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AS' ELEIÇOES

Compare-se a agonia lenta,

do rei como arrojo dp minis-

terio nos ultimos_ tempos.

_O rei prostrado peladoen-

ça, exanime, pensa constan-L

temente na, mprte, quea pou-

co e_pouco, se vae a'poderan-

do d'o' seu corpo gastotalvez

_pelo abuso dos,pra'“res ou,

'contaminado 'por an_ os, ye-

nenos_ 0 apparat _ e a__sol_1p:1-

tude official de q' e o rodçiam,

fazem-lhe medir com ex'acti-

dão a proximidade da hora in,

extra-nm,- e o espirito apavo-

rado foge, evita demorar-se

nas falsas exterioridades, nas_

faustosas pompas, nas frivo-

las contumelias, para concen-

trar-se dentro em si¡ para as-

cultar-se, pesando, christi-

mente, as boas cu mas acções.

Tal é a influencia da educa-

ção religiosa, influencia que

dura desde seculos e que os

vivos ataques da moderna phi-

losophia ainda ,não poderam,

destruir.

E ha quanto'tempo vive o

rei só para si, com o espirito

preso pela idea da morte? Ha

muito tempo, por certo.

Não obstante nas regiões

ofiiciaes se ter occultado sem-

pre a doença do rei, cá. fora_

sabia-se que o seu estado era

melindrosiSsimo, prevendo-se

para breve um desenlace fa-

tal. Os extorços dos medicos

eram vãos. Perante tal estado

de cousas o rei havia fatal-

mente de convencer-se de que

a cura era já impossivel e de

que a morte seria a ultima.

phase da doença.

Desde que esta convicção

entrou noselu espirito não mais

poderia desempenhar o diffi-

' FÓÉÊEÍÍM

vmcanm usam

   

Pouco depois da guerra com a

França, o-Sultão Abd-er Rhaman

mandou um exercito castigar os

habitantes de Rif que tinham in-

cendiado um navio francez. En-

tre os varios scheicks, que o com-

.mando do exercito intimou que

denunciasscm os cul ados, hou-

ve um, chamado Si Mahode

Ahd-el Dijebar, já adiantado em

annos, que tendo ciumes de um

tal Arusi., rapaz valoroso e for-

mosissimo, entregou-o, apesar de

innocente, nas mãos 'do general,

afim de que este o levasse aos ca-

ceres de Fez. Foi de facto con-

duzido a Fez, mas só esteve reso

um anno. Posto em lib ade,

foi ra Tanger, depois de subi-

to esappareceu o houve um pe

riodo em ue ninguem soube mais

noticilsadelle.

Assignalura emOvav, semestre 500 rs.

ilha., . . . . . . . . . . . . . õoo rs.

Fóra do reino açqrçsce o porte defor-

Annunciam-se obras litterarias em
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oil cargo de rei constitucional.

Continuando, porem, á. testa

dos negocios publicos, nada

se,podiaesperandagweoãna

Vivia no seu intimo e só ma-

chiualmente assignava o que

os ministros lhe apresenta-

vam.

Os ministros progressistas,

certos da inditi'erença ou da

incapacidade do rei para em

taes circumstancias governar,

ficaram inteiramente á vonta-

de para commetter o maior

numero de violencias, para

exercer em alta escala a cor-

rupção e a veniaga eleitoraes.

Nenhumas condições me-

lhores para levar a elleito o

acto eleitoral. Para tal fim o

ministerio exerce maior poder

do 'que o que lhe proviria da

dictadura, se a assumisse. Na

dictadura podia fazer leis sem

a cooperação das cortes, mas

agora pode a seu talante der-

rubal-as_ mcdiñcal-as, como

ainda ha pouco succedeu com

a prohibição da 'pesca feita

pelos vapores na costa do Al-

garve. Quem vellava pela exe-

cução das leis? Quem vigiava

os actos immoraes ? O rei não

› porque esse jazia moribundo:

o povo não, porque vive sem-

pre ati'astado dos negocios pu-

blicos: a imprensa tambem

não porque ella só tem força

quando á frente dos negocios

publicos estão homens honra-

dos e de pundonor, homens

que se envergonham das mas

acções, homens .que por cou-

sa alguma mancha¡ iam o seu

nome com a nodoa de um

roubo. E por certo não per-

tencem a esta classe os mi:

nistros da actual situação pro-

gressista. Elles que ouviram

as maiores accusações, accu-

sações as mais 'mfamantes e

que as não repelliram e só-

mente se limitaram a appoiar

os actos que as originaram,

pouco se importam das accu-

sações da imprensa.

   

Mas pouco depois da. sua de-

sapparição, principiou-se a faller

em toda a. província do Garbo

n'uma quadrilha de ladrões e de

assassinos que infestavam o cam-

po entre Rabat e Larache. Eram

assaltada:: as caravanas. despo-

jados os negociantes, maltratados

os alcaides, apunhalados os sol-

dados do Sultãc; ninguem se

atrevia já a atravessar aquellas

terras: e os poucos que, aprisio-

nados pelos assassinos, lhes sa-

hiam salvos das mãos, chegavam

á. cidade assombradcs de terror.

Duravam as coisas n'este es-

tado por muito tempo, e ninguem

conseguira nunca descobrir quem

era o chefe da quadrilha, quan-

do um negociante rifano, assal-

tado n'uma noite, em que havia

luar, pode reconhecer, entre os

que o roubavam, o joven Arusi,

e levou a Tanger a noticia. que

se espalhou rapidamente por todo

o Garho. O cabeça da quadrilha

era Arusi. Muitos outros o reco-

  

  

 

     

Tão azedo julgou o minis-

terio o actual morànto para

tomar o pulso á. Mão, que

vilipendíon e rOu ” -

diando constantemente o acto

eleitoral só marcou o dia quan-

do soube que o estado do rei

era desesperado. E para que

não se conhecesse esta espe-

culação ignobil, o partido pro-

gressista mandou publicar nas '

suas gazetas que o rei estava

em via de restabelecimento,

isto contra as aflirmativas de

todos os medicos.

Preparando tal terreno, os

chefes progressistas caminha-

ram para a lucta certos de

que podiam n'ella jogar, não

a sua dignidade e honrados,

porque Ó! cousa que ha muito

perderam no poder, mas o

dinheiro da nação, por falta

'de quem posesse cobro ao des-

perdicio.

E para que a Vigilancia se

não podesse exercer depois,

foram-se munindo anterior-

mente com aauctorisacàopara

contrahir o emprestimo dos

quarteis, podendo gastar essa

verba importantíssima ou uo-

vas contracções ou em repa-

rar simplesmente os edificios

já construídos. Ora tãolata

auctorisaçãô signill'ca apenas

que o ministerio ficou com a

liberdade de gastar nas elei-

ções, além da verba, subsídios

e empregos, a verba destina-

da para quarteis.

Com taes elementos á sua

disposiçãoos ministeriaes ha-

viam fatalmente de ahuzar.

Mas á proporção que augmen-

tava o sofirimento do rei, cres-

cia a bacchanal nas eleições,

alargava a corrupção, e até o

roubo tomava proporções es-

pantosas.

E' assim que os progres-

sistas se preparam para fesle-

Luiz. Seus inimigos em vida,

na opposição, sel-o-lião ate ao

momento da morte¡

 

nheceram. Appai'eoia nos duares

e nas aldeias, de dia e de uoute

vestido de soldado, de alcaide, de

judeu, de christão, de mulher, de

ulema, roubava, matava, desap-

parecia, seguido por toda a parte

sem ser alcançado por ninguem

sempre inesperado, sem re com

um novo aspecto, capric oso, fc-

va nunca dos arredores da cida-

dclla El-Msmora, coisa. de que

ninguem oomprehendia a razão.

A razão era a seguinte: o alcai-

de da cidadella El-Mamora era.

n'aquelle tempo o antigo scheick

Sid-Mahomed-Abdel-Dijebar,que

entregar-a Arusi ao general do

Sultãc.

- Por aquelles dias exatamente

dera sid Mahomed el-Diiebar uma

sua filha, de maravilhosa belleza,

chamada Rahmana, como esposa.

eo filho do pachá. de Salé, que

80 Chamava Sid-A111.

As festas nupciaes tinham si-

do celebrados com grande pcm-_

jar o fallecimento do sr. D. '

roz, infatigavel; e não se desvie- '

' l @13an MEDICA

Longe de terminar esta ques-

tão está precisamente no mesmo

estado em que a deixamos.

Não discutiram um só ponto,

não v demonstraram cousa. alguma..

Por exemplo: discutia-se antes de

tudo-se o sr. dr. Almeida. é ou

não medico do partido municipal.

apezar de todas as tricas que con-

tra este nosso amigo levantou o

Cunha. Que responderam a isto?

nada., e nada podiam responder,

orque la esta o accordam do Tri-

unal Administrativo d'Aveiro

annullando a decisão camarada

que demitida o illustre medico.

Discutiu-se depois se o parti-

do em que o sr. dr. Almeida foi

e está. provido tinha sido legal-

mente creado. Belas transcripções

das actas publicadas ficou cabal-

mente demonstrado que os aran-

zeis que o Cunha mudava pu-

blicar inc 'jornal da camara. não

passavam d'umas tricas de expe-

dientes para armar ao cñ'eito. mas

que nenhum resultado produzi-

ram. -

Contudo pisavam e repisavatn

duas e mais vezes os' 'mesmos

aranzeis. Advertimol-os de que

se continuassem na mesma, não

responderiamos. para nos não

vermos obrigados a repetições es-

cusadss. v

Continuaram e nós deixamo-

los no chiqueiro.

Agora, empantorradcs; vem

proclamar a excellencia das suas

ideas, tecer elogios ao pobre Cu-

nha que esta a. largar o mando,

como se os 2506000 reis de or

demnado pagos pela camara ao

secretario, obrigassem este a. es-

crever dislates d'aquelle quilate.

Quedem-se lá., o inclitos de-

fensores do Cunha, o Cunha. está

prestes a largar o mando e não

mais lhes pagará. os elogios im-

merecidcs.

   

pa. em presença. dos mais ricos

. rapazes da. província, que tinham

ido a cavallc, armados, vestidos

com o seu mais hello facto, á. ci-

“ dadella de El-Mamcra; e Sid-Ali

devia conduzir sua. esposa a Salé,

para casa de seu pac.

¡ O cortejo sahiu da. cidadella

á. noite. Devia passar por uma

garganta estreitissima formada

por uma cadeia de collinasitas

saibrosas e por uma cadeia de

dunas. Ia adiante uma escolta de

trinta cevalleiros; atraz d'estes,

Rahmana. na garupa de uma mu-

la, entre o esposo e o irmão; atraz

de Rshmana o alcaidc a pé e uma

multidão de parentes e amigos.

Entraram na garganta. Estava

serena a. noite; o esposo levava

Rahmana pela. mão, o velho al-

, caido alisava. a barba; todos iam

alegres. De subito trovejou uma

voz formidavel no silencio da noi-

1 te:

“ -- Arusi te saúda, ch scheick

' Sid. Mchammed-Abd-el-Dijebarl
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Nós sabemos bem aonde se

dirigem os seus intentos; insistem

tanto no crdemnado e no partido

medico do afinal des-

cobrem o premio a" consolação

que querem_ dar ao liticc infe-

liz, ao reles _ving ' or que não

passa de um oprimido pela malta.

Querem os homens da. camara

dizer que o partido medico em

que o Cunha esteve provido não

foi oxtincto, ficou de pé.

Pois bem. Acceite-se por hy-

pcthese que o partido medico dos

2505000 reis não estava extincto

e tambem não estava provido.

Porque é que a camara. não

poz a concurso esse partido que

está vago ha 3 annos?

O partido medico é do muni-

cipio ou do Cunha?

Pois esse partido ha tres an-

nos que está. sem medico e a¡ oa-

mara nem o põe' e' concurso nem

o extingue!? r ^ '

0h grandes ñnorios! Oh ín-

signes acrobatas da barrigarl

No final de mn triennio é que

começaes a pensar em queexiste

um partido medico que foi extin-

cto e em que essezpertido carece

de ser provido. '

Essa resurreiçlo de partidos

medicos para' premiar o descon-

sclado &ueé posto' fóra da '-

delicia acamare, como qua ques-

creado, que não serve, é porto

fórs' da casa dos patrões, lia-dc

custar-vos muito cara, \oló l

"Resuscitues o partido medico

para n'elle ser novamente provi-

do sem concurso 'o Cunha; pois

bem resuscitae um outro partido

cirurgico já. éxtinctd, por exem-

lo o de José Damião de Carva-

ho, para n'elle ser provido o vos-

so outro presidente Baptista.

Tanto o Cunha. como* o Ba-

ptista não teom clinica, o primei-

ro porque de medico passou a po-

litico e agora passa outra vez de

político a medico, c segundo por-

que nunca. a teve, por isso dae

do comer a esses dous á custa do

municipio, os inclitos limonadas.

Dses como averiguadc que o

 

No mesmo momento, no alto

de uma. collina, scintillaram trinta

espingardas e estrondearam trinta

tiros.

Cavallos, soldados, parentes,

ami s, 'uns caem mortos, outros

cam aleiam feridos, outros fogem;

e, antes que o alcaide e Sid-Ali,

que tinham ficado illesos, se re-

ccbrassem do seu terror, um ho-

mem, uma faria, um demonio,

Arusi, em summa, precipita-se da

collina, empolga Rahmana, atra-

vessa-'a na sella e foge-ó. redes

solta. para a floresta de Mamora.

O alcaide e Sid-Ali, homens

resolntos, em vez de se entrega-

rom a um vão desespero, fizeram

o juramento solemne de não cor-

tar o cabello, emquanto se não

vingassem de um modo que desse

brado. Pediram e obtiveram scl-

dados do Sultão, e principiaram

a dar caça a Arusi, que se refu-

hiára com a sua uadrilha na

grande floresta de amora.

(Contínua).
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partido medico, em que estava

provido c Cunha, não foi extin-

cto, só para se poder fazer mais

a vontade o escandalo da nomea-

ção sem concurso? *

Mas, para isso só, não valia

a pena gastar tanto papel.

A vossa camara tem feito

peores tranquibernias, mesmo sem

se importar da defeza.

Para deante, rapazes, c mu-

nicipio paga tudo!

WH-
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A deposição

_Em uarda. .lá ris-

ccu coice da in-

gratidãc-Um ou-

volante-Pro Car-

ga falsario Eu

t'arronego.

A tuba ehamara os camara-

das do crime a reunião, onde se

debateria a intriga com a inepcia,

o herdeiro do assassino quasi po-

bre com o falsario quasi enrique-

cido pela impunidade.

Ambos queriam o commando

da quadrilha, para a vontade re-

ceber o espclio do roubado.

A lucta era desegual.

O herdeiro dc assassino, o

Berlengas faminto, não contava

com a guerra surda, desleal e

traiçoeira e ia apanhar dc cofre

o voto da desconfiança alliciado

lo Carga d'Ossos, o vendido

82s reaes. Este alugara por mez

magras cobres esoerdeados, por

um pinto avariado um miseravel

ingrsto, que ha tempos enxctara

da porta para lhe não dar me~

zada.

E o Berlengas, o lazarento

politico, ia receber c pontapé da

ingratidlo.

Elle tambem sentara a uma

secretaria o miseravel que antes

andara de mão em mão, leiloando

a consciencia, sem que c preço fos-

se alem de pmto avariado, e ago-

ra a besta, remediada com o cr-

demnado pespegava o ccuco tra-

dicional arranhandc a mão que

lhe dera a esmola.

.Angelo, o ingratc, vingava

metade d'Ovar dos ingratidões

do Berlengas.

Mas.... ..

. . .Era o vinho que manda-

va em tal conciliabulc.

São os doi padres Francisco

da Bcnifacia e Manoel da Bichaz

conversando de mano a mano so-

bre as difiiculdades de na ocea-

siãc presente fazer uma boa ac-

quisiçáo quando depararam a en-

trada e sobre o primeiro patamar

com uma garrafa encimada por

uma véla de stearina.

Queriam assim os conscientes

do eoneiliabulo iniciar os socios

no assumpto que se ia discutir e

indicar-lhes a casta de compa-

nheiros com que iam haver-se nos

salões eamararios.

Os padres assarampantaram-

se e o padre Francisco engulhou .

o discurso que andava estudando

havialanncs.

Era c vinho, e pendente da

#V

   

  

   

   

  

                 

  

      

  

 

  

 

  

  

  

O Povo d'Ovar

 

garrafa só faltava uma mOeda

falsa-uma libra como as que

vieram d'Elvas. A' reuniao de

babados era preciso accrescentar

o titulo de falsarics.

O Angelo tomou a palavra e

em voz cava, cheia de bellos tre-

mulos cantou as excellencias da

ingratidão alliada as exigencias

do estomago.

E de passagem foi bordando

um largo elogio a sua pessoa.

Carga d'Osscs estava banza-

do, não era aquillo que esperava

do homem que tinha comprado.

Tossiu forte. Angelo comprehen-

deu e logo voltou as suas costu-

madas arrieiradas contra o triste

Berlengas, c enxotado da cama-

ra.

A' parte varios coices, que na

fórma dc costume distribuiu por

aquelles que nas oceasiões criticas

lhe tinham dado o obulo, virou

todo o seu fogo contra c pobre

Berlengas que nem fugia nem

magia. -

E o Berlengas era então o

martyr da propria vingança. Ti-

nha chegado ao estado do burro

lazarento onde todas as moscas

davam a sua ferroada. A cadeira

da presidencia era o pilãc da sua

desgraça, era o pelourinho onde

o amarraram para a vontade o es-

phacellar.

Ralava-se c pobre, contorcia-

se quando as aceradas settas da

ironia o crivavam, e os circums-

tantos, pasmados de tanta anda-

cia e de tanto rancor faziam-ah!

Pensava quanto melhor fôra lan-

çar ao estrume esse ingrato quan-

do com as lagrimas nos olhos lhe

fôra pedir um emprego, e elle lhe

dera a secretaria onde depois por

vezes foi atraiçoadc.

E o Berlengas arrepellava-se

por não ter aproveitado as licções

dadas já. a outros.

O Godinho tinha razão. . .

Não era porém aquelle o mo-

mento cpportunc.

A assembleia tomava-se de

hilaridade em presença de casos

comiccs. O vinho nada dava para

mais; e nem c Carga d'Ossos com

toda a des eza feita podia tirar

resultado em do rebaixamento

dc Berlengas.

D'nm para o outro lado do

salão camarario passeava a fazen-

da nacional, muito bem represen-

tada. Tambem a fazenda nacio-

nal fôra a convite do carga met-

ter o nariz alii.

A assembleia amofinou-se com

tamanha ouzadia e tao pouca con-

sideração: e sem mais tir-te nem

guar-te desrespeitou tao augusto

cidadão, tão exímio e proclaro

representante. Elle fazia d'ouri-

nol volante d'onde os socios nos

crimes vez a vez se approxima-

vam.

E

Berlengas eram mais vehementes

a Fazenda pediu a palavra para

declarar que não estava muito

enxuta.

A assembleia lançou na acta

o voto de reconhecimento a tão

prestants cidadão e continuou na

ordem da noite.

A Faz anda retirou-se.

influencia declinava a olhos vis

tos. .

Reconhecia a intriga do Car-

ga que tinha conseguido alfastar

d'alli o Augusto Placo e o An.

there Aranha.

Para se salvar propos que a

  

   

  

  

    

  

   

  

 

    

  

  

   

   

 

   

  

   

  

  

 

   

  

  

 

quando as accusaç'ões ao,

O Berlengas via que a sua

reunião immediatamente se dis-

solvesse dando um voto a com-

missão executiva para escolher os

candidatos as eleições.

0 bando rompeu logo em gri-

tos-isso não, isso não!

Que haveria mais? --pensou

o Berlengas.

E na verdade os seus tormen-

tos ainda não tinham chegado ao

fim.

Era por aquella proposta que

e bando commandado pelo Carga

esperava para dar o golpe de mi-

sericordia na influencia e no pc-

der do desgraçado Berlengas.

Um voto de confiançal um

voto de confiança seria o mesmo

que dar-lhe amplos poderes para

escolher homens de sua plena con-

fiança e cudilhar os que agora

tambem querem comer ou ao me-

nos um mandosito! Um voto de

confiança seria demais! _

A turba regeitou por comple-

to o voto de conñança.

O Carga lá. por detraz do

grupo sorria-se, satisfeito com a

sua obra. Amanhã ,ninguem lhe

dispertaria o (paennachc e elle se-

ria incontesta mente o cabecilha

dos limcnadas, como até agora

tem sido o chefe dos mcedeires

falsos. .

E o Angelo foi convidado pa-

ra fazer um hymnc intitulado:

Pro Carga noutro.

Ao Berlengas contrahiram-

se-lhe as feições, empallideeeu.

Ouvia por detran de si uma

vcz egual s do João Carvoeira,

dizendo: -não mais comeras, o

herdeiro d'um assassino!

Então levantou se, percorreu

com olhar desvairadc a turba que

o rodeava e em seguida partiu a

correr pelo salão fóra descendo

rapidamente as escadas. Ao fun-

do ainda se achava uma luz mor-

tiça por sobre a garrafa preta. O

Berlengas estacou de repente. Pa-

recera-lhe ouvir a mesma vóz,

como que sahindo da garrafa.

Não se conteve mais ; deu um

pontapé na garrafa como que que-

sassino junto á Cova do Frade.

t'escon'urc l

teus dizem que te vingaste .... ..ll

w

'l NOUTE SOBRE l l'lllll

(A-'l'1...)

A Lua, signal d'um beijo

De luz de immeusa harmonia

Ai! vinha depois do dia

Lançar-me n”alma o desejo

De me trahir, divulgar

O coração em ardor;

De mesmo a luz do luar

Fazer-te juras d'amor!

Mas receei, po's bem sabes

Que noutes, as mais suaves

Ocoultam genio traidor'

Eu pensei assaz que o mundo

Rude, cruel, furibundo

Não podia, e bem profundo

Arrastar immensa dôr...

Desisti a luz da Lua

Qu'imundava a face tua

Fazer-te juras d'amorl

   

   

  

  

         

    

  

               

  

rendc esmagar com tão simples

movimento a alma do desgraçado

que foi morto pelo punhal do as-

E c Berlengas ia gritando

pela rua fóra: eu t'arrenego l eu

Po re Berlengas, as vezes os

  

Voltei-me; vi c poente

E o mar que rudemente

Cantava, junto a meus pés,

A triste, vaga, funerea

Aquella caução etherea,

Em que pensei muita vez

Sentei-me, c disse comigo-

-aEsto añ'ecto que eu. abrigo.

(Estes segredos d'amor,

;Ja que os nâo posso dizer

(A' noute, á. luz do luar,

«Hei-de esfor-çar-me por ver

«Se te digo, em meu scifrer,

«Os meus segredos, ó mar!

«De manhã, quando na praia

«Lhe beijar's a meia face

«O meu segredo que psce

(A' deuza do meu amor...

«Na tua rude canção

«Traduz-lhe c meu coração;

«Não me faltes, luctadcr?!

-Ail triste vida poeta,

Tambem como eu asceta,

ri' essa vida irrequieta,

Em que se chora d'amor!

Em quatro prantos e medos

E posso guardar segredos,

Mas só tornando-os rochedos. . .

Não falles mais, trovador!

Minha alma chora e pranteia

Batendo sobre esta areia,

Em medcnha convulsão,

quuanto meiga e amada

Vai a Lua prateada,

Sorrindo na amplidâol

Eu choro d'ignoto amor;

Como tu, meu trovador,

Sinto meu peito em ardor,

E não posso á. minha bella

Dizer-lhe, branca e tão linda,

Que esta dor em mim não linda

E que, se luto, é por ella!

Basta-m' um raio dos seus,

Pensando nos labios meus

Com esse brilho dos seus,

Para m'encher de paixões:

Torno-me logo convulso

Cresce-me o sangue no pulso

E tenho palpitações

Mas nunca, triste destino!

Posso em meu desatino,

Beijar-lhe o rosto divino,

Fazer-lhe juras d”amorl

Vou cantando umas canções

Qual c rufir dos trovões,

E guardando os mens segredos

Guardo tambem os rochedos

No meu abysmo d'horrcr

-Fazes bem, o luctadorl

Fica t'embora jamais

Aqui, sentado na margem

Quando, de leve uma aragem

Corra de manso, ao luar

Tu m'ouviras suspirar

Em tristes eançõcs d'amor!

Nem tu, ó pallida Lua

Que fazes do ceu um lago,

Nem tu, reflexo vago,

Do meu coração, que trago

Cheio de immenso eliluvio,

Ouvirás queixas sentidas

D'esta minha alma em deluvicl

Eu te direi, minha amada,

N'uma caução maguada

Cheia de luz derramada

Da chama dos olhos meus,

Que penso em ti e que choro

Porque de ti me ennamcrc

Qual das estrellas dos ceusl

Sim, eu direi que te amo

1'] que por ti me inllamo,

Mas não a luz de luar.

Espera, deixa que a aurora,

Que se viradia e namora

D as ondas dc salso mar,

 

   

 

  

    

  

  

  

  

   

  

      

   

  

  

 

  

Rcmpa n'um ceu côr d'anil.

Depois repara sem medo,

Dir-te-hei o meu segredo

Nas chamas do meu olhar,

Já que não posso dizer-t'o

A' noute, s luz do luar!

x

Furadouro, 25-9 -89.

José d'Almeida.

i

à
A' ULTIMA HORA

l MORTE DE lll'llll ll. LUIZ l

LISBOA, '19 ás 11 e 20 m.

  

  

Acaba de talleeer s.

Ill. El-llel o senhor l).

Luiz I. "

Esta lnl'ansta nctlola

tem produzido na espl-

tal a malor consterna-

ção.

Associamc-nos ao luto

que, cobrindo hoje a familia

real portugueza, envolve ao

mesmo tempo no seu negro

manto o povo portuguez.

_I_

 

Parada. -Retirou-se da

praia do Furadouro para Pom-

al o ex.m° sr. dr. Albino Leite

de Rezende, dignissimc juiz d'a-

quella comarca.

Felicitamos s. ex.a por ter

encontrado bastantes alivios dos

seus padecimentos.

Furadouro.-A sotrée de

domingo muito animada. Algu-

mas familias de Oliveira d'Azo-

meis, a banhos na praia de Es-

pinho, vieram, n'aquella ncute,

animar a nossa praia. já bastan-

te deserta pela sahida de muitas

familias.

Depois d'esse dia augmenta-

ram c numero dos que se retira-

ram, de modo que podemos dizer

que a snirée de domingo foi a ul-

tima em que a animação brilhou.

-Parece estarmos no rigoro-

so inverno. Frigidissimas norta-

das impedem os banhistas de sa-

hir das casas. Per isso os pic-nie:

em prgecto gozaram-se.

- pesca foi nenhuma. As

companhasaindaexperimentaram

por vezes o mar, mas sem resul-

tado algum. Não se viu sardinha

nas rêdes.

-Diz se que se fará. a festa

nc dia 27 do corrente mez. Ape-

sar de ter sido annunciada ainda

não acreditamos em tal.

Feita agora, é fóra de tempo,

e ha-de por força ser muito pou-

co concorrida, tanto mais que a

quadra não sc presta a festejos a

beiramar.

Theatro - Domingo uma

lroupe de amadores d'esta villa.

levaram a soena o drama em tres

actos intitulado Negros e negra¡-

rus e a comedia A Casa do Babvl.

O desempenho do drama foi'

muito regular, melhor do que se

podia esperar de curiosos com

poucos ensaios e sem nenhuma

esehola.

Sohresahiram P. Veiga no

terceiro' acto e no papel A. Cra-

veiro e A. d'Almeida.

mau, de quando compromettido

pelo exagero. A curiosa Maris 
A Rede deu um credo menos i



  

 

  

 

  

O' Povo d'Ovau' s
m

NOVA OFFIGINA LISBONENSE

Francisco de Oliveira Carvalho

RUA DOS CAMPOS

OVAR

Veiga desempenhou correctamen-

te o seu diflicil pa el.

Na comedia to os muito bem.

O ensaiador F. Valle foi cha-

mado algumas vezes no lim dos

actos e rociteu duas poesias.

Parece que vão terminando as

reaças durante os espectaculos.

Bom seria que isso terminas-

se por uma vez, afim de e thea-

tro ser mais frequentado.

A austeridade brilhou na. au-

zencia.

Hoje repete-se o drama e a

comedia, subindo além dlisso o

seena, cemica -cO garoto dos

jornaes» - elo distincto amador

Henrique ereira.

E' o beneficio da actriz Ma-

ria Veiga.

Chegada- Chegou á. praia

do Furadouro, vindo de Paris o

nosso sympathieo amigo. sm'.

Manoel Pereiro Dias.

ARCHIVO

HI'STORICO DE PORTUGAL

Collecção de apontamentos cu-

riosos relativos a todas as

cidades e villas do reino, '

com as gravuras dos

respectivos

“RAZÕES nu Aluus

noticia da fundação, acon-

teCImentos notaveis, mo-

numentos, etc.

O ARCHIVO HISTÓRICO

DE PORTUGAL é uma publi-

cação utilissima a todos os

patriotas, a quem não póde

ser indiíierente, porque en-

contram n'ella-a breves tra-

ços-a histeria do paiz, por

fórma mais grata e dividida

pela parte com que cada ci-

l'ublleações-Reeebemos . dade ou villa contribuiu para

um livrinho de Leonardo Torres

intitulado a Primeira licção de

moralidade-0 ministro Marru-

no de Cart-alho demmnciade co

me supposlo ladrão em plc-uu ;iar-

lumonlo; det-asse popular e pro-

cessos crnm'naes Contra o denuun-

cittdo, dito criminoso e seus cum-

pliees.

Um torna] de molhe

fel-Intitula-se Ella um perio-

do que ha algum tempo se publi-

ca em Bostom e no qual se en-

cerram apenas artigos e noticias

referente¡ ao belle sexo.

Não se escreve nunca no re-

ferido jornal uma unica palavra

sobre o sexo forte, tal qual como

se este não existisse no mundo.

 

' A'NÉUN

  

cousa asas.

PROTESTO D'ALGUEM

CARTA

A0 IMPERADOR DO RBAZlL

EDIÇÃO Ds LUXO

Opusculo ornsde com o retrato do

auccor e uma lindissima cepa

a chrome impressa em magniice

papel, contendo ã retrato do Impera-

er.

Protesto por meio da lingua.

gem da Poesia. cnnlra a tentati-

va de assassinato na pessoa do

Imperador, rontrn o crime em

particular e contra o regicidio e

a saugueira I-m geral.

Preço zoo reis, pelo correio 220 reis

LIVRARIA CIVILISAÇAO de

Eduardo da Costa Saulos ô¡ S. -

brinho, editores-Rua de Santo

Ildefonso, t a l2--PORTO.

AQCÚMULAÇÕÊ'S

0 partido regenerader apre-

senta os seguintes candidatos pe-

las aocumulações:

 

Alexandre Alberto de

lloelta set-pa Pinto;

Jose de Abreu do Couto

Amorim Novaes;

José d'Azevedo Castello

Branco;

Luelano Cordeiro;

Sebastião do sousa Dan-

tas Bareeho.

Reeommenda-se muito espe-

cialmente aos eleitores, que ins-

crevem nas listas o nome todo

dos candidatos.

 

o engrandecimento commum.

A historia, como geral-

mente se escreve, isto é, pela

chronica de cada reinado, é

a historia aristocratica, a re-

senha dos successos deriva-

dos do poder e como depen-

dentes da acção real ou go-

vernamental.

Os annaes das cidades e

villas do reino, como estamos

publicando, é a historia do

povo, a narração dos soliI'ia

mentos e dos esforços de c -

da localidade, a lenda dos ras-

gos de abnegação, da cora-

gem e da lealdade de cada

concelho, e que só incidente-

mente são narradas nas chro-

nicas antigas.

E' um trabalho de vastis-

simo alcance e que só nos atre-

vemos a emprehender confia-

dos nos sentimentos patrioti-

cos e no amor da instrucção,

que hoje geralmente dominam

todas as classes.

Em cada numero se atten-

de as seguintes secções;

thdaeio-Agrupamen-

to de todas as versões, quan-

do as haja, referentes as po-

voações; que povos as domi-

naram nos tempos remotos;

rasão do nome, etc., etc.

Batalhas- Resenha das

luctas de que foram theatro;

maneira porque se portaram

os habitantes; consequencias

advindas d'essas luctas para

a localidade.

Monumentos-No t i ci a

das curiosidades archeologi,

cas, naturaes ou artísticas-

que se encontrem nas locali-

dades.

Acontecimentos nota-

vels de qualquer natureza,

que mereçam referencias.

Brazão de armas-Des-

cripcão de cada um, com sua

respectiva gravura, e noticia

dos faclos a que são allusi-

vos os emblemas.

Varões !Ilustres _Na-

turaes de cada localidade ou

que n'ellas se distinguiram

de qualquer forma, e a illus-

traram por suas virtudes, sa-

ber, valor. ou outros quaes-

quer predicados.

CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

Serie de 26 numeros (3 me-

zes) ................... .. 500 réis

Idem de 52 numeros (6 me-

zes .................... ..16000 réis

A correspondencia deve

ser dirigida para _o escriptorio

da empreza, Rua do Terreiri-

nho n ° 47, 1.1- LISBOA.

 

  

EDUARDO SEQUElllll

A' BEIRA MAB

Com 200 gravuras desenha-

das por A Xavier Pinheiro, J-

d' Almeida, Juillerat, Mutzel,

Prêtre, etc., 20 planchas de spe-

cimens naturaes e 10 phototypias

segundo clichês da Ex.“ Sm'.l

D. Marianna Relvas e dos ELI"“

Snrs. Carlos Relvas, J. M. Re-

bello Valente, Anthem d'Arau-

jo, Emilio Campos e J. G. Pei-

xoto.

Livraria editora --Cruz Cou-

rà'gho-Rua dos Caldeireiros 18,

U.

Püll'l'o

.A ESTAÇAO

Jlllllllll llll'S'lllAllll llE lllllll

Pllll AS FllllLllS

Publicou-se o n.°

de 1 de Julho

Preços: lanno reis

45000~6 mezes 2,5100

rs.-Numero avulso rs.

200.

LIVRARIA CHARDON,
LUGAN a GENELIOUX, suo_

ÇESSORES _ porno

 

_.._.

.A. MARTYR

POR.

ADOLPHO D'ENNERY

vaRsKo DE

JOÃO PINHEIRO CHAGAS

«v . vvsvwvv/.v'r-'qvvv-w .n. .y 1 .ra-vw.-

Cell-bre romance procurado

com excepcional ¡IIlerosse polos

leitores dos dois mundos e publi-

cado no Primuiro de Janeiro e de

que foi cxlrahido o drama actual-

mente em sceun uos theatros Ba-

que e D. Marin ll.

Edição ¡lluslruda com grnvu

ras.

~ CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

0 romance A MARTYR cens-

tará do 2 volumes em 8.° illustra-

dos, distribuidos em fascículos

semanaes de lO folhas de impres-

são de oito paginas cada uma. ou

9 e uma gravura, a lO réis cada

folhaou NO réis cada fasciculo

pagos no actoda entrega. A obra

Completa não lerá num mais de

-lOnem menos de 8 fascículos.

Para as províncias, os fascícu-

los serão enviados francos de por-

te pelo mesmo preço qucno Por-

le mas só se acceilam assignalo-

ras que Venham eenmpauhadas da

importancia de 5 fascículos aduan-

lados.

A rasa editora garante '20 po-

reulo de commissão a quem anga-

riar qualquer numero d'assignu-

turas, não inferior a

.-\cceitnm-se correspondentes

em todas as terras do paiz. que

(leem abono à sua conducta.

'l'oda a correspondencia deve

ser dirigida à

Livraria ClVlLlSAÇÃO de

EDUARDO DA COSTA SANTOS

EDlTOR

Perto-_Rua de Santo Ildefonso

4 e 6-Porto.

P. S. Acha-se já em distribuição

o 1.' fasiculo. Enviem-se prospectos

a quem os pedir.

Participa que abriu a sua nova serralharia

mechanica. N'esta officina laz-se toda a qualidade

de bombas para poços e para jardins, cosinha e

de elevação de agua, Estas bombas aspiram em

grande comprimento; assim como moinhos au-

thomaticos para tirar agua servindo de motor 0

vento.

 

Alem d'isto tambem se iaz toda a qualidade

de portões de lerro, grandes, fogões etc, tornei-

ras de bronze 'e de latão, valbulas para toneis,

prensas para expermer bagaço; torneamento em

lerro, letão e madeira, etc.

Fundição de cobre, bronze, latão e zinco.

Trabalhos

zinco, cobre, chumbo e outros metaes

O proprietario encarrega-se de todo o tra-

ballio concernente á sua arte

UVAR

cum sucesso Lllllllllllll A3 mms Em mms

POR

XAVIER DE MONTÊPIN

missão DE JULIO na uaosnnxss

Tendo=se esgotado a primeira

edição d'esle romance. um dos

melhores de XAVIER,

DE MONTEPIN, il empre-

za. allendeudo a que deixou de

satisfazer algumas requisições e

lnmhem para annuir aos desejos

de muitos dos seus assignantes

modernos. resolveu publicar uma

nova edição, ce'recla e augmen-

ada com nierzuificas gravuras.

que comprou ao editor de roman-

ce original.

Carlo semana uma estampa

BRINDES ITUDOS OS ISSIGMNTES

 

. Um album com as principaes

Vistas das cidades e villas do pilto-

MINHO

necebem-se já assignaturas no

escriptorio da empreza

\_'._.

 

Agradecimento

Os abaixo assignados não

podendo pessoalmenteagrade-

cer a todas as pessoas muil

consideradas que os honraram

com as suas visitas por falle-

cimento de sua sempre cho-

rada filha, neta, sobrinha e

prima, vem por este meio fa-

zel-o, reconhecidissimos, pro-

testando a sua eterna grati-

dão.

Ovar, 6 de Outubro de

'1889.

Bernardo Pereira Arrota,

Thereza Gomes da Silva Na-

taria,

Francisco 'da Silva Nataria,

Antonio da Silva' Natalia,

Maria Gomes da Silva Nataria,

 

Rosa Gomes da Silva Nataria,

Joanna Gomes da Silva Nata-

ria.

TYPOGMPHIA

POVO DE OVAR

Esta typographia

completamente habilita-

da encarrega-se de todo

o qualquer trabalho con-

sernente á sua arte, a

toda qual uer côr, tan-

to pratea o como dou-

rado, assim como: obras

de livros, jornaes, factu-

Iras, bilhetes de visita,

circulares, etiquetas pa-

ra garrafas, diplomas,

etc., para O que acaba

de receber das princi-

paes casas de Paris,

uma grande variedade

de types e vinhetas.

 

A“AIIO

COMMERCIAL PORTUGUEZ

 

Descripção minuciosa de t0'

das as casas de eommereio 0m

todas as terras de Portugal e suas

possessões, disposta de diñ'erentes

formas, para facilitar a procura

de informações.

Roteiro das cidades de Lisboa

e Porto, por ordem alphabetica

das runs e com es nomes e pro-

fissões dos seus moradores.

Descripção chorographiea de

todas as cidades ê villas de Por-

tugal e poasessões ultramarinas.

1.° anne-1889

Representante da em rosa-

Perlo. Antonio Ferreira ampos,

Rua do Mousinho da Silveira 11.'

25 ;-0var, José Luiz da Silva

Cerveira, loja de Povo, Puga
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"0383 SBHhDI'a de PaI'IS A

-llerção eguale esrrupulosamens

~ , . __ ___ _
disposta das vistas mais notavi-i-

por VICTOR HUGO Bicâegàelllllgtiglpciztgllãaêaã3362:“
›“›| u m“mmu !e Portugal. Osallguns l _o e 2.o as

“omallce bisturi“ mestrado 00m tes romances: AMULHER FATA. 31121: 26 create sentimos 'à' "SPM” P-mm' cmm e Bel““

20° gravuras novas DRAMAS MODERNOS e outros ' m u .l “ao pum'cados'

compradas ao editor parisiense
' › f

com¡ Õ

EUGENE HUGUES 4.a parte. TREVAS ' I 'I L Ç Db DA ASSIGNMUM

Depois dos MlSERAVEIS é O 2.' parte, LUIZ ' ~ › A d“ “BAD“ 4° som-Ac (9mm.) Chromo. 10 r..

romance NOSSA SENHORA DE o
' a l ,r p › 3“'- ¡u'WIÍ-MWlPHW

Gravura................ '. 10 - 3

Obra mais sublime de Vi_ 3.
- !i r . ; J › ,MMMOuronruunuusa-Lond

mim FOFhañ de S pag. . 10

ctor'Hogo. Cheio de episodios sur- ücglêtgígrgguãgãçàãã1:02:52 l . t i : mvzÍ-:Sso'ígângmnàmm
folshzlãáe Tranãaàíãgãs semana" d' 8

prebenentes, dn”uma linguagem › - _ ' *4 _ X' ,A _J ; ' no mo rom n'àuas'sun '

lirimol'osa. a; sua leitura eleva o “Ham“ chromos ?multados na* " ~ “quuwmodolluunw
50 REIS SEMANAES

nosso 'espirito às *regiões sublimes 'Y'hngraph'a GUBÚGS- - V $33330$°ã0$eã§t$3il§§ -.
--« › -

d'otbello'e ¡n'uunda de e'nth'usias-
*~

-
Wi mana, revemecumac adm_ s .I J

mo_ a nossa teima. levando-nos a nas O DE JULIO DE MAGALHAES .\ " U &msnããaàêqàeãüiimmi 5' 'Í"

rlbutar ao _grande poeta franca a 10 rs. cada folha., gravura. ou chromo
3 _ ' a Prestàmos 'um verdadeiro ser

admiração mais'sincera e_i|lim¡tada 50 _Reis por Semana
&miggañmgecmggggsgg; -

A sua traducção fltl eonfiada
A

a i E1833' (àmfxuafnãâãgmeag
POR

ao illustrejornalista. portuense, o L ^ ' L l s ' “00960. contain-.s
v

dm.“ snr. Gualdíno de'CampOS, 'A' SORTE PELA LOTERIA- › 4-: a t humanista“”spell!"lthtittructr
ulx-de-Sugny 1

d a' obra completa constará d'um 1005“90 em 3 premiw Para ° que ré' - ° V ›“ t “ 03.3.7332??? 11.' “Jayme“. e::35,308¡

caber-no os .er. assignantes em tem- v ' '- ' Cy Em Hoboanmcnsndeñ. uma... ml::02:07:13,113'

eolume_ magniñcamente impresso

em papel_ superior, mandado ex-

aressaniéote fabricar em uma das

erimeiras casas de Milão.

CONDIÇÕES DA ASSIGN'ÀTURA'

A obra constará de l volumes

ou 48 fascículos em IN, eillns.

trade _com 200 gravuras. distri-

buido em fascículos semanaes de'

32 paginas, ao prego de 100 reis,

E_xplendida edição portuense

illustrada com 500 gravuras
t ç- ,..›po opportuno uma cautela. com õ ilu-

meros.."
-

b No 5;¡ da :bra-Um bonito a1-
l l w

um com gra'n iosoupanoramaa de
* p

Lisboií.1 sândío umüíesde a esta ão do NOVDAO LEl

csmín o e erro o norte até bar- . ' 'm

ra. (19 kilometres de distancia) e ou-
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Em virtude dos muitos pedido-

que temos recebido para abrir-mes

uma nova assignaturn d'este admis

ravel romance que comprehende

5 volumes ou 70 fascículos em 14.'

optimo papel e impressão esmera-

dtssuna, sendoillustrado Com 500

  

pagos no acto da entrega_ para Cru¡ de Pau.26, 1.'-Lieboa. L re o eo ré!

as provnnclas o preço do fasciculo - -----~-_ Peg miga; fr'mgo de porte s D' M' gravuras, resolvemos ramo nas

e o mesmo que no Porto. franco _ A Gazeta dos TríbunaesAdrm- s quem enviar a. sua importancia No“ EMÇÃO ¡TELHORADA seguintes condições;

JF Porte, mas SÓ SB accellam “3- nistrativos publica-se por series _ eus mtnmrilhel ...n.0va ;Am o "mm“, no P¡ _. Os srs; assignentos podem re-

MBMWNS Vindo acompanhadas de 12 numeros, devendo publi- Á “tiram-*CRUZ COUTINHU PELO mo ceher um'ou mais fascículos carla

da_importancia2de cinco fascículos car-se regularmente 2 numeros “Rua dOS caldeira-58.05. 48 6 20 no.“ l nv.“o sun. CARDEAL semana ao preço de 100 reis carla

adiantados_ picasa editoragaran- em cada mez.
HORTO ll_ “mcg um““ [mg mm SMA um, pago no acto rla entrega. Tam-

Ie a todas as pessoas Que angarla- Conterà, além d'accordãos_._de.
' ' BIS? DO o T bem podem receber aos volumui

rem qualquer numero de ass¡gna- diversos tribunaes de primeira . _›
Preço ' O* _ p. 35060 ri_ brochadus ou encailerliados em

turaS, MQ _Infeflol' 3 GIUPO,_6 SP .segunda iustancias, artigos sobre
Pelo correio franco de port“q'um magoiñcas capas de percnlina. fel-

responsabmsarem pe|a dlStnbm' direitogtforma de 131008530, es' V “de lu , t ".,a lavra_ enviar a sua importancia crn 135 expressamente na Alla-manha,

e -se t as e S estampllhas contequ lindíssimo¡ desenhos

pecialr'nente admiuislrativo. Publi-

cara tambem a legislação mais lm-

te se fôr omul ando , _

por““ que pr g ' Bocca-oo-Rto, e outra nas Hortas,

' ro rio 'ornalj

?ongfesge alnão ploder conter; permncenwS 3° 5m'- Femaudl) de
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Oliveira Folha.

mas sem augmento de preco para
_ . '
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Para tratar com Antonio Pe-

., Í. S-
. .

* I.

os senhores assugnan e relmMagma.
BEI I¡ M S¡ c_

rio; dos tasciculds. a commissão

de 20 por cento. Acceitam-se cor-'r

respondentes em todas as terras

do pia. que deem abono à sua

con ucta. '

Toda a correspondencia deve

ser dirigida a

dourados

Prectrdos volmnesz--L' volu _

me brochade, ”3550 reis. cnc¡ 4

dernado 28400 reis; 2.' ro|. bro-

chado. !33250 reis. encadernatl

23200; 3.“ vol. bl'Ot'll. 13250 rm

encadernado 231W; 4.' rol lirocli

dias, com oito alqueiaos e tanto

de semeadura; sendo uma sita na Á “V"“a=c"uz 00mm
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Editora. Rua dos Caldeireiros, l'8

e 20. Porto.
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LI RARIA C V A Preços da assignatnra LARGO DE S. TIIOME mpi-eta Editora-erocs llomanltcos 15050 rms encaderuadu 285000

°'
.

Ovar lG de maio de 4888.
. o ' ,. .

'. Por serie de 12 numeros (6 me- '
9,6, Rua do Marechal Saldanha E). vol. broch. meu reis. ancas

Eduardo da Costa Santos, editor zm) _ _ _ _ _ _ . _ _ o . _ _ _ . .8200
(Cruz de Pau), ati-LISBOA_ dernado 23300. A obra completa

t um de Santo “detona, 4. _l'orcluas series(um anno) 23400
Os amores do assassmo em brochura.. 73250 reis; oma-

' pom-o ' ' Não se acceitam assignaturas

_ Pon
delgada gigbgoreàs.

r m nos de 12 numeros. a as

a“ as P OVNI '38 “S ;reçül

--__, __ l i.“ Egmmgdamenw' p g GgàA M' JOGAND são os mesmosque no Porto. fran-

:
13 . a Ones mdencia deve _ _ 0 melhor romance francez code porte; e sendo a assignatu-

ser d?gi;¡dacparapa Redacção da NATURALllâTA
da actualidade ra tomada aos faso¡culos,serao e¡-

“meio na tes pagos adiantados em numero

.Gazeta Admmmrauva. ..._ Villa Collccionador, preparador e conser- JULIO DE MAGALHÃES

Real

vador

I
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P°R
Edicção ornada com magmñcas

de cinco A casa editora garantem

A re rod'ucção desleal, feito
todos os individuos que angaria-

no nos onEMiApo ESPIRITO _A u i S a nem dm_ _ \

editada pelo snr. Gosta Santos. _ 03 “a“ 15””, q d EDUARDO SbQULlRA gravura“ “ementas cmo-mos mm 5 assmnalurasaremunemçã
o

d s obras abaixo mencionadas glmos 6310 P“mQWO numero ” _.-_
a hmm“ côres d 2 _h

piora-.Eine a sua venda, obrigá nosso jornal. pedimos? fineza de 2, caça-0 "hmm-da e must““
_

“Srttlàlpgarncãnatãá üãgnâolosb nine:-

o
“WW““germes s

~' '
ou não ossam ser co

--›--
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pãlctàrlzsarzazâsr:312111363111356 assignanlêes_
4 vol. br_ _ _ 500 ms NO Fm D Accettam-se correspondentes w

'e um -QANIB &ABMS '
Pelo correio franco de porte a UM ALBUM ,DA BATALHA em todas as terras do paiz.

G
quem em“” a “a Imp“"anmaFm contendo .as seguintes vistas d'esle N- B-_OS Preços 301m3 013'

rados são assim estabelecidos uni- i

CAMILLO CASTELLO BRANCO

CARTA DE GUIA DE

CASADOS, por D.

ta 'lha ale do correio
. .

;í Êãtraríaüêmã cnm
mm: magestoso :monumento ~hlSll)l"lCO,

.-
- ' e incontestavelmente

um dos

E nora. ua do* Caldeirelros 18 que. .

d R b ' mms perfeitos que a Europa _pes-

r:amante para Portugal.

Toda a correspondencia devo

_Frmçisw (X: :1161- 36 8 v

20 P 'l

AloEggãfgcÂwD'ÀL
Ê- 0-1 o rm

e ' m n'
sue, e verdadeiramente admiravol se" dl“Qldü à

- debaixo do ponto de vista archite-

  

XANDRE.. .s 240-120 ~

LUIZ DE CAMOES,
_ A _ ,

ctunioo:

..notaseweçg ;reageglwwm Para, Maranhão, Cea- REGULAMENTO Fachada principal. fachada o. LIVRARIA CIVILISAÇÃO

SÊNÍÉâÊAom_H_ a;_ ¡5°_60 _, já e Manaus, _'Pel'llllmn "à . * ter-al, portico da egreia, interior
1

SEÍNHQÊA_ RATTAZZI
k braco, Rania, Rio de Ja- DA na mesma, tumulo de D. João I (o DE ^

2-“ edição ------ '- a** 2°°--**°° " nelro$antoselllo
Gran-

fundador.) entrada para a casa do

ae do S“l-

capitulo, interior das capellas im-

- . . .w ~ - Com as alterações feitas pelo de. perfeitas e arco da entrada.. :tl-

Pam os por“” a“ma “'d'ca' cretode 22 de dezembro de 1887 gumas vistas dos claustros e jaZl-

QUESTAO DA SEBENTA (aliás)

Bellas 'e Bullas:

Notas á Sebenta do_ dr.

duardo da Costa anlos -etlilor

r A .O. Callisto. . . . av. 60-30 n

a

Notas ao folpeto do dr.
rins2 mandem-se passagens de l. ,

____
ans dos infantes.

l

É' C'içm-hsãms'tav' 6°-3° ' 2" e 3!" Classes' DO' ”9°“ con assumam.. .rounds
com ¡SINTO ltnEFOItSOJNlTo

A tafía.
. .a. o .a. 100.-50 n

ab_°nan-
Preço '. ' - l I'S.

' ' d c . o-se com oyo aos passasetrOs 'e -›---
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S°ÊÊÊÍÊiaÍÍÍÊ§Í'...a. a3. ¡So-75 u transporte para bordo.
Qualquet'd'estes Regulamentos

A fachada da egrejn d Alcolm
l

.
se remette pelo correio franco a dc ça_ n5- ¡ummns de D_ pedro 1 e de

Para esclareeimentos e bilhe-

tes de passagem. trata-se em

Aveiro, com Manuel José Soares

dos Reis. rna dos Mercadores. li) A' livraria-:Cruz Coutinho:

.123: e em Orar-rua dos Cám- Editora. Run dos Caldeireiros. 18

“pos. com o sor. e 20 ~ Porto,

Carga terceira, ¡repli-

ca ao padre.. . .. av. ¡So-75 u

'00| l COLL ECÇÃO 600 REIS

l .'.I'. . , t
_

. Tpda5¡estps obras foramvendldas

'e'm'div'er'sas epocas'pelo auctbr o fal-

"lêe'ido'Erne'sto Chnrdron .

na. UUGAN GENEL'JOUX, -sueaesso-

- cs, Clerigos, ooo-FOR
O.

Porte a qgieameânzggápsímsmP°TtaW
D, lgoez de* Castro e o panorama

de Lema. Este album compoese

de *20 paginas. A empreza pede

aos seus estimaveis assignonies

toda a attenção para este valioso

hrinde. e promete continuar a of-

Amom'a da Silva Nalaria. Editores-Belem dt C. [ma .to forenormlhes. enteada obra. mrtros

Marechal Saldanha, 26, Lisboa. albuns. proporcionando-l
hes uma

 

Silva Cerveira abriu .no dia

15 de agosto um holtel e bi-

lhar na rua principal da cos-

ta do Furadouro. No hotei en-

contra-se as moiores commo-

didades, limpeza o preços con-

vldativds.


