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. placa que lhe pertence. Sabia-se com ante-

“ que empobrecia , o seu , thesauro ,, e :fazia di,-3.

. ção, a pouco 'loaravel, e não . pode u_deixªar.”

» 'pauba & a Holanda vão “serjcontetnpladast “.' »"

“«não ensinamos, porque não“.,itív _
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11 "lªdºs. que c sagrado o datntctlto do ] De FfdílGhCO da ativa Godtns pelo litho mina .. a exactldno da comparecem de nu- access que nem os seus inimigos se lembra- em que alias se acham, doado se conhece, --—»— Depºis da quebra d esse uqatltbrto, que
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.« ªgªírª ; ' , Cldªâgºªaãlàºésf'gºâªfgglfgssâª (13333951; gg; Humªita??? ireggezm de _Stlva_t_ª]scnra_ ..., '-- mora ªo pª, pnstar—se ante elias ain; ram de arremeçar em resto; não (: d'estra- evidentómeato que ?a mais facil» estrahtr fora por muitos a_unos o elo'maateaedor de ª"

_ __ ideia,. que ao?» importa __ forma _»_______5 ou" dino ªgiª “monoponto de Jose Lopes pelo Earl “altar .,, -_--;- www-,— naar. pots, que ante o- seu cadaver alguem d'allt quantas rancas se qotcerem empregar, tpda a ordem SOçlai,'q_tiB temos nos visto;

QUESTOES INTEENACIUNAES rochas correcta '- or noa :: " ' tmn—:= pj . * ha,—Ímã rºv,ª,l_fªª','ª,_.,,_9,,,,ºº?9ª,31_99_,_dªi ':êi'ª'Jª dªdª eslrdnhamm. Desde_ que [Jªu “.". descrever tl_'Stth_ti])0i.hB$Se——tlm_. nucleo do que ostacos regulares e,“ menos mudas começamos pela Russia: _lbtn que se envol-

. º º ª. ª prima ““=; ªtº. , » ». ***-j' - - santos diploma d mente ao sr. major Frede- d injustiças e rrnlenctas imperdoavets.= E' a tahoas que ªstrvom para o fim-de que se na reu o respeitoqoe tal'nndra aospnvos mos-

cov'itas a tratamento do "soberana-,do grande

 

rico de Souza, nada podemos consumo?-$ª lei'das compensações. O homem que um vi— ta.' Tamos pois explicar o modo pratica cu—

o escarneo um se det—crit fazer a sabe de raacas de

,. pinho, servindo-nos, para isso das instrucções

que nos dá o sr. Souza Pitnentei no seu in-

toressanto livrinho—Pinhaes. Santos e mou-

,.». tados. Conto e facil de ver as estacas de

—-—.—_..-.c———-— pinho enterradas na areia como preservativo.

de alguma substancia que .lho dê a durattãº

precisa, podrecem dentro em dois aonoso,

algumas d'etlas dentro em menos tempo

. _ _ . ,. . E“ uma “necessidade, e uma condição ina—' ==— Deferidau—a—recla'títação*
« os & ' ' _ ' ' _, , - '« , . , ' - . . . . -

“05353312 *; 1101333330É'Ãiçu'gãànãgãaª DÉIBTÍI—r do tegtmep constttnctopal u_ue a_n dit Silva pela [ilha Jeronimo; da fregneznt #Cboramos somente, como tem feito qua-' da uns insulta, lara apor oração

para tomarem parte'na'conferuacia 'em que gíªfº'" .?.riªivªºiªlªj'lºíª'iªiª “responsavel. d A"jt_.'jtt,:d0 concelhod'Albetparia.“ªcne?-filª zi toda a imprensa do pais," a desmoralisa-ª dos .insaltadoc.ª ª“ ' "º ' '

se ha de resolver __ questão ____ ypcia.dmbas 5 dia tambem _ incontettpvel _prtnctpto de :::. Mo tomou conhecimento da rcciamaçãn ção do nosso exercito; do eztercito, onde its-' .... Continuaremos.

05 nações teem possessões colorados e'per tºadª _que dos nBlln acto: resulte sempri de Anna Joaquina pela ,.hthu Antonio: da tal assente a principal-base da authoridade ' » .»

'tantoos seusíntoresses'estão prezos:i'conSor-' tespãnsabtltdcde. :, __ ,,;____ « _ freguesia de barcos. de concelho de Paiva. e do prestigio militar! Quando nos uarra- ,

. ª _.º doe nal de S 'E" , d' . º_ & fitSt)_íl_l_tiib_p0_na__ª_btl,ld_íid0 epropo por tenente apresentada fora" do preso ram este facto-estivemos para apoiar apra-' »

?. dª ª, “92; 393 & “íªm-º *“ ao poder exercido, o o ret, segundo a Carta. legal. ªm:-'.; . ————w--—ªª—ª_ cedimento de antonio Coelho a outros na '

“"'“ dº ººm'ªª' dias, "ªº ?ºªªªªªªiºnãlªªm exerce algum-podenseria logico concluir que“ ' 1 q

uma palavra transparece,d onde se cultua que nãº deveria“ ªnªl,-1,0; 55 alta -0- não pudesse

imperio; que agora não se atreve a per se-

lemaemoate na cabeça a coroa 'de imperou-

tn,« on,a empunhar 'a sccptro,sem que tenha

'de curvar-se perante oimperio da damage-' '

gia, que se dennmina'niitiit'sino? Desappare— _

ceu como o [amo, que a'viraçao facilmente

dissipa, e eis que abi'está sem-a'cçãp esse 'ª

grande coilosso, que vacila no oriente da

EuropaWn: “e.” ., ª" .
...-.*.e—n t
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 Ba ldemldaz'reciamaçãoIªldcklitatohio Vieira tem instigado a bala e iªnorancia a desrergo- Í" O SR BibPO CONDE

Gomes, viuvo. [teto [ilha,Lttiz, da freguezia nha d'oas salal'rarics (jitaasquer. deonsolha-= . .

de [hora: do concelho de Humªx-ªfã remos mal. talvez, mas sempre ousamos filº: ?— 0 veneraado prelado de Coimbra,. no v ainda. E' portanto n-ecgssario dar-tpo essa
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””A—:tlioetanha sente tambem rngir

 

     
   

Iacªnga! soja_|_embradu para se fazer tgepre- (”Kºrean por,-.meio..de.,. miaistros,-' que Sãº

seuar n'aquc & consxstortu como po encta -. ' . ; - “ ' * . — __, - , ., - .. ., , ,
, , .,

maritima, que possuo “rastos territoriosji—n'a 'âgªlãªºªâªhfllãªaº»ªÉQFºªFP;;..ifªtritéú,;_ºiíª_lld
Indufulda .-l reclamando de antonio Al- zel ntnoidadds! ritmada embolia. o prom—_ ver separar-so da _sua antiga diocese algu- duração por uteiu d'oina dissolução de set. volta de si a tempestade rcrolncioaaria e por -' » .

Africa e na Asiatgizatza "“ªº—FW!» -. ' ª meio de? cnnc'lliirª'ç'l' 33-39??? .:3 ªmºº» 50599-131"th _Mªuddi. da impedem »de Sar- idosas ordens do superior, vos” virdcs a_s- mas fragancias da Beira. entendeu que de- fato de cobre, aproveitando para isso a tor- isso com mão de ferro sustenta-o jogo que "!*—“ªª.

l . a 28h.- tarte a e o me» auta, u—caucelbo de Castello-tie Patroa srmsnusnitados; parque o "desrespeito as vi.-. despedir-se dellas pela cartafqua pu- ca de aspiração uaturat da arvore ou da impõe às demais nacionalidades e. ainda que m'ª—.""5 '

' -.

“2.115

  

arbitro da Europa, cultelta grande potent. - —-——«_

do. emprega a estrategia diplomatica e no.) É“

a diplomacia tranca.= que caracterisara sem- ª'."

pra os grandes gabinetes-europeus 'o mani-Tl

  As razões-da exclusão não a arceeram . . . .» —_- _ _ .. . " , . , _ ,, _ ,

ainda, masosilcucio que se fagpdm volta, gªgª-ªo ªªª ª» :ªããºªeíbgªºgªdfªzpºlºª ,Sººª; a' ?htíl'lªª ª _[ºtêiªªdªtêªº de Altimª Rºsa. !Ets Sismbcabm Insulto arandtssmo. pagan“ blicamos n'nntra parta desta tatha. g", _ ranca logo em Sªguiiiu'ao ,curto.'»e como a

do nome do paia mais estreitamente ligado dªrãhiapcon—tgªé'“ º.,iºª .ª Çªªºrªª ,da-_mu- ªº º fiº Cinemania “Benditª do Sobra- insultº dºm_1usnlL0: 0 oltíctal tem tanto jus mi Esse documento rai seguido da re po primavera t': a estação, durante a quai a as—

,Cº'ª ª Inglaterrá,"se não-fê um srmatuma “ritimo 'nª dejflºfªáW- dº'âª'fª rºª'dººjª. .ª“ ªiª Bºi“: É?;CQBFBIUO ª semrespertadp como resto?-%% to ou informação. que o mesmo digno pre. piração e mais forte nos pinheiros principal—

evidente de que valentes poaco.ou quasi nada, "oliticag [',—ã . ª É" º, ª. Ímã? ºªªª'lºlçdº—. (ª __daldllo de,lanararªs—jªmaicªna».,_.,.,_-.._.—,.__.., #5 A aprectaçao do-sr. mtatstro d. guerra tado derigio a secretaria da justiça em ju- mentor convem tacar essa operação em

no conceito da Eorapa,'e à prova mais clara“ &adºmdmpàeas._trrucponsa _l idade do poder, Fi rcvtda a reclamaçao d_e'Custodta olaria. deixamos este [acto,»testtmnnhado-_por Iam oito de 18th sobre a nova ciruumseripção tempo tia-maneira segttintt: Cnrtados os ele

de que somos esquecidos pelos que deviam oder-é ex, .dª'm» “ “ªdªº!“ Pºr quªºâº “ªiªi pªid: ªlhº antonio, __da___£regu_e__z__t_:_t__ & destacamento» inteiro.-“= Basta-nos _expcleo: diocesana. Ambos estes diplomas sao im- cheiros, que se destinarem para arrancar

' prestar-voos testemunho de muita considc—ª ªs trevoga'ºãºiri
'm_ ªlg—“;_Efreffâíºilãfl; _*-º3_ºíª.ª-'_-“º__«““:“—***— quoul le_r ane 9 commentemgªgeeaª “permutas-_, por que se autista-i por um Ia- as l'tlttdtls, ou mesmoflerramados os pinhal

rªçãº, devido ,“, modobonroso com que te- __ .| » — __ _ . (_ , ., , l 5 a cuatnrtçao nc Antonio da mundi. esta :revoltante scene. passou-sn da a dedicaçau e alicate, que o pastor sen- ros sem ser abatidos,“ pega-sa nas pontas

. , oroar comp etamonteo system:] monarcbtco .Stlva, pelo [dito Joaquim, da freg azia de' outra aan menos digna de crtttca. lºtado a depor aquella parte do seu rebanho; por ou duchas e bem assim nas raueas o collo-

  

,,,

icstára o seu prestígio, e usou força.“ a sua É“

independencia o o seu “tocªm.-sm,

aº 0 que se oliserra nas duas mencionadas É ;

potencias tem egaal curso,cnm'peqoenas va É“—

riaatns, nas demais; em todas, mais ou me ,.

  

   

 

  

   

 

  

      

  

    

  

  

            

  

  

   

  

     

   

  

 

   

  

  

         

   

   

   

  

   

  

   

 

 

  

, _ asconcellosgfdit—'i't'cg'ae'r;ia _ 'de-S'ardonra,

se ligue pouca importanciaa jesse; facto,. e 'dºâºilªlilªlº dº'CªSlªliº “0 PMW-"wª?"

se "*ººªªidºfªjFºªPÚ ª_ggtuçag-rasºavgt “aja _.ªProt'tda a rcciamaçac de Miguel ltodrt—

ecos, da t'reauezia de Bairros do concelho
- TV"-"' **” ...—m...;-

*É do Castello de Paiva. MW;— e...-..... _,,.,.

-f'—2"Iatiefet'tda a reclamação de José Soares

Pinto da freguoma de Sangnddo do concelho

   

  

       

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  

“É"; encºntramos portanto'ccítoordarjem que, :
_

_ _ _ __

' '
mandante militar do exercicio das suas iua— gaiolas factos—t.ª que osr. bispo de Coim- tro em poucos dias as talhas ou agilihttSIltlu animadas.; _ _ _

ções. Não se podia ordenar tal suspensão; hra era, em principio, contra a suppresoão pearnecem es rancas absorvem o “liquido estao pat-acorroborar o nosso easaerto. ot “"',“

Isso mesmo lhe fez ver o sr. capitão-Ca- .de quaasquerjioccses. embora pequenas, que penetra em todos os poros da madeira Italia. na t-raaça. ua l-lcspaaha, na t.:ttgnzt -

oral, com uma moderação que nos não usa para entender e muito bem;” que mother- ate aos bicos das pequenas rancasmhas das e outros parcos tudo se agua de metidª. a.r-

riamos ªºl casos simiihantes, Pºt“ isso que mente St: porei-uau estas, do que as grande"; :ttesmas raucas mergulitadasfgdando-lhes curar a Europa sobre um coloco, o a tora n' _,

era'nma ordem contraposto ao anuunciado cirnutnscripçoos ——2.", que G',)uâu:iªdu sopre deste modo uma coraçao superior a S on it) evidente ptrtt as grandes nnçues 'a Bªddrit'

anna:; 0, as rezas, mais. Para que esta ope-

gnez nada tem feito para collucat'kortcgalªna

    

  

 

Cidªdão que _â _lpcta no Egypto .succederiam

. as conferencias diplomaticas; para pessego-_-

, rar a paz n'aquella religião. A ttespaaba, e

 

 

- '_-_-_Sonntt_axt.t no

,,

dado de “estabelecer o deUUSU,t5t1UIÍIDt|_t.-5É;'f—'
,. ,,,—.... ..,.

  

verdade, mandou alguns conraçadus. parao

_

ºªºªlv mas ”ªº ªºs- consta que 3“ Hºllªndª). - ,. . ._ , _ , da Feira. “_, "ir-:.; do artigo titi.º . do regulamento disciplinar o novo arredondamento diocesano. advoguu
_ _ _ __

ªªª-ªªª outro idºlº, 'º todavia aHaÍiªºdª º , ª“ - - Indeferida :: reclamação 'de Margarida de 20 de dezembro de 5,18755,“fãqnc »dia: com forrar, :: pretenção d'aqueltas t'regunztas raçãsseja feita com regularidade e conosco.. que se tornara um terrivel balnarton contra "“T

“ªªª dªs Dºiªªºiªª ªpºªªªdªª Pªrª 'fªªª'" 'n' Começa ª discº."? cºm admiravel bom Ferreira,-da freguezia de Lobãº, do conce- «Qd-“lºdº º Ghºfºfllº 1180 das atribuições ”da Beira, que-desejaram continuar a fazer no que as rendas se conservam pelo menos o qual_t_am sempre qu-àiJl'HF—áe os tempesto amªr“—

rem parte do congresso. mªhna; senso :: attitude da republica tranceza na lhe da Feira. “W,—,T:“:Z_ ";***—wan que lhe confere o presente regulamento. part-.= do bispado de Coimbra.“ o tel-o por a dias na posrção grerttcal e que o liquido sos taloes revolucionartcs._

' julgar necessario“ procedure alguma averi- forma que conseguiu tornar risível a justiça contenha a doce necessaria de sulfato de co- "Ainda na questao de tagyptu nos factdl

_mos ultimamente a mj'stertusa attitude ea-

ropeia,o ainda hoje se não decifrar o que pau—

sam as nações sobre aquella peudeacia,-|oe

deixáram resolver pela espada,.e queactnal-

meato parece ,poreut petas a que a dtpto

macia entrevenha nas doces resoluções dj

recente pleito., ', __ _ , ., .;

E?: As relações entre ,a Porta da Inglaterra

acertaram-se nos ultimos-- dias.“ Parecen ao

sultão, que saia prolongandoídemais a _oç—

questão egypcia. Eateade'que a intervenção ªnefcridaa reclamação de oaquim [ilha

armada da :França" n'aqnelle graadios,o_'e José d'Oliveira da Vetha,da freguezia e con-

sanguinoteatc espectaculo que-se representa catho“ .d'tibavo'.mfªªãâsa»m”êf -

a sem tempo , nas "margens“ do Nilafosob plalormou para o ' Supremo Tribunal Ad

os altos miuar'etesªda'tormosaStamh_nl,__se_ria, ministrativo dois'procossos do recurso. sns—

o signal ,d'nma, _coallagração'europeia," im- tentando asdespachos recorridos, sendo-um

mcasaªe terrivel, ateiada “.peiafcavilosa'ªpoiifç, ,“,doºcoacelbo“d'Aveiro e fregaezia—da Palhaça,

tica de Bismarlt. e alimentadapelo-orgulho, eíoutro da tíéWéÉiá'Íd'Oyã, .do'concelno "de

- , Em__quanl0, o governo acrescenta o'deftcir, ,da I-Iespaahat pelo egoismo da,,ltaliage pelo" 'Oli'veira'fdoÍBairro: ' , " ' -

'B, arctamaanivida 'Hoctnaatof esticado, ”OS, ºdiº.dª'RUSSÍªi'ªfªlºª“Pªiº'ººªlfªriºx'ªíâªª 1 " “ ,—"º“—““_'-V

negocios externos.“ Enteadctalvez onevaloj inactividade,'deixoujja inglaterra ,isolada._' e . ,. AGRADECIMENTO ' , ,

muito pouco para nós, ,o ngrarmos nos portanto desapontado & politicaaliemãiiig, "'?Emydio Augusto da Costa Cabral, vem

concílios das nações, embora os factos attesi ul'Assím, deu talvez"umajdemonstração da pelaprimeira—vez a imprensacntnprir-ntn

tem o contrario. :;er -W de' receio, mas acaotoliou osseas interesses, dever de immeasa gratidão..

.o Piemonte lembrou-se de intárforir na o asaa grandeza, nãoos aventurandoatwt E Penama'alcivosaª calutnnia ;tentaram

questão doOriente, quandose feriu ,a puer- accideates (le—rima “campanha dit'tictl e ,com-_ “manchar a sua reputação. por cuja limpidez

ra' da Criciúmadenutn'contingeate, como ,plicada; perdeutaigeznmpouco (to-prestigio sec'aagtoriaLÍD—e ninguem é desconhecida e

anxiliar da França, dªlnglarerm'á parmi-; numeroso—one _*aindar retratam perante _" as 'syodinancia que lhe foi promovida aos seus

qmªil: todos perguntavam,por_,as control 'naçães,“ªmas ganhou“as,,veutnras;_d_a_pez actos,'aseaeaaªh-se—Ihe- desmiraiisação, iá.

renicnciasqne advtriam àquellepcqnenu, (os... 'necessa_riaipara,,a_ ._aiIirtnação dgsprtnc'ptos disciplina 'e'mãadmiuistraçz'to nos seus com“-

' ' democ'r'aticosf que são:: :base'd'o'fgovomo mando.-scania governador retinal o comman-

tado dasAlpespara se.aventuraraoma:_lactzi,í _, , ,. , . . _ _ ,

-,republtcapo.;,_: e;,para'coaroltdar, no.,-espirito “dante do deslocamento.. A. attitude que então

l-oma'rainlb-ªos__ossattr. amigos de Aveiro l'oi

, Terá por cantora a Hollanda mais e ate—,

]bores interesses que nos, ligadas eu na-

nal de Suez,? Ninguem poderá asseraral-o.

Serão maisrespeitaveis canoas =nossos'os

[direitos, da t-tespaaba'? Tambem não nos

parece.. Qnaes são portanto as rasõesda

exclusão ?,Todos as ignoram, e;.éd'isto que,

aos queiramos amargamentemnnassnªº

'd'nssc patrocinio—3." que pediuque no caso bre para produzir-o ctleito desejada.'E*

' %Dcpois de se conhecer que a absorpçao

se acha effectuada; o'tjue e facil de ver

cortando as pontas das rahcas o.obscrrando

se apresentam cigarros de cobre tilttjadn aos

petição,—poderá incomoda e um official mais

! antigo ou de graduaçãosuperiura troquei—_ de »ser inevitavcia Supprcssão do nosso

le & resaeiw'dºszªcloszdº anal & avariaua- ,hispada. the não annexassetu a sua diocese

çãoé determinada. e em tal caso o official parte alguma d'etln : para ! melhor _pnder   

   

    

  

  

  

 

  

 

  
  

  

  

   

  

   

   

 

   

   

 

    

  

  

  

  
   

   

   

   

 

    

  

   

 

   

   

 

  

   

 

  

 

incumbida'westeserviço(doaráconcluí; o com curar das almas— coadadas'desdo muito aos _

uaprcscetopãa d'um-relatoria circnntstancta- seus dis'vellos. e tractord'pptros importantes poros capitaniª, prººªªªfª'ª â º-ª ºperªçªº

do, ;ácercn dos factos sobre "pita, tiver sido, negocios—incumbidos a sua sollicitudu nas": euu consiste em descascar os pus das mes,-

inaadado investigar.; ª“ . && 'itoral. E' “pa;-'a 'no; de Leda. a'” satisfação-p- mas raucase ateiçoal-os para melhor-senai _

' ' ' ” ,derem'enterrar' na areia e dar-se—lhe::a pa;.

sição mai_s;coaveate'nte.. 'Em. seguida a estas _

,duas operações procede-so.:i- formação-da (impact-tudo 'Egypto pelo;_lngt_eze$_º-_e.ti|rtgtu

sobe ou tapagem; conformejarsodisse'a traz ao gabinete de Londres _utna nota..,d:ploma-

apara queltaja amjtodas 'as—partes-dejque- ltda, perguntaudutum'queimou-itªpari-

ella se .' compõe. .uma certa apagão-quattro ..dem:_aos'setts soldados, para “p_t'thltlt'Btll n _

augmente l a consistencia“);.oatrelaçamese. Pªtª-,mfv'ªdlddra que respondeu a Inglaterra..- "'

umasaas'uutras e da'-so-lhes.fa,Jtodas:eltas, queu desocupação ja' havia começado :_'Et_

nmaaltnra regular para—qua avantedon'a operar,-suem,-parte,_não-podendo corneta—,.

osmogaria-pelo ridiculo d'ellal' Existe'a ar- diocése Coconut-icone.“ “não rá ficar aos altos e 'aosh.ixos o'qae viela. sentia-quando »1U..pdt'_tnti.tlssu se situa-.,

tigo" tio.",do'“mesmo-regulamento que dia: ªmª—tes tantos.".canhrmam eloqneatcmen- seria—dc atão .ctíoito e didnil-deremedtar, catodo pata que,.por nraatndaaaormal-gne'to

'uTodno superior tem"competencia-discipli: “, o'ªcggcaijo em que tivemos sempre_g_ca. "quando se tivesse de .uugmeutar,'—.nm ,qu u“drdçta;gd_rautldi.:pªrti'qtltifdeSd abatido.

nar para impor, a. pena de detençãu.'scatpm r'acter prisempçau da S. ,lix'm._',__ltdtn.ª..'.o turaa indicada vedação..W nado pelos soldados britanicos. ».r

333? escopo,íuipttecqmreiziente;àrdisciplinann ao Wasp-lo,,mmtju' alegram e contactam .“. ”ª Por este modo entendemos haver explica-_- &? D,o='coalta_ra,__a,Imprensa,.ott___._j

0“ ªºªªªi'ºiçºi'ª'hmlªªªº ºº'—i'ºªªºsªfªªifªºfª 'n'o's'àí'a'nimo' para vermes que aobre's“iirtn-, “do“tudo'quanto-“sow-turna"neccssarto'uparafo"
'fªyfâªblumtã'__ÍUHIÚL*_âur'ºiibl'lgdi'iªluºluh?

_

diam-ias- previstos'nojprosente regulamento, dos e ator.-ados sentimentos esotªn'am e preta; aproveitamento dos areaes que .hoje'ífurtnanz Slutnlras ti,-sustentando nenhuma soluçao-cd

assim () exijam as circumstaocias. podert't' do que tica regendo esta parte da diocese uma enorme. tarjaçdo litoratzpertenceatoSao-, pode dªnudatnegdttwadd Egyptuçeemgcouà

ordenar ” SUSD'ªªªªº dªi tªnt-Gªs dª serviço extinta. Se a cntiaeção importa“, para nos to- municipio d'Ovar, que—representam e.mtttor ,Sditutddulu demolidor—pois.:que.—,uaomenuu— ,

e a reclusão.» Tª“? , “rf—*"- dos, os gravamos e violencias que sempre parte d'tttna riqueza incalculavei e» tão facil' 01011 ªindª aos seusMundus,"colorados so- ,

ZTE Não achamos “lana possa appear-sem. temos demonstrado trac-tando deste HSSUEH- de obter que não haverá ninguem. (em ple- .hre__açuette estado. que. _GUílâlddl'il,j_|)itl'lú tu- *

tes casos e determinado a'este artigo. Nen: ptu; se debaixo de muitos aspectos não lo- ad_uso das suas l'uncçoas tatollectuacá.) que, Fªtih-Wªt dº "ltdªijhªdffººf Atªlª-'J—ftª-ª'ltºttdº

existe conveniencia na suspensão, nem clas- cratn sequer com :: suppressão. os verdade:. deixe de reconhecer isto mesmo o que,:tcltan— _purºm. «t inglaterra geotuactos, que thll aiª

'siiicamus () caso d'estraerdiaario. Esta com- ros interesses da religião em tudo o bispa- tio-se em crrcumstancras _de o poder fazer, Indicate nao estar resnlwda aahdicara sua ,,

'ttetedcia diseipiinar so pode ser empregada de s;upprunido,“_consula-nos profundamente dome deumprcgar os meios o_uc a nccossr— tijPUl'Jf—ªfªflº'ªaiiªiihª cota ;_; victoria. e a ir

quand-.) :| culpa).“ seja Biíll'íl G gvidugle; ., A] ;; C&rLdSR do que 550 iltt ua jgrpja “mºtu”. dade aconselha para St: aprut'cttar 0 quando _ªildlU—ipltãtlad hunt ,idI. built:", _tltt'd tambem

l'alta desconhecida, :. a informação simples“ ganza prelado que escada 0 nossa em zelo e agoratem estado em completo abandono. it!-"3d “,vªi-id fªªvit'ªi'ººu lªtit'tº'rjlu fªtªl? “quª

“não pode ser applicarel. E em contra-son- terror religioso. ou: dedicaçao , polos seus com prejuizo mantresto do.—;_actuaes habitan- fuja duvida a noçao ronccuoia. “magras;

' .,,-,...w- dtocesaous, um espirito liberal, e'ao mesmo tes d'nma villa, que bent culo poderia ºti'ª' ªew-Aa ultimas noticias relativas à,.qnastao _

gar às alturas de cidade, ou outra tivesse egypcta referem quen diplomacia dirigida pe- pen.

: ' “ª ªr“:;

 

    

   

& Ora nãº advinhamos aiai, nem couiteca- “podermos consignaraqui com- a_vordadeíqne.

mas outras disposições que mandemaue 0 se encantou uos'aandido's'“documentos.-firm.

otIicial incumbido da averiguação tenha de da *part'e'do'nussa,noropraia'dc p_adabo'nve

suspender das suas funções .o otIícial anjos? que .fçuucorreSSe para a- extiacção Ídobispa-g,

actos Vªª' averiguar. Por Prªiªnº algumse 'do'Aiúrenàe. Pelocontrario todos'ps actos.

pode formular ama-ordem 'de suspensão ou' e patarras' do sr. biSpº' cºndesmm ª favor

   

   

 

prisão, a menos que não haja “clipe l'urmaa da continuaçãoda-uossa autonomia'eeclettias-z .

da e conhecida; 0 coatrarroserta'nm absnr: liga,-eda nenhum modo nosentilo de que

dº 'ªqtlªllflºªi'ªl ªrumª Prºdºlºªªlª quºêª, se engrandecessecomos despojos d'esta a

minair. a-sua ,nounlacãnatt. entaum-optem“. "Li—anãº.?àªtmiezeaersotasninstitui
çpos

. ._

     

   

       

   

   

            

   

     

   

  

 

  

     

    

    

      

%% que“ pessoa para Ínatar. aos muitos que lhe

“ºf tem sido dadas do mesmo generuzfªãgasm .

"E'. puts, a imprensa Aveirense, a essa

__ _ _ . , . '."ª" imprensa que venera cima um verdadeiro

Entre outras verdades 'ccrdutieircs,l ao ªuªªªªªªªª'º dos interesses ” mªfªldª cida—

que—«quandc se trata— do bem ,do patria Élfªª º “."? _Sºuª ªlmª“-* sem dtlterençade

contem" trabalharpeloijcnt contatem.» fifª-* “:” Pilhª“, que “ª?“ º "bºª”“ªªrfw' ".“nº

ªtuasse the perguntarem :, «E quando & prado—the a:. sua» matsncprdeaef; feltcnaçnes;

que convem trabalhar pelo bem comment ?s. ª' DHTMM'fª-ªªfº' ? “' “fºªm Mªu'º'pªl'

não é capaz de responder. _ Jª'—Ll"? interp.ete d:» ndtlitãttttllw , d este bom para

ª"; A culpando & d'elle; & de, dªdo.. ”& se [_]lltt__tlut.tt_»_fl esquecem. o !ltlB a uma das suas

alice—0135 se occupoi tio porno de pobre mtittar

cha-de matter ao carro ou ao arado, umette ,_ , , .

- -— " -- - , , _ que eu a-tbd cu.:zprtr com o; seus dereres,

ª,. year . yum”,

,, ..... mà “ªs

cia de,?aris,.j,em que so tinham lagarting'ªMÚA—Ga _,

grandespotencias.continentaesn'Annan.de;
“* ,.;Q'D'tsratcro a_n Aratuo'

pulso Piemonte celebraratnma allianceêbf—f “f“““ª”"ººªã'ª'ªª""ºi"?“

fensiva e-detertsira com p,:França,t-invªd;3'
__U— ªº ªnulam) _ .

a Lombardia,.occnpava'o Veneto of.-05 (JS-' '

tados pontiiicios;, e proc.“:tmaraiannidado

italiana, que reto e consolidar-se com a (tc-'

  

  

  

   
     

  

  

  

 

   

  

  

    

  

 

    

   

  

copa ção de Roma. «periºd—arª "ªim-Laiª?“

. Não queremos, nem por sombras,.q

Portugal representa em, 4889. chapa! que

desempenhou o Piemonte em «1855. Entao?

demos sempre, queo ao regaço de parque,
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se desenvolve ,a riqueza das" nações; Mas se ao “do,” - -.» -, ,. na
,, , ,, :_.,., ...,

- prºtº. mªº-wat -s .ª. n'ª“ . ª' ' . .. ' -. .. - , ..- . '“ . "- - —-——-—--—- . - - -.

& Hii-ªpªnhª 0 & "DUQUE-hl fºrªm ºu “10 ser ' . .. jªmª * ªr- “ * :“" lll“) ªºl-Il útil.“ ddtkalr Hill 6016111:th B VIVO _; _. MiB,. -]íl “UbªmÚS BSQHÚCIÚD Uma GÚÚ' [GUIDO Cln sentimentos da FEBlldi-HJ e dUJUS'
_ _

convidados:, pªra tomarem assento na- nova . [trutª-'dº dª eterno e timido-iu romahe'cimen— sal l': a carta aooaj'tnaí-K Tem razão o sr. tica. -——-=—— - —' Jªnª.. Sitiº it administração “ªs suas meme_e Í"' 1.“ A'lºmªªuª "ªº“ ““ª“” r“ª"'umª-ººil'h " “

conferencia, ignoramos as rasões que» pot" - ,,, _ _ w _. to,-cornotestnuanho iidt'JIVitliti'di da deduzo major Souzni' Previu- topo 'que uma syndi- àg't'ntioííabem com quanto tino. inteirezª, ªbªdá, u com ªtªcadas d'nma _ sorte latal_e ldl'ºuºlª dos í'ºtil'ªªdªlªªlªª', ªªª” _PdldncittSv

dem excluir-nusd'alli,“ quando“ as nossas _ ,“ ___,oumm) . o da justiça que Íldôt'atu ao seu caracter. '“» canela promovida. pela leitura d'uma carta a coriotaocin são regidos os negocios do bis- de dxlttt'tutnlti para os _rtnduuros,“_qnu lil Pªrª ,“ assentar, ª“, Sºmªdº dªllndwª da

possessões ultramarinas occupam-lextoaksas _; * » -' , -- , ª .A demonstração de que foi alvo por esta anouyina ora" em dos teus casos entr'unrtt'í- peito de Coimbra. como 0 clerº é ªii tdºlíge- mªiª Pºderãº lªvªºiªf Uªi ªlli“ liªm ªº? ""ª?“ queimª Pºªfiºªªªz '5 fluª ª Alternanha' PI'U' “-

territorios e nóstemos interesses, directos ªlrrªªªªrªfºfªªm commentartos, acerta occasião,'e_o mais alovaot-ido pergaminho hortas previstos _no regulamento, (: empre- radU e geralmente instruído. e como não oh- sões das areias. logo que lhes letllem 05 pl- Pªrª: ti“ '1 ªªª“ 'ººªidl'ªuºlª iªi-ªªn Pªtªtª &

na coaserraçãoídocaaal de .Suezárªtp'M' dº 5? D- “Iguªl ªº Brªgªnçª—“lªiº! ' ',_' que se honra de possair.".»ts manitostações gnu os- meios Bxll'êtllua'.' Quanto isto, po. staute a antiguidade dos rendimentos respo- ahaes que “"lª cabem. [Jºr al ªºs" pedaços & “ªlmªdª “_ “ “Jªtlªªhªuº'lfªº Pºiªuºiªs'wiº-

, ', E'por tantolicito perguntar-cao gívemo' arf?WW ,.__ ' de estima que lhe end.-trocaram são os ute- rent, nos faz rir! ' Cantina-tios —,o ditado ;. ctivgg. se ordenam ou: todos os panºs de sa. qnd. dotladtlud! culpa—_ueuuuma vem a ter utaes directamente Interesantes ,na tlirre

pelo que tem feito Fªiª atenuar. & Ipossima _ DNSnLHO_tJn_bISTt.tCTd » taurus titulos de nobreza que poderá ªpfª— que chegamos, mas no'meio' de, todas estas minoria d'ali.“ o gratuitamente,“ nntnerosos dos tontos de Insensatez e _da crassa tgoo- navegacao do canal ,de buen-, lista:-evolução

impresªsão..que Stmtlhaotenoticia. produzia ªº“ iªi-Í” ""“ ,, ; sentar “ tluª cºm mªtilããlªnú Wªlitª dªtª & vergonhosas scenes rima-aos tambem por ªtomnus pobres.w'=?—ª£—ªª*—'3ª« a.:- “ªªºiª' “"ÉWÉUWPMW “º Wººi'fjª. ' ' “ªª ºf“ ªºªªfªiª'ºçªº ªºl" ª_ª' ""Umª—“3 Prªtª?-

no paiz. Não perturba ,foi-nossajnstiticada' " 535550 ª? ,“ "ª ºª'fº'ºªº, _PE -1__SS..;7<,, ler.“ —" ', , . 1-- _>-,— ”**—rª precettcearmos tanto parvoíce? por assistir- ;; Para lazer ao digno prelado uma reputa— lªnciª. w;» »" ."”Z'JÍL: ªmº"—*** dªmºs, L"ill—t lªlªlª? "ªl“ quªl ª questao sem ' _

' ” ' "ª?” ““"““ A ºº'—ªªª, pois, em seu nome o de seus anos ao desconjuutar de toda esta carac— Eão de verdadeiro bennmcrito bastam as re: Segue-se, pela ordem nat _ l'dáult'tda entre :: Allam-anna e a Inglaterra, »,

dispensando : Econfcreacmiºs factos aos

provarao quai das Verso,:s tinha mais razão

«- »».  

o ver a maneira como se ha du proceder o

sementeira do [tcnisco depois de dados cn—

tno todos as ante-dunas. ou redações que. ,, ,.! .. _,. , , ., ,,

decerto, o esclarecido senado orarense não É; — O processo contra Arabi instaurou—se

deixará de ter já em vista para lhe dar prin- nadia-ii do corrente com assistencia do ren.

 

curiosidade as combinaçoes:'cliplomaticâs: a."

nação deve seriateirada 'do ,que e pessoª

a tira de poder salvagttardarí'os seus .direil'

'tos, mais não seja protestando contra 1- um"

procedimento,.que nos parece inclassifícavel;

[armas, que introduziu na seminario, o :: an-

porter iatelligencta. bom senso com que o ad-

ministra Mas para. tudo isto se observar na

dºi-ina'altura. e preciso eutsar n'aquelle cs-

cantufªdªs os srs. tenente Joaquim Rodrigues

Esteves Mascarenhas & alferes Antonio An-

gnsto 'Pedreira de Mattos. agradeco penho-

radisstuw as provas de syrupatbia o agrado

guejola que nós tentamos por eetlircitarjt't

força de chicotadas znrzidas com vigor.“,l—l'

um espectaculo tristissinto a que estamos

presentes coat a certeza de.” infelizmente.

Presrdente o sr. governador civil Mendes

LottoªâãraªW» “““"

fel: Vogaes presentes os ..rs. dr. Baptista da

Cunha,.d. Vilhena o dr. Lopes da Cunhafg

do ser. dia; .:
'>'-': na.

      

  

  

   

    

  

    

    

  
  

    

  

   

    

 

   

 

 

   
nossas relações coma Inglaterra.-am

, Tambem não são mais -, tranquilisadóres.

os projectos que a Francaparece'ter'sobre'

o Congo. O_nosso paiz tem sustentado seta-.

pre concha de soberania no-Zaire.'se a-

França, porrnm tratado com o regalo Ma."

kaka, celebrado sem ' previa anananciaede

Portugal, . se reputo—senhora d'aquetla're-

gião, parece-nos que oscd'citos de ,tal coa-

venia não podem tr tão longe,, com tercma

emcacia que-ella lhes attribue. Todavia a in-

terrcnção .da. França em assumptos'querresr

poitam ao territorio sujeito à nossa jurisdicg

se se attentar na, lealdade do porte e das: " Agentedoministerio “ªbªixª tª'—"Mªtªm que ihõã'testimuuharatn. ' ti'carntos sepultados nos seus : escombros alurttnuutu defrontar com os meltturamen-
,

— » Sªºrºªªrlº df— MBUO º Freitªs-"m "Avalia lá de outubro de casa'; * quando todo desabar. ', ...;—._.“; ”ª É)? de toda a'ordcm que lá são, estudar a cípio sem perda de tempo.ª"E: liº“ mªtªdº?“ çªm “"º“ " '"ªiªºrºººª ªs º

"
* “' "“" '

:» A melhor diaposiçao a adoptar o o de so- perguntas,.sustontandn sempre,.» direito de _ '.

economiª- bom gosto e solidez. com que se

tem levantado, a 'par do antigo edificio do tocar :) ardal em toda a sua largura. de nas-

“seminario, os novos cditieius tino u comple- cento a ponte._"[asundo as sementeiras em

[um: ver como se trata da alimentação: das tachas paraliehas,_conto.;ando pelo horta, cn-

roupas. e da hygiene, como se luz a cscrt- jas [apitos ou litihleS'uu glebas (como tue-

pmpaçao dà casa. a solltcztode Com que se thor lou queiram chamar) deverao ter o lar-

ctucação moral o inteilcctaal dos para correspondente _ao matar ou menor de-

istas e iutuitos que senvolvimento que o illustro . senado queira

dar aos trabalhos da sementeira. D'oste,,mo_—_'

ser considerado prisioneiro de—gnerra'dos

inglezos, (Id:. segundo as diferentes revo-

ações todos pelos jor'naes.se empenham-

emqne o famoso dtctador'aão seja coade- -

mando a morte.- «_ ' ' 1 ,".T ***“—

mtf Na ltespanha prepara-se batalha ao gabi-

acte Sagasta. tomando o comprando o genu- _

ral Sarra_no.',que teta titio longas contorna-"

cias-com Montero Rio's. Moret e o general ,

Lopes .Uamiugnes. 'A-aíhtude: de- Serrana

irrita, _a._it,npreu.5a_ ministerialf que tem rout- ,

pido'em phrases-acres. contra os,,iatnitosdo '-

tamoso 'e velho, general." Sagasta:.pela sua

parte, mantemvso demo e .com 'o ”proposito *

de, consumir-somo ;seuifpeitu, volta poisum. —.

novo, periodo' de convulsões.-politicas;uoL'reíi'. , ,

no vizinho,“. .como ,põr—Zitantas'ã'vezesmssalã; _-

ram a?,patriagde“,Cid.jpando_,em 'Obresalto» -

aquella grande.-naçãuzi - ' '

Seguem—se osteiepramma . n_. _ .,.

MadridÇ'f 151.16 midistro '_ dos , negocios

estrangeiros—"disse, hoje ,no'__coasal_ho dormi-_

aistrasg'ª'presidtdo pelo rei:“- que _o“ projecto“

ft.-50 sr. major Souza, ainda que mais não

fosse senão por espirito de camaradagem

daria abster-se de proceder etão“ arbitra—,

namento com os odiciaes' :syudicados. ta-

zendo reverter sobre o chefe do destaca-

mentouma tirdem tão fora da norma militar

e da reciprocidade de sentimentos que tie—' ,

veta sempreprevalecer nas classesnuaesqner aiamnos.'º ª ºlºvªçªº dª “'

quantias forcmfAªmodt-ração ,e o acata-» preside a todos os melhoramentos & Tªlitª; , ., . _ », , , ,

atento as leis sociaes '» alienam Ísympathiasz' “mas que se ,elIetnam no scmtaanww-- .:-.. dº 33.Pflmª'rª> ª“““ª'ullªª' quo “ªªª appa—

absulntismo e ,villaaiasnão accarretatn senão“ - oio'hispadu de Coimbra hª Glºrious bêª- Pººl“-ªdd 5! ªltº!—filiªl?“ “fºi“, Hºlª ªª“ djªªªs

odiostQacm se subjuga ao podo]- dà agº.-.t." tantes paia as tiBCÚSStliatlt-tb' de toda ,a dm- devcm haver,,osmatores a mais desvelladoê

dade,,on basta doeu fªçª audi,] descerniv cese,'e os "ªliª 30 vou ordenando podem cuidados, servem mais tarde dºjbrfgf—ªª

meato. colhe amigo'ggbpgmptos,“ sacriticaré- ª'póum'pzsa como ' modelos de do composto- que St)__nt£_gliem_l10,I1ilaCi_tDõt]i.U Godide-btw,,

timameate na syndicancinpmmçm pagªm; *_scçohrandoiem contrario.encontra se'cercado' ;raªtªªfiª. º.ºªiªªdP ª “ªº 5" dªªhªªfª' "T— ªf'fªdªª Pº'Pª. 'ªªgºàªºª naturaes . º limpªm?

dem do'sr.' general Castello Branco,—'e em de,;pstos quen deSPFBSªmeescarram nªs . No :coatrarto do 'que _se- observa um das pelos carinhas _o homem, queri. naaai

virtuded'nmacarta anonyma, 8.110 júbilo ,“tacesa pequenezdo'st'seus sentimentosÃEo,
Í't'nuit'os'ontros«btspadosI'E nao se toleram-att toresaoma mestra ,coastaatd e,,tnmmiàtave_

que sentia pelo bom'resmmag'ªque;ºmjvéra, ;exemplo-Liveram-n'o,,aqni osoliiciaes syndif; ',missionarios ou prendas para ta'catheqoese_,_. de todos _as ªfªªãºPª.ª'ªºvºi?-ªft..ªt9'ª,ªf?_bª_ª _o; bºª;“

e istº an0m8_dºs seus munícipes'de.quem. eagles d'inrªutª
riªí'álw ºu quae—squeí OLEH'OS SQÍ'VIÇUS ºu exºrdial): [ªnimada fªtiªr-50%, %ddumgt _SU p_d? ª?“: ª

f:«..-;-;-.,—,:».:::.,—
_, ªContinnemos,.-1 todavia,. »a- enumeraçãií 'religiosos.Nao e Pittª 65585 escreceectas ,o naopuderta a_utepor_ : Enumeravets coura;

« oximo numero failaremos.» dos factos. O sr.,ca'p'itão Cabral, como dis- illustradiss'tmº preladox'qag Dºdª filflii'f _º riº?.ildºª-ftªtªÃtªiªªªª Tªtªme ,º Sªlt Pil-

ílg:.,__M—aw ___- w— .- somos, fez ver, muito;.mºjemmemm ,, im- governançarebanho-ao verdadetraesptg. _metrp des_euviilv1meatotw
_

'iºªi-ífãª dª 503968550. mas.-' caso insistisse rito do-tâvangelhu. que quervtrtndertltberr &]ude dar-separam o caso e ser neces;__

'
mas sem tramando-elle sarro fazer—se'petolado do sul da linha ter-,

:Para ouvir contradiotoriameate as: "partes _— E,,wdjº'A, da cºm Cabral. “*

:iateres'sada's.a: reclamação 'de Antoninª—Joa» ' ' ' '

quim de "atados, mcdtco do partido”. Contra

—a camara municipal" . do concelho » d'Olircira-

:d'itzemaisilrf'r. eu..-;;;“ ; - :;

—. Foram distribuídos para julgamento os

., seguintes processos: hagª—rf &&

& Reclamaçãode Balbina Joaquina de Soo-

za Guimarães:-professora de Salreu, contra

a camera.-municipal-de Estarreja;

.. Reclamação dos proprietarios da Marinha

do Autumn-contra 'a, camara municipal de

Estarreja'sobre a nomeação do guardasrn»

-rªBS.W"_Z1f-vt:“”º
, "'-Fªº-ª'iw

'! Provido a automação“ 'de “João Carlos

'Gumes d'Oliveira Vidal, contra-a juntados--

repartidoresado concelho d'lla'avo.me

em Sustentado ”a.resaluçãoºqae desattendeu-» —

aº. reclamação,-Ade “DL'lttaria da -,«Gloria».Yitlas'.

_Boas, gnomo proprietaria ..do . Hotel na acostaj

a Africa, surge-nosa tentativa de naurpação' ªº? WW,-ª;, one Irªlª???- Pªrª º' supre—-

do aossodomiaio'no Zaire; gracas casasse-" 'ªªº mbªºª --,ª. ,nª-""? "ª "Bimª._ ,

" de en randecimeato com qne'a repetiu-' .âPara; “º“" ªs“ pªrªªªf'ªrªº'ªmªºªº'dº

ªºs g ' ' ultracet-ados Saatom »João [Simões Nunes;--

   

     

  
  

  

  

  

  

  

       

ra Municipal desta cidade, levada a dirigir
“promove a º

. os interesses do concelho pela vontade se-

berana de quota o podia fazer—pela vonta-

de do povo—enviando sr.? capitão Cabral

_.ntnextracto da sessão do dia Sªdo-correm.

iº ,mez -_dfo_utnbro,' em que a » Camara de'-—

mocstrava () summo prazer que d'olla se ti-

nbajapposado por todos os factos dadas-ui-,

    
ghz. ,:t. »,,t, . . L—a-

de ser objecto *de—energicas reclamações da

parte do ,nosso embaixador-em _Pariz. "ª;

0 queremos de tudo “isto, é-.qoe:as.nc'€

gocios exteriores não correm melhor -. para,

nos quezas questões-de politica e adminisw

nistração ao. interior sob v.coasalado da gra-i

vidadodas circamstaucias. Se topamoscom'

    

  

    

   

 

  

  

 

  

 

  
  

  

     

   

   

  

      

  

   

     

   

   

  

  

   

por» _Para cuca vaidade astulta l—presnm . '

o sr. major .em suspended-o, se submettta dado e tolerancia.

          

 

  

  

ca trancou se dispõe 'a faltar à imaginação.“ . ,. . . . _ -— sa-acaracterisar o borne * “d' e :
. - »

. - . .. «, . - vr —onta:a— . « mªºª'ª'd ªm.. . . . . .» .

do seu pata.-Se nos referimos,: conte—_ Cªº'ªª'ºª ª' º' º, r_ junta cbta momento? Para que a drrogaacia de (classe a pena sem comtudo deixar passat—.a vera- repudia. f»- » -—— - ªt'ªª' dasemeutetra .º“? pecado? ªPlª Pªiº, _ .. . , , _ , , , _ _

ª ' ' " '
' ªt:-ta () dissemos n'nm dos nossos ultimos para obstar a que as armas, que d allt'pessam do novo tratado de.commercto,entt'e«,=1_,l1657 ,

"penhaeªasuecia est,:ft",muito_,atlianlado,e_ que"

_at_e_ettegsenconcluit': será. concedida açprorof"

graçãodo'.tratado_actual., , , - "

me com nmprotesta poloabuso' d'autorida-

de.-Que era um enxovalhu, que nãogrece-

bia de sorriso nos.labtos,«,pproae tremia ento

se o mundo civiltsado tende hoje a demo-

cratisação dos costumes? Para que escravi—

sar;_ abusando, se a 'ª razão evidenceia que

ahomaaidado é toda uma.“ e que,? embora

a sociedade pbysica esteja ameaçando des—

». centralisaçãu; o' não está conduziu a moral?

nutner'os anteriores:. O desastre“ na extinc- _rir' em occasião de modernas, _renham- sub:

ÇÃO do bispado de Aveiro so tem a compaa- torrar-as noradtos,dns_ínovos ptnhetraesiãªf

os resultados qíue d'ahipodiam advir“. mais seçao possivel 'na ventura-dojpussutrmns para lSSO nada mais sera'preetso'iazer dia-,que

pelo seu genio, doada pela sua - [alta de' cartão banemerimo protesto:-'! Assrm Dens- esp-tar,pequenas-rataagen
sgue ascendente

comprehensão. tmpoteatepara a lenta,. ver- a conservo por longosaunos afronta da nov alterado metafmetra :: citandº Sllllfªffíºiãfíâ', _ _, _

Para que a subversão pelo espirito de :tu- cªva-5,8 mªdseªt fªzer Sentir que ª suª im; na diocese mªs SºªPª'FªªºªJªª SF,“: "ºf?“ ª'f'ªª' “Pªrª“ º,,ifªºgrª"i'ªºº]f, mº'º ª?:ffºª' Pªª%íª.ª'ºªª3ª3'ª clara” ª- = 03.9" .--,-

thoridadese as amarguras amenos, intensas ,patencta não era concreta,-matsimplesmoa. contra ossesnosses desejos, que sao ta.n- u_to areia para t. a o crecer :l_,,ttt_.t1_.'t_1ªdale_et_1:, _g otro, _.,.,Ti _t- a- _osprtsmaetr ___. ..

que nos cruuium'xuvreseutam :om- input“, “te o respeito pela _snperioridale. respeito bem os do. desratcresspdo apostar, prctett- cia pelo menos durante caprtmenos tempºs tragnes--pela_dçad.t_.ao trtbuueiaínarcta ,. ts— .. »

da duras? pªrª que ingujmç ., fraco e pular. do qual na; recebia etempio'go sr.-» major dendmse' nas altas regioes )da; gpvcrnaçao e iogoçue se conhecer rpte psse_:_tn1_.eparo nao ta _ouo torcãmzãoatcapa ._.ªº—ff' tila_l_let._r_o_;

testi/se; a sua ,itnpoteaciao humilha e prata entendeu a tltlÚiXil.]Jtltliilrb'uwt] za se u-ihi- apt'BSBItíªi'º ºª ªmººº?“ dº [ªlfªªrªhíª'iº'fªª ªiªfºfªªífªºifªªªª'ªºi “' “ªºlºªiã º? 'fªªªmfpfªj- ,prªª.ª,'f.iâºfª3'_9 rªtªjiªrªfFºiªrªrcºpª“? .-' ff

tra, se o homem a [ilha de Erro “o sn],-dt.) .btsse de sapo tirou a livrasse de“ comida-' iustapctas que a tal hm tem sido leite? no tro na tnha ldt'mttlitl.5t1 _ as_ semen otras; partida,-_:_! Utª ºfúlªílyíªblfºª ªªSDFUV-ªºlªªt

por msn a.,alle? A relaxaçãº dos nossos prin- amor com soldados.- Jºc “5:35:55 sr. thpo cauda.-tem it.-es. respondido seta; tptesc lorem [acendo a_n lato ( as _prtmftras. que aadam__po_r_;>0._ -— _ _ -v-'- _. . '

cipios soctaes não nos ao direito a arrorar- “ª“: Merece taes considerações. este acto,-quo pra com a ªdmitiª ªli"? formal “Pªrª”? -—ihSP_'ªflUH31_lit=U-l.º verao =)*- i—fgªjfwljlê—lº 03 _:_... º_gclttíldir“: til—Telejgeveupatàtlr do. Egt

tuo-nomia carrascos e :: inpormos aos po- aos guardamos tid_porhujo fatiar, nella, at- ptorta; mas : ultimamente _nnrnuoít que _se 9939393373" N __ _. _, Did Pªrª _?taítjªrrót nod _t_a "Jb ,este__n_toz

«quem.-: as forças que por acaso nos; deram, tantas as suas circumstanctas.*_ »» empregam “ north, - ,tltltpeatrtªa__d inciar??? »; - _ otto, . tenente “Ald-“.srt: [;_;-:»: Khªlil—(titª, nª; blg; hfrlªngºiªérªãã' *?

Se ao meio corruptivo arretuoçarmos a ao. .I'"? E tudo provém ,de se ter formada juizo Pªrª "ªº dºm” ' º ªºlmº' ' e que ª “' tãruouuaeassdgerat'queqªlêâ't'n-B
reltltitbânãd'

reunia sobre cousas do Egypto."vomos,».qua;

Portugal (: excluido, em quanto que :) Res:-" '

THJDcctaron tambem »,Éttlº está a“ ,jucgocia—

ções para a_celebraçãado'hovotratado ts— _

  

Tudo isto deve preoccnpar o nossaspal

triotismo, por que tal procedimento a'aEirou.

ta deveres e exige que o governo foi

:
eccearnttpnro, “.;

.dwal '

. ir.-. 'A— +.;- 39'7 .:

SSÃD DE'H n'ou'rnnaoun 1883
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ªiii-f. Presidencia users. governador cttjil Men-

,.des._.Loita—V_oga,e,s,—7,Bap_tista.—,da
Ganha-_—

":ªtlmaida Viihena'e'ªiireiro of,—tndradeXEâi-ª—Zªáj—Í

' :_l)el'er_ida a reclamação de Joaquim Anta-

nio Pereira; pelo filho Mandei, da frogueaia

e concelho ti '.vtgueda . '“rwwªitwª';

Por não ter pertencido ainda a obriga-

“gm ,do serviço militar. foram indeferidas as

reclamações dos. caaacebus abaixo ralací_o_-_

       
' remains alta;-annie

wizard.“

  « Jomar. ao Povo

_,_ not,,

 

_ UD de outubro) : '.

É  

 

  

' Na acção que intentou contra-airrospon-   

    

    

  

   

      

 

senilidade do, poder“ moderador, ot'terece as
_

alienações dados?-E.; - .--_..'- É. -,: " nados. "”'" “ ' * , . . ,- _ . . ' e the riucioti da vinda do chefe da '; -

. - . « ., . , _ -- tutor; de cauterto, ainda que nao post.—ranma p.“- uma carta 'tnonymni-Mmume
ntm es- fora 8.500 p . _ _ _ _, _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _

Quem discute enema ou apprendc, & ”" Conectar; d.!autua ' ». - - t . — ' - * ', . _ , . » ,. , .- tt ..1coa retesto d'assrsttr a-I'es- t - a . . tem a'menortateoçau de acessar a Stobgt.

.
' ' ' ª""l'miil'MOD '“ sua dlhcacta a sociedade, ': ' ' - ' r' : .- »sttuaçac ao usa,- , i) '. . «- - ELVISTA E::TEtnNGEIRa « ., ., _ . » _ . .

v ., s, , Ltntldldsºb que se le auttm sob a srtnaçan ativa. que ª“ se rnaltsou m ª'?“ _ , 'Diª, mas nao consenura que volte ____ amo-

ta commemor
, .“".- ,..L

A../..,. ,......“

é.

'no-- n- narquia. Não quero dominaçãoexclusiva do ..

canal, que estará sempre aberto a marinha.

del-guerra de todas, ,as naçõesquese mos

“tram att”: agora satisfeitas com ção user--

cida pelo governo britaaaicu. «w»

& Madrid/“13.30 desconto no __

llcs'pantta continua a ser de ft 9 ªja por cen-

to."e no mercadodo Madrid não se encim-

tra'dinbeiro mais barato.“ “rªting“; -

& “intacto pouco movimento em [1:1va tliº _

., “ ' Succedem-sc de dia para dia factos. que

Oxalá que a descontar pªraram plenamente,an o chamado equilibrio

mundão seja seguidª fl europeu , dotsou de existir ªo quee :ro-

cniamos.m&ª£ª£ÉÉ*—É£; ' * ' ,' votação se tornou a dominadora dos, povos,

-“ desmivplvendo-so portada a parte dom mo-

- » _ - - . - f. do assombroso. E diilicilmcute—as grandes

DMINIST AÇÃO MUNICIPAL D'GVAR com; potencias, poderão restabelccel—o agora, que

”REFERENCIA it's SUAS MÁTÁ Eª: -“- “cremos estarem tieseouattadtts a respeito da

M ,, '"ª' " ' errada politica que seguiram, do reconhece-

»uauo convence-oneconvencido;«Ora
nos g;. ar,». ,, .. _ ,, - «

g emos a honra ªº:-.=»: Do Joscditho de Joaquim Rodrigues dos

«de convencer, Agradecer,',portantn',ªilições
Santos." da, freguesiª-”de 'S.'='—.Loareuço do

'
“Le—««,m...-,...._ -.-.“

que se não dão, seria ocamniu'dapccerosi [tango.

ªf ' r "Jr:

Junito se não fosse' uma-_íojastissima ironia.; ,_._g___ ___

" Dizendo que a pessoa do'réi 'ê'sagradn, 'Wª?º if:- - ,, _,

a Carta uahstitucionàt'etaprcgajapeoasf
ema atrito Gnattterme de

expressão contraem ,e .fvulgarissima para gueatadob'arnos. [.

significar que oito esta fora “do alcance'da . «::= '“

qualquer ataque ou oftenca pessoal.jNão quer», ªfã—"'

ou o futuro, não podera imputar-nos citar-' do divino sr. Fontes.$intithautes a estes 35-

plicidade ao seu desconjuutamento. Porque sassiaos so os que vagueiam pelas estradas

_ , , um qualquer; homem errou,“.não aproveite- em buena de sanguepara saciar-a ' sonzins-

cºnecta); de Paiva" 11105 ª ººªªªlªº dª tambem errar: ao me- "ti'ucto perverso,_d'_esses que sonham atten-

_- ;3..,.;.:,, _ ' nasceu nos acompªnhe a consideração de todos para commetterfilomens “de brios'e'

José Caetano da fre-_ que o em, como é dentro podia ser nos—* pnndonor'l'cremtace & hice.“ Não vento da

“"= --'- f ..; 50. '”' , ' J.,; eacrusiihada, com o punhal já erguido, cra-

__ * . ' E' desta benignidade que os o clans 'al-o no viandanto que passa. E algum tinc

ÍÉConcch da Feira _ syntlicantes se não corupeautraram..=-5—»»7 haja, a sociedade pat:": prompta a dar-theo

- » ' ' * Estava acarrete um lim; os meios não cognome, lisos são a perteitaimagem d'cs—

ªm". ,

a que, já ”sino"

  

 

dias.

      

 

«gipsita u ,
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real os factos coacierir e. de presentaron:

 

 

 

  

dizer que alia seja .ungido,'o que ª sua E”ii) D ; ' : J d Sil), ! lilb. ' o'ttvam O lite ª'tr't Moo” d e l l' ' " fine para ao- a" 't' ' " "U“—'. ' '

coroação deva ser reendida da velha cert- ºf»: o omtagos use a, ira [teu o rato l_< . t_ cs _tam , s evoras , espirrando-1, » : s .tnntina uma _ ; -— _ . » . , __ _ . , _ _ . , __ « ,, , _ ,a.

mania da sagraçãaEJmmr—mw— __ Antonio, da freguezia do Canedo. fig-:::: ; que,, vtudo a Metro dots o_tiictaes syndicar. uodoa internauta que [tua estampado na vala ªª— _ ' ' _ _ 95 ldlfºãªºª ª_ªãº'lfºªfºª ªrfº'íªª_'l1lºfªªª_€ª,ª ªfã“;Igggsºíííªªhªííªdªªdª:,fiwºrªfºi?

Chama ao rei sagradoÇTea—mu'nús' todos .. __ . ._ ,_s ; f ' , ocultam d'ollcs possutsse' os conhecimentos ,do sr.'gonoral Casteãlo Branco. e que.":ie ªgradamos 'atuda j accresenntnr _ans tlm:; Fil-mamqugã Lªgªr-Lo __o_t:1__t.__a_i__t_ou__ado_equpr. “___ Coudifes'“l?——Ni ____,___._, _____,_3__,___ __ 36%; _

' teor da Vou a 'in-"": recisosoara se desem enhar da issão. existirmos ainda com orcas, lhe lema—are-Nencio' indicados ara Se'cnase'utr a aute— trtººi'ª “ ª' . "umª ““ªi “ª -* . ' ; ' . :»ª—Ã

__COÍÍCCJÓ? dB SL _._ '? p ª ' ' ' ' """ p m
! I * ' ª p ª. dº (3130 Dºlªr. Em HUB mªcula-pam as prºs. ]'GDbUd-ã' &)be 0 preço dQÚÚbGÚHÍD 56 05 In

tados-Unidos pediremcnro em troca dos ce,“
chamamos sagrado a tudo emquoªpela lei,-

rcacs que exportam-*ij—ª-yçm _ ._. _
apoia moral, ou pela religião,, a _prohibidu— gy— _ . . . ' » . _ _ , _ _ , _ _

? nocar: “assim, ,se diz commnmentciquo'p ªªi-«De Jose filho de, Joaquim Francisco, da le5. Uma a alias; o que nos Íaztatuttsilem _aptngraptua, __Cotn uma-,carta Eauouymp fºi

-. podrá é regrada, que'São'ia'g'radas'os“direitos netto; indo,—ªªª.“"ª?""ªr-* :" ' 'pateata, fet, quando o sr. major. Souza exit SZEs;?,_tm9u_ift_r_ê_ttf_es 33161385 dignissmcsl chaos d'º'tªl';

mui-'.

I.

as [altas que commetleram são indescolpa- mas quando tenhamos um dia de lhe fazer duna um outro que não deixa de ser bªn) , , _ __ ,, , ,

tante appropriado às circumstaactas dos pt- paridades a graedpsae das paçoca e mto po—

visto o estado de' d cedencia ,t'05.':;—“-ª'ª- _ ª -- " ': ”"“"” "“'“
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vfrê'gnezia dº,_.Pªºªª
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Hadrhi.1-l—-A.veefrara :(

delicia de linspnnhn» que varios antigos car- ate ao ponto de lhe fazer uma cessão volun-

listas (: 'uma reunião que tiveram lionlcm. taria dos seus direitos. M. de Braz-(.a so po-

. decidiram proclamar. como chefe do partido dia dispor de uma (limiauitissiina somma

legitimista heSpanhol (:príncipe D Jaime, . para fazer presentesaos receios. (: de (re:—:

(ilha de l). ,Carlos.“ em con>or|nuncia (lo homens para guardar :( bandeiradoseu paia!

- procedimento (l'este ultimo. iriª,. (««»—,., E com isso realistic uma grande conquista, e

O arcebispo de Toledo recebeu um dos—, (olhou (: passe :: Stanley.un avançava :'( fren-

paclio de Roma, com (lat:: de 3 do corrcn- to de muitos hºmens armados.Nó; po_diam_o_s

to participandolhe (pio (: papa.(io despo- erreiie, podiamos aindafaz'er'mais.-_.—. . mui.

(lil'ºãtt das peregrino—' lnº'nariiioo9.1líºãu que to mais. Mas, para isso, falta-nos tudo. por-

(:.: iulnrcrtco ll'ilf'lDbUS são superior * n to— que nos falta a boa vontadeo ::perseveran-

, dos «os outros:—' « ' ' ça patrioticnt mama—«w: *:; » -

Çonstantinopla,lt—A sublime Porta “

participou :'( Grecia quena conformidade do

tratado cniitiara::dªcoluna (lo-('.- pontos em

litígio(( Cornelissão iiicumbtdade limitar

::> fronteiras ' “ * -ª-'-' t«.?—“="???“>.-»;
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('ela com destinos aos portos do Brazil vão

repicctos de emigrantes 'alliciados pelos

 

Cairo, ll.—()s;accesorios - darevolta agente:: das companhias, uns com document..

(os leriacs e outros arranjados ::isdiicrsps
“Hªll)CÍil :icciitam-soreciprocamente (los.- fa

ritos iiicriminados. .:.-t;_« « .._;_..«. - « .
. : concelhos com pleno.conhecimento das an.

- tlhoik. autor da revolta (n' Tantnh, foi (:(oridades locaes que. como dissemos, quan—

caslittªdº 00111 com Vªrªdªs- ":”; do não são encarregadas pelas cºmpanhias.
Paris, lt—O presidente arab»não de

morreu ainda. mas são graves os ferimen-

tos que recebeu.'“!":«t :“ ª _ .. , , ,

Pernambuco, lº.—Chegou bojo,vindo a"; Em todas as torrras mesmonas mais

dª Europa. 0 paquete inglev, Galicia. sertanejas ha individuos encarregadosde»

Londres, 11.—Sognn(to refere (: Times alliciar gente que dei..e :: patria. para ir

hºlª parece (tuo :) principe! do lll-ªmar!: dis— tentar fortuna no imperio do Brazil, abanan-

so (piu :( Inglaterra tenciona substituir o>:“- do alguns as passagens mediante contractos

bordando do Lessons na administração do onerosos (: menos licites, não the importam,-_

canal marítimo de Suez por um inglea (>. do que esses infelizes, longe de trazer bc-

llucnte. 0 fintas. pircm. declara que o go nclicios resultados para opaiz. ao contrario.

verao da rainha nunca_tovosirnilhante pro- 0. arruinam. (clicando—lhe oS'bracns que

jccto. , : mm:-"ªti

A Gazeta de Londres publicou hoje os dos

pachos trocados entre (: marquoz (ie .Vsja

:trmijo. ministro dos estrangeiros de lteãpa-

nua; (: Marior. representante da Gran-(truta—

nlia em Madrid, acerca do tratado de _com-

mercio entre os dons palcos. N'esscs «despa—

ªchos. o ministro bcspanhollastima que :( ln- tempos a esta parte se empregam por par-

glatorra peça o tratamento de nação mais la— (e dos agentes das companhias m:“(ocumicn-

' voracida,unão obstante realisar as canela.—"sões curtos com iaqoc(los que tinham obrigação

pedidas _pela [(espanha; (: que (lá causa (( (te obstar :: esta grande calamidade. pªrª,

susiiou>ão das (iogociaçoesentreos dois gc-

vernos. : ' «ª oliicial em conformidade cºm :( peitaria do

_ Londres. «tº—l)ori|on. nrosulentoda 10 de setembro de 18:50; a relação dos re-

|uot :( du'pcvoroo locil. declarou hoje. ::um crntas um divida :: que nos referimos,:i

; _ discurso, que(premia altamente :( amizade qual prova :'( evidencia a forma por que::>

da Inglaterra em: :( França. (> que :: I::"ia— auctoridades locaes (ocm cumprido com o

terra não quer de forma algum: aunoxai' :( seu dever.Hajam que essa divida attingc

si o Egipto, mas sim rcstltuil--o nos cgi. :: d:): '(.33 mtinccbos, distribuidos polos se-

pcios. Nao consentirá. porotn. ali',« (nenhuma guintes districtos:_. «(_ ' (..,.

influencia estrangeira. " .,.rbraga, S:003; Porto,0:93);Coimbra.

!:.)00, Vianna, 3:707. Vizeu, 3: 789; [_.icboa

3350, Villa ltoai,“ 2:210, Aveiro,':.:lttl);

(WMM—(W&JWu-d—ªroyúrd—ª

_gança, 330, Ca>tollo liranco. «EO-'(, (Funchal,

310, [ºuro,3,1!» rl'onta_u_oigada;-,lfil"-San:

tarem, ':l. Portalegre, 78. mxm—,...,.-->*.—

(the faz o (governo em vista destes da.

dos ol'ticiacs. Nada. _Podo dar-sa no trab-':.

lho dc expedir. uma ou mais circulares ao::

seusdelegados sobre () assumpto," (iu-feu.

tiradas do tal forma que alhos deixara a-

porta aberta para elles protegerem“os seus

atilhados ensinando(hero caminho do cu-

«mitcrio: mdw—14» “ÍWWX' :

:::.Portué. preciso dizerse, da emigração

portuçocza no brazil. não resulta beneficio

algum para os emigrantes (: ainda menos

paraopaiz. Aclimaiadas à temperatura do—

.uogiso. solo, semlom» mat logo que pi_>:i(n

as terras do- Santa Crente (till-icitmootose::

habilitam ao clima tropical, com trabalhos»

«essencialmente diltfcrontos aosdefªortpgal:

(: com-«trabalhos. cs>cncialmonlu-dilIcre'utcsº

aosde ttortugal (: com umpassadloainda-

mais diverso.:(nfãtí ' "º " — ':

53: 0 ro>uttadeé fatal para os emigrantes

que quando não vão batalhar. as velas tdos

cemiterios, ((cem por tal forma entropiados;

tendo de regressar :'( patria sem saude of

semdinheiro. "a,Um encargo para:: (emitia

..qnc-(vive indigentcniente o queso a-(“(>-(:(.

ou muitofadiga e trabalhocome-Doc atrai:—

jar, quando:muito, o diariopara:: sua pai-«

ca «sancistoucia. . Aí; «“; “cª'“;

. Bem sabemos que «um ou outro mais >::-

dio consegue arrumar um pecado qualquer:.

“mas é clic (lio mingoda quomn>tnu it:) (in,-

cerror. de. muitos canos nunca attmge ::

uma: comme crescida, do que resultaque a

emigração de adultos, isto o de homens do

  

missarios d'estas pratiquem toda a casta

do tralicancia. ?“." -
n . ;_; .»._ ...-" .

 

17—31—5-
"'av,-«b,.na

»>—Á

(,

gªnª-:! Os di>trictos do Norte sao aquellos que

fornecem maior contingente para :: emigrag

cao (: especialmente os de Braga, Porto,

coimbra. Villa [leal eAveiro, no> quaes (:

numero dos recrutas em divida (: espanto-

so, duvido,:is luminosas tralicaucias que ha

 

  

   

   

  

           

  

 

(“i.- telegrammas «da agencia lt.:vas ,di-

com que o governo trancar. resolvera ' sau—

ciunar o tratado feito por (lt. de Brazza com

' e (ai .tlaltolc). ('rinc ipa! dominador das ter-

_ras do Gotico. lle estranhar seria. que as-

. « sim não procedesse! a. imprensa "trancam

loco os mais. levr.utadus elogios (': obra ('ca—

lisada por aquollo distincto utlici'al do mari-

nha, :: quam chama conquistador pool/('co-

' porque. de feito. conquistou para a França,

com um dispendio insignificante (: som do:-

ramar uma gota de sangue. direito:: de oc—

copacão e siizoraoia sobre um grande im-

porto. hm Portugal, n'e'ste jardim da Euro-

pa, :'(beira—(nar plantado. tudo continua um

doce coincidencia. (:"até a Sociedade;de

Geografia. casulo dossabias cá da terra,

ainda não de:: fdx _«quo as chaves do com—

mercie do Congo. (“(> (pinos de doa),a data

nº> julg((vamos com direito. possuam para

as» mão:: de «urna potencia estranha! (Q.:c

«lina fortuna para o paia. so ullaapplicasse :(

estas (narinasum bocadinho (l'aquella (tell—-

vidade (: diliuencia.com que se intromotten

na campanha dos motins;entrando tambem

'Jlll_ romaria as *cdrtos :( pretexto doom cott-

'tr.-(lo de navegação para Africa) umsemeia,

.nao [1000 haver solicitude para tudo.““nadia

. Lá se vai oGongo. Deixal-0-ir.-O Am-

liriz, quolnos. custou uma gnerra'saoguino-

lenta,e que devia: deser a estrada de

« “ Loandapara () Congo. e ocentrodas res-'

' ** _pcctivas operacoes commerciaes, tambem

'se nosloi das maos. (: ninguemse prooccupon

com isso. Tambem (!essa vez nãopoderíamos

dollar as culpns :: Ioglatorra,“odizerr, queª

ulla engoliu mais esse bocado diet—.: (russas cri-«

. loniac. Certo é que o nosso dominio colonial

* cai aos pedaços, e q:td ((ou) os poderes pu-f

blicos empenham avisados c::l'orçcs para

acudir :: esse desmoronamento, nem :( opi-

. nião publica liga atteuçoos :: essa enorme"

" derrocada. quod: um tciupri () é das,.nmsas

glorias passadas e das nossascspe'ranças

do renascimento., - «=Stª“? .' * ___, __

Todos os nacos—afora ossubsidios ex..

traordinarios (: as dospezas de marinha—'o

(besouro damatropolo tem do dispendcrÍdc

300 :( 3:00 contos para-5 saldar (: (lv/ici! das

provincias ultramarinas. Por (:ch modo, as

nossas. colonias, em vez deseremumele- L..—. *

.mento do prosperidade a grandezasão um ª Os primeiros afogura»nos, que pode.

' (;.iueru ruidoso. .lla> apartamento apªrecia rão ser lttcis lt Si, aos seus L) no acl) paia;

' o>sa applicaçao. de que >:) tardiamente Ihe ( quando não adquiram fortuna encontrarau

"dão noticias, e não quer Sabor de' mais na- mais oumenos (:(strucçao de que ou: tªo:-

-* da. () orçamento das províncias ultramarí. tuga! se n:io_«cu_ida; -o>' segundo (': pi'ccisa

' nas, onde (com cabimento toda: as ques- mente o contrario, não adr|ui('em_'in>trucçâo

(nos de administramio colonial, nunca (: (lis- Bªªl) mªiá'ªº'ªªlbãí—ilºªºlªt rudçátívwºrdw

colide. e rara vez::s (': apresentado ao 'por. em Portuga(te » tiverem :: (circulado dc

lamento. Quasi ao linda: da passada cessão regressªrªm 5: Dªlilª. ccrtamcnto Nãº tra-

' legislativa. foi apreientado um parecerso. rão mais instrocção nem. melhor sando."E?

bre os.—.e orçamento.«elaborado pelo sr. Ti. ªs)? por em» e outros motivos que nús

to de (Jar-(alii (. e- rico de informações, que; '005 uppomos ªªªªªmªªlª i'l (imigracao (J'—tf

com serem (tosconsoladoras, ' nem por [359 tugncza para 0 Brazil, de homens uteis da

urna.: menos cinquenta.-(. Mas essa pzu'ecer campo. Coinhzttcl-ahumu> por toda ao- ((ir:

ou tarde e a (nos horas foi impresso, e de mas o muito cstimavamos que aquellos ((ao

* tal sorte. que não chegou àsmãos da maior“ leem obrigaçãode nos acompanha(« nau ti- «

partedos srs. deputados. A unica desctilpa,' 'cassem quietosa'esta (prostate do dllatrcu>—

»qun pode ter esse facto é que » lhes cho.“ conciencia.- , » .-

passo as mãos, os resultado,: seriam prova4 55: Não appcllamos para os poderes«publi-

velmentc os mesmos! A actividade e a ao.“ nos porque sabemos que 05105 poucolhc>

'toritlade do parlamento andam tão.arruda. importa (: ham estar do »naconcidadam,

das das questoes ultramarina, que (( go; masappellamos para umaouentre noctu—

vcrno. etc para fazer concessoe> de terrenos“ filiªdº lll"? ªindª "ªº Bªlªiªcorrompida º

invoca. (: artigo (:(.ºdo acto*addicioualt%* sobre tºdºPªrª ºs Pttfº'êllº? nas “Wmª—“i

Esto abençoado artigo-' (':).º, segundo o" fraganciasquecomo nous pa>tore> a>si>ieo

,« qpal os governos (icaramauctorisados :: pro-' Utª?,,,-º.ªº?“ ªº ºººªm'ªhªfºªªª "nª?“

* videociar de >ua iniciativa, nn ausencia das' para tim bom tim. acou>clhaudoo::'que

« cdrtcs, nos casos omissos (: urgente.,nou sp mais vale o negro pão napatria no >uiu _dc__

.. dêm na ªrjmiuistraçãofdas colonias;& a carta“ sua familia 'do _que_a pru>pectivadoumn_«

'- de absorpcãoucom que os germany(com fortunaimaginariaemtorras'in>al_ob_re>uti-'

« chamado no seupoder exclusivo :: rc'solricãé' *

«"de todos os anuncios»»do- ultramar: Tudo o

omisso (: urgente! A urgenciatemchegado,

:: ponto do se decretaram providencias de

largo alcance,em como do tal ártico (3.º,_,

na ante-_vespcra da reunião dascortês ! Este

rcgimcn tem sido de fatac> consequencias,

porque entregou. de facto. toda :: admini>tra

_ ção ultramarina ao alvedrío de um;: berbere-_- _sanibra dos direitos indiriduaossc praticam

(Jill rotineira É pºuco illªãll'ªdílf º_;Jttt'mlear:: no. nosso .paiz uscandalo_so>. abusos, ainda

tou da tela parlamentaraiiccasião deexame mai> atironloeoopara :( civilisação. doque

d.(3 questões coloniacs do mor internas.. () perigoso:: para :: ordem;(: ,se não que: .mc—f

ultramar (3 hoje governadopeloburocracia nos liberdade.,deseja maior.re>pon>ahilida.

'rotin'eíra. pelas privilcgies BHleZdliºou (: dn.aliiita !!btrdade (: muita (mpousabilidade-

'_ pc!o (lance Ultramarino.Não é deadmirar. parece(»>ur:: fírinola dentroda qual so'

_ " “(iaeas coisa.—: corram como vampsdizendo! uarmonísa()direitocollectiveda socíod'gade

4515 ª. mªlª (luº assim chocada. (torque com os direitos passadosdosseus (nombrm.

tiatuªllit .tlrica.- que foi theatrof de tantas ,e(no.nos coin. ((>. outros.," Quaas'quer iªe-..

glorias guerreiras 005335.está ainda para forma>políticas que se façam _omotivation-* *

' Pªlmitªl ª melhor Sªllªí'ªuilíl de engrandeci- __dntn.n'_e>te sentido. nãodomuioccr (: soo'
_ mento.' Por todas as partesdo >crtão. (iodo applonso,sojado contra.for. ::sua inicia.

teem chegado os exploradoresmodernos,ahi - , - .

_ 'no encontram vesti'tius (: lembrancasdo no—

- nic ourtuguoz. Apesar da (adm-('os nossos

' erros. que (com sido tantos;e' tão grandes,

«. quo (piasi podem chamarse crimos, Delih!)—

' ma nação logrou ainda espalharefaz'cr amar

o seu nome entre o centro africano como a

_ : gçãn portuga—scn. Esta ultima circumstancia

pºp.“..mns (: deviamo> aproveite!-aparaestan-'

' der ;_i: nossas relações commerciaes; porque

nao (': :: ferro o furo, mas com :: brandura ::

' o convívio bandido, quehavemos dechamar

- qnt): os selvagens, desconfiados e o>carincn-

(ar!.ig, .: ((tira. af'ora realisada por «:|! d'p

[trinta, (: (l' isso (estimonbo. Stanley tem às

suas ordens um pequeno o:: credo. (: foi pela

farc.: brota. que logrona'calisar> sua admi-
. ravrl |,-_,v,isg|'||_ M. de (lrzizcaaproveitou lia-

billttJlilc :( reaccau pioduzidapor e>sa domi-

uai—ã) violjonta e, apresentandoese como ami.

__go, comeadiado,com? "dominador pacitico-
“."—rªp.?

  

  

lissima pai:: lª.:tugal."ªêªªíàrªw—(Mªrªã?

1.523. Aiaoa se pode admittir que os reparos

de dez :: treze ((anos deixem a terra nual

para na:: do além mar tentarem fortuna.

Estes em tenra (idade podem mais accliioa-

tar» ao clima cmprcg,ando->e dc preferen-

cm no commercio (: na--mdn>tr:a daquolle

para. que no decorrer de (tiritos (than> tn—

rão .occasiíio' de aut'orii'om ãatguma fortuna

e muitas vezes consideravel,"regressando

depuis :( patria em condiçõ "(> mais _'p(o|iicias

do que aquellos que se dedicam :”: auricul-

tura ((que já para alli foram crescidoso

(com inStruccào.“gW

_:_—“_, »l'tf'

 

   
      

      

      

     

     

      

      

        

      

    

      

      

   

 

    

      

    

      

             

         

        

        

    

      
    

        

   
 

 

   

     

  

     

 

    

   
  

ªo (Correio da Noite:reconhecendo :'(

   

  

  

  

    

 

    

  

   

   

    

   

  

    

  

   

   

  

   
   

  

    

    

   

      

 

   

   

   

   

 

  

  
  
  

   

rªdios tambem entendo quese naodevem

separar (( :isolar, como pretende (e(«(to-_

votação do Sctcmbro»,' as reformas(pm oi-

com respeito aos-d-ircitos dos cidadãos o ao

modo de usar d'elles. dasque saocunccr-

contes :'( organisaçitode poder social Seria

romperumaíntima eessencial continuo.;

O'direílosopena ser limitodo“pelodever.

legitimamentedcfinido(:imposto. Paracom.

um governo qual nãoseja iBl'lllmOnaoha'

deveres:&faculdade,deoppoviçaa (;ipsis

'tencia não tem«_!iniites, pode_.tomartodii>nªs.

formas. eniprcgar tedo>os (naipe;porque?

:. força. que eu: ultima analyse da(casa,do

existencia d'um ta! governo,'impõe.actos

necessarios mas não determina devorada“.

?l'f'ª.E' tãoverdadeira esta doutrina que.a.

conscienciadphblícat dirii'ese instinSctira-'

mente por alta. _Temp:: d'isso um unemplo,

entrenós.;Se no nosso pain,
".“,bº.>1v'-_
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alª—Quasi todos ospacientes que tocam no].

...-(5%:

angariar(imigrantes toleram queos com-.

tão necessarios se tornam :'( agricultura. (E-

 

  

            

   

  

(':: Ainda ha dias foi publicada na folha

     

   

 

   

   

  

  
  

  

    

    

 

   
    

     

   
  

  

    

  

     
    

    

  
   

   

 

   

   

   

   

 

   

   

    

    

   

 

   

   
  

    

    

  

   

 

   
   

;pir_ ito que é indigno; (': deixar "que aos es-

'candalo's no palco correspondam os escan-

_«mcttam :: reformar coisa concordo.. Presun-

tamcutc ((>—:(( emharmonia:

.nuo :( ser um t_(|pul(_u- e que (:> guvcrjn-..(lu>

campo, (3 por todos os motivos pre|ndrcia« '

     

 

Lili:o-vio (ruivo,/(>

f:?“Governador (to [::.-.a):((i: (l'.lvcuo pelo Emu "ªº

;: (: ((cd."“Sr. ÁI'LUUÍ-YJU Punto: do Blog::

  

voor.retida sentença:)

pr'oleiida pela Ex.mº Cardeal bispo do Porto

para citecucz'iu da Bolla do Santo Padre beau

[ ') LI

-l)c(i>, a'qnal começa ' Gruof»rniuin

[acalmar/i repend: ctpitt)(wand: (nnmts, ca

pedida pela Santa Sc Apostolica cm 30 de

sctumbiu de lo'o'l

circumsciipçzio das Ll.ucc>c>t do continente

do ltcinu: publica->e (igualmente no mc>mo

DlilílJ :: Carta (login, (lc li, do mca correa»

to,:(ppiovaudo (: mandando executa: a (a.

ferida acutcuça por virtude da Qual é sop-

prímula, entre outra>, :( antiga Diocese tic

Aveiro. com sua Cadeira (: Sc Episcopal,

titulo,

peipctoamcoto auuexada (: (incorporada na

do (Joimttra, po>tot|ue para esta nao pllSStªl

tudo o seu actual territorio.:?:-_

“Pela relaçao gcral. junta :'( mencionada

sentença,de. que taz parte integrante, tacit-

.mento« su conheco o numero do particulas

. que, pelan.ova ctrcumscripcão,' ficam per-

(checada:: cada uma das doze Diocese.—: sul)

sistcotcs, conhecendosu goutro>lm.. que as

(dilIorentc> fragancias, que constituíam a (ao-,

lidade: diocesana de Aveiro,"! sao» agora eo-

corpocadas nas Dioceses 'de. Coimbra," (feito

. (eu (>” porque (: >untonca cxccutorialg ::que

venho de,referir--mo, dure muito uma:inco-

“to principiar

bem claro tica, que está proxima do seu ter-

mo (( joris'dicção u>piriiual(« que, por Beto—

Sobre esta Diocese (: Ex.“,ª'j Arcebupo l'ri -

maz.nnos.—so-muito respeitava! illetiopolita. ª ºm

papiloma foio tempo durante o qual tivo ::

honraimmcrecidadeexercer entro vbs, ir-

todos«dilecti>simos,, (( c>p|obu5u (: dillicil en—

cargo daa(lministração diocesana:

(la' assim; bastante. pai-n-podcrties apreciar

::dchcieociadosmeusrecursos no descia:

penho damissao.que me for:: confiada '::—

'É::>—'., permito-u_u: Edital-'o, :( .piomptn (:

generdàa cuoporaçãu que;.um guia):

prestada pelos(ll.lllt “:trcipi'estcs (: ('dru-

—chus da Dllcªáºlv

«suas luzes o conselho, hcocvulamcnte me

:..(tispemara (: Corpo docente do (:o(->e thou—

logico, («»—a.: di>tincto pela sua (ilustraçao,

Seriedade (: compostura de costumes; :: acl-_

»Iosa : pontualidade:com que os (tolerantes

empregados do. Auditorio (: Camara Eccle-

siastica cumpriamos seus deveres (: minis-

travam os esclarecimentos exigidos;

«sincero (: franco(:deterencia«::ttoliciosa que

recebera dos.muito(ligue:, foncoionarios ((

corporaçõescivis; àobediencia respeitosa: (:

. muita bondadecomque,

«vamodiocesano,ouviam as minhas suppli-

cas (: relevavamlos mou> defeito.—:,acatando

na humildade e fraquezada minha pessoa ::

'elovanao (l_a ªªçlºflllªndºt nue "representava,

tudo isso,Sou oslsdccorius do ceu, que

nunca deixei de imploiar, pois nos ensina ::

Po. que dosmais delicia instrumentos

serve:: Divina Providencia paramais viel-_

hanos tempos vol tornar(:son_pudcr,muitocontribuiu pa-

«Germopou- ' pode atir:(liir (( si o rei do Gongo superior, :: oiee parte, a liberdade individual desaca- ra superar pistaculos (: vencer (intimida-', ('ª muito Sympªlltlºª E digna dº lªdª ª “ºº'

ta constantemente o poder. reage contra as

Ileis, cnxovallia as instituiçoes, (': porque as-

ta em todos os espiritos :! convicção de que

às instituições, as leis, no poder falta essa

legitimidade que não consiste no meio cumf

primeato de formulas. essa legitimidade ca'-

ja origemé a (cidadeª,social' cujo lim (: a da mais inidiaperseguidor:“"=—«>

idª Não (levotambem peculiar-ves que, por

entre as agruras e contrariedades do meu

peito, o queaindapode merecer, entire com iniciando,".._[mmbnca era :: consolaçaõ. .vi-

a suacompanhia, doi::uth— nos dizer as>ln(. vis sinto (: ehtliusiasmn- que :'( minha alma

Abi nao (eu: prestigio,porque o legislador commupicava.º;conhecimentode caracter do-

não temaocloridadc moral porque nao tem cil.e sentimentos religiosos dos meus (lince?

sacos que. p::iicularmeuto :'nesta cidade, (ao

vt'or (letrazda obrigacao» que aliaimpõe, ;desvelado emp(tnho—tem manifestado para*

vc se o deputado inconsciente eu vocal que com notavelepxplcndor

utilidade collective." nao eu respeito nada.

porque ba muita coisa que não merece res-

 

  
Mx“ -;-validade o acto eleitoral. “___:

> votou, :: auctoridade administrªtivª que moveram :: tantª

Cºªch). ou o dinheiro que soberano e elel: christ'as. que foi em todosos_tcmpos :: glo-

tor; divisaso muitas vezes .: conveniencia ria do culto catholicu. (aªª-mª

partido ria, esyndicato, o_f..Burnay, ,que Ílt

(lujo para que oito tosse votado. Quando

tem de the obedecer, () cidadao tenho que

'de factonão obedeceu cooled-adminmªssim

a um homem que ello nao acata, :( uma cul-

ligação de ((teios>es particulares que porven—

tura lhe repognam. e :( >na ra..:“:o,'talvga ::

Sua conveniencia particular contrariada, não

encºntrar:: nada :: queentendem (lover sub—

missao. Se. pois,“ se isubmctte, (: apenas

porque tem (nodo da saucrãp penal. ;:nas

desabafa :( contrariedade (: a irritação, (nal-

dizendo (lo pode:, dos que () exercem a dos

que () rept'eSeptam. ªm...;;_;—::..?“

(uma Não () (“caimento admirava) que :: liber-

dade da palav::( todos os dias o de : todos

«(:> mod:» iusnltctn o desprcctigicm os po-

deres publicos; mas corno se ha de evitar

esse dcplnravcl sympthoiiia de uma prolon-

da dos(irganisação sucial cmrpianle os podc-

rcs publicos realmente merecem::o (tutorial:-

(o pr(trocarem os doostus ,e a gargalhada?

Nao ha lui nenhuma, ueiibtima ficção, que

seja capaz de fazer respeitar o que n(o é

respeitavcl. Pregnant quanto quizerem accr-

ca do "aliciamento e (la obediencia que se

deve, por esernploa((representação nacional;

cmqnaote ella (o.—Lcornposta em (grande par-

te do caricaturasdc lcgisladurcc. cuiqnanto

o povo ': descobrir nos (mandatos dos seus

membros. as narinas de— vinh'o doc“ contenci—

uaaelcitoraes 'e as chanceilas dos empin-

carios'oliiciacs (: oiiidoses de sulfragio. nin-

guem podera :no:-elo :( reveriincmr nos de-

putados :( Soberania da nação, na:; s::as dc-

liberaçãos :: (u_agustosa auctoridadc da lei.

lia dci—solho impúr :: reverencia "com. a

ameaça (( applicaçao dos castigos 'lª'—'—'—'=='-*«'«*«í—-

>cuu tá!.hlilltill (is () as ct't) HQ:) 5 (con:—

» (lesahalado ou: palavras; >e;- lhos techn—

rem esta valvula," contou: com _aeaptpsfto

medonha.ti.—> , “i;-. -

'?«É't'orisso diz elle: ((> refoimzis no poder

((ao somente se nao podem isolar das (clix:-

mas que alcancem os direitos dos cidadãos,

senão 'que ate devem prccédel-as, para que

todos possam sar _accoitas (: eliiaazes. Sc os

(*evencradores quorcm alterar os direitos do

publico, que a>si>te aos espectaculos da po-

lítica _para que clic of:-.: ria, não apupc, não

atire com cebolas para o palco; 'nao quebro

de (c:: em quando os bancos, cuidem autos

do tudo de muda: as peças, os scooario> (:

nsfactorcs (l_othcatroªda governação. .«ttirom

foracomasdecoraçocs que não (iludem,

com-o guarda-“roupa pompu>o com que :(

mentira pretende hºnrar“ de verdade,('Na (:s—,

peculacão particular do“interesse publico, e

facciosismo de'justiça,a fraude (“e direito”." '

naopretendam inculcar forças(«nehum-*co-

mo gravesoratcr:as.15e porem, se nao

receiverem:: esta limpieza, (: melhor. que

ha“:([acero' deixar rir do que(': risível, cus—

(|(: (voces

ltllll'i'c (lc-
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L'UUJ" ')!!lf    

    

autoridade.

dalos naplateia.(informem tudo ou não so

e todo orgia e

no:_atiuo,_"_.. opornoso nao ha conilictosD >e-

'“-** ca':ºlªª???«
WTA->:-

   
Senhor.

 

» sujeitein :(Jt>ciplina :) un.: (no>tcito,",.tc-

nn'am'por certo que a liberdade reprimida

ha (to uspctlaçar ::rL|iru»ao (maioralmr:_
 

  wu».«u,— '

(«lªw-MWM..

É?"i'll Rºlha!)UÉÉÃÃ.

'BhLLUO, Hoc/(rue! [or—

ªgr/(ride cin, bueiro pela Liitcemllutfc (lc

'É'Lointfiia. Dcseiuluurodur da [(direito ,e C::

,.::(i Putnam/(((( (fc cohort, Vtynim (Ícintc

parochianos.

Dada em

L'_lb'. GIG..,

' (to lluvercndo Claro (: Fiais tl c>ta

__Diucusc, saude (: paz em Jason ;, ,,

,“; Christo, Nosso Eleonor (: Salvador; '

No biariodo Governo, o.“ 208, vom pli-1—le

b|icada,como certamente uau ignoram. a

() fl do corrente muit,

ora l'cltcmcnlu liuina'ntu 1.13.“ Egreja du

Christi

U.,

para :cdoccão (: ,uma

natureza (: essencia de Cathedral, (:

 

  
,. "«:

 

 

thamm—""ªr—>,> ' rir:-(Lªu

:? vigora: (: curtir seus clloit0>, (

     
   

IH» |,"
ªl.]

  

  
gaçao Apostolica, sc (llgnáia conlci'ír--tt:u

     
          

    

 

!lui, (tin.

  
  
   

   

   

    

  
    

  

   

   

 

   

   

 

   

   

    

  

   

   

    

     

toc foi

oauxilíu ctlícaz que, com

  

  
   

   

   

   
  

   

    

    

   

      

 

   

   

   

  

  
  

   

 

   

pa>seios :( pé,

las proximas ,e

oapoio

geralmente, Uluru

fieissatisfazinm»determinações de Go-

.e)! encontrar ªo;

ms (1 (JUIDÍUHQSÍ

   

   

pt:;Sobretodo; q

'.

especiaria cmdições da epocha actual. em

Que :( S.:iiita hernia. nossa Mãe a Mostrain-

i'allivel, (e atuado por toda a parte o fogo

sua centiieza._'-I'"-.,..,,fª-“—$tz—>“ª .vas :( lift“) reis (: marco. & “09:373333 crario «na forma do frontal: _

iªrª pmmg não sei que mais se pretende Feitio 3515000 reis e mªrco,“? lºl,;(l': 0 trnnc1>co.__fr1nce7(|uo :: entregouà'i (IURD?-

, ªnger-a,que o lª.-:(: Çnmmnm dos fieis, para distraliir 'o espírito (: utilisar :: s::nde. ':-», . “I;—GLT na em “_.todaf'mtode___lGS eu:: () _u_siu

') (: ((aumento no. o(lido ou lhe nos ares boa raia,(listracodes continuas uu'!) :o [lª'/«",: , »» ,
( on indo hopi... P ºi .º ' p

___-1 rumos a :. onças, :( 49700,.«-.- - .-__.
fúra leito pecàêip nlagestadpl_âi-ilei (( Soi

piedade o zelo reli?(:,ioso e que a meu cora-

ção :igradccitio serao >empr-e prpsentes os

testemunhos de muita ati'cição (: signaos ine-

dc benevolente estima,

procurastos honrar o c::ptivar () mais hu

l'ci»os irmaos em Jesus Christo.

""..Xn (tricotar () (governo (liocosano. suppli-

quel-vos na minha carta de saudação ()an-

xilio das vos>as luzes?(: ::> indieaçõc> do

vosso aclo esclarecido(: prudente; e n'oste

momento eu: _qun, popstiido de muita saude-

de (: gratldao, vos dirijo :( ltllilllilí—palav:::

de um irmão :(lfectuoso apraz-me declarar,

que não me- laltastcs com um nem me de.

negastcs HS Otlll'ilS.“(“I???"““M“—«

”,"—Saio d'cntrc vos som o minimo ressenti-

monto, e sem outra magna ((do nao seja :(

de, pela escassez dos meus recursos, que

nunca pela falta de boa vontade o proposito

inalteravel (: >iucoio de acurtar.u

der, talvez, no desempenho da minha mrs-

sao, pelo modo (_iiai> conveniente :'( gloria

do (Jobs. :: salvação das almas e aos verda—

dciius interesses da Egt'cja Cutliolica. Ex:-

' não obstante tantos auxilios trocehi-

dos. :: mrbin. administração nao pode con-

sideiar--se isenta ,de erros neto immune de

impetleiçõos. o mesmo não succcdera agu-

ra que (dos ser pastoreados por dignissimos

lªt:-(lados, tão in>i|goes por ::suas virtudes,

_>(_ia i-Ilusl

(lorem exornar os enviados dc

pccsadorc> dos seus sagrados Mysteries,

hão-de preencher, como (antes annos (: tem

feito, o de todos e bar:: conhecirloros im-

portantíssimos deveres (.e Episcopado", com

(: proveito o acerto proprios de quem tem

nos discursos e sabedoria e nas "obras ::

“commªnder—m. e pedir-vos::obc-

.dicncla mais respeitosa, () mai> estranbado c

_lilial all'octu (( uniao intima com os Pastores»

de vossas almas, tenho-o por dcoococssario;

.pois,_ com ser pouco larva :: minha perma-

ticucia entre vos, desobre foi ella para pc—

daapreciar os sentimentos maliciosas >e

christãos que pobilitam, geralmente,- os (leis

d'o>ta antiga Diocese.. :tx'ªªwnnhg'fíªâf

ª: Nenhum receio deve haver de que hão—

de perseverar nossos sentimentos os que

(tªchos (fundado cons tante testemunho; gc,

pelo quepertence .t'igucllcg d' entre nossos

irmãos oito, por vontura,,hajam entrado [105

caminhos ao nia!_,'r

.Omnipotcnte, que n'elles renove (: milagre

:de Lazaro, rectituindohs- :'( vida da graça. (:

lançandn-os nos braços da santa Etro|a que,

não >:) durante a vida, nos dirige pula ! es-

trada que conduz :'( patria dosjustos,1 mas

ainda depois da morte se dahruçc. piedosa

o triste, sobre a campodos que foram, para

sobre clie>' implorar gas misericordias do

ª '__éc'axim—unam;

 

“?Que as petição.."

*to> aLllJiB vu> todosL0que ((ao Géssarà do

'>uppltcar:c»e irmao em .lesus Christo.

-«*— E, para que anoticia de

:( names.—("io ()este sentimentos, ser:": esta

carta (cnicttida. aos ltovcrendos i'arochos,

aos quano peço coutmuniquetu 0 que (('clla

sc contou:ao ltcrcrendo Clero (: heis, >cu>

':10 de setembro de (882 «««—«««

——-.
)

“ 'n'—>*

ÍQÉÉÉÉÉUÍ'ÉC 3;1:33fªme"ªs 1 5:15:13““3|S Pª't'º' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " [ªº"ººº rom do como Bispadonão subirão nunca de
. . — . :

_—'__ " '( ' " " '“. » “'.—'Atvciro. sob mºª 5Í"ªªlªºs grades dos tres varandas do SHGFJFÍJ—Ú“ ”83125 nosífscojràçâães “consul-avoes dapaís:: '
A habilitem—7." Lanternas, lambadarios 6 if"- " “ªº": (; ç Vi ª

lvª—%—

Cf: RTA. DE ESPINHO" -

Praia do .Eªpl'liltº,

Cheguei à praia de Espinho no princi—

pio d' este (niza, com (opção de pa»ar al

guns dias (:::: aprccivcis (tiotr:((:(;(ic>, por

saber (pie ellas cubram aqui :: c>ta quadra.

Cout ('.—(feito, a povoação tem Incilitll'ildº

iiiriitn, det-((tn :: boa vontade :: diligenclas

de alguns illustros cavalheiros,

lidade do Porto e Villa da Feira.“; ,.

.;As roa> achamse prolongadas e teem

novas edilicarões com grande dilfercpça do

«que eram. 0 que torna sobretudo esta praia

muito apreciavul (: a sua disposição natural

e os seus osbacocos arruamentos. www—«—

-;-—« .E' situada :: 'uma extensa planície, sem

ter, por cansou-'.(cncla montanhas prnaimas;

posiçao topographica que inline muito para

que o seu clima seja, temperado ((festa os-

tacão, pois se torna (nais franca (_: corrente

de ar, não havendo a concentração:: calor“

sobre o dorso dos montes e :: soa írradição'

corno succcdo (: 'outras localidades (: capo-

cialmento nas praias proximas de Lisboa a

margem do Tejo, que além de nao estarem

n'aqnellas circumstaucias, estão aindaem

cima expostos ao sul.

ªGomludo, ha quem pr'cliraª aquellas

.»prains ((> do norte (io-. paiz, pela simplesra-

sãode nao sairem dasproximidadesde Lis«

. boa,:porjulgarem que só

. modidades o dlstracçfiosúª'.,

??,fliuganam-se redondamente.

mencione, comparado" com a vida aqui;—“"'

325 (:sta _praiii odorece todasas cemmodida- mearam " “' “”"”“ ““"""? dª ““Mªriª
dos possiieis, bues casas, bonsestabelecimpná

tos de negocio em todos o> generos. (: nl na

ou hotels bem servidas.

divertido (: curioso v r de manhã o

movimento na praia :) beira mar. .

atº:—aia magestosa, de finíssima areia, sem

aispequeno >eixo 'ou concha, nenhum

peacdo ou cacliopu, pleno mesmo nas u_u-

(rochas daagua :: grande distancia, e por

i>so não olfercccndo perigo ((Inclui-"ªªª"”,,,-_

“Jºª; Contos do banhistas cm (it:: carmonªo

'«ameaçadora contra,asgalterosas e espuman-

tes ondas do grande oceano :: todos os cpi-

sadios que facilmente se dão (('esta gsiiua.

cao, apezar dos seus mais fantasticos (: vis-

toso (eleitos;_;—ª,.“(Itu º:?" .. ..>. ,. . -

-ª:_tli (: que as bella?

se nãº decor o sceptrol principalmente ou“.

do saco: da agua, mas quem sabe.

ainda se migram no scn_thi'ono

Velcidados humanasl: .

ªlheio tarde na as visitas mútuas, as

motim!.. no salão da assomblea, (temps os

de carruagem, :( Cavallo pp.

p_ltloroscas estradas.“%%”

HA“ noite reunião na assomblea aonde-mse

juntam rebolar—mente mais de 100 senhoras,

«e .as vezes mais de a00!“W:,

«& Dªnsa—so vertiginosamente até às tl ho-

ras da noule, que mais quer a mocidade!

Não pódu havar mais attractive) ªº:—««"'”

ª Uma (canino constante do teimosos da-

mas. o que na vida ordinaria o muito diffi-

golem tl'ícto tem havido

fª?ºgramma ubriuado, todas as quintas fei-

_tleampcnhndos por dis— iªi
;ªªº 'tioctos amadores ()proloscorcsj“fªir—iªi?

   

   

  

Feitio (”a.-$ano reis e marco. 9015500 innrvosf & (turnê; ': ºilª- - ___ _ .. ,,0
.:. .... ._. . (» !:" " " i : '-..

dos. com que'd'nutra surto ti:"(o poderio van- sideração. :( qual executa perfeitamente ªs « '- ' T.:-3:10 F É?“ &&ng fºi'fg gªiª”:, 5533510 7...

(aldeamento liçtar, não só pelacarencia de mais diliceis pecas concertantcs no plantª; _ (51:30 ª' lº ª ºlª-') “ª ª _ __ :_______ .

merito ru (: , (nas ainda. e muito, pelas Emilio Lami (: rando professore_ sua º º ——'“ , ' ' ' ' ' " ,

ª o pç & Pina que cinta Eºin muita correcção; Jºsé ª? 3”Gºrilª lªilª Pºr lianne! Guedes tan— . . buóofl'º'º

sai;— ! marco,? onças, (oitavas » _,
do por dado: Miguel Pereira,e entregue à

ger—ªa» das chapas de prata para_,coniraria ém li) de junho de (047 .PeZºlJf

ª" G3 marcos (: ) onças, :( reis ªªª-ªiw-

%— 'iõtiro () morno.. . ...“.”T. ':.".;___-lãiiflllíl

[ª_citio a ºo000 __reis e marco. 's «Eli (367430

Galo, no seu violino; e qual toca com exe-_

cuçr'to (: gosto; Miguel de Figueiredo Eno

seu violoucello. doqual tira os sons mais

harmoniosos; Jorge Veiga, ”barítono muito

distincto e conhecido sempre muito bem:

os maviosnn poetas Fernando Caldeira,":a

Lilia Osorio, e outros modernow

— Ultimamente tivemos :: sorpreza de ou-

rir cantar :( sr.;D Nazareth da Silva e

Almeida, (ilha dasr. D.'tFraocisco de :'(l-

incida, comuma voz(noite extensa, harmo—

(desa ellesiveh que ((clicar: todos os ob_—

vintcs pela sua correcta macacão aliada :]

   
  
  

 

-——vv--4-n

  

sneto ,

atacou i;:

' _ sacando

 

Wªt?iriª

ªº? Feitio das ditas chapas.;f'. ::.-L'.
.:w-s

  

 

   

    

 

    

  

  
  

        

     

     

   

  

  
““Z” Bit/:.,S'Tlifl _? ,

 

gd.” * corpo feito porManoel Guedes ten- ':."

do por lindo: Bartholomeu Nunes, sendo em ;:

(rogue :'( confraria em d de junho de lll-il!

Piacenzª-"». ' ' :'“ªtª'ªf

ªol) marcas.7onciis (: li oita-

lâàNLlUl-I'l'lã DE PRATA

(folhas 29: 31) »

 

Ltm—,:
___—._.»     

 

W.,-

?“ A banqueta de prata por baixo do S::

W fcl :( Pedro ««

(: magniãcencia pi0«

range:—(tai); das pump:as

   

 

  

   

7,9125335”—
, ..tão distincla> o tão pratas, que nao (: pos- ”:“. .» -

“DólUl)>... -

l'BISU IIHWÍJO. . . . . . .

   

nh'orzl). Lei::(:'º sopprimn (: extingue esta sível ' gosal—aspor bom prªticº "ªs“dª" ' - > ' __...

Diocesu, não poeso ocm devo "della :insen- dos. ss,—« ,, , ___;g;»=>”— W _. ((ccnas no> lkrnlMlCile (tomei: r xei, Feitio :( b,)“-50 reis e marco. ._— '..p'tbO_ _

tar-mu sem vos assegurar; que jamais olvi- Encuesolhuêos chefes?de familia. que _. . “015750 __

darei as constantes demonstrações da vossa ::esta quadra se transportam para esta praia (folhas 64) .. , __

=S”: ;(

ou outra em tguaos circumstaiicias (o que ___.u

U'lª ºªª'ªªª "ªº encontra),- “lim dº nãº 58 ªwli'oram feitas de prata por Manoel do _ .

fªmíliª“-Tªmª! ª Sª'—"iº pela mudªnçª ÚºUPlª' SúttS'l «(moral () entregues à confraria em puxmp Tumnunas DF. puma,

ta para un: hello clima. principalmente pa— 23 do junho de (nu!, Pazaram estas duas - ««

ra o> habitantes do sul da pela. mas tam- pgumç; mª ._.-.

bem para o espirito pela: (li>tracçõcs apra- ....29 marcos: tt onças e (:eita- _

sivcis que encontram. Pratica da >ocicdade. vas :: 35500 reis (: marco,”?107 02:53 TETAS

“º““ª“º'ª cum-Pªssª-735 dº ª“) "ªfºl'ºh'ª —Fªªllº das duas “tiªrªs 9 m'“l“:—:"“ anneaas ao altar do Santissima Sacramento ___«_______«_-_<__—_-

e boa posição :: de (mins ::> cllISoeS sociaos. lªnçªeu gratificaçao.“. . ...E nº;200 da se, foram feitos por João Teixeira. que;—_.—

conhccuucnlos ªllª Sº adquirem E (199015 —- -'—...—--——-* as entrnpon :'( confraria om ES de junho do____

"
l
?
-
C
Z
:

 

com que
(Ibi/((is .31 o.)

  

quatro grandes tochoiras de prata,

  

   sustentam com atirado» e utilidade geral & (39:32:13 mg;-“ arhando-se que marcar, «: __

" " ' . ==—=== 80 marcos. ) caça,.ªº eita».' .. ___- _

not's priorit'ms vas, :: 315700 rei:: o marco _,Ilgºigisogp

" * , Feitio :: SUO reis () marcel «'::lOl)

ªªª—'— Í ' : "i l :: f" _T—“ª
__ No Mill.). BU ALTAR DE PE.t'I'ADl) SS._:_ (falta if) _ __________$SSO_

SACRAMENTO DA. SÉ ill]! P_D_P(_TDW*

-- “tªm...—;

E.;—'Sobree>ta epígrapiie publicou o nos»

5;- illustrado college do Jornal doPorto :(

_...
 

 

Foram feitos de prata por Manoel de ,

sousa Amaral, sendo entreguesâ confraria Segue () mappn,

em 30 de maio do (003. Pezaram este.-(_ dope %—

Profetas: '.“?fí' “mªiª—ªº-««_«-_—__—»__ ii

ªf“ 13 marcos,? onças (: !: cita-"'""' ,
lo.--

r—f vas :: !:,5000 reis e marco Zhou—10 «r.-.. [“_m" __ ftcv?" Srs.

" Feitio dos dons_P_rofeta_s_._ '

  

“..-==
__... —.-

>cguinte curiosa noticia:——— .

De Livro de receita (: dcvpczii driobra do

suor-mio do Saini'ssiino Sacramento da 53

nesta cidade, comecando am 1632, manus-

cripto que temos a vista,ramo.—: extractor

nao >:) o que diz respeito ao Sacrario como

eu frontal, banqueta. figuras de patriarcbas.

profetas, imagens de deus apostolos grades

de tres varandas du Sacrario, dous anjos,

quatro locbuiras—e informaçao e concerto,

de Ico_lorn as, lampadarios. hysopc,ccaldeiras

-'i|(i! (lilo salto ! «tr—_

l'iª'wº'ªJª' “pã'lliii, l|t|i3 tudo.:u lea

anl

D_______ __ “___ desde“ffaaaªãªª'te("Goa.

.:». toto> do entiarmns nas minudoncias das

pare>t competentes (l' aquella vi>teso altar

convem astvertir, que todas as obras abaixo

mencionadas. como consta do citado “(it),

so principiante: :: concluíram com donativos

nilartados pela camara municipal, "prelado

diocesano, cabidi (: varios cidadãos. Os do-

tiativuis, co (ou as obra:, foram administrados

com muito zelo peles (cardumes de confra-

ria do Santíssimo. que desde (S:.5), se bem

nos recordamos. iaipiopriamentc se intitula

Dedução do Snntiv>inio, talvez: para se exi-

mir (( iugorencia das aoctoridadcs encarre-

gados do exame das conla> das confrarias,

(: que não quer (licorque (Jornada tenha

administrado ou administro mal os haveres

 

nao proce-

 

CARTA;

. ' 3353000 :ÍZI'V . , « '

A nov:: circumscripcão das Dioceses que

seestá publicando no [Maria do Governo em

((istece nos (: desgastanos prufundamcnlc,-

. porque 0 termos de deixar :: tf. S.ª' o a teu-

' .. ,. ,. to> Paruchns, Clerigos (: fieis d'oma parto

- - (folhas ºs cerro, 'O” "1 º') da Beira, :: quem temos o alfecto (: dedica—.E;
(sã-_,; :(.“ ' .

ª' não une V. S. sabem cuªlo_nns muito mais _

“"“""ªººwºª'ªalndttº'dõ “que os trabalhos (: desgostos que -
lª' MWM-cp.—

Í&";rºijgfºã,%rfªfªí É,“ 10 dº jube dª certamente vamos ter com a __vinda para o

., ' ' .. nosso Bispado de Clorigos (: eis que não

'ª'ªjª—“1,2333053?onças. 'ª Oyª—'ª']?Tí.»”«;"l""0 conhecemos; que hão de vir para nós. de, “

ã?”— " ') º r '%% “ªmd '“ 'º mº “'º rua vontade por lhos extinguiram as suas

« f:('ªº_llª”ª_dºº-—5 “ªªª ” Wii,-“ªgiª.'()0 Diocescsgo que, a despeito dos seus south

. dª ,º) '-;L'J. ,' ' ' ' ' ' ' ' ' " ' " * “'ª' mentos religiosos, em que muito confiamos,

' nos desculparão, como já nos dcscúlpavam .

aquellos, ga nossa pobreza de luzes ovino-«

dos para os pastorearmos. Não é agora_sú

que vimos e sentimos isto; pensamos e se::-

timos assim desde sempre; e neste negocio

não tivemos nom manifestantes nunca por-

palarra o por esoripto senão um unico desc-_ '

jo e empenho—(: de não no> tirarem nada

da nossa Diocese, (: o de não recebermos

onda das outras, como V. 5.ª'_po,dem ver

na informação que a (a! respeito tivemos a «
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' IMAGEM DE 5. PAULO it

5_.
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((1:32:30
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* IMAGEM Dlí S. ['L'Dth

(mineral: 7: o.)

tibi—Élia de prata por Manoel Barbosa o en—

(renault confraria omi- de fevereiro de

(508. Pczon:'“ "““"“

lt marcusé:) "onça.:: (000

  

.. da confraria, mas sim. que .nao tem com .-rele (: marco.. . . .. . .. .. . . ,, __00,,>'o00 honra de dardo Governo do Sua—"al::jestade.

pride nem cumpre a lei nem tem encontra— _ Feitio (incluindo 25000 reis . , 'fS' ..
,, em 10 do muito de (b. e adeante trans.

dº:auLLOrHJ-adds que "J a fªçam cumprir'.!" .?. dº UJUCÍBUD“. o . o º c ' ' l 'o. 0 240000 ("ipi-3 ( , “(Lili-"T _.«(anseiª-ªma“:m.;».-“: .

ª; As uhra> de pra: :: referidas," o bom as- " , ª .. ——-————- , ' _, ªªª -
. . . . . rd () rida“

Siª-'( «ªs DN.-muidas pela confraria (lo Santissi- 856000 [(:er 1 pc ª & ªºªªª que Bªi“

 

ora o que principalmente mais nos improc-

sionava. " o além “do que: ,expozemos *_sobre

este ponto na referida informação, declara-

(nos sempre e em toda a parte que prele-

 rno-da se, foram cunli>cadas em'ahrih do

(sol), “hem ca.—mo as pratos de todas as ogro-

jasLd'usta cidade,” por ordem do marechal

rogucmos todos a Deus

  

   

  

    

  

  

  

   

   

  

   

   

   

  

 

  

       

   

   

  

   

    

 

. _ _ ,: ".º-"" "'," "',””Soul:, co:mur_ndante_do exercito lranccac> É. (fill/(ns4-, ( :, ( . (Ó (« “ (iamos as fragancias mais pequeninas. c mais
(acionado entao no torto. Apczar da conhs- m , ,“)me da Serra ()Esmpa às mais papelo—

-caça.., os habitantes da froguezia da Si: po- gt; I.ª varanda. feito por Sebastião Nunes
sas (: mais ricas que viessem de novo para

o nosso Bispado, não porqpc formamos con-

|;> --ª:»: cultos menos vantajosos agro (grau a piada

%”Jgaªªgriªâlfªºººº'-"'ª ª “ººº”"";ªl_._.0'00, de ()estas, ou porque nãoas estimamos do

. __“..ÉMLZ.“ ' ' ' ' S .> mesmo modo depois(1estavinda,mhà'por- » ., =

'— M'L'º' ' ' ' ' www“Mªiº—.ªº que-a—vmta-epi>(yíapul—qim—l'izcmos—aquctln

ª “ 'ª « “* TCE—(356 mais ainda que o longo período de vinte e _,

l ”'ª deus annns de pastoreacão (: de affectuosa', '

e doce convivencia,“ fez—nos contrahir para

com ellas, assim como para com todos“. mas

para com ellas especialmente pelas muitas

inclemeucias que softrem, (aos sentimentos

de estima, de caridade e d'amur," que mal

as podemos deixar, se bem que por sabi-*

(: entregue :'( confraria em setembro do

llille'Pc'anu:,É?”

deram, ainda a»irn, salvar as pratas de con

»fraria (: as de alta: do Santíssimo Sacramen-

to, remindoscom dinheiro o valor dellas

arbitrado pelas aiictoridadns francezas. ªiª

ignorante o cerco de Porto, ou depois do

JS:.“t'( -porq(iu-Pimversucs-«admiradas—nªtal-

r_e>|_icito, foram ro:(lindasá (locução do Site—

ti'ssi'nio as obras de praia feitas desde 1032.)

a «1053.de que no> occnpainos (: esta noticia,

os quatro corpos do S:tcrarlo (: e frontal;

desapparecnram, pois, sem nunca selhe sa—

bor e domina. os seguintes: War—L:?“

«..-.. «l. º 0'>'dou.-> Anjos—El.“ As figuras diª

:.ª,

doCeu caiam :Lbu_ndan;

 

  curando feita pelo mesmo Nnnc> e

entrªndo :i confraria eu: il) de dezembro do

(670. Fumo:-WWgr.— ,. ,, » ..

ª—jfiílô marcus.?. onças...ªoila—?”“

vas. :: 45000 reis e marco **l05j($l_.'i

 

« .. . ..
..,...“ , ...”"Rezªr,—=.

todos chegue

_.«uW-M

  

 

  

 

  

hão de ser _sccnpro aquellas que tivemos

quando nos vim0> ou: tão pobres e pequeni- :.

nas parochias, :: no meio d'aquellos nossos

:tinados Filhos, que nunca tinham visto o : . ,.

-.. seu pastor. e que viviam'alli,“pendurados? -ª '
, (0:50 («0 ,, « .

. nus nas escarpa> a,. reslese duras da serra.

. " . e como que enturrado> outros nas apertadas

,-.. , gargantas de immensas cordilheiras. e iso-

b/ºº'lº lados todo> da convivencia (: das commodi.

“ªº” dados da vida, e em contactoso com Deus .

to com aquellas enormes montanhas. E. o em-

l ponho que ponha o nosso Clero etantos cn- ;

iralbeiros e tão distinctos em nos ((compa- -

uharcm. (: exaltaram :: .nossa Auctoridndo Í-

epi>cupal. mesmo :: 'aquollas paragens tão

iuhgspilns, sem fazerem uma da humildade .

da nossa |)»»na dos rigores do tem_p_o,e “ª

dos perigos (( ah|smos dos caminhos.-h:( de

estar sempre vivo e presente no nosso ani—

mo reconhecido, :: attestar :: todos o muito « -,

que Deus Nosso Senhor nos animava econ- *

furtava neste desempenho tão costas? do

nosso Apostolado. ªªª-Wª? .». , . _

. Nem nos queremos lembrarimasde(foo

(:..; separar-se de no>, (: (inicar de pcrtcn- "

outros objectos de prata-58. ' As quªtro (0- 3.333.“

clic-iras. -

Os ladroes. que roubaram todasc>tas

obras de prata, >uriain os mesmos que se

apropriaram da ;trca de S. Pontal)" da mas-

tna Sh do lªortoí :: " »

A porém, Devoção do Santíssimo (rolou

desde 1830 de substituir com o rendimento

da confraria as obras roubadas- por ou-

tras novas, que lil (e veem actualmente, nao

sabemos se todas de praia, mas alguma?“ de

menores dimensões que as antigas, sendo o

numero dos apostoloc elevado :: dozu em

ver. de deus, que cinto antes do roubo das

imagens do S. Pedro (: S. Paulo.? ““““"
_)(_.

varanda feita por Manual de Sousa

Amaral e entregue :) contraria em..º d'ago;-

to de 107.1 Peace-Lm“—> . _

2% lt; marcos, :) onças. :) eita-.“"

É? vas :: (5000 _rois () marco '7——

  .-l::(orn'o (“detidos Bello.
:>."...º«."";- ..

           

 

 

20 de .vetoiitlira:

(lieu com redactor:

OUTROS OBILC'I'OS”" '

' Ç (folhas 78, 8! e ti., e 82) '

 

  

 

.t reformando e concertos do lanternas:

lampadari-is, by.—(cpu. caldeira,_tunribulo,

papoula, vaias das lanternas :) do Bªlinha

objectm ([ou ja calatiam em poder da con-

fraria. foram feitos por Sebastião Nunes.

Manuel de Som:: Amaral o João Teixeira dos-

do 1072. :: iii)"(. pecando :( prata emprega-

da na informação (: (trincar-tos referidos : ,ªs:

F'f—“º” - :'i marcam" (: nuoas;d oir- ªmª?“

ª: Vils :: ('(:STUO reis () marco“? Ti,-hl

com especia-

.CONl'llATÚ Dil. OllliA Lil'-'_l'lirk'L'X DU SACIMMÚ

“anos 8l dias do nica de maio de (una

((anos n'esza cidade do Porto casas de João

do Ficheiro:: Pinto, estando presente Bal-

thasar t-into Aranha, cidadao d'esta cidade,
   

    

  

ª'outrosim Manoel fuixcira º seu genro Guªm dos feitio.—.. ' ' ' ' ' ' “É Sªlªº“ cor :: esta Sacola En'rojn de Coimbra os M.
(latino! Goede> ourives. por ellos foi dito “rªtº"—“*** "***—"'ª'- ) Cque tinham tratado _ -- -. .. ("bªlªiº (tit. .trciprcstns (o auto do Mosteiro,- de ,,

eu: ptosooca dº S' con- "” """ Saiidomil e do Sancta .lli'riuha;- os ltll.ª[ªa-
...-."". ""'" ."“22——

de goiornador Diogo Lopes de Sousa sobre

a obra do Sacraiio, que se ha de faze: no

altar da capella (lu Santis>imo Sacramento

de Si: () esta cidade pela maneira seguinte:.

que ollc Manuel Teixeira e seu genro fllanocl

. .chde> ambos se obrigavam :: fazer o dito

Sacrario-na forma da troca que anda junta e

este livro assignada por ellos montamos (:

por ellos Manoel Guedes e Manuel Teixeira

e que se obrigavam tocar com toda a por-

foicfio que poderem. (: que acabada :: dita

obra. por não ser de qualidade que se

po>'>a lazer a quantia certa por marcos no-

rochas (: (_*.lerigos'd'usles t'rciprmtados sem-' «

pre de no: tão queridos. e”,que na maior '.

parte educados (: antenados por nos, eram

a nossa cumulação (: :( eu>_>a alegria; tantos

mancobu> que nesta região abençoada do

Bispado de Coimbra se destinarem-ac sa-

ccrdocio, o que eram :( (lar donosso Semi-

nario; muitos cavalheiros- di>tincto>i.-'- que,

honrando :( Religiãoe os seusMinistros. na:. «

:humlldn pessoa do seu pastor. levantaram

tanto a nobreza dos seus motoras,:(: e res-

peito (: prc>tigic do seu nome. cºmo penho—

ravam (: confuniliam queru j_:'tmais osfpnde-

rá espiecnr; o liaalrncote não poucasrami—“

tias ctirí>tans que pela «sua lé,« pelassua.—..

virtudes e pelo seu cacinplo sãoo auxilioc_(

oapoio do ministerio pa>leral. -f , * ,

ml). para maior infelicidade nossa, nem»

menos podemos combater esta separação.

para nos tão dolorosa. com a forçae vigor '

(tom que (: teríamos em outras circumstan-

cias e por outros motivos quaesquer que los-.

sem. llslc> nossos sentimentos tão. puros,

estes allocto> veliomeutes e estes deveres

de granda: que nao e>queceromo> nunca, *

poderiam ser attriboidos :: egoismo. :: inter.

rosso pessoal, e :: desejo e empenho deli— *

carmo; com (: Bispado mais nugmentado ate'

(la; e alem (]isso correriam logo :( dizer-nus

que acima dos alfactes & das inclinações pcs-« .'i," »»

sedes do Prelãdo. devem estar os intere>sc> ',

cornos da ]lJ-Sllçll :: que todos devemos >_u—

flutuar/li. nic tlita'ra (io nota::

(folha:-26” o..ca“.-”S)

Wm(--_',º,"'.:=>mªu":

lenn—«”ai-At "'—”i;

"fº—Í: O frontal de prata do altar do Santíssimo

Sacramento foi priocípiadu um 1670 por

Pedro Francisco, trancam-ªtendo por liador

bianual doSom:: Amaral, e entregue a con-_

fraria em-):lc (lc/oiiibro 91678 ((sendo

o dito frontal de inc-(õ relevo lavrado (lc

chores ao modo extrangeira com suasliga

«(_-as tambemde meio relevo nas pilrlcs um

«(inc » lhe apontarem. naqoil obra nao

«entrara cousa vasndn salvo se (a: de occu>

«sidade. e as chapa> feitas do proporcionada

fazer, (laudo-se- lhos de mai> vinte mil réis «grossura. e a: obra bem acabada GÍQGÍU'ÍD
para ainda de cu>to demndarcm suas casas «com uma moldura sendo nunomaria (lu

da. cidade, (: sundu necessario fazer-» algo. «chapa dourada-. .—. e por feitio ªde toada

(na cousa para chcito da dita obra » assen- «marco de prata >e lhe dará em dinheiro

ter, como seja madeira ou ferragem darão :.“5300 reis. >_>—:.“Fani—“mí"? dª???
conta aos mordomus para se lhe dar en lo. ___ªlezon (: frontal lit!marco» e ªªi“ &

va: um conta, de que fizeram este assento Já.-«(1 cuca :: .'iõ'i'Of) rei:: o mar-

_quo todos assignaram Jeronymo“ Pin/wire """-'(:o. .. .“.':".'”. '.'.'..' l'.“ .“3.'.*'.'1.".”T "35038?

e>crívão da confraria tia e assinuei.-b'al .Feítio :( “lã-500 reis e marco 2075820
(dosar iªi/((o Aranha—João dc Figltci'rda— _Pitança ; ougratincaçao:( Pu-.:-(”“““
.ljunocl Tecneira—(Uemª Guedes tº"? dro Francisco. . . . . . . . . . . . . »"'-fOp'OOD
" , , ÃÉPP'ÉQ%W>.F,,

>;>-«.:.,,,.M.,_- ““" Dita, :: Manuel de Sousa; seu iª."? ª

' no courosna (outraou SA:;ltAttto «; fiador.. . . . .. —f-ª_ 355000

(_(li encontram(:o-.
- run.:

  

.'i (3% .' " .:

'náaá(nais

_titua pena:: que :: entenda, (: elles Manoel

to :xcira (: seu genro outra. os quaes(lele:-

(olharam (: valia do leilão para » '!th satis-
'na :. " EE.“( . .. t '
%wk—w—vw—H—n.&&.2.

>: “« (,. 
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remedio

o; o_o .::-fãs:)

(Ilvel

(«m—«'(penoso: , .

edoctorli

 

. corpo do Sacraiiofeito por Manoel “

Guedes e por elle entregue :'( confraria do «a qual pitança lho: mandaram dar os (ner-

Santíssimo Sacramento da Se do Portoom «(temos do dinheiro da Confraria por o..lar :(

28 de novembro de (039.1)ozou: " * . “* (obra muito poroito, (: constar que ora de

rxt-7178 marcos, :) onças,(: (5 oi. ' . «maior valor e bom feitio :: dizerem tire-

tavas :: reis 26000 o marco:ddd-'>'0':0 «ram Pªrdª ªª (Jf-"ªh ºlf' " “"“”"***—"“

Feitio arbitrado :: _.13000 reis lamª."? - TV?—«74»os nois navios ui: mdf,:-'

"33335000 ." ," (,foi/(as 22) c 230)._““ . '

___“ r- Foram principiados em junho de ((t?)

85335040 por Pedro Fraiicirco,.. francea.' (: concluídos

e entregues por clica confraria em; 0 do se.

leiubi'o de leSl“"'_5.3:»:”;sz ;-

_,f ((E se ajusflon que e dito Pedro tº:ancie-

«co, francez, ato: a dita obi-,a“ :( saber os.| | & ,,”, |, | ., _ _

(anjos e na (em: do oindailo de barro que l [Lªizª Jauhªri/inª]: (lgligâªºâspflihcªles

«(selho entroiv:i.""..' lida 05_3l”l)i.lf]llf) como;-(.'i “Bum,“- _“, ,, Inperauto civil ::> dolassc“.'tif) marcos de prata :: “35000 ”.“?“ 'ª' _

)"05000 (tried p_go :: uobra dos caiu—: na forma do para j»u com 05 recursos ucce>sarios como _

((mu (: o. (: que serao (nai> altos quatro (ira tfídíçpªªbrlljºl porque mais facilmente e

. -r— reis (( marco....'...

50 marcos e 0 onças a'“.5:be

reis () marco. (103010 “dªdºª' que ºs dº lmLL Pr'ªºª'dJª flºº ªªªº'º com mais proveito podiamser pastoreadasª'r'. ,
linº ªll-ªf do SJDUSSUÚU Sdlldtªtijlªqi6ll.':.1_'_El_S ”Dmcases pgquéna? do que as manias—

Pocaram _os doispinos: (08.3...a..,|_ _
...-l“— ,.

(isto :to com :: nova circomscripcãopeloau- "«

g(nentb de quarenta e sete fregueziàs que .-

ella traz :) nossa Diocese, (: quem supponha «

que nós por este motivonão nos importa-

mas com que nos tirem as que pertenceu:

nos concelhos do Saucta Comba-dão. daCeia

e de Gouveia. Não se no> faça similhantu-

(elastica. nemaanonhum dos nossos venera-.

reis irmaos aoLpiacopado na parte quelhes .'

diz rcsppito.”riªl—rs,, « '

   

  

  

  

      

  __ 2 (:
corpo feito por Manoel Guedes e en-

trcghe :'( confraria em «(3 d'agosto do ((it).

(“capo: "*

E.» (00 marcos: (: (5 onças. sendo: ' "
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de Ceiiubi'a,_alóm ii'_eu_iijas razões, poi-iptu, ide trigo. tiª-35565 ditos de milho, fio:.ªinl de ti residencia dos "magico-ados do'oltramar e- '. Oi'i'icioo o retal.“ prior da treguezia, aco-; Antonio ).iarii do afeito e Napolcs, viga itauti'i, a Corínthc. e protestou. tão uuergí

embora estºlª“ .mªis prÚXImUS-dº Viaoov [Ger.-ola o licita de farinha de trigo. no va- pªra que passam os ditos magistrados do l limite de muitos clinicos, " ' triº «!:i Viuva-e:: de Góes; Cªmªrªte cºmº ªliª: Cººl” º prºcedimento 1.“ , , : '

não tem communications _nem rotações.—tigo» , tor de entendido, o que pegaram de direi-- ultramar ser: transferidos do um' para outro 5 ;_;..t egruia conservou-sc sempre cheia de, ' (Iiisl-nlio thiies da Costa, com response, dos titulares a proposito do canal de Suez, ; __

mas commerciaes, ecclcsmsticas. civis. titte— * tos “ultiliza-tia reis. =***—«— .» .. , ,: ,,,,- districto judicial, segundo as conveniencia's iconvidii—“lov o de 'muito iztttlls flv hªlº. ?capoilão tªl" Lª'íliªlíºi _ . . º general Serrano BBdºYªàª—T'Iªªª:

rai-ias ou industriacs cem aquella cidade pa- ag.-1 — Durante o mesmo mea loi-am deepa- do serviço publico.: mes.—ep— " «» .».l .. .t citei-o do caixão foi tomada pelo cial Antonio de .tl-aeiou l'e'lroso, vigario de tres dias que felloceu ein Madrid-,='coià 70 , '

fil Dªllª SÓ (hªjªm hªvªí Diªflítiluresªuma vez citadºs pªrª coosummo nª, ªlfªndegª d'estn vªi; 5— Foram 'egraciados : eªr-_,“ . ';l conselheiro Rodrigo iliheiro de Sousa lªioto. ! Alinalagocz; '_ ' - _ . ªnuªl? dº ºdªdº- Fora-ajudante Emfchnlu dos ,

ao anno, que e na occasião da feira franca: cidade 50,852? ltilogrammas d'assucar não .Com tl oreuluruz do'ChríS lente de prima juhilalo de faculdade de tia-l Joaquim 'Josúl-“ornaudes, parocha no lªs— exercitºs huspauhoes, duranteva-ºráy'oloção .

emijoantuªqoe para Cºimbra, para ondu'os- ' ' **". ' ' carlista do segundo quartel d'este seculo. :

am ligados por uma boa estrada e'pel'o'te-
dr.:Joaiiuim Augosto Simões de Carvalho,, ;*** () sr. Antonio Maria de Carvalho, de Sic- i';,_ Sendo em till:) tenente-coronel, apode-

lente de prima jobilailo ita-faculdade dcohi- ? oiiilo. tambem mandou dizer missa, ascisttu- rou—se com o seu regimento-de castello de »

se conseguir esta iLitaca'io, parecia rms pre—

ferivel a estimação de algumas, porqug en.

tre dous males opttiviimos pelo que, embora

e não fosse,' se nos atigurava menor. ªr,—teca

O Decreto de tº de novcmhrd de tudo

determinou que se“ pedisse a ustiocçao de

nove Dioceses no“ continente; e os Preladºs

reunidos posteriormente em conferencia com

o Governo de Sua Magêslªfldpqrmal a [º.-

 

    

 

  

              

   

   

 

  

                

   

 

  

      

   

   

    

   

 

  

           

   

  

  

     

  

  

    

  

     

  

    

  

  

  

 

  

     

  

 

  

   

   

    

  

  

  

         

   

  

  

  

 

   

       

   

   

  

    

  

  

   

   

   

  

  

             

                                             

  

  

  

  

  

_ . , , . to de SrsLªLTi-

filmªdº no valor de reisªíiªlíDDDdDDO e pa- raro, ministro 'de tonalidade republica frau- tlieiuatica. negando tis fitas do caixão os srs. :_ trono.-,, , .

_,

, em u.- -.,,

      
goumde direitosdii:6ti“”fi.30. cereais-taurino Boitvioriª'tiuiilãº ministro do

  
  

  

  

 

dos captivon cod_i tissues del'ere'ncias-e be: egropbo, e poraonde co pendor natural'de. . ,. ,,,-_,», fm , , , j commercio. Mªnªírª ,,

novelas dispugitqutis, “conseguiramqne nao todos os povos Situados comoolles desde as &m-““m“—"W:———"Í--ª-*'=:=i_“==aª 535; Com ,, commeoda da mesma “(if-dem; Iosijphiil, Coronel Feio.“ governador tiiililuiªi dv «'! ullti sua familia que muitº umª!“ ªª. Cªmelliª» Cªiª guarnição se defendeu'fcora-

se pedisse a boa beuetidade a extinccao de; vertentes da serra d'Estrelln'ato ao lioude- ' z.'-.:i,,,;,,$gi.zinfmzc — -.-
"

go, 'tem'todos os_ dias portadores, recursi-

ros,“ ttitigencias'o ._carros, ”e, o queu mal?,

estao em continuas transacções “e“ relações

commerciaes' com “esta cidadefl'líodes tem

aqui os seus conhecimentos e os seus nego—'.

cios; d'aqui Ihesfvai todos'es dias aquille de,

de que' precisamípara', aqui vem os [ilhas

duas para se jiormai'um na Universidade,"e

com elles'us .dos'io'utros'para ,eu ordenarom

no. Seminario; 'o além disso, dizem elles,

quasi; todos os ;,Clerigos ”que hoje se'orde—

uamnu beira são admitimos,gratuitamente

no Semioario,_de_c_oimbra; ,e não aconteceu-'

mais de cinco; até para itau—se magoar me.

to com maior pedido it'esta natureza "0 So;

bin e hingitaninie Potiliticc,i;ue ora felizmenf'

tn preside ti Egreia universal de Deusªs?

Assumindo porem a este pedido, como

uma necessidade para todositolorosa, o na

perspectiva de futuros e promettidusheue—

tintas para a iteligião e para a lâgroja'Ln-

sitana, beneficios de que oito por medo tie-.

nhom pode prescindir por mais 'tempo, não

passou pela nossa mente nem pela de nio-:*

unem a toca mesquinha do_iiitnrossee._,mun_-

danos, ou tie-qualquer engrandemmentopos
—º

seal. ,- "TV“—f" “nª”

tia ostiaccão das Dioceses de Aveiro e

de Leiria e que pedia provirãalgum engran-

decimento para a nossa. e comtudo ninguem

dirá que nos :: desejassemos,“ ou que para

ella preterissemos uma unica palavra. Polo

- .. ._, É'Íªaªàâªgg L.:“Él Com () habito da mesmo Prªiªmªws _ _ . _ ' ., , ,

«34, ta . : Os srs. Benjamim do Oliveira.-D." lda- .loaquim Albano Gorte ileal. delegado do the- vemhro sao arrematados perante e cºletª!) tiª.—' Digªs Vezes'tcre que emigrar um consof '

. —-_ , r = f. noel Alvarez Marino. oomniandante'de caval- sooro.“ Bazilio Augusto Xavier d'itnilraile. civil do districto 03 seguintes fºfºs“ perlen- Qªºªº'ª das suas :intimas "ilªçõªs Gºin' ES"

Rºººbºmºª “ agradecemos ªà ...,,í :- ' taria do exercite hespaultbl." ªlguregado di-- director do Banco de Coimbrª. e lichen Au— Gªmªs Écuufi'aria'du SS. Sacramento do (m' partem. tem tal:); e' em 4343," p'esja' vez"

"ª 1—9 Cºrrª/iº» ºficiº?" “Prººf“? tª. Adªº ploinatico; tteiny Barthciemy Eugene Ferry, ttllo'lº d'Almeida 'Al'ªªlº Pinto, dª Tºdªºiiãº Kºªlª dº N- 'S— dª Gloria:W chegou _a estar preso para ser mandado para

distinto,-despenca: em Portugal, por Ernesto ,ugmmjssarlo do. paqlldltt'ºi'tlimth'.“ d'esle imputmâjªflª—MW ª? "ª Fºrº dº mu reis. com “mºmentº as “Wmª-mªs conseguiu evadir-se, em-

Mªªª'” Plªtº, instª-ªcimªdºS'ºº'l'rªíºâl-Liãf dia Como habito da Conceiçãoconcertos -F Feito o acompanhamento ao cemiterio em pelo sg'etiguet e laodemio do quarentenª. bªilªndº ª bordo—dc um naviofraocuz'que' '

. , ,, inposto em uma vinha sitaá Fonte da Piá-,ja; o levou para a Argollo, de: onde passou a »

confronto de norte e sul com o emphytunta. Ffªnli'ª- "ªntiga?—fª- *,” ,,,—“wPºª: 'Issº-Wu,,c: ,— _,—'ª'iZÍE: Eouestron;»_vice-consulido Portugal em muitos carros, ahi: além dos convidados.

(º'/”mªº?- “ºm Stocicbiitmu.”tv—TW,-ª ., www—gra:— t'oraiu recoliiiluft os restos mortnes da vir—_ _ _ _ _ _ _

' “ que “e Francisco Antonio do Valle Guimaraes .eu Fui promovido o marechal e campo em

,—S:SSÚrcis.Wngc ' — «1855 por haver derrotado e dispersada as

ÍÚ,,ªQ Mºntra Populus" _

mºstrª pºbl'ºªºãº “”SMS““ ªºªªªªªl ªªª” E Cºm vermelha de praia para distinccãn ttiostl menina por lº pobres «de devia de

É?."— lroro it,; 1325110 de trigp (idolo—Golf forças do ciibecilba Mªrcº-debello; ______,__

res),'com vencimento pelo S.Miguel & lander % Em 4867 foi deportado ªparar-Tas Ca-

tiuada ti instruccfio de-todasasttilasses, o premio concedido-”ae.,muritu philaotropbia hlªªªlºlllªde. licitude o Gíltla'i'ôt' depositado

__depels ita-revolução de'__

 

 

      

descoberta inaprcciavel quopermitte aquel-' e generosidaogg'Tpdm'ázi'miombºMaj—inª ,E:__ “temperariarne'nteho'jazi'go daiamilia Araujo

_ _ _ quer pessoa, 9012015580?“lªlª-Fiãªf'ºllflªª, que leves,—inntouio Ignacio- ".,th soco,-ª.roaipiiin Pinto, em quanto estaum? construcção o da

dº assim, como não ªººªlªºªllªjpºlº'mª'âºªr mªllªêlllºiª pºliciªmentº: ªtirªdª???“ Jºrge-' Ferreira. e Fernando-“Augosto de Oii— familia- " , __ ”rªw

em tão larga escutamos outras dioceses para mestre,"? com lJBiIUíªuªdeSpBZttConti,.jmtllã freira; bombeirosn.ºªwltirãíi,338 e-b'ttpelos . irotuitiis pessoas da sua amisade, entrando

onde se trausiefissem, não só lieariam mui-,". .enrto,,'espaco, ,de-tempo,,n lingua trªgedia, valiosos servicosfpre'staºdos ino-'»it'icend'ie do “n'este numero os criados e visiohos pobres,

tos ordenandos'e muitos "paes de familiaprifí ªdquªdªdº uso dºs Pºrtugªªzªs ofbrazileirf -prodio;.do larga;dejS'ZFJuIÍão—âª que d'elia recebiam a consolação do cometa

irados d'este grande beneticiogmas, o-que ros, por Joaquim" GoncªlvesÍ'lºªl'ºifªef-N'", ul—Verilicou-“se-nbidia to nomeio dia, a e do carinbo,'fora'indepositar junto do seu

a peer, seria dentro em pouco mais assusta- 'til “e 53-,—ílªdaºcão & administração;-Palm abertura solemneí'dasqaulas “do tycon 'e 'e gentil corpo muitos ramos de horas arliticiaes

3%"Lite,—..:::"; . ,

    “um“... . ,_,_ mio de quarentena, impostoem um,],chi'io, cartas,-”fo

sito'em'Villni'“; parte do norte com carril e Prim. _ _ , _ ,,

do chicºte os herdeiros de Theresa Joanna. & Fui” commandante das forças que óperã

Einpbyteetas. os herdeiros de José Luiz ram em «lSi-i contra os carlismo-.*?

    

 

, awoww-« :
'

Duarte—l'litdlit'lo reis. wc.—“2a" sl;— Depois do occupar lugares importanugsz.

tis-_, _. pp.-o de 391,72 de trigo (11 alqueires), ines, passou a desempenhar () cai—goªde pru-

   

 

  

 

 

entregado premio de ©5000 reis, iustitui- symbolicas.» seg,-Lago. com vencimento pelo 5. Miguel o tau-Jennie sidente do conselho supremo de guerra o
o' Correio Geral,,Li'Shoal ' ,; ,

    

  

    

  

 

contrariº todos ªquatic? lillº vivem; º “ªtªlªiª dura de que já e a falta do ',Glerigos para o ciº du dutig
__ ,, _

000300800 Sªbºiª muitº bºª?! que' º 00350 SBFVÍÇÚ dª Religiãº. _ ªce,- -“" ' W *º*-w,. ª'— “ i'll.) [Jt'll' Luiz Francisco Midusi pára () Hilllimtl, 'EL(Cari'cspamtgng'u dg Cºimbra: Hdi) 9.0 dB ill) tlllãtt'duluud, imposto em um Chill) Silº lilil marinha. f.;—“__ Tua:-___ __, “ti“-3594) .

empenho. ªº“ º Dºtllº dº “Sªl das nossas ";??? Todavia. embora estas ponderações. pelo SCIENCIA PARA TODOS ,:- lilho de operario ou de pessoas pobres, que setembro.) — - , si““ — Utirolriuha, ouilo obaiuam o Valle da llirtti: :;ç-j; Uma cartada DarWínÇl—Nbim 'eon- ;-

. “a- ' ' "º'— o sol com gatiilava do mesmo Valle. Einphy- grosso de naturalistas e de medicos, que

 

_. . . . »-.» », obtivesse o maior numero de "atores no mw__ , _

iinvtsm senaste recurrent) _ exame de iustrucção primaria“. feito no do ;_;,ch liootom, Sãlll'tãtllt) à noite. recebi ª

;_z, .- "T" * ' ª sejam,-_ ceu. O iilumno premiado recebo, alem l_v- acreditada lotou o Caf/'(!Sp'lilífrtllljl'ª. iii: Coiot-

5—- Sztutniari'o do n.“ aº:—Avisezr-Da edu— respectivo diplomii, uma medalha de prato, bro, que na sesta-feira sait-o dos pretos il'esso

cando intellectual, mui-ale physicaaiiorma- pendente do uma dia ouúarnnda, dada pelo imprensa, e conjunctameiite o numero ante-

ção das terras araveis=0 som=Gromio Faz. tycon, e ornada pelo professor Henrique ;lil- cedente que se ptihlici'irn na quarta—loira, o

millor lusti'uctivo do Horto=lªhyllottera Vas. post. 3-- ,, me —,_:;.:-_»g devia receber-se, aqui, na quinta. :::—== .."

' lªll'iiiªà lingua,; UDÍVGFSª|?'l'l'ªbªilhº ,ªªª' % 0 Sr: Luiztiilippe Leonardo está servindo “'- Nio sei Uíiild tal demoro. que nada na

lºlitª—fimº ?Piªªºlª ivºªllªª Mªlliªlliªllºªs de reitor, leu umcoiiceituoso discursofoin foi agradavel, endosso ter lugar. o por isso,.

Elementares Líl'l'ºãªfiºlíºiªª _SFÍªªilUºª-i º, que mostrou as importantes retormas,“iutro- tambem, d'olla nt'tu acceso ninguem; e corte,

lªliuáll'lªªãi Laboratorio municipal ,dª' Pil' todos oaiustroccão“secundaria "pela lei de porem. que,-muitas vezes, um descuido

ti;“; ªvªliªdª"; Limpeza dºs ãliLºªSÍllº—ª, dº 'til, de junho de isso,-das nunes- se não po- qualquer, ou falta de zelo e actividade pelo

_cusmhª; & imprensa nº Memº; Expedição dem avaliar os pi'UÍÍGIIDS resultados. emrjuau- servico. occasiona estes incidentes que podem

m;;leeu Pªtª Africª; [fªl'ªiysiª Sªl-ª_l'ªlltª tlºl' to a, instrucçzio primaria uno estiver coinple- trazer comsigo antigas e desgostos. Ainda,

Cªillªt“? 'ª ª companhia dos ªguª-“?; viagem tamente organisada, e se conhecem os ot- não ha muito que me faltou um numero, que

eu; bªlªiº, ª? Pulp Nottie; Bibliuumohie :ah'i- feitos tiltzi leis de a de maio ,de isac-e it tive de pedir, segunda vez, a redacção.

Gilªii=Ul99t9041l'lº tiª mªdiºlªª *_tlºt'll-liªl'= de junho de 1580, que reformou o ensino gªdo abriro jornal de quarta-feira, dia “20,

ªtªlªiª"! bli—lilº“?ªDl1909=CªjªddªfiW ªªª primario; sentiu por esta occasião uouierilio por este ser o mais antigo. e querer por

ªiª tiedaccao e administracao,“ line da Fu, e [j,—[,um instituido .por Luiz ?ruucisuo gui. i se priiicipiar pelo mesmo a leitura, deparei

,lSrLlsbºª-ÉÉÉ-fªr “L:—.—,5.-»_._:—.'—_:-Wª“.; dust, fez o elogio d'este cidadão prostatite, logo, no primeiro artigo, com a triste e du-

ªiªi Partidos medico oimtrgºioos—Esv que, nas obras que publicou o na sua ulti- teresa noticia do golpe mais pungente e cruel

tao a concurso, perante as respectivas ca— mn vontade, mostrou g'ujnur que tinha pelo com que a adversidade podia ferir a riqueza

_ mares municipaes os partidos medico-circo ,instruccâu do povo; notou o facto de ser es- mais invejavcl. o a parte mais nobre, sensi-

. .gicosdo Builder-concelho. titi- Cltitr'd. BULL! 0 "inf—_":jflill_lllnrplftgunirl,:Bíljpà'ªibiçgªnilnçnz-llllr- uni Pt n—ilimavnl ri.. illa-tirado mdaitlnr-il'assn

um alumno da GªSªPJªi' o que-prova” n butt initio, meu muito prece-to. prostituta capre-

« » "...uma”—

tuotasí Jo.—.e Zagallo, Manoel Antonio Alves, no dia 18 do corrente se reuniu em Else.

e Anna viuvo de Putin.! Francisco. cada um nach. foi lido a seguinte carta. escripto“ em“

tith' quaes e obrigado a pagar e terça parte lSTU por Darwin e um estudanteº'al'emãa ', '

do furo—352560. .. ,_ "Ç que sentira abalada asua lé na'jrevelação 51

ri' —— lªuro de :lzlJDO reis, com vencimento divina pela leitura dos escriptos do sabio
»»

em dia de S. .tiigucl e laudemiu de tpiai'cii- naturalista: ;sírí-z -';v_êªfí?'**f:r,.;,.,,uisv;__ or,—gw

Cºnveniencias pessoaes. era que não fosse

por deante esta medida.'r'*:.zz. . ' *. .

Maior porem foi ainda a nossa absten-

ção e o nosso escrupulo na questão da cir-

cuuiscripcao. pornoe'afóra o desejo que ma-

nifestantes da continuação das iroguezias da

Beira no nosso Bispado pelos motivos já cit-=

postos. nenhum outro rovelàmos, e nem uma

unica palavra preferimos tambem sobre este

ponto, tanto na sobredicta conierencia como

jutieto do Governo de Sua Majestade; DDIS'

alem-do não desejarmos alargar os limites

da nossa Diocese, o procedimento contrario,

ainda que tivessemos ªªi dºªºlº. nãº 50 com» justiça e as conveniencias' o ,jiormittireui; e

Pªªºªiª ºº'-ª ª “mªmã,?“ 'º dº 110550 ºª“. se no caso de serem supprimidas' as Dioce—

racton - , -- ", fi _"É'ªª'ªª sos de Leiria e Aveiro tosse possivel anne-

l'orem tudo isto pode isentar-nos da res- nar a outras Dioceses a parte de ambas que

Fººªªbilmªdªv mas “flº, [1935 minorar “ Pºª deve “vir para esta, alias de continuarem a

:oa.netn consolar as virissimas saudades que purleucor à de coimorh so os povos que

temos d'annellas freguezras; o por tal modo hoje um pertencem, eu e—alfes muito (, ,,5.

nos estão ellas pungindo. que pingpodemos [ímªrmmosfiªâw—qT-g-Tm
» - ..,,

eSPcrar pºlª-º- Pªfi'ºipªçõºª olIiciaes Pªrª ª Deus guarde a V; .EnÍª Coimbraglº de"

' oliicialmeule as exprimirmos. Queremos e
_, _. junho de '1876.41l1;'“º_o Ex.mº Sr. Ministro

precisamos .de as desafogar ja,com'ª,V.,_b.". ., e “secretario. (37333584?! _.dps;NeuociusEcct

nesta carta. que todos os lltt. Paranhos dos elasticos e de JllSliÇd-Í'm'g-Sã'zªãu ?

quo eu vi o observei pessoalmente, sejam

n'esta parto justas e fundadas, porque u'oma"

circumscripcão qualquer não se deve attuu-

der tonto tis distancias, como its relações e

tendencias dos povos mais para um ponto

do que para entre, 'a circomscripoão Dioces

saca de que se tracto oiii) [)Úill3_$l100l'tliltíli"

se nos meus desejos e aos dos meus Dio-

cesanos, mas ao'quo formais justo e acer-

tado segundo o plano e asbases que se tu-

marem para a execução desta meilida.“,ªis:-.,.ªã

Earle entretanto eu peço _a'if. Ex.“, que se

digno de os ter tem conta tanto quanto a

 

- &

  

tona. imposto em tunes casas sites ou rua , «Dutra, 55 dit-junho ile trªiu.—Ésâu

il.-i Arrochellm partir do nascente com .loao motto occupudo. muito velho, e Oman os-

da Gil.-313, e do poente com Leonardo da Sil- tudo da tumba saude não me permitiu rosªs

va,]impliyieuio,li'raiiciseu da Uosta—GàzUUU. 'pondcr completamente t'i sua Gªrªªrsuppou- ' _

: — Foro de :):LiOU, com vencimento pelo mesmo que ti ella se possa responder

i

 

__ A suieucin não tem nada comment com

ubi-istmo nao ser que habitou usque se

dao as investigações scientilicas a usarem

de pi'ndencia, o a não aoceiterem os factos, —

senao depois do maduro exame das provas

allcgadaa em seu appoio'. Pelo que'pessoal- .— .

mente inc respeita, julgo qne'nunca houve
revelação divina. Quantoi't vida futura. cada

um deve formar por st nina opinido'o usou-. “

thor, entre as probabilidades vagas“ e con-
tradictortas, que a, tal respeito se olierecem.

aquellos que entender. Desejo—thc h'oa sau- m
de, grande a honra do :) cumprimentou?

S'. 1x.iigtiel, e liiudemin de quarentena. impos—

to em um chão sito” em Verdemilho, onde

chamam de Trata dos Aidos; parte do norte

com sei-video e do sol cou] .loão itpoliniirio

ile item Sricccsso." Eiapiiyleiitus, Jose dos

Santos [ii.iniiel e Moria Sitit; l_tiiet_a,*viovn do

Filippo Francisco Netto—77:31 .

i;”— — Foro de til-.t.“.tt) do trigo [to alquei-

res), com vencimento pelo 5. Miguel, e lan»

domio de quarentena impostouu Azenha de

Gartaoho ou Barroeamarte do norte com rua

da itarrucamiil continente-com n .!rfltegol-

la, a poente “com João Monica. Eoipiiytouta,

  

  

    
. ordenado annual de rs.270,$007 o' do ”censo-'

"E:" Mºi-'msítciirtox Borin-iii» .ªu—3:

          
# seus Arciprestados. o os seus parechianos em__ªitlaiiziet, Bispo Conde. lho de Miranda do Corvo, com o ordenado organisução dos estur os n'aqnolte estabelecio ciarel amigo, o oi:."H sr. .loiqoou Gualberto a viuva de Manuel da sitvaiiatccio d'lluavo

—-'—-—a——“———— annual dº ªbUtªUUÚ ““mªr—"J— mento. __W“ r— " _:_-::»— Searos e sua eu.“ e estro-timo esposa, roo- _—i3li:7t_lt). = . -' i “ « -.-Ílwl'if'ímí. O sítio mais frio do. terrn,_"33.

'
" — lªuro de ªltihfiS de trigo (2 alq otros). '' . -. poderão ter como dirigida tambem a cada'nm

 

"Concursos para. o magisterir pri- : o pFol'essor t—leEriqu Mideªsiendisse “que bundudhos o a toda a sua llouilia o objecto gundo as observações dº sabio iiiglor Wild ,

,q

-' ,. It'.»

  
.. A.-<-—_tfç.'m—v.-ªl.>_1 '. ...—,.....- .,

d'ellos em especial._ “***—““W" ;—- _”: . '” . “Te-"sf - “_ -. . _

_ _ _ _ _ _ _ _

Entre tantas? ditlieuldaties & desgostos, ªªª?“ ELE É" tir-ªªª EE ; morto.—its camares'municipaes dos, com jºmªm ;; palavra; para 'ª'-salvardo esqueci- mais querido de suas puras e ternas alter. com lnuiiemio do quarentena, o vencimento o sitio mais frio da terra l': Verchojanslt no ªº '

'. ,, , . selhnii abaixo mencionados abriram concnr- mente ª memoria de seu tio; pois, não obs. cães. o seu corzici'ii. o seu amor, a Em ele- pelo 5. Miguel, imposto em uma terra na Siberia." eu; agora julgam-se que evoca: mr

que hoje amargnrum :: vida d'um Bispo,

creiam V. S.” que ainda nada nos amargo—

ron tanto como esta separação de tres ANI-:

prestes em tudo tão exemplares,.e da nossa

amizade e inteira continuou; co.muites'Pa—

roubos e Cterigos tão dignos _e quenos eram

tão dedicados, e de tantos povos'que nas

demonstrações de respeito e cliente para com

o seu Prelude poderão ser egualados mas

não excedidos. ici, ;;;—ªf " *.*'_ —-;z-,.-;;;,ji—ª'ª finª»

. Elias sojeitemo-nos o resignemo-nos com

a vontade do Deus, e com a necessidade

imperiosatdasicircumelancia
s que a profunda

sabedoria. piedoso-zelo o dosvelada sollici—

tude Apostolica do nosso Sanctismmo Padre

Leão xiii não puderam remediar por outro

modo; e . por este remedio. precursor d'en—

tros one não de pôr termo a viuvcz o_er-

phandade de tantas Cathedraes. e a muitos

outros males que nos atItigem..levemos pec

. rante () throno Pontifício. não megane-e tris-

tezas, mas os nossos louvores .o agradeci-

mentos. e os protestos da nossa conceito e

obediencia. Além disto, pelo querespetta

ao governo e administração .ecctesiastica,“

V. S." nada perdem, porque vou ser pas

tornados por—t'reliidos com dotes e mereci-

mentos'qoe nos nao temos; com optimo-'a;

' ————-41—nhs..por_terminnne
nx.ztc_ sªncionar-33;

' cities, não julguem que terminam .as parti-,

colares, ou que aii'o'iitamos'nos sentimpnt is

de veneração e estima para com V.;.“ e

para com o Clero e [leis das freguesias dos

seus Arciprestados, onnesvotos que faze—

mos ao Geo pelo bem espiritual e temporal

(itens e d'outros, porque:. em quanto Deus

nos dêr— vida, somos e havemos de ser sem-

v'olta, sitio da Lavoura de Alquuiildo; parte

do norte com Luiza da ignez e do sul com

ilesa dos Santos NovesEmphyteuta,Francis-

co do.-i Santos Ciirraiiclio.d'ilhavo —5S:5t0.':

:, —-—— Foru de :lti,'.tl de trigo zt alqueires),

com Iaudemio de quarentena o vencimento

pelo S. Miguel, imposto em uma proprieda-

de de terra lavradia. sita na Agra de Volta.

que toda confronta do norte com" Antonio

Thomaz ,de Mendonça. sul com Alexandre

Marques. nascente com caminho do “consertos

e poente com diversos. Empliyteuta. o dr.

Antonio'Joseda [tocha—ciª.:ai'tj'. ' ' —

mMonumeMóLgéªVaribs' Çeavalheiros da

cidade de'iiuímarães conceberam'o pensa-

mento_de'rle_vantar n'aquelia cidade, berço

,dajnionarcbia lusitana, um monumento :i_

melhoria de *,D.ªitlions.oj Henriques.”? Para

tractor" do assompto'bouve ao litorªl "de cor-

rente uma'reu'nião preliminar,,el'terá logar

outra no dia,:ii deste mesmo mea, nirqual

hão de ser tomadas iis competentes delibera—_

cão:. o será nomeada uma grande'cemmissão,

que se coinporddos cavalheiros mais conspi-

cnos da localidade, alim ae que mutuamente

se 'aiixiliem'e'p pelriotico' pensamento “se

ponha em cxecucão.'prestnndo-ee assimao

grandioso vulto danos.—za historia patria a

merecida homenagem e rendendo-se o prcito

devido á heroicidade, que exornà'rn aquella

tão (listiuclu o li.-.,;etidtitªiu personagem. fã

Crime horroroso—Ha freguesia de

lendute. no lugar das Neves, comarca de

,tiucires, descobriu-su hit dias o cadaver d'um

homem por; nome Atlanco, e que havia um

Salt-iusih onde se sentiam os 'l'rios “mais ri-

gorosos, mas em Verchoja'uiltfn li'sinpera.=

tura desce muito mais, pois a media no me!. ?" 'f

de janeiro, e de dã graus,-om. l'eticreiro,itç.f

ti], um marco de 33, etc. O maier.frio q te

alli se manifestou,ªl'oi a lll) de dezembro
do,-_lSII; o themometru desceu a [337 graus,
abaixo de zerei ª”",“ªãí.r'=r=vç«v«rvw«_ - ""

E,!Çlsªlgtlflá GHBÍLOS produzidos-Tilda trio

encusswu: tres peitos de renua postas umas

sobre, as outras. para nos cobrir. apenas im-

pedem ,que o sangue senão gelo.-Bada” nio-'Í-
vimento da respiração causanmasensacão ,

doloroso, insupport' vet à-gargaotaªe'aoupul-ª

mUóS. fffáif ' izª-“”“"“ “',-::...p- - “,ª. ' , _?

E () raporcxbalado pelo instanta'neamená' .
_to transforma-se empequenasªagulhas de; '

gclu,_ anja .friceíio umas nas. outrast'p'rodua Í '

em pequeno. barulho semelhanteaoooludo ;

,ou a seda forteque se rasga-"HE ' '

——--- * sos para o provimento das seguintes editei-,. tanto,,o agio meritorio 'que uelle tpi'atícou. grin, a sua osperauuri. o seu todo- . . & sua

, ' unica, idolatrado e querida dita que, & igno-

quiuba Elementar do sexo-masculino na sede com em 'vlda, uem depois-de “10er mel-Q. do me nlilt'mnvam. era uma mimosa o torna

de concelho; ordenado tSUiSUDU rs., Monte-. ceu um“ Simples :louvnrw-das regiões oiticiaes. dor. que na tragraacia do tudo quanto na

mhr-o-Vntho—Eiemcntar do sexo-masculino Elle mesmo,- julgandonqne ! [um um ““bom do perfeito o boot. e louçania de dezanove

nas froguezias do Besriacova e S.,Geus, or- servico, creaudo umª-modalnauefpmm pr,. primaveras, não poder:”: resistir, tão delicada

decade diª“ cadª uma 1005000 Pai,-3753?“à ra o alemao premiadoyparecu-lhe «que nao a incessante luta do sottrtmento durante oito

' '“ fez bem, poisoãoso' oitoloi'louv'ado, mas metes d'um constante wartj'rlO-ÉÉ?3'ÍÃÍ":

esteve para'ser. negociam licenca pelo '“ mi- ª Nãº _º“ Sªfiifºljªºdº'di. 51019 tudº, luº

misterio doreino para e concessão da me, accrha. iufuusta & triste upllmªfpºftiuª Pª?-

dalha, considerando—'se illegal tal instituição; Sºª Uºmdºlºªlº ª, Mºlºn-ªdª liª tªº hªll?

' felizmente, o ministro do reino não se ceu- DronoslIG-Tfiºl'.,ªlTªºltlDSOS º prevideutes ºu"

formou com o parecer da repartição,-W dados paternos, apenas podiam sor'sulIicieni

'Pºrtºf, 13 dº ºutubró. ———_ _,__,_._._..4 ras dB ÚDSlllU primario, Villª NUVH dil 'Bur— U a sua dBlÍlCJÇãÚ pam , Instrucçãº publica,

.ÉPublicop-so o relatorio de gerencia da

camara municipal desta cidade durante o

bieunio de isso e'lSStflãstc documento está

elaborado de muito a lazer honra a illustra—

da municipalidade portuense.?!. W____ _-,.;..,,.,.,..__ _ __ _

ªªª-“«O relatorio subdivide-seem diversos ca- %“?Tfªfjfw ,, , ___ .

pilotos, como são: Ultras publicas, fazenda -_ ,- -_â3ªªEªÉ ªgªpªªªãªª __

municipal, polícia municipal, limpeza publica,, , ..,”__'___-5_ __ MT.“... ___—

agnas publicas, decentes,. planta da cidade, .=.st PSE “DO 5913310 ;DO 60 VERA-'O

concerto do nódulos,-demªndou, pdi'aoas,_e -..... 533,1 Diario de td

" ' ão " 'l o“ louco ios' — Émºm. , . ., '“. __
__ _

ªad'edtolgraslflittiâªmaâãdpobtªica eeinpifàªlãl 2333311023: 13523? Eªcãggbãglâ'fâ'p º” _,; Mostrou os dsei_'_vii;.cs que seu tio pres- itª-Í Pªgª Mªlªfªiª Dº:: 3131155 [1193393933]

dos do munici tu, e e naum achado deuma ' - -. ' . __TWTFTÉ,“ tou, compreheu eu e quente povo não po- e nao acou ueimeu mmªº-fªp—

serie de mappíits demonstrativos dasprinclo mestre dª Allfmiªnlãdtwªêd ”ª"“- de ser livre seminstructli'iu. publicou, quan- É Ndº'lªªhº ºFPFº-“iªºªª Pªrª ªindª“ ªº

paes obras feitas no ciencia,.easespropoa- ªh.?ºããªºcªpplmªãdºf'fªºffgªºàºª- ªtª.-º?“ do emigrªdº em lucianovilain-18:12. o ªªo'ª'í Sf-"Juliiimm “Guªlbertº Sºma, tivª

cães adocicado? para alargamáinto e alinha—_ Pm “ um um o "mªnº“ Expositor-Portugues, que t'oium verdadeiro“ Pºssªm dªf'lhª ªlgum ªlmª º Tºfflnuftº ªºl

mento da rua as ,Cau festas,. as os ro ria— '“ . ", ,, , _ ___, ”I
_ _ _ _

ções para abertura dobrou da batalha,!)das. decreto nomeando uma cimª“” _[Jª uervtam no ensino ' pi'imariurc e diminui desºlªdª B pezar,"porquo 50! ªvªliªr O que

,_»_ , __ , ., _ _ , ia pippor usdispoocuos que convunha sub- do ,. d' , , . _ , devo m, e cn'tar __ um ªº extremoso ª

expropiiacoos paraalatgamcutnenhahamow mutter & approvacno de corno leªislativo politica, ciclone, em que encinata ao po- 5 , ª 5 D _ _ _ ,

to da rua,;dcªtªinto Bessa, da conta da receita ,. 0 lei armam“ dº m ãº di'ti'i-Ét : ve os seus direitos e ÚBVBFBSÇW Pªrdª dº 03100 objecto “dilªtªdº: dºª ªºEmºS

e despcza da camara municipal do tªorto'no ªº? .“ ,ª =.» ,çngíâàªg—Émmgª mglElogion a casa-pia pelo hua organisaçío dºurªdºã_ dª' suª textsteuºlª; e Pºr. Issº.

anno civil de isso da conta da receita e dos ""P'J ,, "“";“ ““" i ªº ”ª" do cosmo, o o sr. Carlos Eugenioª-de ,tl- limito-mu & testemunhar ª 5- Bª'ªl“ Pªllª

. .i - .,, - , . . gnose declarando aberto concursopera . , _ _ _ _ 't' ,_ . t “_ t . u tomaªnm tudo

posto da mesma camara no BLUFCIL'JO relativo o ferimento da Íº't'd"t do 3—1,“de Var- meida, que completa o pensamento do gluà- at. ira e in eines n n,_ ([ tt _z. _

au.2.º.semestro.de ,tcl'r't), dacouta dareeeita. nª de ”Bavatleiro'ª c'tji'ucelh'o' d'title'rtã" dio-' lªdº?; comprando ªº'ªlªmnv premiado uma ªtuªm-º mº diga rªª'liª'ªº' especialmente ºm

o desciam—danetoridagcnmetºa no exercício ªº , ,, , inscrlpuão de ioooooorzreis. dando no sou um grªndes e ªreªis desgostos e bazares.

“rntetiugmn ª'rlQHO'ÇÍVÍI'G'6*'lõõUr'tltIMGDthil'ªUa'

receita e dospeza da mesmo camara no eu.

no civil do iSSt, da demonstração de receita

eticctnuda nos tros ultimos hieouios. compa

roda com os tres inlinediatamunto anteriores,

o. lioiilmunte. das causas pendentes em ]UÍ-

Í'íTJ'. ' *—

2.0,"t5tn que (: parte a es.“? cantora; ,,.
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" infªntil-AFA.” ' L . ' ' l:.—fr 'a',-'ª J.LZLTT'ÍM'QT ! ' " ' ' " " ' ". '

““M"” ' *ª “mm dº “' “ªªª ' * progresso naquella epoca nos livros "que“ tªº Pfºfllfliliªºimª & ªªª—*Nª Dºidª. mªgºª,

 

Ent.; VIM-__ conta que toda a. caravana que

o,,acompanbava na sua excursão :a festas ,pa-í

vagens se _ochava envolvida -d'umn ouvem ª

azulada." formada pelo hálito” dos; homens e"
cl...?- _ _, ,..

   

   

  

   

 

   

   

   

    

  

   

  

   

    

  

  

 

   

   

    

    
   

 

   

    

  
   

   

  

 

    

  

   

  

      

   

  

  

    
  

   

   

  

 

    

  

  

    

    

    

  
    

  

   

   

   

    

  

  

  

     

   

  

  

  

  

  

   

    

  

     

 

 

dos , editorias:; _

NA. questão do. _írlnnda.—-.ts"coi'-re5' c

ponduucias da trlaadarelere'm“quit-cªnada

vez tuillzi (:“thth situação d'qoellailha.

Ui colonos continuam "recusando a'pal'"

ga dos seus arrendamentos. e a com nissão

citecutiva da Liga agrariaêfuncuiona cons- .

tantemente, iut'uudiudo “gra

_llJtlU t) [JillLªªÍllf—ª-AJ'HÇQÉ; ' ' %ãªª'àn$“$ºªª

E..: Nas povoações riira , "huª carencia ou:,»

seguranca pessoal, e a nmigracio pira os ”É?“ *

' '?cw—L lua.—o-

 

w

    

_.

. Jª _ « .. _,. —= *...-m ' ' ' .

ªlcªlinidªdeaiaitiirtaª'“;'c fºrto "Pªiªº º'aue'fªlitrparª o, orago-om eu respecto emite,“ º ªs:
conhecidos.?frªàviâªíií E?.....- A..; ' juros quando sair da casa DHLW (Moemª,-«7,W ,,,-,._._ 'Í'ff'ãí , "

““ “"""" '?“MULIGIOIJUU um facto importante: o havu- ca.-_rAivares, ºt dº setembro dª lºw-.. . __

Um assiguauto da Coi'rcsjioiidciictu.n ;_;,

 

  
      

 

, (,,,. »

  

  Whistas ara arrematar" * 'de foro na; - . ,

aguªs “º, , _ fª?º ? »- rem concorrido ao premio GDH!“ os atnmni-s

?s'itvise declarando aborto concurso para

o prol/intento de duas vncaturas da classe

de cirui'gioos ajudantes do exercito. '

pau—_,... .“
' _o._.. .... ...",

da casa—pia 'utitrus estudantes-ade tesuolas
- .

. , '

nda, a _ t * ,

publicas e particulares, devendo tocer mon-
. F.”-PLL” -- '

cão do examinando Valentini Augllle-Gdlllá,

discipulo do sr. Contreiras,“ que se obteve

-« «O l'ailucimonto de sr.“ D. Corinne Amo-

liti do Valle Soares,“ [ilha do sr. .loaquuu

Gualberto Soares, ceusou viva consti'enacao

       

                  

   

 

   
   

&: Depois _o relatorio traz uma resenha das

obras feitas nos bairros oriental e oucutoiital
  em Coimbra. Creation de lll anitos, era sem meu desappareccrá, sem que se soubesse ou

___; _

   

   

menos meiu valor que o aintunu premiado,
BaldiUá-Ullllloá assume ___" __ “____________._m_ __

'
coojoucto de tormosuru e de virtudes. e rospirasse e que lhe haviasuccedidoí'd jits- Os jOL'JlELBS de Landt'es—“'0ªªp'áriii

   

Prº 5 elles todos º ' ' , ' ' ' "'"'”;,'ªí_,.“? no bisneto de todo a 1de, acompanhada , ªl;- t +; - E ª É Augusto Miranda. ueugi'azutando o director _ _ _ _ , _

_. _ . _ De V._S. —_ , dos mªiltlªº' demonstrativos a,, serviço da ', . |?le Mt 11 ., do ensino, e os pt'ol'essorcs da uaáaijia, pp. alegria e felicidade dos carinhosos _paus. _to;_a_ tra—clon do locar as suas PÇS'lUlZªS ª Pºr (1ch jºnh-w,“ lidª tem- mair tira-vom ti“-o

Pacº Episcopal de'Cmmbra. ' junta das obras; o a estatistica dospriitci- ,_ ' ' -'.._ ' ' ' , - * los exames distinctos dos seus aluinuos, titio “titulªçãº ªº todos dºª. ª ""f'ªºªªª'ªm Flºnª?" ““'ºªºªº dº ".““ªºfjº morto. l-luªjªªfºªºiªª' «Daily Tclugt'uplln; de 1-3 a' ªi ”ele setem- '

318 de setembro de 1883. “."-=: paes trabalhos de secretaria da muniutpaltda- ' Lisboa. 12 de outubro.“ - Pºdia dºi-“iª? ªº lºlitª? º lll'ºfªªª'ºl' Cºªlfªl' .Lº' ““ªº“, de uma fªfªªªlªl'liy'ºªº'ªf Wºº,“ "fiº“ “5 fºªªfº'ºªªrlºª ªºªªpºwªlºª' “ªiwª oro, tirou ijootidianameute til t-—'.ll ferem-'

...m—.:.?“ .,»; . “& que. sem ter os [Hºms de [qu pode igualmente um europeu em extremo caricia. o um campo semeado ha pouco e depois de plares W__ __________._:_,_ __ __

' = - =. [vii-"f:?""',"ª,1':,v€,1;'i n.,

Irmao em Jesus Chrislo'efamigo

muito adectnoso :o. - __

Manuel, Bispo Conde. .,

COPIA, _ '.

Ilhª" e Ex.mº Sr.—Recolhendoa esta ci-

dade tio poucos dias, da visita a Diocese em,

que andavadosde o principio de mªl0,pl$v__

Riªl? _Pfºlºf'ºº' Éººíºrãíºfgàtâ zªgª”? de Vasconcellos, contendo os capitulos: tin—

participar ª “na E' ;__t,__—'; ug- v E, a se postos-municipais;“, mercados publicos» e ªlii-'

âªº'lªrãjjfºã m%?lparecetç sobreo 60,130 tadouros pohlicosf'seguidamente'c
sti'i o do »

colªs n'ªi circomscripcâo geral das Dioceses gªllªªfºlàifª) (316 ªiªlºfibtilígãbi 53332
351.

de que tracto a mesmo Portaria. deve ficar, º “Sul ºf i 359091 __jl __?le ªª ___ do

constituida esta de Cºimbra de que seu Pre- um “ªªª“? " «º tº «1th lá ª _o li; it in

- lado. ainda que indiguu.'-E agradecendogco-ª 'FBSPuttu ª BED—gºiªnº, 0 u 0 lit—___ rddªcmco

me muito agradece a V. Bit.“.a considera— Ailtºn") dª Pillª. fritªr Cl lã _«tue lª'b _u-_

-' iue se dignahoarar-me, pedindoo (ªtuªçãº Pªnilhª, 0, o =r—_ : u ºuto _o oito

em com ,
Moreira, que se return aos. cemiteilos orion,

'- . ' a'ão sobreaseum to . . , . .

3311353313 [ºrgªnic 'muitonâu DOS,, tal e accidental; edo sr. engenheiro induzir!

'

— . - - .=. = . .. niggªliº'llàlM.M£jªég£ªªAus_&

Sªllªfªªºf ªº Fªmª“ dº 'V'Lª'º'ººm ª prº coudiosro'do sr. b'nlgcneio os tfereira, re-

de'no bienaio indicado. cgi-_ __ , __

'. Seguemise immediatamente os relatorios

especiaes de cada um dos srs. Vereadores

encarregados dos diversos pelo'uros. igual-

mente uinito explícitos «e-ºacompauiiadus de

diversos mappas demonstrativos“. £, 7.“

.:::.O primeiro",d'estesªrolatorios especiaese

oªdo'cr. viceTpresittcotoAlexandro Carneiro

pequena escavação, apparocuii'um-braço do

infeliz e logo apoc todo o unilever,“ que toi

conhecido do irmão que caiu juucto d'utle

ÉÍÇ' Comuni hoje a minha tarefa por apro-

ntar o importante trabalho do do que está

encarregado pelo governo o sr. Antonio Ba-

talha [leis. e ! out tem ]Ul' al ') * ' ' . .

vinicultura eml t'ortngatl. tuti-a:(esticaDlililztimtáheil "Prªiªmªr una—discipulo demente ª??“wr'

o sr. Batalha [leis de percorrer as locali— ,,,f—Uvgeueijl Mºl.llm.»lweueu'º“-iªm 'dº

dados aonde a cultura tenha mais desenvol— governo Alletnnu para estudar º. projecto de

'Viti'ionto, afim de estudar os condiccões em ligar º [Pªndº ,Nf-qu como biªl-“w. ªplimª”

que se ecba."l'um o sr.” ileis," depois dos de_um "ªªª fºdªm-ªf) (ªliªdº Hºl. '“” " ºf":

seus estudos de» elaborar uma memoria, em hocadura ““ Em“? Uªfªªwdºª, “_º dº ªº“

que deve aprendem,—[entre- outras, ou ss- naturalmente nº ªº“ ªtm-mªlºfmfººº Wººl”

goiutos informações. a massa total das nee-A Pºª? que º volheppnireiro "ªº :pude “ªw

eas. vindas e suas qualidades, sua enumera- mªll“), “ªs _ª'ªtªºªªªlfºª d " ªº proprio “"fª'

cao, ttuscripcáo,” ctesssidcaodo e divisão ,em "º lazer ºª “Sªúl—139,“ roem .mpª'f'ªl

grupos, acompanhados de minuciesus escla- “ªª ”ªmáliª 7- ' " ' ' "

reciuacntos sobre a quantidade do .aluuoruus W___ÉWTW_WW»WN Tv-—___

terei que contento, ou sua cor o perfume Wªx—mª

peculiar; ae medias das suas” ditl'ereutes , , íãªâo'mªâaªl º = '

quantidades, dos preços e de importancia—.

Mts-ªfmtuw'rotcrr—n—cvmpnnçímr-d ua ,vo-

nossos productos ridiculas, para se conhe-

fu,» ii“ isto o que se ro, de uma nota,?que'g

elle artrose lirmemeute no alto de um ilusªº-ºª

sins ultimos numerosfvªíi—i— ', '. _ . ' '

Depois d'iujoci'la lolita. ,vc n n 1 «Stan

dare», com _t-lUdiOli exemplares pirº cada —

uma das suas edições diarios. =» uw

. ._. U «Pintos: tem baixado muito: nasua'll-

regem nao passa ileãiU:000 uremplarespàr ªriª-'

“. Sociedade da'llttorntasíF-Dicidi-"fj

damente, as artes“ e : as lattl'i'li devem ser '

inziuartjoicas e conservadores, porque se nas"

tiro; que se abriu em jobiloe de alegria,

Sempre que podia aizcndir à pobreza ou ao

internauta,»: ' _ ;, " '_

;_; (_(Jllittlllªjf'clº do Porto de ºs de setembro

de 1832.) “ªf—f ' , "

«b...-..u_u.-. , , , ._.—....

dispor ii cosa-pia para o ensino, ' subminis-

trado um mais longo espaço de" tempo e

por maior-«numero de protese-eres, poes

  

,,_ --,Izr.* -'
_..u,1,_ now...“,

sem sentidos. _

A mulher. em quem, pelos procedentes

haviam “curtido a:; snsp ritos,.havia-sc retire—

Éuhlcu caro Gualberto—Lamento-me de do con IJ::lLi dba, sendo prezo um filho de

não poder estar tonto do ii.-eu amigo; não i"; pa;—:, Id :innos como cumplice n:. alien.

para n consolar, que não ha palavras do cuu- íiltil). Feito o exame pelos peritos, receoso.

solução uem expedientes de conforto, tjuuii- eeo-su que o pobre .v'tllinso fora estrangulado

do a totalidade da natureza bruta nos esma- o espcmohudo. * “ ' '

ªº Sºl! º vººrmisªimº Pªsº “ªdªº" dªãªllltiº ;;ª— .»ts uettioridados competentes l_ractam de

dado o invencível despotismo. spots donos colher ii.-i mais os ierpctrut-ires no lioher- _ , _ _ __ _ _ _ __ __

haver torturado lentamente; ao menos pede— reito :itteotado. 0,55 elias sejam iunsoraveis adagª?) flª—'What na. cinsuaadaras, ;— _— -

ria fazei-.lbe companhinªno dotorosissimo em castigar severamente tatus monstrosynis ___“En biente __ 515“, _" 1" (“__

transe porque estai passando, e diser-lho e o qua pode e SUUiellndQ pseeodallsaila com ___,“ [___ _) “ªvi” É“ 19314 ºdiªr“? ] ª “

repetir-lhe que, para combater 'os desastru- tito notando atteutado, n os povos tl'niliielles concedeu __ _Bsªm, SJ,” Itªliª]! : lua quiçírlkfí .

sos elleítus dos grandes inlortunius com que sitio.-i que conheciam o desve'uturadu Aliado Q iasi “dº; ªo“; (bilião Iltggªºããíºmrr

  

 

O sr. conde Dubosn de Pesquidougyª, desta-cidade. Iodo Mar-ia d'Ahreu o_ Motta. virtudes: da ilesditnãn reunida.?ãezgªªiª-ÍÃEÍ iQSªmªºlº- Por Bªlª“ lªilª albançºníaºipromo-

; ',ªª'ªg- director das obras publicas deste districtu, ?Vondu do furos.—No dia i do no- caro ao posto de comentª ', 5351; _

   

    
  

  

  

 

   

,, .. ......-_,._,.

    

  

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

     

   

     

  

  
   

  

   

    

   

    

    

”-_.—

JEQWMIJJUIMl-íymtnuln-ULDÚIJTLIMMHPtd—ou'à—Éi
-U'tu-|ttiylu—s—tyttª—l-J-Jda'-'àéí'luiªtiº-H

ulu_ , _ __

do physicn, existe uma Virtude que u o rumor a- Longevu.—-l"alleceu_ua Lage; concelho __ L; Triº—,ºu“ 'S : 1 ' «',—', '." :

potencia do mundo moral; essa Vli'lttlld cha. de suor.-, 'l'nyrs'o, llosn Fol'l'dli'd. que tinha 'I“; p , ª ”nª, Jªm-"; 4 lªlªlª libelº-lºg,“.

= . . '— isºlªdª em Deiteltcio do lbd:UUU,—>Utiti reis,???“

    

     

.   . pruma lira morte da

idolatrado dina do nosso amigo e distiuciu

  

iieiencia no desejava, não só por me t'aita- , __ , , __ _ , _ _ _ _

rem OS dªdos Biºªhªºlmªmºf' GSDGGIHÇS para ªãtãoàítzgífgoàííiâ
ª &; É;?Iº'àgflt'lggpâftngfe Pºr (_33 que 5ª? IBUEWSEU Sli-Uliilªllltts, Upªr COllUg&_JÚRl]illtLl Gualberto SÚdFUS [JFUÚUZHJ ”43.55 resignação. ESEJ Vlt'ltltle [uma e de. 115 nunes titi Cilªdª-“ ; ,. » _ _ _ _ ___ __

isso necessarios. mas tambem Pªrª“ ª º'.“ 31 bibliotlheui municipal 'e muzou municipal ª“ dª.-ºf'ªªªºª ºª" "Fªmª ªmªrºªwªíªªªª' em Uºlªihl'ª “ ªlª todos 05 lllmms dº Pªlª vem tel-a os [tucanos de intelligeocia cscla- Neurologia.—Nas ultimos dias lillccc- fluª WW“ ººªlªªpºªdªm ººªºººff'ººº "Pºdiª“? '

.cnmscripção d'ªªlª Díºººªª dependeda ctr- acom achado das. relações das oiícrtas rece: condicoes 316 venda, especialisanou-se com ”“dª ª?".ª “”Nªdª ª ªlª“ profunda º dºlº“ recicla e coração largo. como pir ,czpei'iou— ram uo putz as seguintes pessoa,; : ' ªuªºfªª _úrí!:n3l_|cÚS-_ª'ªª' _— » i _'_"ª'“"“_

cumscripcão ou destino que tivermos Dio-. b,____._Pn.__,__n__s_-__a WWW e ”º __ Fruucis'co'” «.o maior cuidado es que e pratico tem mos-_ rosa_ 1wpru55âu_ª_cumpnu|05 um um,-...,. da cia, 505 que é º meu bom amigo Gualberto. , Em .tl-'ncda :__J sr. JM bruno de Ca— __ compar-,onde Leao e.. Luiz XIX & 'Fl—___ ' ' '

cases, vizinhas conforme o plano gerat'que' .Josáªde Araujo ”mamºu“ pªsºs _ medl- trado cobrirem mais ao mercado lreucºzg 0 amigos transcreveodo aqui, para liuitivu dos :- ,jjcsjgug.sa_ “mm, eu me ,-u,.g,,,,. qua“. boda, ,,,; era “"almª“ presidente da thªliª, l_V com a republica honesta.,- e di— “

se seguir ª'ºªlº ªfrºdºªdªmªªwª sobre (taste puz-“ultimoiuset'e o' muppa estatistica ocm ªªª“ os. nomes dºª “Wºmªn“” “ª ªlmªªllªªlªlºª Dªº—“l ªª mªilªãfªdª mªnªdª; tiu perdi a'tuinha litbn querida. A ferida ca camara it'apietta villas—imª“ ' ' " “A A anªªtluudaliªoasígãcgãilerijgiii"tªtiª
nª .ª je-unem

 

jdque entre the 'não podemos dar, com su- gsm) gostarem—ornamento oinsossaotemeutu WiªNd tlegoa :—o sr. Jeso Vaz de Lemos _,, _ , _, . .

mituaute dor o porttitor, o que escreveram a ,;otejiir saudades. que, aorta assim, são a Soltascastello Braoci. abastado proprietario emNneuto._—O'uevo noacio e.u"Paris ª

.ublje.,ª'lt113l15lª Hºllºlª '“ Cºrrº—ª'iw'iªª'ftºlª'dª unica consolação possivel para os paes dcs- d'oljuclla villa e irmão do poeta legit'mislª, “ªº"ª'º'ª'ª" “” tteude, arcebispº“ dª Benº'

Cºimbra. º Cºlªt'ltfl'ºil? fiºfl'ºl'lºi um HSW ventoredos. que-sodium resigoados a desdita“ o sr. .lit'to de'Lemos.%%Éª-ºiªif?” vento. Pºªªªiªf'ªºllº ªmªrªm & bªãº'XiÍÍ' fluª ' ,

nente ;da “correspondencia, e oi dri“ Garcia, de po,-oe,— o mais ric» too.—touro de seus mais ªàoondessn de LÉsáepaí-Ni dia 5 m'lªªººªªl' dª “ªlmª "50 tinha ªindª.” hus- —

ninjdos mais _disti_t_ictus-jti.tumbt'05_tiº Cºrpº íntimos e puros clientes d'alma. E :] sueli-. de novembro de teca. p—iouodepols da inau- lªlªlª ªdiªdº Dªrª-deaeinpeuhar aqnetle'car-

ªdºtªm? tilt Univªlªlldªdºt mºrªl”—“ lua. Gualberto, era um valiosissimo tlicseuitº coracão rodizial do canal de Suor. o sr. de' ge. Pºlª Gºªl-"Fªinª“ 33 anitos, ºfpoatíiic '

,-“ªUUl_f[1tlgttUllejiltttJ),l-,tttlpõ ªªªªbª dº, fone de virtudes e amor liliel. 'l'eiiho muita punti Lesseps , conlrabiu' “motriminio em 'ltmailia Tªilªndiª“: , ' :“ ªªiiíªªãmªafl'ª—l

hs:,coracuesºamentuistuttistitª pitªs dºªdllºªºª do meu amigo e datsun senta companheira. comª a bella e sitooutulcii Author do Ura— ªo —-Qttd prºvª isso? Leão Xero papaiaos

que-“sodium a' mais cru-dame colocada. ª muita peuai.“.ª.“?Z--,i,.,sl.í,i£ ÍT'ªl'L.;,-,__,' , garil. sub-.bin iuglozn'. natural da ilha .tiao- 3? ªªªºª'aº ”Ullmªn" ºª Sªlªº ªdª'ªrªªª'iºª.

_Depuisd'uui lºuvºrªdªºlmeªlºe;fªª'ªªªª- E «Se ahi estivesse na occasiãe solemno— ricia. itpiidriiibaram o colocou imperatriz. lm“!mªl-""dªdª ªº stª—ª 'ªãpifilº'ªiªª'fª'ªíª '

ou'fdttt 115; tlªlªãªsºªºfªâªª mªlª dª noite,_a ímente triste, teria pronunciadujuutº dª Cªul- Eugenia e o ktiediva ISmail-pwllfl- "_o—m ª“? Mlªªªº'lªªºhª' —tim ªªªªgrªmª dª Fª"
or ventura his' ris roteiro que illidiiat Pochii, sobre »quem'

peso a decoração de assassinof doi-peoulti-

ttto soltou da .*Turqitiao. legrourevadir-sedat _

commissarios que nos diversos centros sa-

tisfazem os pedidos, e tinaltnente quaesquor

outros esclarecimentos, cuja, divulgação se:

je;de_utilidade,,puhtica.,_— _ , ,_ _

r—àªO'traliatne doer. Batalha Reis dove seri

de grande alcanceípara a nos'saagrienlturn,

, Seiºa'rnm'gnia seguro—“parao comprador es-j'

;traugcim, indicando-lhe quaes as «melhores/:,

qualidades,,u; quaes ',as- condições 'em que,

maietnvoravelmoutu se- possam obter.-Seiª

' . " r. orisso timitan—
, _ ,

ãgºagumnigggsppjããgngéãuS.Pcomo
d'e't'o, só a di) _moyimeutu,_li'd3citilco

niJ_ Illtilllulº de ato-.

Diocese que tenho a honra ,de governar, ª'ºltºªl'ill'llgª- ”fººtªge.“ Pºgºdª“ %.

rmittaíme V' Ex.“ que eu declare. antes E" Prºª" «1 Situªdª? ª º __dºutltº _ ., _ q

ªgindo que s'º n'esto negociu'os' meus “_ acabamosruutazer atencao, que _.i vefeaãaozi

seios pudessem ser attendidos outer algum 'ªºªªªl, l_ºlá"ªlf19',ªºlª_i_;e"gtt bàªgfrâtfsªàº'miã «

peso. pediria a V. Es.“,e muito encarando—“ “ºiºªi”, linfª-pªlm? »_ (De __ ama ___;

“mente que nem lhe addieionasse-frguezies “fªltª?—.ªºªakªl'd. fªmª ºf!" it t'º'ª'ª' 't.

(das Dioceses vizinhas no caso de ser alguma ."..U.iºiªâllêlª—ªsªl'.ªrçrªªªl.dªl-..º
ªªjª-',º gºstº

" -ª- « - .“ ' -' historico 'o'sr.” empate oie—sr; uau" czar

d'estas su rimida, nemlhetirasso noche—- , , __ __ ,, __ , _ _ _

' mª das figª "50 Pªriªªºªªª ªºªºª'mªºlºf'j, ªmº ºqímª'ªªªi redactor flª,”,ªíº'lªmºªº'f ra de tudo o interesse para os vinicuttoros,

No primeiro casa. porque será diurno e ªnªdiª-imª“hide aº'sessão'solemue'di. o torueeerem oo'- sij. “batalha itets a' major; ; _ _ _ _ _ _ _

< " : Gumm poseivel. ªt?-"Píºãwçues “. eSlUJYBSCI'GXW sr.“ Dr Cºrluuªªmuºliªwº' Valli; suª; º“ da Sua (]UUl'illª lilha u merecido elogio de % Uaiu poetico anecilotii. P

 

 

 

TP' ? '
Jªw-'" Tre—;:

 

  

   ha de custar algons'desgostub'..st136llara dlb'f . _, ,. , ., _, _ , . _ _
_ _

ciptina estabelecida n'esta'leºººsª ª iªuyflª iggrãgªfààãwlªsªggrâgªºú'ígãfíªã“: Pªlºmª", ;" _ _, ' _ . res,'t'oha unica donosso estimarel college [fm adordvulu dB,—,mas“ menina, e comum—iu tªticª, relatamwos biogriiphos de Lessopsa

'. . do muito tempo e de mutlª_PfªªªVªfªªiiª ª, ao“ Som 'lo ªdevebdo'bbse'lrvar-se "actual—' #63va Sª'-. Sºmªdº . Guilhermino ”Uªi , , , sobre o seu ateu-Je a corda do formosas rc? proposito dfustas segundas nupcias d'aquelle , ,

Pªºlº d'ºªªfºª Biªpªdºª que PºR-Vªªmªlªº 3 ªte 'o' pr'ii'ri'aiomacombinedo “gªg. Berrini esteve em Madrid negociandº uma «GuatbertuSonre's,lt'inlia'a'peuasfit) “outros;-ã cordações e immorredonras saudades que-ii que então chamavam profeta, do [impressao 'lorquta, logrou evelinse da prisãoide'l'aii':

aeeexem ;,e eu nem queria BKPÚF'mª ª 35' ªii. erguiª-"municipal juncta'iteral de' disª— 'º?ªl'ªli'êªº._t303iªl entre ªS_ dªfiãullilªl-lllªilliltª (.D'etada d'omu inteligencia—pouca vulgar, 'sna ,,,—imatura nºs legou. Não pode, por tor- soberano ,jammmmmw lª?-ã Pai-tiram logo consideraveis »i'orcas: ein

tes desgostos.“_nem __desviar a minha attªªf, triet 'f' over-nador civll'ªigeneral do diviSãoí ntnuul_ar_es.__its_b_a_ses provisoriamente _accei— possuindo as prendas.,mais _apreciare'is-oue' % maior, prestar.!hg esta derradeira vassa— _ Agu-”Mu uma ”nºite º » sr.'de Lesseps' demandado fugitivo. cujo paradeiro-se des.-

câo dºs trªbªlhºs que Nº“? presentemente,; tem;,rªã lo' ar em camarotes de 1 ““ordem Lªª'º'ª'ªª.ªâªª'ªªº ªª.—'ª “gªmª:—Pªiªº“? Pºªºill ilªªãlíªªlllªº? lªmª mªªtªªi Lªrª,,ªllê. legcm'do nosso cliente e do nosso admira- em casa do 'senililho; em l'ortvSaid, à qual ººªllªºlªc mmamvmmm "ºã'ftf ,e“-

“ “ªº!“ªº'ªªº'ªººªºª' pªrª "ºw“ “fªvº—;;; º tdreeafcae dalieoottipúa deSctdtrtbªõºiitzZ; &]???..ºlªP-ªª'iºªçª'fllºâlªºª Wiºiªªªfºitlºªªºªj. Íªtãlfºªiºª'ªlªíºiºªi.“ ªllª º.ººªªº'il'iªºr" Hªª- taOWW ...-ªrª“ haviam cºncºrrido varias Sºitº—turns. aminas ªulª—”'ª Gºª ªliª'ªªªªª “Hªwªii-“fºrªm?

por Íªªº bªlª dºulª“ “"ªnº Sãº ªº ª_ulã' ããepreáemr pelos srs. ttodrigoes (355133, “ªº?“ ,“.ª' ”ºiii“??? l'ªªºªºfªºifªºª tªlª-" 'Yiªªij'lê'ªªÉlºflºê' ºiª-' “tªº ª Gºliªªºiªªi'ªlmªjí |:: não entender que a publicaçãedu minha de esposa d'une ultimo, e entre ellas & me. ªºªuwunlus na' iai-assi), _ __

primissem as ªlunºs“,»,jetpeirta e dentro. E , belem ...ª . ,mmwí-ÉMQW-WW graphieo'em todas as lltlttus-gttttlixtttltldycS-i .gem—Vivn. (toledo-quanto '“liil'tltiªhUtITO'Vlt' pªrt,,” pode aiionuapequolla falta. an_DluDlil—. ninaÇAttther do Bragord. uii occasíãu de re— âCongreeso tipograúoo.â Encerrou

porque. ªº lªfºhªmªªº ,“ snppitmirem. ou .sg'sL pºrão,” ,,;siammªããmdo'd(que- Lªbºlªffªmª'lªº ,“? Cªmªfuªlºªçª" Pºêªªl,.fª'- ""—10395“ " ' ' ' rio, puliliijiie-afgcfásêw—íªã ”2.1“? ;;;;Éml, ccber-se um acetato de rosas de Joricú..'que os seus trabalhos oprimoiro congresso tipo,—%

çº dizer que não podera deixª? ªº “_; l_tftff! brapelu reseectivii tribunal os “___ ltobcrtv lº_llifâ'ªff “_ ªfiªdª“ ª_ªº filiiffãdªiªlªj'ªªºª flª-ª' _ U 50,0 Cºffillªº d , 'ª'—=== «Minha mulher" profundamente commo teema virtude, no dizer das mulheres orion. grafico de ftospeuha. reunido ein-Barcelona:»

— esta de Cºimbra a maior 94le ,ª“! flª—d ”suª Wª negocio «dº gunmªãulem na bºª ttºªª & mutuo Leªd cade, convencio- de alegriaquando praticavoa sautavirtude

infectaredenção-'e'prestante amigo" Joaquim”

 

    

      

vida, abraça sua desolada esposa e aperte a teles. de conceder o que o possuidor deseje, go?-Doresto as sessões elfecttiailaspelqs cpu-.,» _. _

dem 1 mais; “ate? -  

  
de Aveiro dº ?ÍQ- Vouga pªlª “?ª" une eª rua da-Bainhariu ., os commerctautus Vas- ”ªdªªfªªrº i'lªfl'ªªª,“ ºf ªlfª“?“ ªmªªâº 'dª'ªjll'lªíld'uf:WWm mão do meu amigo. e eu e oito partilhamos se abrem e corolla pouco depois de postos ratios tipogratiuus,—'reiuuu it or

- - . .ª . . . ...,. .. —-Uc t de janeiro 4 .lt gde agosto de pessoas quethe;o'i-aro,dedicadas e que sabiam mª-w— ' ' — O sr. de Lessons tomou as rosas .e dis- Tinocordeuse em que, de do.,- agil msm.?

  

. .. . ' — » una para . . , . M.... .,
Geimhr'i escasso-aindª dº "º vª a . . . .. - . irª-““'"? »

cima. e dão hoje não devª Sºf—' ª ªº Lª'f'ª' rua dº Almªdª“ “""ª & junct'i geral'd'usteªdistricioããb __ô 13:31, os impostos toduoctos conto cereaes _quaulu volta aquella alma indecente :: cheia

' '_ -' i l i » '
* .

?s. João da Foz, iii'de setembro de 1882. tributo-as às :idtilldf'ils e estas deram-se nos,-so realise um congresso _anatogo, pora—." ;— _

 

' talvez da Batalha pªrª ºlmª'ºª— º.º"ª'º ªº de Obtei'dl) juro m, 5 1/2 ojº & omissão da Priªªlfªlmª “13.110?!“ “lºgºff“ “Wººlf” 'iif'ººmlªiiº,_st'_) iiudb'áástm ªnimªl?-sofª mu-ç .. , — - , . , pressa em connect-os em vasos cheios de introduzir na associação“ mformas acceso,—

julgar mais acertado porqueeu ª.“?owuhº pªc,“, fte ºu-eoenooo ,em do emprestimo diª 'Uªtfjl'ªfl'jl ,,º'yºfllíªdvftª fªlª“; fªtªl “ª ªj nal—”Quit .a'rEsiguação venho aus odectuosos' ' illaiuuit Emygdio Gitrciu. ”gi“: agua do Nilo. Passados instantes, todas as Ihailespela experiencia. pªrty,; :;

. cºnhecimentºs ªlgun? topographIGUbÚ-lquºlº' dãºuhibr" &, 1873 na i.?u'JUl'luuÚlii (I'd filia" gun ÍJJJUEÍÉÉEÃIL l'UiS, bUUL'lã; [BAMBU &"pr pagã, que SB VUGLU n'ljmil [riªm “ªnimªçãº.? ,__, . ——-— . fUS'tlS (JBSillJfºúliill—iimo excepto Uma,» & dll :“ 05 [JUI'ÍllLlÍGUS dó EBªrcelnna.elºgíªm_:º-_ .

' l ' àºlequdbuõg',“""“ " " " '“ iii QUªUdÚ SU 'ºáttªlllºtl Pªlª ªmªdº a noticia ªltera suliragiir a sua alma. e honrar a sua menina de ttragard." sentido conciliador ,, pratico d'esso cougreslq,

memoria, celebraram missa manda os srs.: -— Bum vc, minha seiihora—Ádissudhe se inicia ““ '-“'fª—*—Ttçª:ªª+ªªfªfil,ª:;—fªiªªvl.os,

 

erª —-'0 rendimento das estante.—; de Nossa da sua morte," em todos os rostos se via a

Senhora de Nazareth, cujo [esta se oil'cctnun tristeza, em todos os labios a expressão do

not_oos dias ti,“,lo' o lll de setembro foi este mais vivo sentimento. pºr ella e por seus

nuno de izatesooo rei-s quantia.-; que foram" boudosos' pdpªªwçvmm=w«g:,:%c

encontradas nas did'et'cntes caixas _:_uoi'ecw cºrt—l'] que seriam vulgariàaudo assola vir—

liçãº.“?TT"':“º'ffff'fi'ªª' ,. í » '«'»L-'—“-*'í." .. "º- tudes, emborasempre ' 'dbertndas pela mo.

' ' .. . " -: Ste neto osso , , , _

- 3333425335; âíãnwbrºçºq _p fdãàig' 6003009000. Como nao se preencheu a tu-

. . «- ' ' . '-- ta'idado'iu º'ubscriirào foi no dtd'10"bõfl.1

- ixo secondo caso, porque, cliente ._1 os m'“ ___; ___ªu ___ "lr; _:_ li % aº “mªu to:

cimn e (» alicate que tenho aos meus dioce— É __ :“ ?ª“ ___Í __ ___; »? , _ ,

sagas,“ e os laços recíprocos de continuar “já; :: 4. 3% r_'

de amor que dezeseis acoes de convivencia » --, buspcatleu o _sua publicacao _.i Foi/io

(: de boas relações tem estreitade cada vez il'ovu,_miis temporariamente, Segundo a_de-

mais entre nos, custa-me muito e consome claiacao queluz, a respectiva rcdacçao. ªfinª—4

verdadeira pena que elles a;; re se superem & -— lteassumin as luncçous de secretario

 

t—"l' * 1:

êle-ª“ Arcebispo de :iietyleuo na capella de 5. Fernando do Lessopm—nâo e minha a cul— rª” Danilo:—limao na quer ' ieiraein Pa'-

Vicente de ppm; m.... » .. ,. . ., pa do que essa rosa se conserve fechada. '.. ris. pelas li tiª). h'oras'da manhã. um danilo".

Tr.-:Af'cytll'tlálç e arcudiago Dionisio Ribeiro Mais queira declarar-me v. e:.ª o que pre a doreto, entre .tteyer. director do «Gauieiârls, '

Garcia. prior de S. Martinho dn.hispo; ?Jíf'“ tende, que eu de promote procurarei satis- e o banqueiro Gastao Dreyfus.'“:*;cãstgci-.íi,r'ã—T€ z.

en:-Aoioaio olaria ltiheiro Gouveia, prior da fazei-a.rªíªªªªªf ' Tiª,; 'º .. ' - O primeiro recebeu um ferimeutoi'tto'. ..

Vinho da tininha, com assistencia de alguns a — Obrigadissima,——respondcu alta.-Zhu queixo, do que lhe resultou nina preenche

amigos; ª“. _ '“":ni- “:“-"ºiªifxzfiruºra pretenderei. o que v. os.ª pretende.-*r— morragia, teve porisso que tormiiiar'b'cem

winnie da Costa Pinto, em cuja, pai—echo gia—' N'esse caso,-oque pretendo ;, ser os- bate. ,__. ,; . .. ,.

 

   

   

 

fr“ monotonia,instancia ministerio'da. liliªnª???“ _ “___“ ___

iªâtlºªuº'lªli ªluw'ªªth'umº ªflºªtlªi ªº º luª "º-% l-qutein realisou-se pelas ii horas de lar-
'1'”' '“ ..., «w-.

  

 

  

 

  

    

. _ de mim; e a minha pm;, [, pjnlur ainda por geral do governo cout d' este districtltli eget,,rio;:iusr“T conselheiro Lºpes Branco, os jeitos de, na egreja ' de Santa Grunge funeral de _ ___________________ __ __

' saber, como sei. que ªllª—“ª “tªl um “vidª'—ªlº ª““- Jºªªiªªºª “ªº,“ “ªmºrfº“? tªg,? lª,—ªªª" *ªº ªlfª“" ªº Plim dª lªgºª ª — “ªmªnhª, ºª desditvsa menina-Wªflª—ªª—imªãe de Santa Clara d'esla cidade; go,—_ , . _ pose de li. os.“ , . _. “titi“,“í'i3; :';::Os ingleses no Egyp n."—"t senil-(Jºª

profundo com a sua mudança para entre [vigiªvª ºu; Uªºdºitºªnfid» Www-«mª u_elegados “do'ldatttizt 31131073, Portalegre e na Ubi-rerum todos ao tiemploa prestar-lhe na“ José Rodrigues Cravo Branco, prior de .”f'O sr. de Lessons. que nasceu em Ver. le observação é do um periodica“londrino: 1—3???

Bispado se ti kilº? ºs “bí'ilªfª'ªlr ", “tªº ”ªº jª'—' -— D osdo º Willª-tlm) dº ªªªº ªº? 0, (i'll lªilª ªº Pªª'ãºªi '05 tiquscl'vªtiut'õª “aliªdº.-_ as ultimas honras, desde“ ”ºf. pessoas mais Santo trai-rior of:—;? . __ suilles em 1805; tinha comº uv, nuno,, ., ª “jump-jm,- m Egipto. apeám- .er dello. rªlf-* ,

esperam. Correm “este riscu_ principalmente ido corrente dospachorainfsu na “353.361 esta hUimp—I'ii o Volto—du Passos, os escrivaes o, gradus'atcns mais humildes, correndo 'mui— Manuel StttlUUS'dª_ rna, prior dos Co- menina da tiragem, que vira a tur. em de- tus lisicos dos "05505 HBDGFHBS. ,_.__,_.._.__._Z____,___

os povos do concelho de contou e alguns cidade com destino alnglaturra tº:..i-.._bois. tabelliaesdas comarcas de Fronteira,“ ilicit- tas l_tt_gl'lu.ttts__'tltls que lhe _u'tittliddlnuz mais no vãos; Wer-nm , ;,. . mmm-Ó de .lSlbfh não contava umª vinte ., ,, O general Wutseley & cego de «um ”:“-___ __ .;

dos do Côª Pºr ªtªlªiª“! mªll” ªli"? “"ªº Este cometerem vao motim—Jo cada Ver: mais curdo _:ittl e _Vaile de'lªnssos'u e usei-ivan perto a sua juventude, a wit belleza :: a sua ª Francisco Xavier Nunes ªtiragoso, prior cinco.“.urr- -- , . , ,” sir Evelyn Wood [& compioinmeoro, ti”-,ja » e aº:,

da cidade 'do Viznu doque do de Coimbra. duãguqulvjmento, Decerto que ele o-hm do do juizo: ordinaria de. Vianna ,de, Atemtej,o.. ”bondade. '. Í“ , |W_“rcr—efr de S. Lourenço do Bairro; _j * _ A condessa de Lesseps tem demonstrado () general Alison tem apenas .eu tirano.". .,'_í1 '

Porém "ª “suª que agora lhes m' ""º “ª' ªªª" esta (itªliªnª-“ªº ªº “lºlª?“ valor. ªº.”
Cªtarata), tª'“ Antonio Rodrigues de lªaivafprior' do esnberaetemente que e digna companheira -«--- Noticias do reino. —-l)c divers—ii ne.-';,

 

“W

serem de pedir—me," tanto os Glorious cºmº parior . 2:000 contes'ªmzªistaroe, ..-:,

«' “os Seculªfªªi titiª iªªºf'llªsªª eu Pªrª dªº É; — Durante o meu de setembro importa.

sites não fossem desmembrados dª ªlººªªª ram'se n'estn cidade Bali,-dbi. trilegrammes

, -, -- -. “““““ “ªrª“ "'“ " ' Mªm“WW—533m

creio, peloministerio- da marinha, "tendente

:: restabelecer a ticl execução do. decreto,—de

7 de mato de lBàb', na parte queºssuª'ret'ut'o-  onde fo'r'amdcpeeitadoszhs restos mortaes. _ _ ,,,. :., _ __ ..

ªcidental de Fonseca Pessoa, prior da Ca- ' Tomou parte, desde então, em todas ªs noticias: i—íª-ª -
"?“th em seguida canudo n Libera-ruca ._._ ,, — —..._ ,.

orchestra & Vºtºs; 5 rapinholrat suas empresas: acompanhou-u ii Italia, a Pa- Passarei. H.;—Do Goiiioicrct'o de Furlan-Ui“ ,. .» ;

f'ªª- “ ' ""' . '-
, ' “&"ng

- , , ,, , ' _ _ ___ _ __ .: _- « ' A ,,,, f" ' - - - , _, .:.". ., ,. ,_________, _ ." ' f _“ _

,.»,— ,

    

 

   

  

ªí:; ao. lothaotiíciat publicou hoje um de- $ No centro elevava—'se'tm vistoso

, , do grande homem. riodicos de nata transcrevemos as.,segu'iiuo»
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«.a __ .,__

"ªº «— »
  

.t . . -

eguttdojse & absoliucao.
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:lloutem re::liaouvsu. u'usta cidade, o onde eeld rior-nit :: meia [olhar . Jºia.“ me ,[0 grande . . . . .

' ' Pªbliºista Antonio ltodr: nos . Agenda.—Esta nesta Villa :: sr._ wis—
morcado mensai do dia :o. Esteve bastante «jornal em meia folha»; linha 33.ª ,.onde se Sampaio :: veriíjcaram h:)p_[__e_m n:: ,g,ejf_[1,3 conde de [mpi-,, de 5 Pedro do Sul. _ »    

     

  

  

   

    

  

   

  
  

  

  

  

   

  

   

  

  

   

  

    

    

    

  

       

    

 

   

  

 

   

  

 

    

_Mlmo sr.são obras de sobreligado ::prateado; nomeadoJair. ordinaria do _Arco, comarca de

que os folhetos despachados pelo sr. Janus " ' —Cabeceiras de Basto.

  

 

   

   

   

   

  

  

  

   

   

  

  

  

   

 

  

              

   

 

    

 

  

     

  

   

  

 

   

   

      

  

 

    

coucHrrido. _:ts :;aasacçõos commerciaes p_ua le ::]dºmtiuem, Inia-se__canometteram: linha 5 Dnminpos_ «as,»_,, __ _ Fez ªmºs na quarta_,fºi”, o nosso [qªl gªiª ªª ªii-Mªq" Gassels, são impressos avulsos :: que os “_ __,__,.__ Jºsé de Oliveira—Gaucha.“__-__emqu _

se :: actuaram :::-ao: em pequena esc.: a. :“:8. , cod.: se |:“; «133: 9.7,leia-suª :13 e MVnpor Kate Froster_Este navio respeitavel c::niniendador amigonar. Manoel, ª ª' '“ " ªª tefactns despachados _p_eio sr. [tornos [ªinto -deJuiz ordinario da Chamusca. .:, 3.11, ..
  — liouvctambcm bastante atinencia-de gado

' bovino :: suíno.—0 vinho tem regulado n'cs

te concelho :: circumscripção desde 466000

; 22353000" ::o lagar. 'tem havido procura;

.i'ãulitJU-Étu iii,;utntte traiteacçoes. ªma—'???

=»— ti:: noun: de quintafeira. (: meia nou-

tu, houie um abalo de terra. caminhando

da nascente :: poente; :: a sua passagem

' , nesta cidade foi rapida, sentidoose ainda

assim um rumor :: um abalo bastante vio—

' lento. « . « « » .:.-...:. = .

-- it:: oito ou ('e: diasque,depois das

!: hora:: da manhã, se tem visto ao nascente

acomete de que tem [aliadoa imprensa.

Nas etanol—: em que o nosso borisonte esta

.|!er do aureus. apresenta aquella astro utna

enorme cabellcira brilhante de luz,“ :: mni—

tissimo extensa. O astro rne- caminhando,

para :: sul. para onde tem inclinada :: coma.

ti;: liinda quem agoure malda ::..—::: d'es-

tus corpos celestes :: teem como certo que

elles prognostícam calamidade; felizmente

são já raras essas pessoas que desconhecem;

que os cometas._ como as demais estrellas,

toom de cumpri_ :: missão que o Grande:"

lhes traçou. . "fªrrª...WWW

— t'ao em breve começar as obras do.

nero 'quortel d'esta cidade, e dizem-nos que

so concluirá :: [rente d'aqunlle edificio."ui

. -— 1«'allccen na segundafeira, 9. de cor-

rente. no hospital da Misericordia d'esta ci-_

dado, :: icicliz [ogueteirc que por oceaniac

da passagem da [amália real para Lamego

,. = [o_i. rtctima ,do uma eaplpsão de foguetes pro-

::imo .: estação de caminho de [erro de P::-

- redes. como em tempo noticiamos.» ' = «

it:-:co.: 11.-—Da Vo: do Douro: = .—

[Algumas rendas, posto que pequenas-

se tem ultimamente realisado em vinhos oe»

nossa praça, regulandoos preços. conforme

as qualidades :: proveniencias. de-E""DO :)

12:50:10 réis. ainda assim E: dcsanimãdoro

estado o'este importante ramo de commerci-

eutro nús, comquauto :: novidade se] :: sua

perior em quaptidadc, &, pelo menos. igual

em qualidade :: do anno preto:—ito.“

-— Sem nenhuma alteração de monta des

de a nossa ultima noticia.“ contiutia :: baga

de sabogncirc :: colapso entre reis 25:00 e

515.30 reis :: rara. medida do Begun. :. :::!

Vitta [isac [ D—_D__c_ diurna? de Ville

dani. - « .. ' :

«t) agronomo inteiro d'este districto.

  
são bengalas. : ' -. .

 

20»; linha 663, onde53: Iê aterra plenamen- nao entrou na quarta [eira como se espera- liomcm de Macedo da-Camªra e Mutucª =»
ton. leias»: (terraplanamentosg; linha 67." ,- ra. Apenas bontein se apioximeo da barra --_ Partiu paia :: Figueira e Beira Alta
onde se le «sein», leia-se (seja»; columna pela : o meia da tarde. Da torre dos si- 'mdigiessãu de [Bºrtºlº " ªf- ªí“-103331“
2.. line.: ED), odde se lr“. (continou; leia-se quaes purgnntarara——lhe :: que boras'tinha de :'delle, comsuases.“:l esposa e sobrinha.: »

cranttodav; linha 68..mais se lê andinos—.«. passado em frente do Porto. [:eepcnderam E_,—-—Regressouda[franja, 0_Sl'4_.Jºsê All-'
leia-se :nabaosa'; *linha ti!).ª, ª onde se le de bordo,". que ás [0 e meia da manhã. De:; touíu l'ialdaia.

, «cn:-redhat. leia-se (Glll'i'e-“lfíSn; linha 76." pois disseram-lhe de cá, que a maré era 53 Er— Um d'ustcs dias. umª rapariga. de,
onde seªlé «não lhe». Icia=se anão lhes»; li- ás :cm horas. Mas o vapor continuou a na- Castanheira do Vouga.indo para :: malto,
nha:3.“. onde se [ti .::: Beira». leia-se me pegar, passo:: para o sul, e foi encoStar-se calcou'nmn"riborarqllª'leslªvª-nºººªmiultºt«
Beirut; linha79.ª,1onde se it”-. cp: ecocqsr :: praia, onde se acha o de modo que só 'e que lhe mordeu em» Um dªdº 55305 Dºª-'
lei::-se carecem; etc. ,; por milagre se poderá deseorascar.& ªª«= [: medecina declara-se impotentepara a'
gs Enocmmoda—Tem passado.oecom- & Agora osprqmenuies,quenos parecpm cura e a pobre rapariga, estasemesperancáí

mudado de saude :: nossocstimavel amigo. importantes? . . .. . » . ...de vida.WWI—FW“
:: sr. Arthur Guilherme Bandeira de Castro. ir:-U.::-eim ps.—oo' há dias para o Porto o ªo»: —_ Uma creanca-do lugar d':tssequin8._
digno recebedor. da comarca da Feira.“! Fa—fJ piloto de numero Ouvidio Lourenço,alia: de em quafito os.pacs andavam occuppadcs a::-

nomes Vºlºª [3810.5611 completo restabeleci-- dirigir amanobra nas aproximaçõesda bar-_. edificação d'uma casaproxima, cheirºu-58
mento. ,.....-- “““”—”*º* ra. Esteve no escriptorio de Belloniontmo da lareira,_ e o [ego aicançoglhe :) [acto pelº

E 3119333310an dª.cªrteirª-TRS foi .com um empregado da companhia'de mi- .iado posterior, 'qneimando--ahorrivelmente.

pressao dª L'Sbºª OSI“. t'raocisco XªVÍºf (1! nas de Brera! para :: “Cantareiiaç'f Debordo, No dia seguintemorgan. . » '
Sousa. digno delegadodo thescoio d'este porem nao quizerem recebe!MW l":-3 — E' no driniingo,Í"»iiolugar. doSardoá.
ªlâll'iªlº ' ' ;?" » ª Os pilotos ao avistaram" o vapor ditipi- -a [esta de Nossa Senhora da Guia,. cam 5

—Í ªmº Dªfr'l ª prªiª dª 5 iii-"imitª º ram-se nas catraias zi praia de S. Jacintho. “Sacramento exposto, missasolomne, sermão
sr. ilanoel Fernandesl'homae. e::carrega- Lovavam um.: bandeira e d' alli lizeram si- e procissão acompanhepela phylarmOnica

fiº dª fiº'ººªfiâº flªlfªºflªilª (ªº Porto em 'gnal para que o navio se liacsse ao mar. da villa. -.3í-“= _- "
MªitºMªw—'-;.ª—«mé' 'ª'—?ª"? Bombom de bordo não fizeram case. As ma- F—No domingo canta a sua primeira

»“ª'-Sªmª antcheotem Pªrª ª .ºªiº'f-ªl º sr. nobres de vapor foram todas por conta da missa, na egreja das Telhados :: sr. José
Manoel José itiendes Leite, governador civil Bªilªdº—' :) resultaria foi en:-,uma: na praia Ferreira Lopes da Veiga, acabou este anno

:]estedi'stricto,“ :: Em de assistir às exeqoias de "_,-['n [[º caput e [um mmm&“ cºm distincçâo :: curso ecclesiastico do Se-

ªm ººªlººªllºm “ memoria dº Sªº dtlecto .No local do sinistrogachavact-se todo ininario» d'ArEIro. —-«ª- ªnª-ª ' *
amigo ªdecano dos Jºrnªlismº:[íºiººiº “ºf (: pessoal'da. pilotagem, :: sr." capitão de stª «— T'etn chovido muito ::estes dina. Os

drigues Sampaio. '.»= = -. -- =» « _ pong ,, o sr. engenheiro director das obras rios Agenda e Vouga levam incita agua."—

F—Clªºilliº ª ªsª! Cidªde º 3'“Lºlª Cªª' da barra. lista na praia--mz':r tem mais cin- & Regresso. -—llegressou já de S. “João

Gªl") dª Cºªlª- “Prº:-'ª'!" dª ªlfªºªºªªldº co palmos d'agua do .=1quea que exigia o da Faz o ;sr. visconde dManeira.”
Porto, ª Em de tomar conta dª direccao dª vapor para navegar. Se :: pratico Ouridio É Substituição..—-.-Etn-' consequencia do

dªiºffªtª'º "Bªiª º'dªdºv " ' =» -' _ Lourenço que o capitao não quie receber sr. kernaudes Thomaz se ter ausentadu com

'Arremnmçoesi—No diª.“' dº novem- das alturas do Porto, dirigisse :: manobra, licenca paia as Caldas da Bainha..reio subs»

ªgº proximo “º ª !Pl'ªtiª. ªº Sãº“??? º'") :) Koto Procter fundearia hoje no nosso por— tituil-o na. delegação da alfandega-clan 'as-

terrenos marginaes'da Bªnzªi)“ "« 31 dª [o, e nos não teríamos :: registra: mais um [tirante Ler/. Estoi-'eu: Couceiro.&
Mealhada :: Olireira d.-taomeis. 9.339.133 “WWW,, [w, ir::pericia d,, [[:[mi ,,çãg “"-;“ :=“ NascimenBP.—rlºesp_uáãl do sr. dr.

concelhos dº "'"ªªªª- Mut—trªncªra- :.:. 0 [ap": [ora fretado por 500 libras ster— .::::& itodrtgnes Soares de:: :'t in:. em robus-

_' “Nº diª 5 ªº mesmo ºlªª arrematar— “5,515. e vinha de Newcastle com carrão de to menino. Os o::sscs parabensm'ª"

ªª'hfº .)? fº'ºs pertencentes ª mªfrª“? pedra p::ra'as minas do l_traçal. Parece que Homenagemaàntonío Rodrigues
do banttsstme de N.” Senhor:: da Sierra,:s [_.ºsalvará toda :: Pªrgª qu: se acham se- Sampaio.—Vimos tambem, como obcum

:mppstos em bªªíf'ffífºl"ººª'lªº “ª aura. Se o casco :: quese capot:: condemna- soldado da imprensa, jantar a nossa corôa
__Bif'ºwwªiªi—="“www dor"" = . - - de saudades junto de busto do eminente os-

"E no dª“' ”ªº tambem “ praca 8 ...::No local de sinistroromparecoc lotzô :: criplºfs [lilºLªillº'ª-ÍHÚSWU- ª que os iºf"
[óros dª mesmo confraria, Sªfªdº b'impcstos alfªndegª [3 me_.cogsp] ingloz nesta cida: nalistas poitcenscs honteu: cercaram no
em bens de Aveiro, :: tiez ein Illtaso. = de ,,... .. . ..?—.=.“É? theatre de João. l'azeudo-the a sua justo
I:!Cheia.—Em Consequencia das ultimas _,, 'fmbaiiiono mar——-Não o tem hiri , :petheosc. , _______ _..,__.J._ :.-.

)ãuuãâãsigeíglvílilnliechatªf::«ruas dª "ª,“ªªª de nos dia.: proximos [iorque ombraveceu. ,. Desastre.—-—Uma cr lado que o sr. J. A

[_ Moeda nove. 3,er __ ' :')-td mª«' Parece porco: que está hoje mais __honanco- d,: [tecendo tem na sua quinta de _S. Ber-

- º ªflªlªl ª ºº 5?» so e que prornettcrá [, tr.::belho ' - dardo. ln: hontom dar tipo:: aos bois de la-

;... -— Narnia:) de Jesus :ileíandre—exoue

rede de «l. º substituto doJuiz ºrdinaria do

Crato.%'—".“: .*;f?“ . '...-:.“fv'ª'ªqtgãgêª

3357- Jºsé Mªríª Ludºvico exonerado dc

escrivão da comarca de Faro José Joaquim

Peres, nomeado p'tra aquelle oliicio. «=***—'ª“

:: —— Annibal Pippa. Fernandes Thomaz

trânsferido de escrirao da comarca da Louzt'

para a 5. vara de Lisboa.

.. . -—_- Filippo Eduardo Loureiro da Gama :.

idem da comarca de Mac:: para a da Lamp,

'É" —— Joaquim Clemente do [âmbito Santo

:: Silva,—nomeado e__scrirao da _«comarca de

Marion. *»—

   

 

,_ _ ) —-Ú sr. Antonio Jose rLlXBli'ªihtelii:

gentee digno director geral das difundem“-

(Donosso oozíeSPºnd-eªtº) detinitivameute :: Lisboa amanhã.

i'd

     

_»:s.»

         
Agora vem chepaodo todo quem estava nas

praias ou nos campos volta :'i “ponhªm,=,.

—- O sr. ministro do reino não quiz: lal-

tar :is oxeqnias do sr. Antonio Rodrigues

Sampaio. O sr. Thomaz lt ibeiru, que estara

em Parada de Gente, regressou a Lisboa e

assistiu ao acto [onerario'qne acaba de re::-

lisar—se. * , «..—« fM—w

n-— A superfície do territorio portugues

no reino, ilhas :: ultramar é de dois milhoes _

goze mil seiscentose quarenta e cita [tile-'

metrosquadrados.N'este:: superlicie (:de º

um milhão novecentos :: desoito mil; kilome-

tros. re::pi foi 'de déc milhõesde«kilome

tros, no tempo donosso maiorpoderio.__ Pré-

suplemento. depois das dadivas. tronos, ron

bos o percas acha——se reduzido quasià deci-

'mª pªrte! .|.-mec_—

E—A ditida [iuctuante de que tantas re-

zes tenho [aliado cresce no, me:: de setem—

bro :: cifrade 1:55: 000,«íilílti[).-l-V_eja :) 'paiz

como ella cresce:

. '-—'-O candidato regenerador pela Madei-

ra retirou :: sua candidatar,-: ein consequen—

cia de que será eleito o sr. Br'aamcamp sem

Oppoblçtlb. f-..“. &" ;), , __“ªtf

=-——Foi finalmente assignado :) :: olracto

do caminho de [erro Salamanca.“

g —-As e::equias do sr. “Sampaio estive—

ram imponootissitnas, concorrendo de todos

os partidos e de todos as classes saciaes :)

'qu_e ha na capital de mais importante.—

9% -——O sr. Bispo de Coimbra regressou bon-

tem :: cidade das letras. : Posso aqui repe-

tir-Ihe :: que in lhe disse: sua os.“ tem os

melhores desejos de beueliciar Aveiro e teu—

to quanto possa ha de [:chempatando por-

val:: dentro de pouco. .

-—Despachos enclesiasticos: — -

ªtlanocl de Oliveira—apresentado na

core][a do N. S. da Expectação de Freixo de

Seirra. concelho de Gouveia, i'tnteuto Maria

Gucrra—acccita atdesistcncia que [ea da

ngreia de Santa Comba de Renildo, concelho

dt: l'ellrnoires, l'i'ancisco José [: :t'rcira, pa-

rocho ctllocalo de S. Miguel de lhhadella

—apreseatado na. egrep: de S. Thome de

,trcesso, concelho de Choros. João José do

  
*Lzsboa 1_3 de outubro.  

      

       

' "::::[alta d'assumptos importantes tem--se

entretido os jornaes politicos com as encon-

tradas versoes que vão tendo curso nos dif-

[er'entes circulos politicos: Os regeneradores

allirmani nos seus- orgãos, que no campo

progress:sta reina :: desnarmonia e se succe-

.'_dem as dissidencias. l'ela sua parteos pro“-

'gressistas,—. desmentindotal asseveracqo. l'a-

zemver,queno campo_gdy_ersar:o :: que pra-

;ponderaa desordem ::amaiscompleta"dis--

cordia. -

'.Quando ascrisessetornam imminentes,

sempre ospartidos azersm recíprocas reve-

'Iacões d' esta o:dem. procurando da [raque-

na do adversario tira: elementos de [pica

propria. Arepetição do [acto, agora a de

' mau agouro para o gabinete actual. Quando

seJpreciza de lançar nian dettaes meios, de':—

seuma prova de plena fraqueza. [la _quem

adirme. :: eu não o duvido, queos ministe-

riaes espaiijam os boatos de dissideccias no

campo progressista, para encobrir o que lhes

vae por casa, pois que e[ora de duvida que

a questao dae relormas politicas, especial—

ineetc o estado ãnoncciro, e outros nsáum-

ptos, que já por vezes mencionei, collocntn

:: ministerio um terrireisembaraços.“-

Em: se tem já [nllndo em alguns circulos

politicos, que o «Inverno pensa em contrair

ou: novo e grande emprestimo até :: lim do

ano:: como unico meio de dar golpe rigoro-

zn n:: divida ductuztnte, que vao tomando

proporções "assustadoras. Não me perece,

queo governo se atrevo a entrar em tal ope—

racftn.depois dos grandes esbaníamentos, eu:

que tem sido prodigo. Com um tal acto aca—

baria de desprestigtar se e a desconfiança

seria geral. " » ,.

ª —- Foi assignado boutem lioalmeute :)

contracto Salamanca. depois dosuccessivos

adiamentos o conferencias entre o s:. ministro

das obras publicas :: :: .Burna).%

“«é-.O contracto sera [):]Dlilmtiº no Diario

d'amanhã. Foram mantidas todas os dispo-

rocs da lei de Stª de julho;-explicando-se

    

 

     
  

   

   

   

  

  

     

    

  

  

   

  

   

 

  

 

   

   

   

    

  

  

     

        

        
 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

   

  

   

  

   

    

. ", Esteve splendorpse :: baile no Gremio =
Luzitano, que os principaes influentes de'

partido progressista d'esta cidade,o_ll'erecc- ,

ram aos illuslres candithos domesmo parti-

do, os srs. Marianna de CarvalhoB.Saraira

de Carvalho: Nunca na Figueira assistimos

a [esta tao sumptuos::, brilhante :: concotri- '

da. O enthusiasmo tocou o delírio. "
,,ª— Ja aqui se veem poucas familias tie—ªl“

Coimbra & d'outras localidades tambem|m-

cortantes, que passaram o me:: desetembro
na Figueiroz—rãu no entanto co..gande ou-

tras da Beira; de forma que a animaçãona ..

praia continua a ser a mesmo. "«a—UT ,,,—..,; ..

ª— A respeito do correio, não nos consta
que ele agora fossem dadas providencias , »-
tondeutcs :: melhorar este serviço. [Jsterem'“-
nqni :) sr.- Fino, de Coimbra,aproceder nª“-
uma syndicaucia'; mas cremos,“ apesar dos »

seus muitos desejos. que tudo ficará como???

d'antes. - » , u,, "
Lj; Não procedem não: ospoderes superiores

em fechar os ouvidos :: tão justos queixumes.
especialmente quando essas queiras aponta o: º'
[altas e i:reautoridades giarissimas :: uma

das mais importantes repartições do estado.

que devi:a merecer a mais seria ::ttencão.' = *
...—, Dizem que semilhantes [altas :: irregula

ridades são devidasao pouco pessoal que ha'

   

   

            

   

  

 

  

  

  

  
  

  

   

  

 

  

    

  

 

   

  

  

 

    

  

 

 

oiiiciat servindo de delegado do tltesooro ' ' d : d r " t C [: li 1 d N. 8. d I t d, _ _ , _ ª EX 101.3, [me "ª tempo :: est.. par te outra. quando um d oiles mais artsco der— apenas o que viveria eu e:: e se po. cus :: outo, parou o co a: o e :: ttosario porn meu 6; ::ch names; mas 81150 de [,,-.

' gêntigiiãlieifãfiiâãiifánaaº 8353311133Zºdiª): 'ÉÉJÃÍÁÉÍÉÉÃZ':0:12, ,),ÍZ'JÍÉdºªgªâ'êfª- l_lll ªla-lp“ ç ª" “b“—JBM' ªcª—dª'' ªdhe-altar.- Jªilª_L—chtwo-d.t...co::struccnnsgnarcando-.:.-Birra—dua—F::eii.t::tl*us_:tpreaenldtitl na :mittir que digªm03._ que com quanto [3550 - —, __ - -- __ - Ut.-:. WWXMMDELWM _,
on:—ade varios [prestou-ns; Lanto nacionais rica co_o: uma das pontas. [«ui logo chamado se regras para liscaiisncão :: proteuindo- BG areia do Santo Aleixo, concelho de idonior- seja verdade não o e menos :: admissaode

como estrangeiros pedindo esmola e alegam sr. Rogelio para lhefazer o curativo.A ºs casos de caducidade. marra“?sm to de Brera. =“ . = - -» » - individuos [Junco ou nada habilitados, bastão-
od d't-BI'SIIS causas de p0b,,,,,,1,— Pareci» nos criada a [: :olha. :: consta—nos que o se:: es_— _-— Dentro de breves dias será postaem ..,,Malacco: Alves Pinto, parocho colladode to nnalphabetos :: desconhecedorcs.dos ser- "'

que uma parte destes individuos explora _:_: tado (: desesperado. = __ “_,, . =- praça & construcção, da parte [estantn [lo_li- Santa' Marinha de : Barreiros—apresentado ricos que lhes são condados, e que mesmo _

caridade publica.“:% _ _ -.»- Necrologia—Nosultimos dias [alle— aba do Douro ato :: Barca d .tira, mantida na egrcja de S. Pedro de Porolide, conce- não procuram estudarpara bem os coube- ,.

districtnl :: do outros trabalhos necessarios

pora :: estabelecimento _d'este posto e__gri-

cola. » , - '

cunho novo, atteota :: .[altaque estavam[::—ª

zeod.) ::'esta círcumscripcão, :: direcção ger-«

rei da theseuraria do ministerio de fazenda,"

orrleoon à Casa da Moeda, que se ramones—,

 

  
   

 

         

  

  

  

     

   

    

 

  

      

    

      

PEDIDO“Aºs cxm'n'l ass:"nautcs Éiednogiligíhdiahdím_trescontos ()aqnciia :_3_S_p;3- ! Chamamos sobre o [acto :: intenção :: deram nr.: [Jªil ªs 595"“Diªs pessoas: .“ ªºl (l'-“ªlfª empreitadas. º ““'-L50 é Pºr ”lª' '[º “ªº“ªº:* ' ”"'" cer. ªªs—;..- == “ '?"P'ª'r—gvr" '

em dívida pedimos a grupo de manda. 10 ,coire camª??) rºlãàgiíáqgãuºãªàgªg'esgª: acugrídpda ;:itministrativa."_;— .. Em Sairenz—O sr.I,'Éilqglbfg...)qumºadª 00 dias. O prai-e do construcção cd::iºgnjv«residence! 5 Antonio Ferreira, apresentado gf Em quantoas causas assim andaªwmê

:'çm snlisiazcr ::importalicia de suasas? in: ,,,-[anº“, . .. -..,. -_.... ª , * DFestívidade religiose,— Celebrar- Andere: Cirne Junior.1."<==—:- _ * ª' ** . zes.MWM” -_. _. tli_f3gf[.jíi de S. Sebastião de Darquo,“- con- creiatn que o service ha-do ser cada vez, ª
,, [ . ,_ ,,,, - Pºh ,,. ' _[ "'“*" “”"”“ se-ha ªiamaoha tambem na capellinha de S No Peitoz—O sr. l-rancisco [«elixda Sil =*." consta que o nono governo eur:.::.—: nos como de [tecno,loaqmm Alves atende.—: da mais mal desempenhado; e a culpa é de.”

Siª o:: mas. ') “ . _ ir:suf.—3331317 :: deram entradanº ºº' Goncallinho. ererta no bairro piscatcrio ::es- va Mattos. noqociaute; :: sr.ª D. Anna Le- [ªs ªº "ºlfªtº“ ““ªº“? _º, Bªisª ªªºfºª dª' S'ª'º'ª “'ºª'fºª ªªfºº'ºªl'ªdº "" “"fªlª Jª sªª' quem º Sªcªrintende. ªtuenao tem força [5. . Ewrntns.—'São tantos & tactmportacte C : este “stricto as novas moeda,: ta cidade, um:: festividade em bom:: da bene- pes da Silva; o srJoaquim da Monti: S;:l- questoes do Zaire. »» »“ “-..- ta Marinha de Oliveira de Cunhado, _conce- ainda havemos de ch ', egar :: te .
ar— — boihontom recebido no papo_“dainda lhe de [terracota =, ..... se ter—; contienca alguma nas _mrªgatfííçgâªf

por el- rei em audiencia solemue, :: sr. Sclt- 13»- —t«'oi concedida iiceºçª 90!“ 03diªsªº ostaesdelegra hícas no de di
mídthals, novo ministro da :tllo'mnnha nesta sr. José Maria da Graça :tlIreixa, sob--:os- femessa e recgpcão em gempozdã'siràâilâug

  de cinco reis.l-Iontem começaramjá :: cir-

cular na cidade, para cuja ": recebedoria ['o—_,

ramenviados (too,—rºbo réis“n'aquella- espe-—

' os erros typographicos do nosso ::itimo ,_no:

' mero. que! pedindo d'elles desculpa aos,

nossos assigonntes, não podemos'deixar de

  

   

ra'oda imagem do Senhor Eccc-Homo, seuª

de estes cotton promovidos por varias devo-

» tas. iiarerà missa cantada o sermão.W

 

    
gado Dias; osr. _S_:_iivino Luiz Alpes d'Aze-

vede. ' "** " *

“::Ernªni-ão.dolccncelho“de”Valença.—0

 

 

         

    

     
      

 

  

  

rectificar alguns. :» ”.* =* = ”=“.”“ª““.-.,... ºiª. ““ª“ .=...»=>:— »- ; revd.“ [rei Manuel. do Allivio. egressom corte «: » pector do ensino primario do !: " ci_r__c_ulo da- * » “::=:«gwsim:—===. , .—-—.. . . . .. . .. -- . » .» « -' == » - correspondenciª ue 0 oi::Nª _1-"' pªªina. 3“ columnalinha 8ª OI!- ª—ªº Pªºiiªº ªºiº "' ªllí trocar Pºlª ººl'ª, ª»— ' ª . r: hm Manual:—a sr“ ..D Maria Emilia Re— % —No circelo 38 ha trabalhos activos “.t.ªªcirco:nscripc'm escolar.? ' ».=-= ;— Tude 5,3 va,; atªcamª,,âãg gªrgªgºsªlªº.w

º"? ªº '” «noturalf. iºlª'ªº. Wªtªrª“ ""nª, ºTemª mºedª de mªº “ªº“ ª mmº" “ª“. Fªllcaimento.""Fªuªººª & ªªtlultou— hello, irmã do sr.José. Manuel ttebello Mon ' para as proxima-: eleicoes snpp[emantnros. = — ElIccluuram-ªª! os seguintes dBSpªchO-s perfeito cabos para :: mai) [: [' maism
9- ”: onde ªº ' 'ª “Ciª” “ªº'v'lªlª'ª'ª “(illª ªº dª qual sºlªºbªlªdº dªs“! ª ª_iifª'iªvª Liªª ãº ªºfliãªªé ild—““' sBªfªªªâª nªílgªnªv .ª'Z'Pºãª.teiro. - “om:rf"..- ::";3“:«.:".1;:::,,ªª3£';tí;, ==» No proximo domingo havera ª'itil "rando co- de justiça: . para que daudi :: banco ::|the iii)); tªndo Bsão»; linha Bit.“. onde said “umeiorn leia-ee & mais "111391303 '" ªºlrfªºi º que um º ª“ os os antes amo os ª mae º IN:: l'iegoczia de tleadcliaz—osr; .:::: miei-.: eloitoral.ou: : oe [nllarâ esmola alhães “Promovidos“:: dizesde- instiucn & S mpre- '
emmcr); linha fis.-“fondo se !:“,- aordenat. vetor corrente no mercado'._ sr.“ Francisco. Elias Gameilas, acreditados ' ) [; j ª Gªdº—ª' ""º ªº _ººªlpf'llbªudªm uns aos outros

. X-andre deAzevedo Ar.:u :) Carjleso. “$$$“—

commurciactes desta çidade. Achando se na 3“Em Lisboa—oread)” sr. , [,,,ú pmmg

cesta de S. Jacintho.edepoisdum certo. pas-* [de Costa da calleginda dos Moltres.&

sºlº:fºiªiªªªdª d'uma ººªgªªªfª' ªº?ºm ;?ÍNU [tio de Janeiro:—Durante:: tuo/. de

PºººªS.horus Pºª termºª» Sºª ºªªsiªººªª1 agosto morreram no districto- consola: do

“II Sentindo º pro[oudo cºmº que,ªºªºªÍRio[09 subditos norteadoresªrgit.
da ferir[dº durªmºptº ªquenushºnrªdº; Çi'): "Em _Farrºírim Cºnfia['no de Sernªncelhe-

anrttda;f—'Partio naquintal,=[oira':: non—', dadãoo :: coesos amigoso"compatriotas, aqui [, sr.“ D Leopoldina da Luz :: mamonas-5...

te paraLisboa o sr._ Manuel Jose mendes» lho significantes, :: a todos os seus, dando-= .Na sua quinta dº cªna,—g;...) sr. José.

Lima e apresentar:: o seu programma poli- nomeados [: ra a Bola:,to dº:: A:orcs os srs As reparti: » - :.. çoes do telegra lia. e
tico. Escoaado _o dizer, que este comício ::_.Lniz Bivarjuiz da ti. ª ter:: do Lisboa.—_-So- como se acham orgaoisadas pera mitigªr?
republicano. = »- » » bastião [«rederico Itodrignos Leal, juiz de não existissem. porque causam prejuizoqaá
nª-— No dia [0 fazse na aliaoda'fauma Torres Vedras e Diogo Leite de Castro [tinto publico, em vez de :: beneliciai-em , . º »"

nora ap,.:rchcnsào de objectos dentro d'uma Casta llo Branco. juiz de Vianna de C::sleilo Mossim [, cusamo " ' "
' ' D' ' “"-ª-

meia envolvidos em roupa. , = p ª? ª “ªº Sºl que m::- =...»..... :.;g;.____g_eg 3.3...- Transferidos os juízes de direito de didas euergicaSiujcjªdgg 3|.. . . , . . o no
;- —— O c::nsethe «varal das alfandegasrc- Alem-[dor. trancisco bcvctino de Almeida dªs obras spuhlicas,"'veálham [$$$ ªgiªm
salvou e seguiu::—que as paimatorias des- .tmaial Pedroso. para :: G." vara de Lisboa tantas e tão repetidás quaixas, não :: ro ª

__ citadas no Porto pelo sr. Vieira de Castro ——ed':«'lvas antºnio de Paul: de Seara com no toe
.. _. . _ . - : « « este rand_e

iºf?“ lºslttiªufflº. dº 110550_Siflººifº, Qºªªfwl [:[aaoel de SouzaRodrigues, conservador. em fossem classificadas como cor:: de latão sim- neiro, par:: o 1. ª districto criminal do pano, ) » ». g .. _mal

. ples;que as leiteirasdespachadas pelo mes- & — Bacharel Antonio Camillo Henriques
= =..-m-..:rzi—ErL—H-rá- . “' «ãe-:—' mº,—“º““" "' "“ "A-:..:..*.Í."43%".WÁW '

  

as Regressoe p'ossex—Regressar: ante-.

hontem no comboio da tarde yiododacapital

o sr. Francisco Xavier de- Souza,delegado

do thesooro ::'cste districto S'. er:ªjá contem“.

tomou possedo seulugar, deque;seentrara

auzente com licença do governo._

[tirar, lei:: s:.- aOt'dnnar—lh'u»; linha 695“; on—

dolii «J:;rnndouieia-se «grande»; linha [ [.ª,

onde se .lt': «legume». lei:-se «legumes; ªli-

nha Til. onde seª l:'.« trariadorusv,"lcia—se

. = «roteadores-; linha se. ª. onde se [é «consa-

gra-scv. leia-so :consigoasse»; linhas 93.

nim.'. onile so i:'- :manil'estar queu" dove

ii-r--se. :::nanil'estar-lhe :) que»; entre as li-

anos os. ª ano.ª [alta o seguinte «(continuo-

' cria)»; !:.pagina. 4.“ columna, linhaE .ª,

= = . :s.“«'=':ª=«w=»=-u_.M+—;
._ ...—_.
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VENDA."DE;-TERRAS'[EE)-[_AGU—T)DA)ASSOLImiiiti/EIRENTST“ Éâqzàrílâí-É _ : encontraram./acampa: ._._ _ LE L]:ON _

carrasco donner: cones consiste:de Banho. :: s. [ªndre do Sul, sºw,“ "Jun.,“ dªs mm amªm._'.___

=. -:ende,_ :: quem mais der, as terrasque possue em Agenda esons limª? J_J

as quaes são a_s seguintes. "_,-=, «.= . = .. . , —
: .

THE UDNMidia Mobi—?ANA.“

cerca.:«:::—:mae escusos ansLer—na::ºzza-—=«——

 

.. .::- «“mun-

'por deliberação da Direcção, de    
  

J, ._ A.:— meliioies :: bem conhecidas machines do!

.. ' costura que nao [com rival, vendem--sc :: preços de'
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norte com Francisoo Valcllo. Nascente com Joaquim da Violante. ªº”? _;

O _chão da Dureza. no sitio do Ameal. parte do Nascente com a fogueira, ::

   

[

A terra d:: senhor::no Campo de Assequins; parte do norte com Joaquim GH“ se [[,”:to concurso Pºi“ ___J 'o , , 2355; 500 reis sentamos ep 10 por"cento moooº a lil'ºmp' [[ ' ' [ _[ _

. . . . . _ ) ['Sãº ª: 'N? :: .. ...._.:_,'._,. ,. ,, ) ª - ' « ) ” U.": ' km.—_"ªº'lu'""ª“ '.ª_aààoslauntg_ãªãqàeCãimàgãgsixggãtâªgetra, sªíªm”letras dª, Qdiºlfl ªiii! ,“, 30 diªs: a cºm,“. da public-agio . , um ª ªº Pªuamento Sºmªliª? Pª _ ' [31 _[?! ; CON RA INCENDIOS nPREMIOSFLXOS, .', fªçam—»: ===»- .__,» J , - - ...... J...».ii .:: ._ —«———.—-——
Uma terra no Campo de Paredes. perto dacapellada senhora daAjuda;do [:tcscnlc :::tntittcío pat:: pt'dti— .». "ipª“, [[? ª? pg,,«t' » ;, “_“ -_-—_.

arte de cento com o Cone o, Nascente com Jo.: nio: Rebello da Serra Chu-ªmento de um ippar de l.:coltatiro,t ª E""“ª““ªªª) ªªª-'ª Fl"",“.Í ., € CAPITAL DA— GAR-ANTI—ªl44725—0005000

F s:p :: :g awe—qe “M““) :: d l_d ' “F ”
quere. 11 com O :o. :! BDZ' 6 Cºin 0 como: O. Mii—__H—...m- e__-:? » ' com um (|; 81th 0 angu“ ,_J I(PS "[ -_: ' P't' : , ( "K . * -,,,,—:———.——_—,==,——1-—_71J_J _

Uma terreno caiopede Record.:cs parnoladodoSar-dno; parto_dr_:_ Nªiceiife [004,5000%..--. [ _ . .Mªiº 'º» 1321313 7031” 1751771073 [_(,p__âbâªºgfgcªããsªgª_e 5 SUÚÚURSAÍ.J.NFG;ÚHTÚ
, = r.- r ::ooaesra'l """" « «'º “ ---,-..“ . “'com um pequeno retalho de tor_rt de l_“raucisco dope. lo [terei o. 1 N_ . ª.“ condições acham-se patentes)“ jig—[[ [ __ [ &“ Vende-se nretnlbo e por 5—_ ., .-,,,,___ ,

Sul com o caminho da Carga." [..::nnt: com [toque Dias Moreira, :: :::scento com [_ ; êll'f ªí [5 .ã-L jª'-rip. t .
erra da Quinta das Lagrimar. WW . m,,ãz.-_—;.normas:; na secretaria da Dita-c;."ao em,,todns[ . _ *“ " " %),, ? ªfiªdº ªº? bºm descºntº ;

O chão da terra do [:::cello: parte dopoente :: sol com D. “ª".“- de_3icilo._as quittlas—leiras e domingos cont—[firª €. & Prªººs ªrº-usªmºs no.

”
f
ª
t
—
'

_ ritisamor opublico de que, ou: vista da grande ::cccilacao :: do bom resulta,»; -- ——————-————

Pl'º'lºfmldºS "aqttclle [nero, ,dºsª)ª[ do (]::[! em u_u): :: nath- do recado tem tido as machines de costura legitima—[K:WDMLJABEUE“13“ERTL;

  

  

  

  

   

 

 

 

   

  

   

  

  
   

  

  

  

  

    

  

     

     

  

( :
1

das mais parte:: está c:rcn:tada.íª.':éF-.—á=-ª—;;ª-—r”$ª.am.—aiwa“«——'—="“' as 3 bºªs dª"m)“hª_fªlfªJªªª___ª_"fjª_ºSWCP“ ªª «'ªíª ("!= [lineatus fabricantes tDílElJuil'dul mac hinos de costura cum =: «,[___ &,

A terra da Portella. no sitio de ltocar'dães; parte do nascente com José Pinto. lhª-ª'"«— . ' «mesure “'nª” º W“ “ª DºS—íª[MN ªcºlª mºdº ªs Pºdiªm?! vendª“ ª enganar); "I:;

da Ponte, pacote com [pão da Graca, 'de Becardães, nascente com o [tio, su_lcom ÉAt'cuo U.deoutubro :.c 1385)_[o_pnbliro_:ot_posv« [csi-om legitima: SlNGlJtt ªsando isto mill51l1mª prºvª em fiº8ª &STXJPL a: . » =

:: estrada. «===—:=“.««»—«sªrª? ªª- — ««»—«=º»Cº.—É; . ,ª,:-; O secretado-ª gt,—,,,f,f;«,?glgªg,;,,ª,ª'?"?ª ”WMM” "ª “ºªªª ”ªªª—'ª'“ 513?“ Pº?9323.“__ - É evnrno-trrroeto rr:tintas.: ratas: ida:): "ª:
. [: terra do Aiuruoca), no mesmo sitio parte o nascente can: use er , ,_ ...—. Jº,-,o pm,,,—a fio:/iene. . . .'_. ' "“""“ ““““” “"'“-_) ' 1 DE .: [É " « . ALQUERUBmzá-thtNUttL «MA:: tt. Att.—HDD: '“ '

de Grade, pacote com Luiz, da Perna, eo'rto com a estrada, sul com o caminho WLLbblGTTIS ___—[ve 223318;(:LttçãfqnqLE—íips::gpgãrigcfuiªa i;:ach:_p_;:___d_e__acso:[gípudâªgngn_:_:ãápàisseã & ª* fl“) os Lªlªmºº 79:; ANADIA—t:tNUEL' ttODlthUEé púJflipE'
__ . ww __,ªm, W. .rºwttªr, ,. -.»_. _. t.:. 4 L ds ' : ' TT ,,,—___ JJ J : :? _ __ | '. _

que )))-1,233.) ÉilídâiaítdeGrªtinªdosiilcom;JoaoAutora—Peretra'ne '“_“" "*"“ “ ) ' ' “* “ comum:: “nª“:ª““ºiªllfºª'ª'º'ltªlªªºlºwªrºªttª“ªº"ª"Dºmªdºr—"'fªªº'"'%___= ,m*)“BIRD » _,; ESTARREJA CU”rºB. D.);SDU/Á ”' »» « '
: __ ,, _, _ , , , _ ,, it::izoçocc._ « — ===,--=.___=..-...;;— «*«.,.=....._=i'ª._ g,; ' “ J.;-"Tª "" ,

Carvalho. nascente com o caminho. mªrª*?Mit..- =?22,3...»=== eªi— —- ªli';.a: tiro .tcricii. : da Cunha e 0 ªmºº deiosilo central da , __ - -- »» ».- »-——,= .= - lãswmmwm,mmmwvmwmmtgt, » =

d __A u_u-ra dd ilíªca. nodo-mmº ([º :isªªflºilºsi _Pªfàâ ([ªsãghªmAªªºª'º' [ilha Souza, couliuuaiccciottando luglez, . 1 ' ' ' ' ' ' ÍL) _” __ _H )]S( :O )[_[-ft.J—OESL-_O [ [E) _D_-[E?)[_[_ _[___s

e csi: «erreira : me: a e ouro com o ereira : .W .. _ - _, ___ " [___ [ªªª .....

As Lever-tdas. uv carne—') da esterlinª": Pªrª“ º" "ªª”ªªi" “ Sª' ººº" Milãº?) 5133232:- C;;Ziiiciillhil'tll'lzlíiamíifãjhfª —GONÍP dênciª] i—ÍÍA FAB.-553& L) Erg ) Briºn)Díl-?º“ J em «Netto, de Ansequiee; norte com terra que faz Jose do Cabeço. = 1 J Í “* : [1 º __ "- _ ª HD?_5DÁ Cºg-lil

Aterro das Tapedns, qnt! por bem conhecidanão 'se confronta. - », economia parte) istorin :: Clito—«- ' “ªJJ” =» “"ª ? b J [ _

A quinta do Carango, no Ameal; parte donorte :: nascente com Joaquim .MÍÍ uologia desde o dia 9 de No:«e£n_lj'_[o.... àªzªªglz _ AZEITF , _ __'[ª'ªº 'º “fºi ªº Proximo :no:: de outubro, continuando ::admittir—se.
gue] da Silva, solce_p__n_ento co_:_n [, cm,":m, :.;_=»_»____ds ______S ____._=_ S.__O____.__ªãc: proximo :: eu] so.: caza. lambert: “___; ___—__ _ :: » J « __.(r). omnes lant__op::ra instrucção primaria elemento: como complementar?: '.:. r' | Q : . ."A terra das a e parte 0 nºrte cºm ªªªfª,ªv ::=—it!?“ ,, _,,“ plica aos ainmnos do Ligue:: :: dosªdarua de JoseEstevão n.ºª 75 a T:) (em [rente do edificioda Caixa Economica)'A Fªbrª” dº Fºªªíçãº do ª“ '"º “º "'““ «t º pelo ntctliodo do JOÃO DE DEUS,que tme ::.....-
ras da mat.: das La rimas. «ª»: . , __ .

' :) gameirodo :trgeal; parte da nascente :: se: comtºrno, corte com :: ostra Cºilcgios as lit-'«oos das emocionadª? jàínitto.

« === === * ***—':“ 'n'-*:: “:**—“n*?"

da, poente com Manuel Baixinha. := «ª......wscerr—rr- aªg— ªªja”; disciplinas.."...—...a. » = ... ___ . =" . iviãLlAL NA VILLADE OVAR

- = = 0 pinhal do binho d'itguia;'parte donorte comwwminho. :: dasmais patª Enveiro hmm,, Vera-Cruz ::=“ «73 ºlªriª“?—

tes cir'cnitado sobre si.tap—Mag &«ªtacama,—.:::.«WJ,[323«=P-«=»: :::—ªr;, =. ,_ . , [. “ 'titi ': ' l .
Um pinhal. na Gandara d'ASSBÍIUíÚS; parte da nascente cºm _.D _Maria,don- [HªpEgª) _)Éã) Wªgl

   
    

   

  

 

  
  

   

   
   

 

Ouro, no po,-[0,_conlinun [, construirª”iUl'Í-I'IEÍÉ_t'i_t'_ariran_c: :“ as cr:iancínhas ann: mwntrrío certo, :: muitas vozes dª...“ '
as llllleldiiilSSlmaS [JRENS“:S Dj um ou: tu ecimco :: causado pelo antigo sillahaiio. ...e. ».;:.:-«

[«Eliitl) de "tendo torça, com o pcs %,ll)ªd“mª ºlfªlsªº [Jªfªdfllºoínas om salle separadacdiriuidapor professam
ao de 39000kilos do [mm as [___an ªt,, :: o_s os tt[_lll_l[los 'estu escola que tiraram este anno enorme de admis-

tem conscrfnido extrair do baguç- Sãº aos )ccus oram appromdos 0“ alumnus pobres admitiam—so gratis.
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[) “Marquez de «Pombal
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: '.A na .

se nice.;sul :: poente com Manuel d'Oliveira «Notomiiªàmn“?”-Iam %_ .--_--,_,_,_,__;__;,:,3_..___ÉÉW __

:] O [«ateosim do Ninho d'Aguia, que o: JoãodaSilva Barriga; parte do casº » . dª "Zº'lºnªª 7 canarias E)«'Zºilº de ' “"ªªª—'ª' Aªªª“

  

:] (: ih , | [ d ie tntcnio dffllmuida, :...—....- ' - « '

criadouros.E..ãlãª..ttªdãª3.tã ãéº'iiãim, * pppanos): teriacasos.[_[—[3
Modestosreparos de livro do sr.

' º.CamillpC. Bianco—”crit;

cada [pousada dedº oi:.”[ucircs do 'VIII0DA“MER-ªnªmª-““'-.ª '
bannco, depois de ter sido cx-prc- "ª"” ,., .. ª -- -. ªªª&UgªÉnª._ mido nas varas, como tem prora-a_[Hapai:: :cudocnn:tunel doexcel— “.ª.

, Os pro_prieta_rios deste estabelecimento, tcu: ::home doparticipa: de pelos importantes attcstados que lºmº “nhº dº '“ºzªd'l ªdº"' dºiÉ QDE .: ao respeitaicl publico que oblirnn: uma verdadeiin exposicão de elegfundos tcu: recebidoepublicado Silva. na Pedreira de Villaii M achasseuma pnlceirzt de.

Shalpeue,,exccotados surfando os modellos das maisacreditadasanodístzsa ' = » ' » Bairro. ' " ** '__ãzlsºniàlãu'fªvvªlue _ÍOÍ [íerd[da noiogar

:: rança para. senhoras e amantes » . ' ª “º “ª " tº Sºlºmhro *

A::nnjam—se todos os chepcus antigos, pondo—"7se :: modapelos di- .. ;Sºdª “”Vªi-Sº & Joaquin: Mendesª;
os modellos, :: hd todos os preparos para os nandrolona: bom como um: ” ?Queiroz, das Quintasll"Ú _'fJ
bonito e ver:ado sutilmente do cascos depalha parachapeuede»todos as « ª “"—ª 'as "' quem“ ªlmª“-32”*
qualidades desdeo_QQJl'cisnto!iSoOO' ' « '

 

  .O Fatensim da Bicha :'tlonra. que na Maria [caquina Liberato,dÁgueda;

parte do nascente com [Juiza Margarida poente com fazenda da Quintadas La— _

grimas, norte com ocaminho da mesmapropriedade:rende:; alqueires demilho. _ _

= O Fateusim do Val Durão,“ em Paredes, que [aa Jose =Pinheiro Carrnpíu; . =.

parte da nascente com :: estrada, poente com Antºnio .:.:se Seabra..norte_com _.lose ,;

Antonio Coelho, sul com os herdeiros de _Frencisco de Figueiredo Saxoria: rende ».
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emL.E'.de[souzaCronocFilhos

(proprietatios.) W » "'

_J____Tªi“- __ _J_ J_._ cgi,-:.:: -___ __ . DomingpsLaia Valente d'iklnieif
.É. Soi:_,:[3'5 [13 [=.:[:[Ji' [=[-[, [J:-_[: da denuncia ao publico que na sua

-no ___ BOUVtªtz____J_____.________ _____ _.lojn rende camas de [ericode _arma— __

, Sem por':ltl'lo'''''' "?“—Et«“:“-ºª“

    

  

  

      

  

   

  

   

  

    

 

  

 

   
    

    
  

escriptn,oTodo e qualquer indivíduo que pretendercomprar dirija-se por

_em _o [tacho
em pessoa ao seu possuidor Francisco Cirreia Gomes de Almeida,

des. Pedro do Sol. - =' .. . .    

  

  
  

   
   

  

., . , Avenda—"na litnorin de Mello

.. _ __... -._ ,, ___.-- º _..mu [,===» ra,-Í Guim:naus—Atena

[%%%&ng: ªnos? Wii:—ª':=W-________W_,_-
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de Jeso Estereo n.º * :o e 79. um grande:: :ariado sortimento dos
,, -..,-._....

“__ ____ _ . . . , . :**—: _ _ _ [ JJ_ . . _ __

êªi'. ' ' 'Wwªªª ' ““""" . [ dª“:. piar-ªª:,.«Kilo “nª!_;gfé:.diª:—ga Executam—so vestidos::conú'ecçoee com:: maxima pollcirtãof :: _,35133. 3334)“ ,.,,",;f,ª',ff;_,J__ í._[ ---..-) "ª'os'Pºdºlºªtllºª Nana-[mengo da. leia:-ia [jé Lisi-fºº“

ºs?ªÚTEC?©ÉÉ$_ 1 "ºf 3)" “".f"'«'=a-«nisl-“.au::=-narrª“! _ - ,»: rapidez O pºr“ [Ji'ºfãºsnlllilº resumidos, assim como enxov'aes completos par:: “*uàfãgogfo"agitam » brtiramics, cura .:.._ª-«__[ gªlã“ªgiª—iª;' [303 dª 93 desetembro sabio ::”este”? '
É , “_ ;[álzgãzpânlcptt'rnpuf 339%???qu [% DOÍVZLEU._:ti'lcilíb[JCSDilllliOS _Dgill'lllºs, [111310635115__5831331135 56 ['CGLDCUI titã "=mente,”iii.::cslli-c'izlíltifnaunuiilhnd;:=))?cz=:Drax-.::? G _ , estabelecimento .O SGgUilliG premiº“;ª“

- :: . . = “ ansiar—aí,? :: Pªrª ' ===“- ,. »“ ' * cªtªnia: contra:. .:::...1—»o asim-o a. de Souza emna... 30:15-. «. .= :.ôoosooo:=—
' ' - & iii ll't-ic—v «m É,,x.;í;,3'i',,,,.. )i SªÚSfªZººl''ºº Cªº mmcndas de todos as terras dorei [Fªfá :: vm girl—.:..,, 7,.;..',.',,i "'t-ªj:[, satisfaz 'do ptomplo qualquer -U annuociantr tem um vaiiado'“

G A__ L ADO - "fº 3) 1.131.335,77!2557«Xiii-«vªi:: . :c)) Pegando-sc dos trampolins com : maior pmmptidamw.* _, ªº" rºm.::....*.:').....º.'-'º.ã'_.$f:.:l.)'"ª.““ª'ª'ª': oncomnicnila de sumo: l,: [10 “0550 » sortimento para :: extraccao de 6 deª »

ig?) Ç - . rr ª""”*“337".lªvª.:ªeªííªiªdiàtísª'"' N D. 'iodos os artigos de modos sãorendidosna [1,55w—DÍÉGN DE .—“%*—”ªªª(”Exª.-“» diuhcitomaritimc, :cspons«abilis::n-' .oululno cujo premio grande é ”deJ,, , ª
, ' “ª'"ªªª-"S”“:ifº « —' FF—ªal'fªir. . po: preços consideravclmcnle resumidos,“to _por isso os pro- “ik?Mª'rº' [___—___.“A dº MÉÉLLZ tio-sc pcia suaboa qualidade““==. )" SG:_000$000 “ªfim—***"

no:.y...—é—.:u:l..==.:nun-: p_iicttttios :: esta casa esperam nloiocor :: delerencin dosSEUS clientes. _.o—__.

"Venda v'llt prensa para

  

Columns, vt: cnc“ Franc-h. - IALA: "uu'-..:::. ,,,;f .um—n':

!: cobain de checar ao deposito das machines do SINGEB da N?O-º ) '

& ªf

. =" . "'., .v,- . .

' -[ ;_; :=“ ie:=' i' ::= i“: :.=, » ,,,;3'1," ,: ::.;vt'»: | ,.

.
magnitiros«PROTECTORES Dl) CALÇADO, :: mais util invenção dº se

 

 

   

    

  

 

   

 

         

    

 

     

 

  
  

     

   

  

  

    

  

  
   

  

  

 

  

 

  

  

_ . _____Lisboa—trevoseu. de b'nnisaJusisn'I 61,li ' _ , , - _
culo; economizam quando menos seis vezes o valor em soltas e tpcõesº [ Bªilª“"”;-"'ª __ __ #41anda1___ " "" “ .::.- º....“ºbª'kªªªfªª' “ªmª .” É ..

sªmbando gun estªs:: aquellas se _:_lamnifiqquem. " h" “6:“ Em Aveiro F.A. de Moemª—«...=;- ª, . LHE—irª? '::“raiiítdtncn PHPÍS ”Jªwª/«rªmpa;ww: ::“)? :..” ='-i'-'i".ê...:'1;.; "vim: ' -3 J
A _:ip dª: :Lsde_m__encp_rr_:c__o aludeo calçado_dhomens, poe _o- ___W A ondese vendetambem& ___ ___» _ wªh”um.-[.[,__.._,,.,..[:_[_,_[ff-i'm“? _ É;? [ª,, ”E -.-_,-r:.—,_:..“. _:._.:,._.:_.___..,,. [:

&)“, Clifftiiçuriçuzarhzca«5545533373'inwoom ' «' AÉ?) ªª“Tirªr ªª '«ª—ã . ) “Ú "" ' "“ “::)” É) ""ª- ." :TCIOJS'l'lâiÉS[azpublico ªi??-.:::: : «
&; = «: : __.z _______L_v_- [, ªª ªwªy,.. papá,-__peace Pªdªrªcº: ÉHZÉFEGML' ivan_aanenc na.-: 11"? um“ [educ qu'tiqtlct' qnanlí .- ' ?.“,ífjfffg'rgª'fgª .. Í“.- '

' “ “:.tih-“WW“Mksª ' L:. ' ' ' ' t", » A : " ”ENTF, dá ºf “ºf“ “cºm! ÍMEPÉNMÍH.. = . ' ' , "" ' ' .!.tLHtI'. .__U.___.,__.___.'__z7ª .: f '

o- :) ?Eªª&ªí"?ª ªftªs ,, 9—0ºªpººiªl Pªrªª hygiene ªªbººª mºnroe CHARLES Ray 9 no: os :..:_Pam, PA:.ISÉ. =de dinheiro sem pternio. para Lisboa, ““ª"-«“"“ ",ª ,_ª,,._.; ª: ;; [_

ps, ::1 corstanfo jeªnserªaçaoggum. __decadentePagªndhánl'crfªncí'lmfêãªmluymcadt:::...-.:::.w:.:“! sendo alli recebido :: 'lista Ottoni [m, ,,. ,, ., WW “__. «mm.:- __ g _

. ( ' & en 0 nºr uma. 0 Taça ran. ' ) ' "ªª BH Bªn” ' . , . ' ' : «:it.:tw ! S:: o 'u fur—"I": R:: Irei»)rm : ,: i.“ ,:

”ª" “"—: &&”—Cgest-jà Cªiª?é”“ “'.-ª_n ' = =» » :: ªli li & =:- precisar pode dirigir-seao anouncia , ,. : n:. :.:!
" º. 9 “
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