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lnussa situação

dissabores que

som-emos,

pois nem sequer encontraram um só po.llll. CO
.
que quizesse tomar a responsua exf, então ministro do reino.
sab
ili
dad
e
dos
seu
s
fut
uro
s
dis
par
afez uma politica, como não ha
VJ'
memoria, auxiliando os contra- '65")
Então o gru/;elho dos pequenos

rios e espesinhando os regeneradores.
Esphacelou em muitos circulos
o partido regenerador, quem sa_ A scisão entre os snrs. Ilintze
be se já. com a ideia de empale Franco continúa sendo: o assummar o penacho para si.
pto do din em todo o paiz poliOvar foi quem mais soffreu.
tico.

A principio, parecia-nos que
urna _tempestade immensa ameaçava derrubar o governo, e faria
~ naufragair .a1 barca da regenera-

(eis a razao porque o mandamos
apegar-se com S. Christovão) nem

MlTICIAlIItl
_“”

'

' '

Consul-elo
Como já noticiamos, realisou-se no

nem te n cabeça, todos

dia 8 do corrente; pelas It horas da

querem para si a chefia porque cada um a ella see-julga com direito e
meire-lhe tanto SUstO e cauza-lhe
tantas e tão aturadas dóres de den-

manhã, o enlace matrimonial da ex"“

15m chefe.

sur.? D. Barbara Baptista. estremosa

lilha do nosso amigo dr. João d'Ohveira Baptista, com o cx."no snr. An-

tes? Ora bolas, collega, trate de ou- nio de Sá Fragoso, escrivão de direito em Boticas. Ao acto religioso
tra vida que essa não lhe dá pão.
Nao se apavore nem se desgrace apenas assistiu a familia e a benção
que tambem ha de ir... tambem matrimonial foi lançada pelo nosso

Fez passar pelas forcas candinas um partido, cuja força ñcou
bem demonstrada n'uma eleição
lhe ha de chegar a vez do penacho amigo padre Francisco Baptista, tio
que, apezar das mudanças conti- que tanto almeja.
da nowa.
nuas

d'auctoridades, sustentou

Os noivos após um ligeiro almoço,
Olhe, um conselho de amigo: já
pa
rt
ir
am
no
comboio das 4 para o
cincodias.
!que os regen'eradores nào o querem
'i
_êãtamos"tiaaqttillõs'›, por? ' _Nunca nos ,esquecemos d'essa nem pintado vêr e os progressistas, Bussacmvmidefmum passar a lua
“que o 'chefe do gabinete,_como
de
me
l.
se
m embargo do intimo logar que
epocha
trisÍ-Sãima.
Na
cor
tre
z'lle da noiva encontra.um -rbomrcommand'antm que é,
por commizcraçào lhe concedem, o

soube .dirigirvas 'manobras de
fôrma 'que não houve' sequer avaria de monta»

_

b_

Quem .naufragou foi; o snr.
João Franco.
Que quer, añnal. sua em“?
'Quer ser o chefe, mandar?

.Não podemos, pois, appoiar o
snr. joão Franco.- O nosso dever
é guerreal-oeguorreal-o sem treguas.
O partido regeneraer é o nobre e dignamente presidido pelo
sur. conselheiro Hiutze Ribeiro.
Parece incrivel que homens
collocados nas altas regiões do
poder e cujos talentos, bem aproveitados, tão bons resultados poderiam produzir. se deixem despenhar pelos abysmos da ambi-

Não“póde ser.
O sur. Hintze Ribeiro estava
naturalmente indicado para chefe
do partido regenerador após a
morte do sempre 'chorado e saudoso Serpa Pimentel. Estava,
ção.
porque era o seu companheiro
Be
m
ha
ja
,
po
is
.
o
sn
r.
Hi
ntze
mais antigo, e porque em sua
Ribeiro, em afastar de si hOmens
ex.l concorriam todas as qualidaperniciosos e que, com a ganandes para assumir a cheña'do parcia do poder, só servem para
tido. Quer como politico, quer
causar males.
como homem, quer como estaCo
nt
in
ue
su
a
ex
.l
a
tr
il
ha
rb
dista. podemos afñrmal-o, não
cam
inh
o
qq¡
tra
çou
.
.
tem actualmente quem o exceda.
Ca
mi
nh
e
se
mp
re
un
id
o
a
ho
Morreu Serpa Pimentel e tome
ns
lea
es
e
ñei
s,
po
rq
ue
o
paiz
dos os politicos, quer regeneraterá
mui
to
a
lucr
ar.
dores, quer_ progressistas, aponA
união
faz
a
força.
taram logo o snr. Hintze Ribeiro
A
desu
nião
prod
uz
esph
acel
apara seu successor.
me
nt
o.
E assim foi. Na reunião do
partido regenerador, que se realisou paraàa eleição do novo chefe, todos votaramno sur. Hintzu,

votando tambem o snr. *João
Franco . . .
' -
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Muito se encommoda o director
Votou, não ha duvida, mas do Ovarense com o segredo que,
,tambem não ha duvida_ alguma sobretudo, entre si guardam os mem-

que o seu voto foi dado de má bros que compõem a commissão

Vam-se prendas valiosas. entre ou-

olham com desdem que não 'encotra
s
so
br
es
ah
ia
m
as seguintes:
brem, faça-se francaceo e assim se
Um par de castiçaes de prata, ofvingará de regenerudores e progresferta de sua mãe, D. Felictdade Basnstas seus commons inimigos.
pt
is
ta
;
um
a
pulseira d'ouroe perolas,
Faça-se francaceo, homem, que
offcrta do

noivo; uma salva de prata,
ninguem extranhará esse passo añde
se
u
ir
mã
o
Ca
rlos; meia duzia de
nal obrigatorio_ na contradança polico
lh
er
es
de chá do mesmo metal
tica que 'Vem 'executando ab initio.
em
um mwagniñco estojo, de sua irAssuma a chefia, (a occasiáo não
mà
D.
Ma
ri
a Baptista; um adereço
póde ser mais azada) organize as
d'
ou
ro
e perolas, de seus tios Fransuas hostqs aguerridas e marche
ci
sco Barbosa e D. Maria Rita Barsó. . mas impera/ido em demanda
bo
sa
;
copo, uma pregadeira e
da gloria que tanto ambiciona e que,
uma argola para guardanapo, tudo
ha mutio, o aguarda.
'l
de prata, de sua tia D. Maria ddCéo
Entao e só então é que os vogaes Baptis
ta
e
ma
ri
do
,
Lu
iz
Au
gu
st
o
de
da commissáo executiva do centro
Lima; um estojo com meia duzia de
regenerador de Ovar, como reve- colher
es de prata, de seu tio padre
rencia á sua alta posição e como Fr
ancisco Baptista; meio serVIço de
tributo de homenagem ao eminente sobr
e-meza em aço lavrado e cabo::
logar conqmstado com denodo e 'de ma
rt
im
gd
e'
si
eu
pr
im
o
Dr
.
_J
oã
o
muito, lhe farão a vontade e lhe saMaria Lopes; um livro de missa, de
tisfarào a infantil curiosidade contisua prima, D. Barbara de Quadros;
denciando-lhe o resultado da sua
um pahteiro de piligrana. de sua
missao a Lisboa.
prima D. Maria Emilia d'AI-meida;
Até lá vá-se o collega arreliando um estojo com doze colheres
de
e faça-se bmw/to a vêr se lhe é pcs- café em prata, de seu primo Fred
eswel ter no seu futuro algo nubloso. rico Abragão; 'uma argola. de
prata
para gurdanapo, de sua prima RaÚ
chelinha; um estojo de prata para
toilett, de seus primos Bernardo QuaO
I'
dros e esposa; um broche de Ouro,
Não sabíamos bem se os dois pre- de sua prima l). Maria Emilia "Brandios de vinha situados junto do Car- co de Mello e marido dr. Augusto
regal, do lado esquerdo da estrada, Barbosa; um travessão d'ou'r'o e peeram do snr. josé Fragateiro. Sup- rolas, de sua amiga joanina Sapunhamos até que uma d'ellas per- bó'ga e filha; tres ienços bordatenciam seu filho -- dr. Franusco dos de soa amiga Maria de jesus
Fragateíro. Seja como fôr, falla so- Fragateiro; uma pregadeira de setim,
bre o assumpto o Ovarem-e e tanto de l). Angelina Fonseca; um livro
basta para ficarmos inteirados da de missa, de José Pinto Leite, e de
questão. São pois do snr. josé Fra- suas creadas Rosa, uma colher de
gateiro essas propriedades certamen- prata para agua, e Maria, uma lamte por as ter adqunido á pessoa ou partna “de procellana.
O noivo foi tambem bastante prepessoas que as comprou quando era
Vice 'da camara seu filho-o snr. dr. senteado, sobresahindo, além d'ou-

vontade, e desdeentão ficou sem- executiva do centro regenerador de
Ovar.
pre cem *o seu_ &ocadinbo de odio
.Mós-se, dá-se a perros, coitado,
ao,Snr. Hintze.
'
_ ,
por não apanhar uma palavra ácer' 'Não era, porém, azada a ocea- ca do desempenho. da missão que
Fr
ag
at
ei
ro
.
O
sião para um,rompimentot Fica- os levou a Lisboa. Mas. . . valha-o
E
po
r
aq
ui
ho
je
.
S.
Christo
vão,
que
é
um
santo
granria isolado' e todos lhe virariam
de e muito milagrosa. Para que quer
as costas.
p ' ' o
collega que elles digam da sua
'Fez mal'. ' Se* tivesse rompido_ justiça sobre o ;assumpto se já sabe
n'essa 'occaSião, . escusavamos. de tudo e, ex-cathedra, añirma que
-Í-

s'offrer, em 1894, os desgastes e nem conseguiram faltar ao chefe, '

_

V

tras, as segumtes prendas: um relo-

'gro e corrente d'ouro, offerta da noiva; uma salva de prata, de seu t'i'o,
s

r

V.

..

i

padre Luiz Ferreira de Sá; um tinteno de prata, do dr. joao Baptista;
um estojo com uma colher de prata
para co o d'agua, de seu primo Pedro de ima¡ um paliteiro de prata,
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Estatistica
de seu tio José de Lima; um alñnete d'ouro, de sua mãe; uma palmatoria de prata, de seu'irmão dr. Vi.
maio,
de
mez
passado
o
Durante
riato; um jarro de crystal, de sua houve no nosso concelho o seguinirmã; e de seus sobrinhos, Maria do
te
movimento
estatístico:
Céo, Antonio e Carlos, um estojo
Nascimentos:
75,
sendo
36
varões
com meia duzia de colheres para
e 39 femeas, havendo um illegitimo
chá.
_<_-._-_

Estadao

Afim de assistirem ao casamento
do ex."'° snr. Antonio de Sá Frago~
so, estiveram n'esta villa, na semana
passada, os ex.m°' snrs. dr. Viriato
de Sá Fragoso, digno contador e
advogado' na comarca de Cantanhede, e esposa D. _Maria Isabel de Sá
Lima Fragoso, Francisco Xavier Nu-

pharmacia Silveira, na rua da Gra«Historia dos Jesultas»
ça; pharmacia Rodrigues na rua do
por l'. !oceano
Outeiro; Soares Balreira, da Ponte
Nova; Dias Simões, nos Campos; e
D'esta obra illustrada. de tanto
Nicolau Braga, em Vallega.
exito e interesse e que tão extraordinario numero de assignantes conta
em todo o paiz, publicouse a 5:4 caderneta hoje recebida por esta re.
em cada sexo.
Theatro
da
cç
ào e pelo agente da «Empreza
Casamentos: 19, sendo IÕ solteiEd
itors“ n'esta localidade.
ros com solteiras. 2 viuvos com solHoje, em récíta de despedida, a
O seu custo continúa sendo de
teiras e um viuvo com viuva.
companhia dramatica portuensc que 25 réis por cada
folha de 16 pagiDos noivos 8 escrevem e das noi- tem funccionado no nosso theatro,
nas, e IO réis cada gravura! E' vêr o
-vas apenas 4.
leva á scena a engraçada comedia annuncio, e por
certo todos os nosObitos; 38, sendo 16 do sexo em 3 actos-:Com
o se rouba a Filha sos leitores hão de
asSIgnar esta
masculino e 22 do feminino
a um pac».
obra.
O
desem
penho
do
espec
tacul
o
de
+domingo foi regular, sobretudo no
extracto da revista :Fim do Seculm,
0 estomago varelro*
GOllllllSl'thllENCllS
em que o actor Peixoto mais uma
.--._+___.

vez se mostrou como bom artista no

seu
papel
de
«Zé
Povin
hm.
ço,
ren
Lou
S.
de
or
nes Fragoso, pri
abaforam
No mez de maio findo
do concelho de Anadia, e Luiz Au- tidas no matadouro municipal d'es-

gusto de Lima_ e esposa D. Maria ta villa 42 rezes, pesando todas
Augusta do Ceo Baptista, d'Olivei- 6:040 kilos.
ra d'Azemeis. '

_+__.

(Do nom eorrcsymdaute)

llegerlor de Cortegaça

_.+_~

Surprehendeu-nos dolorosamente
a noticia do passamento do nosso
prestimoso amigo e correligionario

Arinos

«um
O

Sepultou-se na passada quartafeira no cemiterio municipal d'esta
villa, a esposa do nosso amigo, Ber-

o nardo Fernandes Monteiro, digno official de diligencias d'este juizo.
A' familia enluctada e em especial
ao inconsolavel viuvo os nossos sentidos pezarnes.
W

Secretario da Cal-an

.-+_

A ñlha tinha i4anti'os. Uma crean_+-_

Veraneando

r Festividades
Partiu do Porto para o Bom Jesus
Realisaram-se durante a semana de Braga, seguindo depois para S.
Martinho d'Espinho o nosso corresñnda as seguintes solemnidades:
No. domingo assado e na egreja pondente d'aquella cidade, Amandio
matriz d'esta vila, o encerramento Braga, acompanhado de sua ex.ml

do meade Marim'eom missa canta- mãe D. Virginia C. SalaZar Bra:
da e exposição do Santíssimo, ,haven- ga e de suas em"” mamas D. Maria
do 'de tarde ladainha e sermão pelo José e Aida Conceição Salazar
nosso patricio reverendo .Antonio Braga.

Dias Borges, cujo discurso_ foi um

. Virgem.

ramilhete oñ'erecido á

,

---.---_v-

.

-Na quarta e quinta-feira, na freguezia de Vallega, a festa-ao Thaumaturgo portuguez, Santo .Antonio,

Fortunato de Liz

Acha-se entre nós, de visita a suab
com arraial e o concurso de tres familia, este nosso amigo e digno
bandas marciaes. ,
empregado do commercio em Ton-Na quinta e sexta-feira, na sua della.

capella da Praça d'esta villa, a festividade tambem em honra de San'to Antonio, havendo na quinta de

tarde _sermão e novena; e na sexta,
missa solem-ne com sermão ao Evangelho pelo reverendo ManoelBoturão, em, que revelou mais uma vez

Pedro Marques d'Oliveira Cardoso,

A nossa vida pacata, serena, de
bons burguezes, foi dolorosamente
emocionada no dia 7 d'este mez.
Um homem, na justa defeza da
sua dignidade, disparou 3 tiros de
rewolver sobre a sogra, a causa
primaria da sua desgraça.
A detonação causou alarme. A
principio dispôz-nos desfavoravelmente contra elle.
O eii'eito foi rapido.

Passou-se na passada quarta-feira digno regedor da freguezia de Coro anniversario natalicio da ex.m' sur.“ tegaça.
Acompanhando a desolada famiD. Helena d'Albuquerque e Qua
dros, esposa do nosso patricio e ami- ia na sua dôr, d'aqui lhe enviamos
go Bernardo Barbosa de Quadros, os nossos sentimentos.
distincto tenente d'artilheria.
E, procurando-se, a frio a causa
Para cumprimentarem sua ex.Il
d'aquelle delírio tragico, dá-se razão
partiram no referido dia para a SerActo
ra do Pilar seu sogro e. cunhado
ao pobre homem.
'A' vol d'oiseau. O que diz a opiFrancisco Barbosa de Quadros, di'
ma
o
pub
lic
gno presidente _da camara e dr. joa
e
isto
:
Fez
acto
do
3.°
anno
juridi
co
na
sé 'd”Almeida, administrador d'este
Figueiredo vivia honradamente á
Universidade
de
Coimbra'o
acadefrente da sua casa de 'commercio
concelho.
mico
Arthur
Franciseo
d'Athaide
-Na'sexta-feira passada tambem
aldeão.
'
Veiga
Pavão
da
Silva:
Leal,
filho
do
fez annos o nosso amigo dr. Pedro
Apparece-lhe uma mulher que,
meretiss
imo
juiz
d'esta
comarca.
a troco da assignatura d'uma lettra
Chaves, intelligente advogado nos
ens.
parab
s
nosso
Os
auditorios d'esta comarca.
de Óooóooo réis, contractou o casamento da filha com elle.
A todos o nosso cartão de felici-

Em sessão de 12 do corrente foi
nomeado pela nossa corporação municipal seuv'secretario', o nosso sympathico amigo Abel Augusto de Souza e Pinho, intelligerite' amanuense tações.
da adminis'tração'd'este concelho..

verdadeiro

Ollvelra do Azemeis

Excursão ao Bussaco

Por iniciatiVa de alguns socios do
os seus excellentes dotes oratorios, corpo activo dos bombeiros volunvesperas, sermão pelo reverendo tarios d'esta villa, á testa dos quaes
Augusto, Ramos, em que se houve se encontram os nossos amigos Alcom magnifica correcção, e procis- ves Cerqueira e dr. Sobreira, está
são que percorreu, com muita or- projectado um passeio em comboyo
dem as ruas do costume.
especial no dia 29, do con-,ente ao
O templo achava-se artística e Bussaco.
vistosamente ornamentado.
E' de esperar que 'os habitantes-Hoje tem logarna egreja _ma- da nossa villa não deixem de se
triz a festividade do Santíssimo, que aproveitar da occasião de com prem
consta de missa solemnee sermão ços extremamente modicos, visitarem
ao Evangelho, vesperas, sermão e aquelle aprazível local.
procissão, com exposição do SantisOs excursionistas fazer-Se-hão
simo.
acompanhar de uma banda de mul
sica d'esta villa. A inscripção achaPIII* A
se aberta nas seguintes casas: João

Alves Cer ueira, Arthur Ferreira &
Irmão e Si va Cerveira, na Praça;

c Luiz de Camões».

Temos sobre a nossa banca de
trabalho mais uma das boas obras
que a arrojada Empreza do jornal
«O Seculo» costuma lançar no mercado littera'rio, mais uma obra superiormente architectada pelo laureado escriptor Antonio de Campos Ju
nior-oromance historico tLuiz de
Camões», onde se acham catalogar
dos os mais interessantes episodios
da vida do grande cantor das nossas
glorias nacionaes, antevendo-se em
todos elles os sentimentos que mais
dominavam o coração do epico por
excellenciaz-amor e patria.
E O romance «Luiz de Camões»l
além de ser uma obra ñnamente es~
cripta, é um trabalho essencialmente
patriotico.
Na nossa humillima opinião. com
elle e com o «Guerreiro e Monge›,
nada mais é preciso para a apotheose do seu auctor; portanto a sua immortalidade está feita.
E todo o portuguez que tem a
circular nas veias o nobre sangue
dluma raça d'heroes e a inñammar
o peito o civismo d'e seus maiores,
teem necessariamente, para completa admiração do víulto gigantesco de
Camões, de collocar ao lado dos
«Luziadas› o romance que a utilitaria empreza do «Seculm editou e
Campos _Junior tão bellamente escreveu. Este romance,

que é illus-

'ça arrastada ao altar pela ambição
da mãe.
E como uma creança viveu 3 mezes no lar que lhe architectaram.
O padrasto que se havia apaixonado por ella, influiu tãopoderosamente que a levou a separahse do
marido.
Custou-lhe, mas soffreu. Parecia

quasi resignado.
As ambições da' sogra e do padrasto cahiram assim pela base. E
induziram a leviana creança a intentar acção de divorcio, porque queriam, mediante umn mezada regu-

lar, viver semelhando burgueses
honrados, á sombra do pobre marido-a quem o dedo máu do destino
implacavel dera como mulher, sogra e padrasto, tres monstros. tres
abortos, tres diabos em fórma- hu-

mana!

O processo de divorcio derivou
em acções sem conta. Movi-as aquella sogr'a rancorosa, selvagem, que
bem justifica a animadversão geral
contra as sogras.
Ganhou algumas, perdeu outras
no geral, outras em parte,-mas só
a despeza com advogados, o acompanhal-as pelas diversas instancias.
o custear das Viagens --levou-lhe a
maioria dos seus haveres.
_Deixava a loja á descripção dos
caixeiros.
' Trocára a sua vida laboriosa pela
ociosidade do “bohemio; a antiga serenidade de espirito pelas incertezas
dolorosas da Vida.
Um desgraçado! Vivia assim, sempre sob a acção dajustiça, alvo sempre do odio da sogra que não o podér'a expoliar deveras, e qUe se' vin-

trado e nitidamente impresso em
dois grossos volumes, póde adquirir-se por um“ preço relativamente
medico, pois cada volume cuSta
apenas óoo reis.
.
'
Agradecemos .á empreza do :Sea gava cannibalmente, pelos tribunaes,
culo› a gentileza 'de tão valiosa of- sem tréguas e sem dôrl O odio veferta.
lho não cança!
'
O que Figueiredo fez hoje, deve

ria tel-o feito hontem. O rewolvenao se inventou' para outra coisa. r

A DISCUSSÃO
E.-extranho animal que é o lio- e justiça, captando por isso geraes
rmeml-o marido, que tinha a certe- sympathias.
Contava apenas 37 annos d'edade.
za, frisada até n'uma certidão medica, Lle leviandades da pueril com- O seu funeral realisouse pelas 9 ho-

hnprensa_
CIVIIIsação

panheira da sua vida, orientadas pe- ras da manhã do dia 10, encorpo-

los conselhos da digna mãe e do rando-se no prestito as irmandades
padrasto-elle amava-a ainda, espe- de Esmoriz e Cortegaça. Pegaram
rava que 'aquelle coração superficial ao caixão os collegas da sua indusde mulher, ainda pensasse no erro, tria, Manoel Marques d'OIiveira, Salainda voltasse a estender-lhe os
mesmos 'braços que o' estreitaram
no primeiro dia do seu amor fatal.
Decorreram tempes.

_capazes de acordar um morto.
Ora o Figueiredo estava realmente morto-morto para a vida commercial, morto para a felicidade do

° HDL Di Lomani
Para 192 semanas

PGBWQ
N'esta oñicina typographica imprime-se com niti-

Preço, 100 rs.-Pelo correio, 120.

dez e promptidão, por pre-

Vende-se na

ços excemiva-nente modi-

vador Marques da Costa, Francisco
Marques d'Oliveira Reis, João Fer.reira da Silva Costa, Manoel Ribeiro

da Silva e Pedro da Silva; e ás porNo dia 7, julgou-se uma policia. las João Pereira d,Oliveira, MaA heroina era ella. Os personagens noel Ferreira da Costa, AntOnio
-eram o padrasto e um outro ado- Rodrigues Branco e joaquim Garador do collo de garça da impudica lante.
A chave era conduzida pelo snr.
creança.
Um desenhava-lhe madrigaes em Antonio Francisco Neves, d'Anadia,
prosa com a enxada que tinha nas e as corôas pelos snrs. Antonio Dias
mãos junto aos humbraes da casa da Silva, Manoel Fernandes da Sild'ella. O outro acudiu ebrio de ciu- va, José Marques da Costa, Francisco Leite Corrêa de Rezende e Mames, em pontapés ao rival.
Foi absolvido o réu-que éra o noel Marques Laureano.
Achava-se representada no funepadrasto.
E a sogra, de punho cerrado, ral a Associação dos Soccorros Muapregoava pela escadaria abaixo al- tuos, além do secretario Antonio Rogumas phrases brutaes de sarcasmo drigues d'Almeida,que conduzia uma

3

cos. todo e qualquer tribal'no typograph co. mes como: facturas, mappns. rccibos, envc upper, cartões de
estnbcletimento, circulares,

IMPRENSA CIVILISAÇÂO
8

obr.s de livro. jcrnaus e
ca'tõcs de visia desde 150

PEDRO CHAVES

réis o cento
W\^/'

VIU“ DE MANOEL F. LEMOS

ADVOGADO

_a_

Parra: Alarme!, 215

00-

S. TEI()DIFI-Ovar

RELACOES
anroxm m conemçlo,
vende notas de expedlção
de grande e pequena velocidade a 400 reis o cento.

brilhante pasta de velludo, pelo presidente Francisco Marques &Oliveira Cardoso, Alberto de Sá Cambôa
e Antonio Gonçalves Ferreira, collar, morto para tudo o que não fôs- legas do ñnado na fundação d'esta
se' esta eterna -vadiagem, esta ver- aggremiação e seus íntimos amigos,
dadeira peregrinação pelos cartorios e pelos snrs. Manoel Ribas, Antonio
Marques Coutinho, Agostinho Al- .R.-Rod1=1'gues Sampaio, 94
da comarca* '
ves Fardilha, Florindo Rodrigues
_ «_ A.
Acordou.

L. D'OLIVEIRA BELLO

E 'cahiu' sobre a sogra a tiros de d'Almeida, Manoel Marques de Oli-

LISBOA

rewolver. E correu sobre o padrasto veira Cardoso e muitas Outras pessoas cujos nomes não nos occorre.
para consumar a tragedia.
Com
mis
soe
s
e
cons
igna
coes
iu
Fug
e.
ard
cov
á
m
era
Cerca de 400 pessoas assistira
' O padrasto
missa de corpo presente e acompacomo fogem as toupeiras da luz.
Pr
om
ov
e
a venda de cereaes,
o
para
a
sombr
a
he
Convinha-l
nharam o finado á sua ultima molegumes, vinhos, azeites e toda
crime do seu amor. __
rada.
Paz á sua alma!
Figueiredo foi para a cadeia.
a qualidade de generos mediante

Tem aggravantes: o não haver
dado a Plutão_ 3 cadaveres: o da'

mulher, 'do padrasto e 'da sogra.
O resto* são attenuante's.

-Esteve entre nós o nosso'amígo
Bellarmino Maia, digno inspector
das contribuições, sello e registo.
-Partiu'pa'ra o Porto o sr. dr.
Simões dos Reis.
_Partiu param Africa Oriental o
sr. dr. AuguSto Santos, que ha dias

Annunoios diversos

Agradecimento convite

foi promovido a juíz de direito.
_Estiveram n'esta villa os srs. Alo
Monteir
es
Fernand
o
Bernard
fredo Gomes Pinto e Gustavo CaThoe
Maria
João
filhos
seus
e
mello.
-__.--_--

Corlegaoa. ll do junho
me mamcírupondmc)

Finou-se na noite do dia 8 o nosso sempre churado amigo Pedro
Marques d'Oliveira Cardoso, um dos
homens mais sympathicos d,esta freguezia, sendo por todos muito sentida a sua morte.
_
Foi sempre um bom esposo, pois,
durante 14 annos de casado, nunca
teve com os seus a mais pequena
desavença que viesse toldar a dôce

mé, agradecem penhoradissimos
os cumprimentos que lhe dirigiram por occasião do fallecimento
de sua. chorada esposa e mãe, testemunhando por este meio a todos a sua eterna gratidão.
Egualmente participam que a
missa do 7.° dia. terá logar na.
proxima terça-feira, 18 do corrente, pelas 6 horas da manhã,
para o que não fazem convites
especíaes.

tranquillidade do seu lar. Pelo seu
bom comportamento foi escolhido
para procurador da egreja, cargo
que sempre desempenhou com toda
a moralidade.
wxpauvFoi tambem escolhido pelos seus
amigos para a commissão fundado- Companhia Dramatioa Portugueza
ra da Associaçao dos Soccorros Mutuos de Cortegaça, Esmoríz e Maceda, exercendo por muito tempo o

uma pequena cOmmissão.
Trata do despacho e embarque
de quaesquer artigos para qualquer porto de Africa ou Brazil.
Encarrega-se tambem da legalisação de quaesquer documentos
nos consulados, reconhecimentos
em ministerios, etc.

#Notas do "Expedição

pre se houve com muito zelo, chegando até, durante. a vigencia do
.seu cargo, a desembolsar-se, em favor da Associação, de uns 50$ooo
réis.
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subirá á scene a engraçada comedia em 3 actos

te pelos seus companheiros politicos

ximo a Rua de Santo Ildefonso)

[inn de Passos Manoel. 2M a 219 (pronmo :i Rua de Santo Ildefonso).
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A publicação
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Revistalolilioa

Publicação mensal de propaganda e de
Silva Cerveira, fornece enxertos,
cri
tic
a,
op
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ro
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nd
o no dia l de cabarbados, em competencia de qualidades e preços com qualquer viveirista.
da mez
Tem grande deposito de esteios proprios para ramadas e bardos, que custam metade dos de esquadria.

Silva Cerveira
Praça -OVAR

TESTAMENTOS

Collaboradores - A tinuso Custa,
Alexandre Braga. Alves da Veiga. Basilio Telles. Bernardino Machado. Brito
Camacho. Joao Chagas. Guerra Junqueim. Joao do Meneses. .luso Caldas. Jeso
Pereira de Sampaio (Bruno), Julio de
Mattos, Lniz Botelho. Manoel d'Arriaga.
Manoel Coelho. Nuhre França. Ricardo
Malheiro, Ricardo Severo, Rocha Peixo- '

to. Theophllo Braga.

DIVERSOS ANIMAES
' Gallo
Cão
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policia.

Vendem-so na Impren va Civilisaçao-Rua. de Passos Manoel, 211 a 219-P0 RTO (pro-

nomeado “re“gedor d'esta freguezia,
cargoqu até á- data do seu' falleclmento exerceu. com 'muita' seriedade

viar semanalmeute ao comunissariado de

Romance ie lagrimas!

Militando nas fileiras do partido
regenerador, foi tambem ultimamen-

Que as adeleiras são obrigadas a en-

A PREÇOS REDUZlDDS

^ wDominio, 16 ii Junho de 1901
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SERVICAES
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e reprodução ehlnuea. cuidadosamente reusta e ampliada pelo auelor

kíosques.
Nas províncias e ilhas assigna-se em
casa de todos os agentes de jornaes e
publicações de Lisboa e Porto e nas

Grandes vantagens para os Snrs.
Agentes das Províncias.
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Um tomo por mez 300 reis
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Soh a direcção de Jean Janres
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XAVIER DE MONTÉPIN
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Cada tomo de to folhas de 8 pagina¡
cada uma. iii-4.', grande formato, com
10 esplentlitlas gravuras, pelo menos, o
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e cada vol. broch. 450 réis
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a mais barata e ao mesmo tempo l mais
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luguosa devatodas -as _publicações que
deixa ,a perder de vista' pella beleza das
gravuras; pela excellents qualidade do
papel, oor todos os seus aspectos materiaes e litterarios, as imitações que
nos suscitou o immenso exito obtido pe' lainosaa empreza. '
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gravuras, 60 réis.
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15 gravuras-em tomas, 300 reis.
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vol. de 141 pag.
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Estão publicados os seguintes volumes:

(Chronico do !reinado de D. Pedro V)
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Descripçãn popular das raças humanas e do reino animal. edição portugueza larguissimamente illusrada.
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