraz d'Abi'eu.

(94)

ARREMATAÇÃO

(1.' publicação.)

Por virtude da deliberação

do conselho de familia na

acção de interdicção por prodí-

galidade requerida por Fran-

cisco Fernandes Palhas e ou-

tros contra seu pae e avo Ma-

noel Fernandes Palhas, viuvo

da rua da Motta d'esta Villa,

vae á praça, no dia 30 do cor-

rente pelo meio dia á porta do

Tribunal judicial sito na Praça

d'Ovar, para ser arrematada a

nem mais offerecer, com de-

c araçao de que as despezas da

praça e a contribuição de re-

gistro ñcam á custa do arrema-

tante.

Uma letra de terra lavradia

sita na Gandra de fora, lemile

do logar do Sobral, freguezia

d'Ovar' de natureza de praso

foreira a Francisco Fernandes

Palhas. casado, da Ponte Nova

d'esta Villa, a quem paga de

foro annual 4, 738Ill de trigo e

laudemio de dez - um-per-

tencente ao prodigo, no volor

de 408000 reis.

Por este são citados quacs-

quer crrdores incertos do pro-

digo para usarem n'esse acto

dos seus direitos.

Ovar, 10 d'outubro de 1887

Veriñquei

Brochado.

O Escrivão,

Antonio dos Santos Sobreira.

(95)

  

ANNUNCIOS

NOVO ALMANACI-I

PORTUENSE

PARA 1888

nmsc'rou E PROPRIETÁRIO

DANIEL D'ABREU JUNIOR

No proximo mez de outubro

será posto á venda em todas as li-

vrarias do Porto e Províncias, o

novo almanach portuense parao

anno de 4888.

Será illustrndo com alguns re-

tratos de escriplores distinctos, e

encerrará uma revista humorísti-

ca do corrente anne. poesias. coo-

tos e charada. alem (l'nmn de-

senvolvida secção d'annuncios.

0 preço dos annuncios será :

43000 reis, tpagina; 600 reis,

meia pagina; e 400 reis, um quar-

to de pagina; e o Almanach cue-

tará apenas

!00 REIS

Os revendedores teem 25 l,/'

de abatimento no preço do alma-

nach.

Todos os pedidos, devem ser

dirigidos para a

RUA DO LOUREIRO N.° 58

PORTO

A VOZ DO CHRISTÃO

Revista mensal catholica,

e illustrada

DEDICADA AO CLERO DE

PORTUGAL E BRAZIL

Director

Padre Iannel d'Alhuquerquc

Bacharel formado em theologis,

professor de sciencias ecclesiasticas

no Seminario de Braga,

desembar ador da Relação

cclesiastica,

promotor do Juízo apostolico,

e examinador pro-synodal

do Arcebiepado

Esta publicação que entrou no

seu L.“ anno, muito melhorada,

 

RODRIGO VALENTE DA SIL-

VA com estabelecimento de

mercearia, fazendas, vinhos. taba-

cos. ferragens, tintas, vidraça,

molduras e miudezas em

s. JOÃO DE VALLEGA

 

30

NOVA LEl

DO

RECRUTAMENTO

APPROVADA POR

Carla de lei de 12 de setembro de 1887.

 

'Precedida do im ortantirst'mo pare-

cer-da camara os snrs. deputados

 

Preço . . . . 1301-61¡

Pelo correio franco de porte

o quem enviar e. eu¡ importancia

em estampilhu

A |ivraria-43RUZ cournvuo

-Rua dos Caldeireíaos, I8 e 20.

PORTO

o Povo d'ovar
   

    

tem sido distinguida por alguns

Prelsdns illustres com palavras de

animação e louvor e ultimamente

approvada e recommended¡ por

S. EL' Rev.“ o Sr. D. Luiz An-

tonio dos Santos, Arcebispo de

Bahia. e illustrada cw-m uma esco-

lhida collecção de gravuras e con-

tém em todos os numeros. alem

de muitos artigos proprios de uma

Revista accentuademente ('atholica,

uma secção intitulada Oraton'a

Sagrada que pode servir para os

Rev. Parochos e Pregadores com-

porem homilias e sermões sobre

as festas principaes do anuo. Pu-

blica tambem, etn todos os nume-

ros, algumas paginas de legislação

ecclesíastica e civil que mais inte-

ressa á vida pratica do clero, e

responde gratuitamente a todas as

consultas que lhe são dirigidas

pelos seus assignantes sobre moral

direito ecclesiastico e liturgia com

a brevidade que o tempo e o es-

paço permittírem.

Preço d'assignatura, por anno

(no reino), ”3200 reis ; províncias

ultramarinas e paizes estrangei-

ros, 43500 reis; imperio (lo Bra-

zil (moeda brazileíra) anne, 53000

reis.

Assigna-se em Leça da Palmei-

ra, rua da Ponte n.“ Iô. No Porto.

Livraria Barros dt Filha, rua do

Almada, IOL Em Braga, Livraria

Telles de Menezes, rua de S. Mar-

cos. Em Lamego na Livraria de

Manoel d'Azeredo. Em Angra do

Heroísmo a Livraria de Manoel

Vieira Mendes da Silva. No Rio de

Janeiro, na Agencia Commercial

Portugueza, de Lourenço Marques

d'AImeída. No Ceará, na Livraria

Joaquim José d'Olíveira d: C),

Praça do Ferreira, IO.

Officina de guarda soleiro

Manoel Antonio Teixeira,

com officina na rua dos Ferra-

dores d'Arruella concerta guar-

da-soes, e cobre-os de diversas

fazendas, bem como se encar-

rega de encastoar bengalas e de

outros objectos concernentes á

sua arte.

Preços medicos.

OVAR

Francisco Peixoto Pin-

to Ferreira com estabe-

lecimento de ferragens,

tintas, mercearia, taba-

cos, molduras e miude-

zas.

l?()1V'1“IElS51

ALVES MENDES

DISCURSO

NAS

SOLEMNISSIMAS EXEQUAIS

FONTES

A' venda no deposito geral. Li-

vraria Civilisação_ rua de Santo

Ildefonso, a e 6. e nas principaes

livrarias tanto (lo Porto como de

Lisboa e províncias.

Preço ¡Om-eis; pelo correio “O.

FLORENTINE

Foi distribuido o n.° 307 de

Bandeira Portugueza. Continua

os escandalos da polícia e entre

outros artigos publica a noticia de-

senvolvida de uma opera nova 0

escravo do maestro Carlos Gomes,

auctor do Guarany.

Na parte artística, vemos um

trecho para piano intitulado Flo-

rentine. transcripto da opera Boc-

cacio e. pelo conhecido maestr

Freitas Gazul.

Assignalura, trimestre 700 rs.

Assina-se .na rua dos Fanqueiros.

'207, I.° Lisboa.

DO

NATURALISTA

Colleccionador, conservador e

preparador

por¡

EDUARDO SEQUEIRA

Com 73 gravuras e 7 planchas ap

espectmens vegetaes

1 vol. br. . . 600 r61-

Pelo correio franco de porto n que¡

enviar a sua im ortanoie e.

ostempi hu

A' livrariazanUz Courmno.

Rua dos Caldeireiros. l8 e 20.

PORTO

CAMILLO C. ÊRÀNCO

AGOSTINHÉDE CEUTA

Drama em 4 actos

3.' edição, emenda“

 

_ Livraria: Cruz Coutinho -

editora. Rua dos Caldeireirm-

IB-20-Porto.

O CAMOES

SEMANARIO

Romances -contos--viagens

-scieucia ao alcance de todos-

curiosidades - anedoctas-cbara-

das- poesias-actualidades- bio-

graphias - revistas de theatro --

criticas litterarias - humorismns

-cousas uteis-narrativas histo-

ricas-leituras de familia-moral

e religião -educação-progressos

artísticos-maravilhas da industria

-commemorações patrias-dis-

cripções de monumentos - anti-

gualhas-usos e costumes estran-

geiros. etc.

Cada numero constara de qua-

tro paginas, a tres columnas, bom

papel e typo.

Publicar-se-ha aos domingos.

O preço da assignatura para

o Porto, e de 475000 réis poranno,

500 réis por semestre e 250 réis

por trimestre; para a províncias

16200 réis por anuo, 600 réis por

seis mezes e 300 reis por tres me-

zes. Numero avulso, 20 réis; fóra

do dia, 40 réis. Aununcios. &Oréís

a linha; repetições 20 réis. Os sore.

assignantes gosarão o abatimento

de 50 por °/o nas suas publicações.

Aununcios de publicações littera-

rias, gratis, mediante um exem-

plar.

Aos snrs. correspondentes na

província abonar-seba a commis-

são do costume, responsabilisan-

do-se por qualquer numero de as-

signaturas.

Esctiptorio e administração --

rua dos Caldeireiros n.° 250-

Porto.

Tambem se recebem assigne-

turas na Livraria Cherdron, Ln-

gan 5' Gemliaua: - sucressores.

rua dos Clerigoe ¡Jô-Porto.

 



         

  

   

 

    

 

    

   

   

 

  

 

  

 

   

   

    

Editores-Belem à 0.' Rua do

Marechal Saldanha, 26, Lisboa.

AS DOIDAS EM PARIS

XAVIER DE MONTEPIN

ven.on Dn JULIO DE MAGALHZES

Pharmacia--Silveira

 

Isaac Julio da Silvei-

ra, pharmaceutico ap-

provado pela escóla me-

dico-cirurgica do Porto.

PONTES
Tendo-se esgotado a primeira

 

edição d'este romance, um do¡ 59

melhore¡ qe XAVIER -

DE MONTBPIN a empre-

za, attendendo a que ,deixou de Venda de casa

satisfazer algumas requisições e

tambem para annuir aos desejos

de muitos dos seus assignantes

modernos, resolveu publicar uma

Vende-se uma casa situada

no Largo des Cao-;pcs e que per- :

tenceu a Antonio Marques da Sil-

 

nova edição, correcta e augmen- 'th _Para Im“" 00m Manoel d'O' de do Sul.
tada com magníficas gravuras. me"" Lette- P _ _ d_
que comprou ao editor do roman- xr ara os portos acima In Ica-
ce original. O dos, vendem-se passagens de 1.',

26

Gado semana uma estampa

BRINDE l TODOS 03 ISSIGIIIITES vendê de Prop“edades

Quem pretender comprar

duas propriedades, sendo uma

terra lavradia e outra juncal,

álem d'estas uma outra terra

lavrndía situada nas Hortas,

pertencente a José d'Olíveira da

Graça, dirija-se a Francisco

d'Oliveira da Graça, rua da

Fonte ue está habilitado para

as ven er.

OVAR

Um album com as principaes

vistas das cidades e villas do pítto-

MINHO

Recebem-se já assignaturas no

escriptorio da empreza

TYPOGRAPHIA

38

  

POVO... DE OVAR

(OVA-_3)

25

Às pessoas quebradas

Com o uso d'alguns dias do

milagrosa emplasto antíphelíco se

curam radicalmente as roturas ain-

da :que sejam muito antigas. Este

emplasto tem sido applicado em

35:550 pessoas e ainda não fa-

lham-Preço 43500 reis.

 

Esta typogra hia

completamente hab¡ íta-

da encarrega-se de todo

o qualquer:trabalho con-

cernente 'á 'sua arte, a

tOda 'quad uer cor' tan_ articular, dOres de cabeça, ponta-

tO pratea O como dou' das, contnsõeseamollecímento da

rado, assim (3011102 Obras espinha dorsal. Frouxidão de ner-

deslígçãêggãnãeee 35;::- Rial“:ãlãitdããrlãíllfartàtãâ
ra 1 › ma ão: usa-se externamente em

ciréulares, etiquetas pa; fricççóesF-Preço do frasco 1,6200

ra garrafas, diplomas ""S'Contm o. Cano.,

etc., para o *que acaba

de receber das princi-

paes casas de Paris,

uma grande variedade

Balsamo ¡adatíro do Raopaíl

Remedio para a cura completa

do rheumatismo, nervoso, gottoso,

Unico remedio que os faz cair

em 42 horas-Preço da caixa 400

reis.

Molontia de pello v

de typos e vinhetas. Pomada Styracia. cura prompta

o radical a todas as molestias de

' elle, as empigens, nodoas, bur-
PI'BCÚS Ú mais uma"" gulhas, comichão, dartros,berpcse

' ' lepra, panno, sardas, etc., etc.- ras.

posswe's Preço da caixa 600 reis.

 

_ Injeoo'áo Gueinp

TABELLS _ DOS EHOLUIIENTOS

0/1 cobrar nas secretarias das Corpo-

rações e 'Tríbunaes administrativos

APPROVADA POR

Carla de Lei de 23 de agosto de l887.

E' esta a unica injecção, que,

sem damno, cura em 3 dias as

purgações ainda as mais rebeldes.

-Preço do frasco 1.8000 reis.

Creme da.. dama¡

 

Torna rapidamente a pelle ca-

ra e macia, díssipa as sardas, luz

crestadas. uodoas, borlíulbas, rus-

to sarabulhento, rugas, encobre

os signaes das bexigaswmpreço do

frasco 43200 reis.corrcío a quem

Remette-se pelo ancía em ralle

enviar a sua import Pinto Montei-

do correio a Manoelo, 15, á Praça

A livraría=Cnuz COUTINHO: ro, Travessa do Cégo, 45, à Praça

Edito'ra..Rua dos Caldeíreiros,118 das Flores-Lisboa. 60

!880.13th DO RIBEIO'I¡V° RIMIOIIO

Preço. 40 réu

Pelo correio franco _de porte _

a quem enviar o sua nnportancm

em estampílhas

tados.

 

O 200 Porto.. . t'

tinto.

Grades de ferro para I

duas sepulturas

Vende-se uma em bom uso.

Quem a pretender falle com o Fe- t

OVAR

 

, Para, Maranhão, Cea-

1 rá e Manaus, Pernam-

buco, Hall“, Rio de Ja- ,

neh-o, Santos e Rio Gran-

2.' e 3.' classes, por preço¡ '

sem competencia, abonan-

do-se comboyo aos passaseiros e

transporte para bordo.

Para esclarecimentos e bilhe-

tes de passagem, trata-se em

Aveiro, com Manuel .lose Soares

dos Reis, rua dos Marcadores, 49

a 23; e em Ovar-rua dos Cam-

pos, com o snr.

Antonio da Silva Nataria.

 

Chocolate Hespanhol

A Lola do Povo tem a

renda um grande sortimento de

chocolate hespanhol des-

de o'modico preço de'lôO até

13000 reis cada arratel;

› SILVA CERVEIRA

maça-own

 

'ARMAAÇÃO DE LOJA

PlRl MERCEARIA OU MIUDEllS

Vende-se uma envidraçada.

N'esta redacção se diz.

 

0 RAIOS SUCESSO LITTEBARIO

.A. MARTYR

POR

ADOLPHO D*ENNERY

ven.on DE

JOÃO PINHEIRO CHAGAS

Celebra

com excepcional interesse pelos

leitores dos dois mundos e

romance procurado

publi-

cado no Primeiro de Janeiro e de

que foi extrahído o drama actual-

mente em scena nos theatros Ba.

que e D. Maria II.

Edição íllustrada com gravu-

CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

O romance A MARTYR cons-

tará de 2 volumes em 8.' illustra-

dos, distribuidos em fascículos

semanaes de 10 folhas de impres-

são de oito paginas cada uma, ou

9 e uma gravura, a 10 réis cada

folha, ou [00 réis roda fascicnlo

pagos no actoda entrega. A obra

completa não tera nem mais de

lO nem menos de 8 fascículos.

Para as províncias. os fascícu-

los serão enviados francos do por-

te pelo mesmo preço quono Por-

to. mas só se accritam assgnatu-

ras que venham acompanhadas da

importancia de 5 fascículos adean-

A casa editora garante 20 por

cento de commissão a quem anga-

riar qualquer numero d'assígna-

tum, não inferior a õ.

 

   

  

   

  

       

   

  

  

   

   

                 

  

 

   

   

   

   

  

Acceítam-se correspondentes

l em todas as terras do paiz, que

l deem abono a sua conducta.

Toda a Correspondencía deve

_ ser dirigida a _

Livraria ClVlLISAÇAO de

l EDUARDO DA COSTA SANTOS

EDITOR

› Porto--Rnl de Sento Ildefonlo,

' 4 o s-Porto.

P. S. Acha-Ie já em distribuição

o 1,' folículo. Enviem-Ie prospectos

o quem o¡ pedir.

    

  

  

  

  

   

   

  

   

  

   

     

   

  

 

Nossa Senhora de Paris

por VICTOR HUGO
Romance historico illustrado com

200 gravuras novas

compradas ao editor parisiense

EUGÉNE HUGUES

Depois dos MISERAVEIS é o

romance NOSSA SENHORA DE

PARIS a obra mais sublime de Vi-

L'lor Hugo. Cheio de episodios sur-

proltrntientes, n'uma linguagem

prímorosa, a sua leitura eleva o

nosso espirito às regiões sublimes

do hello e innunda de enthusias-

mo ;í nossa alma, levando-nos a

tributar ao grande poeta franceza

admiração mais sinceraeillímitada

A sua traducção foi confiada

ao illustre jornalista, portuense, o

eric.“ snr. Gualdino de Campos,

e a obra completa constará d'um

volume magniñcamente impresso

em papel superior, mandado ex-

pressamente fabricar em uma da¡

primeiras casas de Milão.

CONDIÇÕES DA ASSIGNATUBA

A olíra constará de i volume,

ou t8 fascículos em 4.'. e illus-

trada com 200 gravuras, distri-

buido em fascículos semanaes de

32 paginas, ao preço de 100 reis,

pagos no acto da entrega. Para

as províncias o preço do fasciculo

e o mesmo que no Porto, franco

de porte, mas só se acceitam as-

signatnras vindo acompanhadas

da importancia de cinco fascículos

radiatítados. A casa editora garan-

te a todas as pessoas que antaria- .

rem qualquer numero de assigne-

turas, não inferior a cinco, o se I

reeponsabilisarem pela distribui-

çao dos fascículos, a commíssão

de 20 por cento. Acceitam-se cor-

respondentes om todas as term

do paiz, que deem abono a ow'

conducta. ' ,l

Toda a correspondencia don

ser dirigida a

LIVRARIA CIVILISLÇÃO

 

Vende-se

Uma casa alta, situa-

* de na rua da. Graça

(Pontes) d'esta Villa d'O-

var.

l Tem poço e quintal.

ba stantes commodos,

boa armação para loja e

já aireguezada.

Para tratar na mes-

ma n.“ 3, 4 e 5.

OVAR
xx

A Gazeta dos Tribuna:: Adm í'-

nistrativos publica-se por series

de 12 numeros, devendo publi-

car~se regularmente 2 numeros

em cada mez.,

Conterá, além d'accordãos de

diversos tribunaes de primeira e

segunda instancías, artigos sobre

direito e forma de processo. es-

pecialmente administra tivo. Publi-

cara tambem a legislação mais ím-

portante que se fôr promulgando.

jà no proprio jornal, já em separa-

do, se este a não poder conter,

mas sem augmento de preço para

Os senhores assignantes.

Preço¡ da alllgnatura

Por serie de l2 numeros (6 me-

zes) . . . . . . . . . . . . . . . R$200

Por duas series (um anne) 23400

Não se acceitam assignaturas

por menos de t2 numeros_ pagas

adiantadamente.

Toda a correspondencia deve

ser dirigida para a Redacção da

«Gazeta Administrativa» - Villa'

Real.

Aos cavalheiros a quem diri›

gimos este primeiro numero do

nosso jornal. pedimos a unem de

o devolver, quando não queiram

ou knão possam ser considerados

assrgnantes.

 

Eduardo da Costa Santos, editor

tt, Rua de Santo lldefonso, t

PORTO

LTVRARIA CHARDRON'

A reproducção desleal, feito

no livro BOHEMIA DO ESPIRlTO .

editada pelo snr. Costa Santos,

das obras abaixo mencionada, '

prejudicando a sua venda, obriga '

esta casa educa-a o pro-

priotnrla a fazer uma ¡rando

redacção nos preços das mesmas.

GRAND RABAIS

CÁMILLO CASTIZ L0 BRANCO

CARTA DE GUIA E

CASADOS, por D.

Francisco M. de Mei-

lo (Profecia) Avulso 860-100 ro¡

A ESPADA D'ALE-

240-110 oXANDRE. . ›

LUIZ DE CAMÕES.

nota¡ biozrnphíou nv. 400-200

SENHORA RATTAZZI

1.' edição . . . . . . .. nv. 160- CO n

SENHORA RATTAZZI

2.' od'çio . . . . . .. nv. 200-100 I

QUESTXO DA SEBENT-A (slide

Bola: e Bullae .- '

Nota¡ á Sebentn do dr.

A. O. Cnlllsto. . . . nv. 60- 80 roll

Nota.; ao folheto do dr.

A. C. Calliato. . .. nv. 60- !O u

A Cavalieri¡ de Saben-

tn . . . . . . . . . . . . .. :7.100- 50 p

Segunda seu¡ do u-

velluio . . . . . . .. "460- 7¡ o

Clrgn terceira, trepli-

o¡ u pedro...” 17.150- 7¡ n

TODI CDLLECÇRO 500 REIS

Toda. .Itu obre- feru¡ vendi-

do¡ em divers" open¡ pelo auctor

no fulloeido Ernesto Chordren.

 

A Monrvn
A melhor publicação do Emile

Richebourg, auctor dos interessan-

tes romances: A MULHER FATAL:

DBAMAS MODERNOS o outros

1.' parte, TREVAS

2.' parte, LUIZ

3.' parte, ANJO DA REDEMPÇÃO

Edicção illustrada Com magni-

ñcas gravuras france/.as e com ex-

cellentes chrom(›s executados na

lythographia Guedes.

VERSÃO DE JULIO DE MAGALHES
10 reis onda folha., gravura ou chrome

50 Reis¡ por Semana

llt'llS BRINDES A CADA ASSIGNÀSTI

A' SORTE PELA LOTERIA-

1005000 em 3 premios para. o que ro-

cebesüo o¡ snr. assinante¡ em tem-

po op pertuno uma cautela com 5 nu-

meros.

No ñm da. obrl-Um bonito nl-

bum com 2 grandiosos panorama¡ do

Lilbol sendo um, desde a esta ão do

caminho de ferro do norte até bor-

n. (19 kilometroe de distancia) e ou-

tro é tirado de S. Pedro d'Alcantu-a.,

que ¡brango o distancia desde a. Pe-

nítoneínriu e Avenida. até á margem

Iul do Tejo.

Anignn-Ie no eloríptorio do em-

pron editar¡ Belem 8: 0.', ru¡ de LUGAR à GENELIOUX, ousou
Cru de Pan, 96, 1.'-Lioboo. nun-Clothes Qo-Poato.


