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lirlazle continha Hrmo o unido nlll
ri. 'Lillo tão a'illlllt-l e orientam¡ tão

l.: 'll o llnll'urlnmllonte intolligencins
túu robust: (como heterogencas?
Quem ri .I que :l presenca dv'llll]
só homem dnstrnia tantos caprichos,
dominava tantas intrigas e callava
tantos ambição: algumas ||10$q| nllas? Quem dll'lll que esse unico

homem ¡lirigio à victoria o seu par-

tido. firma e llnido como esquadrão
St rodo__ e (le Iii o rui' 'gl sempre
tr In'lphaniot7 E quem di la que .a '

grande homem fazia sublressc
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O CORREIA DA COSTA

Sç Fontes. na sua passagem pela
\ politica portllgnezu não se tirasse
assignalailo um estadlsln olninon ri
a transformação quo o seu partido

rinso nome do partido de Fontes?
o é a nomenclatura que salva a
pallld, ls'o l': la nm alles.
Que o tac insismo d'nns ou a
sofirou com a sua morte, jllsliñ- ignorancia de outros, considerar inu~
cal-o-lliai
til a acção B' júlia.
Um partldn [arto e (li ”plinado. o
Soja-nos perlnitiido dizer queznào
prinlniro partido nmnnl .him porto- acompanhanan este producto de
gunz, transformou-sp n'llnm babel, '
!ções osqunntmlas.
n'nnla nebulosa imp ivo), onde na» l
U grupo do sur. narjooa é infeda nm UhdHCP á sua proprio força. rior em numero e mesmo muito infe»
não sa, deixando influenciar _por cx- rior, mas quer-nus parecer que o
tranhn algum; ando cada nm
«lo- snr. Burjono organisnria mais facilularacõos tl sun bella prazer. nao se mente e melhor um ministram) nn
importando com as nonveniencias sua gente que o snr. Serpa. Opinar
rio partido c trazendo a publico nl» ums «festa forma e cremos que a
dons quo para honra do seu part' 'lo maior parte da gente.
sú deviam ser lavadas em fill. a.
E' um grupo pequeno, mas sale'
Um partido no estado de espllacelo cw. ;E não fará esta gente falta ao
cullw eslú o antigo rogenemdor e _partido nolno dizem muitos?
com tantas luclas intestino: declarír
Os l'acbos responderão por n65,
das, nenhuma garantia e confiança r
Diz-so e com fundamento que
pode inspirar ao pniz.
uma parte importante do partido re›
Não nosilludanlos: Um grupo riu i publicann su junlll no grupo do snr.
homens como os que assignamm es- f Barjona. constituindo assim n esquerse protesto de ha dias, n'uma ;gran- 'do-ilynasticai Não é motivo para dan
llu porte composto rle rolllos ajáfó- - mos os «mboms aosn' Barjonn nem
ra da glria politlcn, não pode por ao pniz por essa aquisição. Um pm'forma alguma, constituir um partido tido como o republicano, que nu
forle llonl Pspemnç s d'issn como nascer está já nlinado por luna for~
nchdítam para ahi nlnitns ingenuos. te decadencio moral e no intimo do
Faça-so alii uma selecção consciulr qual tumultuam já os paixões, lides
cinsu do gente llLil o aclirn, e \
rcnlyl, a intriga, a descumpasturu
se-hn a que proporções lina reduz
lroca e o insulto no seu directorio o g Ipo. Apporeoeramahinomi- r
, um partido além de Ludo isto
v ndivuluos, que n'esta ultima ln
teve ainda por processodepropagnnlln in de annos. qu( o viviam de. (-0- rla. a nrruaca. 0 descrvdito e o insulnhecidos no campo agitado da politi- l to ao adversário, e se compõe na
ca, E 1': a157inrlivírllms,lzranulc pan-lo i maior parto de ;rante ignorante e emnas condi los indicadas. que rs-solu ibebida de idéias orroneas; um parvam :l ml :ão do grande partido re- tido n'oslas condições e indiscipligcncmrlor?
inmlo, não pndo fazer feliz nenhum
V
lã é a esse grupo, onde os chorus _outro ao qual se addicionei
são tantos quantos us soldadosv as r
Não é com prazer que rngistamas
correntes de ideas tontssqnanlns as r estos lactosmigniiinnmol-o aqui'.espu-

pnrlilio ao poder quando e pelo tem#
no que queria?
cabeças, que quer viver com o gia

rando que o 'tempo sc comu-rogue

de justificar que nós mesmo do canto da aldea prol/iamos o deslisar lon-

gínquo de correntes tão encontradas
Tudo isto não-poda sor indiifelm
te ao partido progressista', p
o'
precisa d'um partido monarclwclaz. ~ suiñciuntemsnle forte que o _splash '-f
tm¡ na nação politica, porque um 1_

elaboração constante e fecundtooimofi 4"

tem tido este governo h de Dor'çosn- É!?
mente reclamar um periodo 'de das#
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mm. só são chamados em tempo de guem
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X05 em quai¡ toda a Ellsla
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do Portao aposentada do has tail ›
Real de Santo Antonio 'pelo seu um
niversario nntalit "o, Sup ox.“ completou ante-homem 79 nnnos,sentin|- '
dose uinda com muito vida 0 snri
:enlmendador Pimentel é puldo dia»
lincto escriptor Alberto Pimentel i,
antigo eli-deputado e relator do mané-r
-' rio das Camaras, e da nosso porticu- -'
lar amigo Fortunato Augusto PimenLel Junior.
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Está em Villa do Conde com silk'
ex.“ esposa o nobre~minisbro do

guerra. Foi recebido na estação d' e i

qunlln villa, e açompnnhado em
ruagells até ll ousa da ex.” igor.A viga
condessa de Negrellos. pela calmaria: .
municipal, pelas ancmrldmlea lonas;
e grandu numero de povo. Foi alvo _
d'uma ovnção imponente.

,

Silo muito «been/'deu, rulntimmeute .vá s
chores. *Zle quai ¡lilliihnm :n (digas o osl

,escravatura - mútua lsng bommcmíms. l que sa repetem nyloposüz) de qualquer coisa.

.l

s “Menos n plnudnu

Balla. a, .|lu.L_n.l45 :mp qnnsl scmrlc rlrv

gclls.
i

ms que fo

das. anoi as armadas de navalha ("VGka

lim-tn) occu

m a terceira lilo.

Pela fan dudu a pelo nrlllnmente-DWQHJ'
dust ruins- n servirdo cvpnnmllma, a nmedmn *

tnr n inimigo. Em qual-ca um“ collnmuong
que com 'uu aiilrmlt m. Vnm lmlldAS do '
espingm -

do pedernelm o manobram 'com

n precisão d'um bando de email-oa. De !asilo
sAo cantoras e dlmsarinms iniatlgnweis. Apnshr
de nñ'ecLorelu o :ir a n dcwnvulmm million¡
tem em gem) um rmncter bastante meigo)
Ao soiimo como pertenceu¡ asraparlm

armados de meus e flechas (arabe to). São a! J

Quem Jirelumlusse oumntmr nos o garbe
i'lma D nn por cxnmplnm¡ ria (imponha
do' Bonni¡
n p axorc o de peru, e aliança

que nada e' mais feio, lllolíeilo e Iupugnimilll
Du pos¡ vu nr peito \lo nnmem rins uma.
- indu lia, v s clovmw o a tçtYlllouttos
. lo. Eni-gm.; que :uz tai'o achou unua gua Li .
Gcnmí. n
mn: caçador do leon,
urn'lill-ns em mm. O melhor é escolher o
melo termo se se 'edital' o que accusalu a.
ma' YQL'GBÂES v mes que :ls calculam um

m \

hei-la tem uuo so rom lmynrlanoia sob o nnmin c por w :o rio nm da dimino V (ln população, or~
cglllil ns
_
's
que
se
as
:Amazonas
são
verdadeiramente
nas_
:mem que estos intimas se mostram La: e so (ominlmux. causa pmwir, n'nm din E

pnns, suga
dia ulu quo o m remain o win-.!a qua lhe pagzxm .- senhores e faz proselltes
arma. O «mg a hm lim w
0.17 'que Entende div ¡ri
d um
!as
yelcn( vas llos u 'oanu
dns opnrnçaes :om- i ' .
nrarll
l
¡nm-ines, :u'mga sn'n minute-,use direito,
«os do ca min?lo I! como“ para iw
i _
Apesar :lim lim as da França a da. Ingla- ns ;il-es de rapina um sinistro maquete
tem: elle wminú ::numa no seu lrañco do uma :mcstmpamo este milhares da Supph De, p
learn nnn

w_____ _y__
_ -.à .

belhs lla Dahumny. r. n excepção @kw-í'
meme no (Jmlldo-Bnnny to:. mpnrlgn'
as dnhomennno dlsnnguem-se A
na da B (m.
pulo desenvolvimento do tecido adiposo ~ ;um ln de Gwl'lc n- o rei :1-: Ua- mais
do que pala halleza.

(zipnos o consuma indica da wmvnturn _
ssclllic sknunnuns mm»- mentes man. e
O uxñru u i' iloncnle me nào Culllít menos
-e= que ::nv 3,0 '
ilo onn mi malan s e que il-mn win do'
:num pzrlmnur- v
. .algm
rnnclarle
|
n :linda Do min n vida n01 lmmny tem
els M da alhlm n umalalgilra
'
n
rei
i
ninligo
o
o
o
l ¡n- le 'salmo l'JIoi'. 'ira se rnznrlnnaW unnd
l' comido
a u v-'i pw
Mm rl'ls . !msm inmumr que nos sacx' ›s
l-les V
ar que cus~
w
Parar
n
.-nllll
.rn n lr: o lnn u.
lmmml rmnoimirso lnnnmn por Column!
o mnn'nc
[MO Íris
nnm
mropop' un: nan-.l m via;
n i o preta to de mia >
am_ Não Diahãtunia do s 'Em ganl lameIlm
\'ElJliJ
com
Jum
bar
'|
I
'pu n que sc os¡ !liam .
'Illr q nva ~ rura- s nara a
vom. rn
llleum de unir-n os
n
, .. l lel
!rir

px* L-llde
a rn h'o o?
o
V
r o nnncm ser cas v dos por v him,
A o m ::ua-os mn 1 \
mn ldn :'nllho.
o e¡ tem o direito e um diana: da via'
annno cl.. 'v v, [e n: mstumlls

'

1 deulnleoto o eu" sm Fort nato Am
gusto Pimentel. distincto a'l nicotina' v

#

FOLH ETJM

l

maia ferozes nos co

do tompo. n nxtínc [U da raça dohomsalu, 3.”
que iii como¡ apenas 13 habitar-md por legun '~ quadrada. Confessenlos que a civilisaçl'm nula *
. V
run :eguem-sellmn os caçadums de_ ¡verdurin com isso.
lclcpllznies »usam por sor as mms destenu3295.
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Ficamos iisongead pen tábua ' '
_Foi premiada no 2,3
!isenção de ann'lhli'çñn. -'
como toi dirigiu“ baile: ue, cor: anne 'da'Eaeóia Medico-Cirurgiaa rio' Alguns nai'óchos das diutstr.
lesñiridndé que rea unimadamentã, danáau ó-'se até
< ¡ari-in. mà das_ melhore? 55'3 horas da madrugada.
.tem Midi).
~
A decoração dan salão e :nas deenero asma explendida.
Dcndsncías era primorusa.
- laminação satigñaz plenamen- ' Agradecemos á íllustmda direcção o convite que se dignuu fazer ao
qne estava na_ praça, vis- nosso illusti-ado Vcollega njaquella ai»
. Jslanbia apresentava uma dade.

,

, *quekñni verdadeiramente deslumv

É !L _jr-anta. Bs ramos das arvores pen^ -'
mms para a estrada. carregados de
ps de diversas côres, apresenta
, par entre a verdnra das arrou aspecto d'un] cacho verdadeiente surprehenduute. N'uuiu álé'impossivel desejar sn melhor.
Na ros Direitaha illuiniuacño em
gn angra ou tam em immensu.

?r Q logo durou até de manhã,
.K8 musicas desempenharam-so
pa .feitamente ria sua missão. ,
_A musica do Pinheiro da Bem-

'ta, _magistralmente regida pelo
Sebastião 'de Quadros, é que [ez

,gasta de i reis“
-.:..Apesar e ser uma musica nas_

faremos votos para que o

ns no-

* - Emvseguida a missa subiu u pro- vos estudos sejam proginssims.
suo que _ia com toda a ordem e
Receba pais a intelligenle muni-

np_ bonita.
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' noitinha houve as corridas.
A concorrencia do povo de tora
um enorme. A praça, e ruas contil › mesmo a avenida da Varzea

nu, sua ex." mãe a 61."“ sur,l D.

Leonor da Luz Fort-eins do Carvalho.
seu pac e avo Joaquim Ferreira de
Carvalho e Miguel José Sousa Fcl'lLie

ra, conceituados o bem conhecidos
_ _
mento se trunsitavam.
pharmaceullcus n'uquella cidade os
*› "'mnidomos. dignos de todos nussos sinceros emboras.
Gales, leram incansuvui¡ sem'Nem ,
lho num despusas os
unnroblos.-Vive na Regua uma
A v. id'bu; nem obstaram a que ñ- .mulher de nome ,lasanha Bermuda,
A ¡assumiuma festa exglendida e sem com uma alcunha muito original,
,,
uma das melhores que aqui
ue conta 102 -m'nos de idade e ain«
'33m havido,
'
t a Bu linho, faz serviços domesticos

5

e parcurre um differentea dias e sem
aih no (uma. - Houve fadiga as ruas da Villa, implorando a
estes _dias umn^explendida pes- caridade publica.
::arjiq no Vouga. promovida pelo sur.
Conserva todas as facilidades inManoel .Maria Ferreira Souto, a que ;mllectunes não usa o'cu'los, diz que
aistiu um grande numero de se- nunca' esteve doente, e conta com

hprae e cavalheiros,
' A

:bastante graça alguns episodios da
No numero seguinte l'ullaramos invasão fran em, de que se recorda

ásia desenvolviduinente d'ells»

,Palau-n hunurtslleuomNo

guyira Souto.

r
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ur IS . us pre-lados, par.; os
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perfeitamente.
Cusuu tri-s vezes e é. viuva, não
tendo desmundentes.

tugueza.

.
0 duram-ri¡ ¡Full! pao. - No

sonim pri-funiln.›-Unia cam-

cemitprio d» iillllltlledvh Sulmdol
puucla de Lauihnrel Walkyne. ha SD W sum-u u tumuiu da filha um un' dias que se acha tomada d'um sumiu¡ y ¡nor sutiiico-himuum, Alexandra Baprofundissimo.
Iazs Enaunlrarnmdlm nas .duiheuas
Esta pobre
atum conta 16 an- uma l'iJI'LnJiB ¡lr-sperlidn nhrnscriplunos e desde que caiu em semelhan- Jda á IIIUHN'F. a rulrhrc tintura Bute luthorgia não tem comido coisa lazs-liugnnr nom quem rstavu divnralguma,
riudn desde NTI.
~
Além de snndmlus da nlha o puMulher. vendlrla.-i)nis espo- i hru *uir'ida turu nnLrn muij para
sos viriam em _Aguedm separurlns; ¡irnourar a me¡ in. ruvuzus ria fortun'elles parece qm: não hnv¡ dispn- 1 na.
sições para formar um só casal. un- l
da um t nalhon-se, usmlhnndu l
ou cães ilnmnmlm -lvln dia::
novos elementos pura constituir ' ' um cao dn sur. Manual [has de (
mihu u seu mndo.
vulho, (it: \'illar, ('Illrriru du .Mundus,
Decorrido tampo. é proposta na tri-o nm ataque dr ruiva. a Inintn du
marido a venda da mulhwr.
sa atirar -l inn outro r-ào. e bem nssi ln
Venda não é o termo proprio, (mis nos pumus r ;gullinhns da unsu,
a que se chega por num mui-lnsàn
(I dano da casa mundo" lago nm~
rigorosa do cuntrnctn celebrado a le- , tar ns animar.: mordidas, assim ralgulisado n'um dos carlorius da viila l mo o animal raiVUsu
de Aguada.
ir
0 comprador pretendia anctnrisaSllhsldlo 4 O unvrrnn rnnnnaa
cão do marido para o Brazil, median- 0 subsidio :mmmlmmirn nas m
te umas tantas libras.
pos 2 bispos das dim
's do uma),
0 negocio ultimou-se a contanto para pr. miricm os nl'llnuurlos dos
d'umbas as partes, e a mulher aun~
'n' dados, a bagateila de

-Na Praia de Nazareth existe. ra livre. vae embarcar p: a Santa
esta sacana.
tambem um Velhinho chamado José Cruz em companhia do cmnpradar.
João, que conta a bagatella de ill/t
Plrlldl. - Partiram do Porto nnnos feitos em dezembro de 1886.
nlrorslo.-Foi hontum suntrm
'pará o Rio de Janeiro na snrs. Ja11a trinta e dois annos que envin› ciada em Lisboa u separa
do sur.
cintha antonio Pinto da Silva; ñlho vou. ñeundn-Ihe 14 ñlhos, dos quaes .-\ers da Fonseca e sua r. pl ,
da ex.“ viuva Jueintho Silva. com só dois sào hnje vivos.
t
T- tbem I'f'qll .mu dirursi n [11'04
l l Ã rariu à rua do Almada, e ChristiaEste Centenario respeitavel non- fessn Ji
Julia Rodrigues, intelli- ' Ventura de Magalhães Reis.
surra ainda todas as anas faculdades gientn chi¡ o.
.
í Desejamos aos illustres viajantes intelleetnaes.
, ::L-.uma felicissima viagem.
Passeia amiudadas vezes pela hei- i
Imperador do llrnlll. _Sim
r,
"
ra-mar sem auxilio de bordão, u. l inaueslade continua a @nc-nutrir mi
1 '2' ' Parlhans.-Nn cheu do Parto, ainda em julho dn anno i'lndo am'mrl medir-,inn 'p
i9nse. allir . ›n~i-' !ez exame de franc-.ez a ex.” sr .' tou a impelnnsidade das und .. in-Í reis ans seus Iucumiuodns 'le sand».
D Rosa de Jezus Pinto, intelligent
do ao mar em companhia de alguns Est iamos dn coraçao qu», assim
,anna ñlhu do ex.“ snr, Antonin LIIIZ pescadurus.
- aconteça.
'
Pinto e da ex.” sur.“ D. Maria da
Conceição Pinto.
nrseell n preco do nat-Pap!
¡algm-la. _Continua a e'uzm- as
o Becebn, pois, a gentil menina e ticipam-uos d'Aveirn que as marinhas l suas dpvastaçõ« no vnnuwlho de
sua ex.“ familia os nossos cordeaes continuam a prodn
, z¡ ter¡ 'el lagarta.
e que o sal Felpuei
parabens, pulo brilhante exame que já des ,eu de 1M!) a lõôWO reis o
E* curioso o rosl ' que vila vini_ acabada lazer.
barco ou os 152000 iltl'UF, nãn sendo xa no tronun das ai'vnrus que perpor omquunlu a prnc'ura superior á; corre :inn: sulco que parem! prudu»
. cluhxrngreulslt (ln Pol-lo. oñ'erta. Nas costas du pesca vâosc, zido por um ferro em bra a.
-SBÉunda nas diz u nosso estimado (azendn depositos g'andes de sul,
@Mega a correspondente, u'uquella pois que o preço convida á armaze~
raiar. _Contínua um ralnr in»
_ e, . esteve importantíssima a nagein.
, tensissimo; o que se SL'HLÍH no .iué! mensal que a digna direcção
stimamos immenso que este mingu, scgundn e [Pl'cil ioiru era
aquelle Club costuma adorei-,er aos genero vá baixando successiramen-› verdadeiramente aspliyxianle.
“seus mudados e familias.
;te de preço'.
A falta d'agiimé muito sensível.
numeroseguints continuaremos com

nontr

!Í Senhora de Ia Malena.
Nus d s '13. 14 a 15 do corrente [usclpc Imperial da t"?tejavse em Oliveira d'àzemr
i) :ni*Em cnusv non. .i do se
lagrusa imang de _Nossa Senhora
intimando ligu- IImv-ulv n
de la Salette.
_
(-sarrsoI-m
que ainda in-m nai'
r
¡int-e elementar.-Na escola
Dizem-nos que será este nuno 1 gautn o p
»- ¡Inpn'
om-:ial de cadureita, no Porto, fez ha brilhantissima.
, mauh'
dias exame elementar Carlos Lopeszm proceda-:nn a nora (apt.
Novaes do Valie, tale'utosa emanca
Companhia Ilo ga: ni¡ Portq.
l'L-ira ultima.
que conta apenas 8 annos. EndereE
' no'sos continuam
t sa npurncán. feita com o inecanius os mais sinceros parabens á defendendo osuntei
es dos cunllmlo. min produziu nnnlnh
intelligentissíma creanoa e a sua sumídores do eae, a usando ardiihl'lammaluria,
exe." familia.
reccão d'vsta companhia por não ter
. nda «Ie snurle e da voz do
ainda unnunciudo a ha¡
no preço pl'lut'ip'. é ['lecliultttf,
Exame no Lyeeu do Pol-ln. do ;zaz consumido. nem lüo pouco
-Felicitamos a ex.” sur.n D. Felis- ter abulido o aluguer dus contado0 Juhllni do l'apn. ~ Inaugubina Dulce de Carvalho Ferreira. pela res.
l'nu»'13 em 111an
'
brilhante cxumu que [ez de '2.0 anna
Nós Iamentamos que estando á 1 ria dc' Munscnhor
de pnrlugnez,
frente da gerencia um homem tan l Snnln Sãmmu i-xpu
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