
   
  

  

    

  

  
   
  

  

  

 

  

 

   

  

  
   

  

   

   

   

   
   

   

  

  
   

 

  

  

 

   
  

 

  

  

 

  

  

  

    

  

   

  

   

  

 

   

 

  

  

  

  
  

      

     

  

 

(SEMANARIZD)

7 ”'Írróxhídlísín ,nssmm'ruízà' l»

Amm um a mem mm, 4nth wo, n ml -Wl

36000 mis _Numcru .muro nu ymprío di

Passada n din .ny

 

ÚS E COMÀIUNICAUÚÊ '

m num., 4». “mais

. 'L ' “Intl-s !um ' ¡o! bull?” Y' l .

JA 'A um IRMÃ/ul_er dm' tJuMehcíru n a 2m

lirbmres ~ lllú-\IIM I_ !MlEIM 50110 e ,L LHE Mill“

 

v_- Os aum uni<

       
_iãíuÍlU CI

   

SUMMARJO lrulvlmenln nllirruasa e n esperança re-lqnilln qua se impar: pela propria rnzãn. meme, dnranle poucas horas, um d'essns

'u m nella nu cultividur. wii' mais um olemenlu em Svu fzvur Aesiln / uma: apresentou se reslidu «lc lrcs ml-

Ssin n'speclal ulu, purém, mnilo longe como e Almiril governar em msn um. W nuns. Se falem isso para merucer ns boas

  

  

 

      

  

 

     

   

  

   

  

   

  

     

   

 

' 'ainda na a lrilniluiiisâhleT. não vlcvn .um r uu'mll-'nlc qual¡ lo os seus muralarüs nin l gnu das dn S'IÍHI'II. rlerl lI'O que não apro-

A “minimiza. y pv-nrler a Vigilancia do goverrne nos BFUSlÍICüham dc entrar (em s¡ com prdidas L-rwnnrão muito u seu tempo. .l llespanlin

C" il“" HW““ 3mm- algunos. Prouni:: como puma estar quelcum ›-\”_ urias, «ln mvsmu movin won-na nu se osmerou demasiado csicmnnu em

NA" ' u inimiga L'- ¡niuriur .i ruim-.ia .14 urnjnmis im, administrar um pai. i ,marmurlixnamunlausau bal-

_sL-¡EM > r.; LET-[EAS mmbrr-z pn-mslaule. impurli que lés'Lñ r-L q pull sc ' lu -w uma:: (Minas. illln ou dez por

\Cnllrh -l ç¡ lim insislenlamonla alô que n l“acllnlme. porém, cx c que não. JI 0m- cenln sin mwawls u nuwwn, algumas

“WM" 15'35"' ll 'ellu wii dnmínzilu o: eumclo. Quanlu lundi l: mm u dr s nnsu crunply-ln' nn :riu wins' onlr ' ningrmam-sc bruwulnunlc. .'xo

 

u mn") _ R ,mn-4» m.“

 

s [.ll'lilh'ilíiñ. de. ilnrnlu nn iirnuxuln, que

ll'nmm ou rrcebmn a cñnn dos pnrlugnnzea

  4 znns assollndas. SHDYU s .uma a mim rlz¡ com n xl: cuido m

lrlucvuslmlnra :in epidemia não dcixuu scnin Ó cv-riu; mas us rn

 

lilo. Vamos ululilllr.

 

«AIJ/mb Campos.
    

       
   

¡ir/WA ln'nnm)7:l. um .um. r \thl'l m. crf'rnpn> pullãdr. ."Dmll J. ' lulu llmrns :ie cunralaawule, u que mpresrma ;a que nlimenlnui u rumbu 'lu l › conser-

_ PN O l_ ' Il na unn gm.. lu, rriln. ni sua Lranslor- ' \nl-'u que n'na curr. Uvnl'n nn que ' \'.irñ anmmsa- wins L da í' n cum c_er~

U.“ ' “ " ”' Ml' 'um .m. l'ínla a lurrun v, como plk'Cf' »'up« a unas¡ pruslravin), à hora em que u w l¡ gnsln u? algumas \'ez can¡ r ullndn.

¡mrlir ca-u l'éSHINdn a cultura :ln lalmmr'e ano pure a nm andador !le almas_ do U amu¡ 1* min, rlnmro da qmlru nn seis

Vl ulla awe zenern llr cultura. Nam é |uda, l Maio v opa, pedinvlo para o ilmsunrn pur-1m: ' e prrrpann¡ n rruiilsun n msn-

Ilrm Sib-mm: ums :is _uman prima snvllnguez. wmv-ça agora a dar alguns plsñuslllll'hlo ll'umn ilh'spllililoli L'qu um rnpnz

l Wrines n agricnms não se doulinnni de l firmas rrlsplmlniu :nen-:s upprexn'nnculv, I ¡mrlugurz ; csi? amu) rsparamt n canil¡ ins-

qlrnmplm n que não quer (liler que a rli nra ¡les-Ilanln que :e au-mnrie n enlnuur, d'urnn

ll que é runlmle é I¡le da prine do g. ~lnpp:m-oesse. Ha :ic desuppareuer, cremus nunina d'ulun das prlnul e I'mlli r da

veruu alguma uuu-a 50 L'ln n-lln nu .wr- uam; uns é cnm tampa e mm u usu de' \irrlrla mm um rnpaz de !nabo-i, imundo

lllzl., ¡'Ir' ncrndlr .'l lemerDS-l ::rim agr 01:¡ umr rharapI-,uiicu pruhnh: e bem deduz¡ i-m (“Hilil'inü. (1 mrsmn nãn pame dur-

A I). h' Lim/mim,
   

  

     

  

:que [m Inniln |lll|lñl1P num o priz r. Inu l lil da: ¡lü'lnll'ddthdo rlnnnie. Sc uniu saw a» Cum u~ now: pnrlngue 9' lMVÍllÚ ral-

lrcrnondu. .\ mea.: prnvíran-lqlln ,e sa julgar :A r- u enfermo. por l v z no ua drum menus np» ao muuudor

,rs du p!“ll'r uwnlml. o pl›rlln'v.\lllnr› url¡ u na ;a pule sair e ll ele u nclivnrrem de m o Cnmrnltl'cin :le

nm :iu~p¡ci:rlnr.rs1n urvulln' . nau rá da ma vill'par quuwpri: Liu arm: r crmm'm, Miu CU'Ilu l'ór|

[IU rnrllnn' Emei-o. éprv que o vslurç¡ iv-nllmnus rizuuiia n qm', vcrrmn SIlli'lTl nslcs rusllllados nñn ne pmlnm ¡ll-leilar

illd|\Í'lll-'|I vorrmpnn l* S-m ala, ncnnpg. u; lmns Pniarmaims-, ú Inu pouco Imis mnilo.

H** ração rins guvumu é r'.~ínn|, «ln mv-smn grave riu que anullo que Inniius pensam. Não Í

runnln qu», rnversamenle, n ;nçàn mam.“ nadas n ellmnladnrês p

Úlnnl :n- lnrnn ¡mnrudurliv-l dusln que n ml dc manhã neh Cn

  

    

 

   

 

' r Íllzua am

.ins [IrDlniillm

A AGRICULTURA mmln qua :a pn-lem lc.

   

     

 

  

 

*ú passeando «lc laruiu pelos -

sem da Maia.

›:| qua narra n

  

 

   san gr-ralmruln hnai ns ¡urormiçr
  

   

    

 

  

> agriuw w~ «nn- AIP lnln a pilrll! nucm'lnm. Ii' l:«CDl|||I¡illllv1|'-Ihl'~' LN inlnilns nã» aprnm v¡ . Jarinu. 'llnnbcm :rs ¡ligr sô s mm mm dn

\'l'nlllu quv -l ukllr' qundrn dl¡ u-tin su cam as pmw um «lc u“lñlll gsrnL ll' '.Illn cu *iiiucrn um na, ¡llmulm «Irvurih

[cz uol n ll; rompem!“m_ e ¡pgnme que_ n cultiva lor. ish é, o 11-- Iilhiimn. .i Olnlins_ que "Gil :i ires Lllne-m

que ml', mnilns ponlos :in ¡minhnvviaqucnu culnnn| :nim lwm na Compra n** -- lim das [Mirins, vn» kilos os ¡llis genro

 

iu riu :ou ul-wiinn, nãw -r ¡lirymlanrio1 ¡in min sn a llgn-I a rrâpncln'n lnarra,

«um ou sugncr distinguiu lu .mm- Caldas da Rainha. 0 de setembronlm lnrnlI-n u cum-im' msm.. um ruínas

.as sun: prupríoi e im 'cs nn '.lu aniiqn' 1a vrllu Ii.. (Ilml y

!I api' Inçnu díuiu 'lub í'wn na um; ¡ut-\cc'le lia que nín nr- .i' ¡nxm :lv S liurlinhn w s lcguis

nim num: nm clero nun.. ll'lllllu qua na n~s-url›lia1 llarn «em ld'flqlll. x ll* N zarnlli u iliclanmu de qua~

¡ullí v el: turma¡ n indu. Nil) rn, emula que o (cnh.: n :im w (rol cuhaçn a ' '4), ml 4m com

 

drrlrlilulnu'. cnmn vlcns uiunu, lupa:

li~~imcs y'llls›'«|llvm'ins. No uninulr) l nru dl

¡inn-rio nn :min rn) ruína, mqns rrspciia l ln 'rn

às nur n Inmlr 1m 1.a inverno 53m nl r un. IL¡ lr

\IiÇl r ¡an l.; <, A”- pur muuns rlul l“uvlures que. em

umdnru. Nm .'lzlu nsnrà ella, por lulu, usignoranlu c uniu p) . ,

 

  

      

       

 

    

  

  

    

 

 

   

     

     

li-illlllll que n miragem (amou: comlznlolnnlrguniran, p uniu a ¡illa qm. pnrlini mise qu.: pmnguraulvr é que a sua mn- ' \'rllln ;i llnlsllm a niln_ qudal lmlzn as

Inuilu rom: mem pin que o ilesulwlllilliu punto de a Im Pim fontes, :em psr~ l rn ¡|›|l fu¡ erucuiudu por ums plucu prisma, possui s il'nm hum Koila, in -m

nñuv 'i~›| mic. 'laucer u-xulunvlumnic n nrulnnnn, s» ›le mz;s,L"i cllngn'ernusnvlnnpi_ por ein-W r 1:4( pontua Irwin rins quses são

IJ: nun-:4 rpresuuln-sn #xmllienlin nllim¡ Íll'lrcsslls du pru. N11 IJ n lnlirlquanio não é uniu. vunlmleirameuln unian

  
liaim pur ria a pane “na. nas rir¡ !pur cassa íniPr. 'Nil-la ill . :na oun- .\s danças cusiurnam :i ser mia vez .\' rubrica de falam-ns du Burilalu Pi~

(lim s, I' l que pmmeun semuspicloralwniencín de um latim. vism que nem n IIHÍS nurlusms e irrisurlas, p-:rleãinlueuluwulwiru qm'. ücaa quiunannm malrus ü'csta

cumn 1le lnmpus em que :i rena viviueala-ln é uma cnlirlulc que p. sn viver ri altura du nrria duzia da pandcgos qualillñ: Ú '1“4 @Dimmu 3 com“” de Pe

range dd ms_ ,os seus pal-seguidores 'No llirnmind) dos que iruhalhrrn. nem a p'lvu uuelii a ridwnlnmcnle se assenhurnrain que All¡ vãn admirar us nrrnlurlns d)

ilnuro cvnlv 'me um mavimenla de tan-ló uma slnm coordenala par lliüereniisIl-IA vlireorãu das Holmes». Precisavam lal- \quelln original e enurme Lilcnlu. verdna

lutar . Im rc \'usuencia. A calamidade fui egoísmos. c para a qnnI nàu ha salvação vez sn de 1;'. enmwlns'ann Qipruprjui ldciro revoluduuariu daindusmi naciunil.

euorme. é verdade: mas n'nqnnllas pxru-s l lim das suas estreitas convuniencias. menos que' [lá 'días apnnas'abamlónsram. l

em qnt' a. :leslruiç'a não lui total_ hn pra-l 'Assim' pub. na auspícios¡ preseuiirnenm l !ao é com crnnras e lolioes que se gar'

senlinn-nlns que permitiam ruppür que o de' um anno agrn-nla sxcellenie. poucnlvernu o mundi .r

purigotk unurà Wuulros poulosodesen- mais resta a lazer :n governo além nl'a~ Em ¡Feslcs aliar| recurdomc perfeiia- -

____
___-_q,
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FO*'I H”'A' w llaialla, an fresco e á boa viria. n'nm hm; De quando 9m qnanan passava algum mania no sitio em que amena ú mais alta

ETIM niin nmutalbrio rhcio de pecegos malumsÍcamponio e desviava-se uu¡ pedaço prra e mais estreita a enmsn,_ n prior da Clie-

' ' le de rosas de Inda o anna. ideirar passar u Nosso Fal, com essa cha- l millc foi arrancado sublllnienlr da nun.

 

¡Senlwn sei¡ pelos meus pecados.,lpelladu especial rim camponean de Ture- somneca pelos -i-iup! hnpln de um w-

nonnzvs o pobre do homem suspirandn, e, m: olhar malíbíuso, a gesto respeitosa, reim que Vinha m enoumru d'clle, com

u' 'mnnulio n'nrn burro pardo, cum o Pa¡ do olhar que ¡omba da gesto, um grande carro dr, !ano que rudavn por,

Céu'adiame de si alrzvessado na albarda. 0 senhor prior mrrespnndin semyre, em all¡ 'abaixo nos rolavan 'ns e aos sulina.

lseguia pelo caminha a meia ansh'enire numa do Nosso Psi, muito polidsmenle, 0 momento ara muco. Ainda que se

4 l _ rn rocha vermelha. Inda marisadn'de mus- más 5un subir lã muiio han¡ u que latin. chegassem pura a roma o mais quem»,

(14mm DE Tum-NA) gm em nur. e a ¡zueim ne pedra mil¡ e. porque a cabeça começava n encher-se de i dessem, não havia meio da cabeer dois

de lojas qua se despennarm por alii abai- somnn. lnç mama caminho. .. Descer outra vez_

, xo né .i campinli O tempo es'iava quente, e a estrada :ló á estuda! Não o podia fazer a prior,

Orprinr du_Chemillé -ia levar Nosso PM 0 burró, iguaimenle. o pobre do burru,' branquejavl com o pn. Au fundo nn encnswque tom-ira me caminho para ir mais do-

a u rloennr. y › suâplrnvl tambem: «Senhor= seja pelos", por dem dos alamws. as vagqsiulns' pressa, e s ia que o sen Mente eslavaá

_llrliinlpem pensar qua pudesse alguem meus' peccsrlrm, e suspirava o a seu nm- l d'e Jair? lembraram escamasrda prai¡ nas morte. Fui o que elle quiz ver se aplica-

mqrrer em.tão bunito dia doJerâu, em do, lixando' or¡ um¡ orelha, ara a unirarllírmiyraniés. TDdl ess¡ luz diñnsa, esses va ao carreira; mas o ruslica n nada quiz

piano meia-dia, no momemo da vida edupamsurolàr ul moscas que a nlbrmenia-"r' , V . de abelhas que faziam ahir so- snanner. .

lui. v _ w . - , iram. ' ' ' ' E A .inda um¡ poeira de Ilnres, o can-l -Tgnho yenz. sentar_ printl disse elle,

Tambem meiu¡ DBM_ pensar que Wi E' qua sin 'má'íe mmbídons as moscas¡ l-t J» !aims no'slviuhedns. nm caule Ín-¡sern tirar» cachimbo-da brinca. mas o dia,

pobre prior fñra obrigado a põr-se &mirim; meioãdir, depois n anqósh'a'suhir .'. 4 .imal gulosa q [arto, aêahav'am'õg 2le rn r quente, seu mo possa voltar

nim lugo ao levantar :ur meu, à bora em e n-_prinr \anonima- msm'h ¡Sribr war o _prgormránáxríagdn 11, um m, "Lygia amu? Damn, .o, re.-

qnn ia habitualmente, de hmviaúa na (me ' * “ \ arm bruno 'e @Em ¡inox-_prior que 'me ahi mmsmmnu_

' ›sestadebgíxndnm
”6'” «353,91%- - .._ ¡,.
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Noticiario

¡upar-io! lo Brazil-Soa ma-

gaaiade tenciona seguir da Baden para

Vienna_ d'onde partirá para a Italia, Egy-

plo e Argel.

¡lol-(e ¡lidam-No Porto ialleoen

repentinamente o anr. leão Baptitia da

Fonseca Pedrosa. pharmaoenlico do hospív

tal da Miaericordia. 0 seu cadnver i'oi tram

ladado para Santo Turno, onde reaido a

hmjiil I

Aoompanhararn'no ires amigos do [luadn,

-um, que veio de Santo Thyrso expressa-

menie para essa piedoaa homenagem, e

dois, residente¡ no Porto.

Sobre o carro Ítinerarlo foram depoaua

tres cordas. Uma de perpetuas euiaçadaa

da iiiae, de que pendln nm cartão preto

com oa nomes de todos na empregados da

pharmacia e a seguinte dcdicaloria em lei-

tras de ouro: «Homenagem au nosso clio-

ndo director.”

Outra de Violetas. com as inirlnea il. E.

e onlm da lamilia, de violetas. com a tie-

dioaloria: «Saudade da inmllia n

 

0 amor a: a¡ :dominam-Entre

Carregosa e Cudai, um grupo de rapues

esperaram rim tliho do capitão Nugrocs e

aosaltmamom, tentando ao: aI-o à pau-

lada. O aggrcdido rernnu anna paro.: e

lntimowos o retiraram-se; mma eller lei-

masaem na aggressão. descarrt'guu um rc-

wolver. Os aggrcssnres fugiram.

 

A Trloltlnone.--Em Hamburgo,

quatro pessoas morreram da irichiuose.

Em Brunswick, ulilin' de com prssoas

estão dul'nlcs, em consequencia de terem

comido carne de porco atacado com a meo

ma molestia.

0¡ netos de Victor “algo.-

Gcorgc llugu e Jeanne Hugo, n -totisados

pelos seus tutores o anr. e n rnr Luckroy.

compraram uma propriedade situada na

avenida Victor Hugo, a tem metros ria oaA

ati' en¡ que morreu n grande porto.

  

I'm grande can-enlo. ~ \'eri-

iloouvse em Paris o casamento do sor. Ca-

novaa dL-I Castillo, antigo presidente du

oonseihn de ministrou cm Ut“FlIallhl. com

Mil'. Wanna, illua do marque: de la Pneu-

le tie Sulu'máíor.

A noiva é irmi d'um joven diplomata

muito tiialinclo, que foi secretario da em-

baixada rm Paris e exerce hoje as mes-

mas runcçõea em Londres.

A tlpollçil) nnlvenal ie

 

1880.- Oo preparativos para a Ex

plo un' eraal de Faria continuam acl a-

menie. Asrmnalruopõea do ampo de Mar-

te avançam com rapidez, devendo erlar

concluídas em meiadon rio anno de “488.

A torre Biiiel. casa ohra enraurdínarla,

cresce a olhou vlalos: o toruchen deve

aer collocado em tina de deremhro de

1888.

Chegam em grande numero os pedidos

do admiram: parece que aa trata da Jimi-

iar a i de abril proximo.

__

\ - O desgraçado! pois tn ainda nio vinte

u que aqui levei E' o Pai do (leo, mau

nhriatão; é o hour Dana de Chrmllié que

'ou levar a um doenla.

_Eu ca son do Viliandry, reaponderl o

amiro com modos da tropa... Não tenho

nada com o bom Deu¡ da «chemiller ..

Bupi impl.. . a o ueraja atirou nina chi-

como¡ a parailaa para I pôr a umlnlto,

em risco do atirar com o burro tie pernas

ao ar, e de peapegar com elle o com tudo

quanto tinha em cima naa pastagem ao

fundo da analista.

O nosso padre não era um saulo. atth

ella é ¡lool eaperair B. saltando abaixo do

bom, por muito delineamento o Bom

Deu¡ de Chemiiié a hein do aninho,

l“um monte de aerpoi, entre al gieala'a'de

oiro e a¡ mm: brancas, verdadeira

toalha de aliar, ilnrido n pedumado, alma

aa uio encontra nem na oatliedra'i da 8,

Iarñnho de Tom. , '

Daio¡ o nato hum manuela¡

     

. › a

.. a??y'i'
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0 Ill- d. cale la: Paril- 0

d'une d'Orléaua, nino primngeniln do

Cuida de Faria, e irmão da duque de

Bragança. vao edecinar uma viagem á vol-

to do mundo.

Bates emprzhendlmeutoa estão naa tra-

dições da hmllia.

0 (node d'Eu foi o primeiro que ie:

uma viagem à volta do mundo; seguiwe

Ina u duque de Peuiliicvre que teve por

companheiro de viagem o marque: de

Beauvoir.

0 duque d'Orléana esta help preparado

para o seu minier de tourísic, pola conhe-

oa aa quatro linguas indiapensareis nas

quatro partes do mundo: o franca, o in-

glez, o eapaunol e o alemão.

O ileuerario começará pelas lndias; pa-

rece, porém, que o principe regressará

pelo Japão. atravemara o Paciiico e \nllr

:a a Europa por S. Francisco e New-Y( rkv

lllalnrll de a¡- relatam-ua

días, durante uma representação nu l'rin

ecss'a de Londres. miss Alice Cuando!,

deixou (“BMI da mão um relogio de brun-

ze, que dgnmvo nn peça. t) relogio que-

brouoe cm alguns bocados, Lavanlando os.

miss Aline enroutron no canto de um dos

bocados um !OIOFÍMlO de papel won-ndo

quatro notas dc 20 iihraa e duas de i0,

As notas tinham a ria data tir' 133691831

Ora ha alguns mczcs mira Atire nom-

prára o relogio n'nm estabelerimrnto de

Mic-nbr“ da velha run Kent e recente-

mente emprestam-o como necessario ao

empresario K. Iicy.

A gentil actriz enviou a somma inteira

ao mniro de Exelcr, para os victimas do

incendiar

Caarlella eo_ o¡ torta-lion.-

Uma familia tio - bichct (Cóled'Or), co

mru u ~ ttvrtnliios rolhidos n'nm campo.

Dc noite toda a familia rui atacada r|e

dores violentas. Os esforços da medicina

foram inntels. A familia morreu.

  

I'm :aumento do pe para a

não I'ma arena americana.

E ›, callisto animado e rtro, ioi cha-

mado a uma cara. para rortar um oallo

da um perinim delicado. Esse pcainiio

peneucln a uma das mais bonitas amei-i

canas.

   

. apaixona-se por ella e por o pé,

e t-mquanto lhe far. a operação do callo

faz-lhe tamiem uma declaração (Ie amor.

A bella aceita, a nn dia seguinte rele-
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lira-se a cerimonia nnprial.

Chama-so a Isto-um casamento do pé

para a mio,

Uva-ana Archivo Juliana_

Chamamos a aiiençio do¡ nossos amiguin-

tes para o aunnncin relativo a importante

livraria Archivo Juridico. 0 mr. A, G.

Vieira Paiva, editor, é dlpno do auxilio do

publico. porisso mermo que tem sido in-

canravel na publicaçio d'ohras not-hills»

simao.

  0a artllt celeln- ' O pintor

belga Wantera vai casar com a princeza

de Chimay.

Por erra¡ oooasiio, n rei dnobelgaa oon-

ere ao artista o titulo de barão.

 

esta curta oração: «Bom Dana da Chem"-

lé, hein ves o que me aconteoa e bem

vês que este bereje van-me obrigar a fer-

rar'ihe uma nova. Para loan não precioo da

ninguem, porque tenho boua pulsos e a

nano pela minha parte... Fica pola ahi

muilo !bundinha a var a nona batalha,

e não sejas nem A favor, nem contra. E'

um instante enquanto ajustam¡ Ia nossas

motas..

Depois de rezar nata oral-io, levantam

a começou por arregaçar aa mangas. e

moalrou logo depois das mãos, umu heilaa

mio: da padre, manha e polidaa pala¡

bençãos, doía pulsos da padeiro aolldos

mma nua nba de treino.

zm Irani Logo a primeira partiu o oa-

chimba no¡ deulea ao nrrelro. A' segun-

da, achou-se o pobre diabo ealirIdo no

fundo da valiela, rutn'do. cnvergonluçto e

imovel. Feito rm o priorkzrccuaro

ratio tia MWM _ioga a

pomba ao bue th Hulk, pm

  

  

E¡ _No dia 24 do correm,

'as ti horas da manhã, celebram», no

Porto, na aguia da Lapa, exequiza em nn-

=tnonagean à memoria de i). Pedro lV. I

 

g Conde !e Valbo .-Parte breve-_

r mento para a Allemanha o nosso ministrol

em Paris, o anr. conde de Valbom, com'

seu nino o sora Carlos Lobo do Avila. I

Alog“o.-Aiogon-se em Almada um l

homem empregado n'nm arm-arena dot

Ginjal.

Presume-se que recarregar¡ nas escadas

da praia e que cauira ao rio, onde se aro-4

gnu sem ninguem notar o desastre. ^

Um companheiro do infeliz ainda se dei›

ton á agua, mas trouxe para terra um ca-

daver.

0 I'll-Illll ll: Ita-¡paralel-Í

Em Pairmounl, no estado americano de,

indiana, umas 300 pessoas :le ambos osi

sum¡ 'destruíram uma casa om construc»

wção na qual se devia abrir urna loja de

bebida.

Part-ce que em Falrmounl teimam em

uãn deixar estabelecer taberna alguma,

Ha dois moles, o mesmo índ.viduo prev

trndcu abrir uma ranlina, mas Examin-

Ilie voar a cata com dynL-mite.

Contem adverlir que em Fairmounl

nunca existiu estabelecimento algum do:

licores.

Gazeta rl'rangeju._Compra-se o*

primeiro numero d'csic jornal pelo triplo

preço avulso.

0a lnlrlljõeo das nana-vma ,

Qlllltpllcl. .. não larvadn.- A

policia prendeu ha dias em Paris ntn

aquatunrn de paliiea, inventores d'um cum

rioso processo de explorar n caridade pm*

lilica. .

A SCt'Dii passou-sc im tres horas da ma-g

niri em irenle ao restaurante Brólmnr.

Ema mulher' dos ::nus trinta annose po

liremeulo \'eslidz, L'slorcia se. n'nm banco,

prcax d'nm alaquo epilcptiro. .to run de

alguns minutos um grupo assaz numeros¡-

formava se; de repente destaca-se d'elle

um sujeito torrertnrnenlo vestido, que iu-I,

lcrroga a dcsgraçaria e lite arranca entre'

dous roloços, a ('Dnnaâãll dt' que não linha¡

onde dormir. de que havia nous tlias não

sabia o que era canta.

- E' horrivel l - exoinma o individuo.

e dirigindose aos cor-usos, acrescenta:

Vamos, senhores, não deixem auocnm-

iiir à mingna esta desgraçado; organize

mos urna pequena collect:: eu entro com

um luiz. R estende o seu chapeu. uni lino

chapru de seda, transformado em salva.

que da volta to grupal Quando da novo

lhe chegou u mãos, traria uma soilrivel

quantia.

Em seguida toma o braço da mulher.

iel›a let-amar, dizendo que eo encarrega-

va de lhe arranjar um asyio a afaslouvae

com ella, seguido a pouca distancia pur

dous oulrt-s Dona aamaritanos.

No primeiro canto que encontraram.

trataram do dividir ¡ley-«mente o bolo.

Has a policia vlgiava. . . e tanto que rien-

lro em punto ioram oouduaidoa para o

oommiaaariadn mais proxt .

_h

a cabeça da avalia a sombra de uma

amoreira, a lol ter a trote com o nen

doenl que achou ¡ende na uma entre

os oorl ados de chita, restabelecida mira-

cuiosnuieule da febre. e desminando um¡

velha garrafa de Vnuvray para se oder-rar

a vida. Podem imaginar se o prior o não

ajudaria na aua operação.

Fionu doada então o Bom Delta da Che-

millé muito popular ua hirena, o é nella

    

Ie quo o¡ habitante¡ inrnoam sempre uaa o at¡ a¡

:uu disputas: «Born Deus da Chemiilé,

não aejaa a favor, nem oontra...a li' or

verdadeiro Deus das inlaihaa. !asa Deus

da Chemiiié que não iu obseuuloa a nin~

guem, a deixa da qual irlumpiiar segum

do a ana força e o aen direito. Por ineo

quando amanhecer o mude dia bem a¡-

hetn, mena amigo., o que en quero dinor

_não ata-i ao velho _ ao ¡angul-

nuio atulgi da Aug-io e de Gui¡ ,

a eua aan-oo quo ao naruto-

neun e ::sua-m'

   
¡rc-le da neanh-hliáumoa

cordeaimente me nobre titular pela sua

nomeaçio para governador civil do Lisboa.

Fatal equivmwoiundo se cele-

Ibrava missa na egreju de El Ciego (iles-

panha] entrou u'eila um rapaz de vinie

annoa que aproximando-se de outro mais

velho o atravessou das tortas ao peito com

uma terrivel punhaiada

0 ferido uniu enclamando:

-One mão tão pesadal»

l-'aliewu no dia seguinte.

Gonlase que o aggressor, reconhecendo

a vietima, confessar¡ que matara por equi-

vom, pois não era a pessoa n quem pm

curdvu.

«0 Academia!) _lim jornal muito

intertsaanw que por algum tempo sus-

Ipendt u n sua publicação, reapparocc a i5

do proximo mea.

0 (Ildo dito lá no Terreiro do

Paço-Tem a sua origem este nnnexim

na seguinte nnedocta, ,o gundo explico o

nosm college riaa eNnvidadesn:

«Um padre provinciano veio a Lisboa,

no tempo da l). lixão V, Sl'Iiit'Ílar a sua

t'olint'hçãt) n'nmn ireguezia rural. Depois

dl' andar de Heroties para Pílulas, o de

esgotar todos os recursos para tunaegulr

o que desejava, desanimou o dispor-se a

retirar para a sua terra. Na vospera da

partida, à noite, ro¡ passear para o Terreiro

do Paço, o encontrou o rei, que costuma-

va muitas vezes percorrer de noite, disfar-

path), na ruaa da cidade. 0 rei perguntou-

lite quem era e o que !azia em Lisbon

O padre uoulou›|ha a tua historia, aasiln

tomo u desalenlo a que havia ihr-gitdo.

_Porque não i'alla você a sua mago»

tadov

-Ja lhe inllei. Palio ao rei, manda-me

para o ministro; falto ao ministro, manda-

me para o rei, e assim tenho andado n'est¡

rlobarlourno

~Se fosse commigo, ainda experlmen-

lava outro Vrz. Porque não Vae \'ucC- lima-

ou¡ ao paçni '

_Não vou, porque se o rc¡ me manda

outra vez para o ministro. . . mauritro

pentear macacos!

(J rei instou com elio para que fosse,

porque linha ln um pri-sentimento, que

d'esta vcz era attondldn; c o padre resola

veu tentar novamente fortuna.

No dia seguinte aprcrrnlou-xe no papo,

com o seu memorial na mão, esperando a

ver. da audienciar

Quando o chamaram apresentou se a

ol~rei, ajoelhnu, beijoolhe a mão e entre-

gon«|ire o mr morial.

¡il-rei olltoqu e dios Ah! é o pndra

que pretende a colloc cio? .ta lhe digo,

ialle com o miniatro.

0 padre, conhecendo, pelo anm da voz,

que er¡ o sujeito com quem fallara na reav

pera, dca um pour-o nlrapalharlo, mas,

readquirludo immediaiamcntn o aiugun

trio. levanta-ao muito depressa e dia para

o reiz-Oiha, real senhor, u dita dito id no

remr'm rm Pupa.

Dr João V, deu uma gargalhada, e o

homem alcançou n'ease dia o que dare~

Javan.

 

m_

É

que dirigiremos as nossas orações, mas aim

ao Bom Deus do Chemillé a aqui esta o

que nos lhe dizemos:

 

Oração

Bom Deus da chemillé, dirigem-ae a li

irauoezea. Bem sabes o que aqnallea

Boa duram... Chegou porém

deaiurra. . . Para a tomar, nio

pmciaamoa do ll, nem de niguem, por-

que d'un vez temo¡ nona canhões, botões

:rn todas aa nolaaa poiaiuaa, e a razío da

nos¡ parto. Flan-to pola ahi muito nous¡-

dmiio a ver a nona batalha, e não sean

em a favor nem contra. E' um instante

em quanto ¡Juni-amoo a¡ contas com atoa

painel, Amon!

os

malandro¡
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FAÇO_IDEIA

-« rA proprietaria do livro

que te aqui deixo, Thomaz,

e' minha amiga. e veria.

que niu tem nada de !eia n_

-lFlço ideia. -

 

- MB' Beatriz,›-

-aO nome é lindo. ..

-eil o corpo! aimso e gentil. ..

e aquelle nohre pri-til. ..

e a fronte que o orgulho altela. ,.

- ul'aço ldr'ia l»-

E vai fugir-nor, poetal. . .

cansada já de testing,

troca os salões por jnrd'

a capital pela aldeial

~ «Faço ide

   

- «Não fazes ideia: enganos te:

não pude haver !lutaria

que anuhe inteira a magia

de que Beatriz rc rodeia.)-

- «Faço ideia

 

-«Al luzes tl... pois nlesse caso

deacrove-a assim-tal e qual»-

- «Mas. .. sem ver o original l. . .u

-uAmlgn, não se arrercia

quem tas ideia n

 

O meu amigo, senhora,

que a Verdade não huck,

lez assim vosso relogio,

e eu liguei. .. tnzenilo ideia!

Thomaz Ribeiro.

 

UM BORRÀO

;rum tomaram

Unit d'ealae manhãs, ao eahir de caes,

encontrei uma npurinha encantadora de

oreança-uma \urina-fazendo já o ha-

lanço do hurlo do seu trulmlha. Com a

pequena Canastra entalado entre o corpo

fransino e o muro d'um quintal, levantau

do a ponta du oleado pintado de fresco c

prateada pela¡ escamas rr'umntes d'une

tristes caripauo= contava o a u dinheiro.

O aul batiavlhe em cheio, danilo aos seua

mhelloa louros o hrllhn phantaatioo d'uma

aureula. Os olhos verdes. muito espertos,

tremoluziam rumo as aguas il'um mar ae-

renn n'uma tante de eetio. O perdi. d'uma

correcção da linhsa lnexcedlrel_ afogar»

art-lhe linameute na garganta. na intersec-

ção muito ¡illa du lenço da chita, claro e

criiaado sobre o peito. A hocca de rheru-

him, talhada no escarlate viro da penta

d'um gerauium, antreaberta, sorria uoru

melgulce. A saia curta, escura, de farta¡

pregas, levantada uluda pela thin de li-

nho, apertada um pouco abaixo da cintu-

ra, deixava-lhe a descoberto, quaai até

aos jorlhoa, aa perita nuaa delicadameu- q

oontornadaa. E ao ver-lho oe pés tio hran~

cos, pensador no ssperu banho do pse›

selo, appetecia realmente ir hueoer-lhe

uma almofada da pennaa cobertade vellu-

do e rendas. Tão graciosa. tio senhora,

tão gentil, ninguem que a viste deixaria

da a tomar pela dlha eatremedda d'urna

prince:: tormuelaatma, perdida assim na

rua, u'nm dia de mundo, vestida para

um baile de cre-nona!

Em volta d'ella um gato fel Ildo, com

o peito levantado, irrigado, _va guio-

tonaruente. Atrevida, emu um Iutante,

e, &laudo-ae nal perna', Irqueludn a ee-

puiha, saltou d'un¡ pule i noutra, da em

nmra ao muro, ligeiramente, u'um relam-

pago, tevaudonaboecaumcaraplulh

pequenita. com na punho¡ cerrados, hvi~

da, mulomadn, grilomllle atravez rla

sua boot¡ de eherubirn taihadu no encar-

late vivo da pelall d'un¡ get-animal, um

palavrão ;rm de remain, ramo e

¡ironia-,vel l... › _

Bermuda Min.

..i

  

..CIDAD-

0' minha envelhecida mocidade!

Pombal. d'heraa vestido, poem em ruínas,

Aonde aa pomhaa-illueõea divinas-

Sd deixamu as pennus da saudade!

Por tanto le bateu a tempestade,

Nas horas em que julgue¡ mais peregriuas,

A'a vens truum e. ammumm piedade,

Tal como ás aureus massas du campinas.

Que aa pornhas do pumhal te abandonaram,

Não ouvindo de longe, na partida.

l

Alt minha mocidade envelhecidal

a_ Guarda, ao menos. as penuaa que ncaram 6

Para u mortalha da ultima jarldl.

Enga.

Alfredo Campos.

W

UMA VIAGEM A BRAGA

(A mio aArrrna Silvino“)

Ha sela uuuoa que isto se paasou e re-

cordorne como ae fosse hoje.

No primeiro domingo de agosto de tsSt,

de manhã cedo, quando a luz scinlilinnte

nas estrrllas esmorecie no azul desnatado

do firmamento, a a aurora começara :a

mostrar o seu formam manto do purpnra,

mão amiga bateu à porta do meu modesto

quarto.

Abri, e spparecewme omeu velho amigo

lieandru, _amigo de doze aunnsl

lia muito já que n não tinha visto, por-

que se retiran para Traz-os-ilontes.

Depois de trocarmos altectuoms ahrsço~

e corileaes apertou de niilo. disse-nie lmn~

dru o motivo da visita àquella hora.

Partiu para Braga e como nunca là ti-

nha idn qnt-ria que en o lmmplnhuse.

Aquella murilo assim à queira:: roupa e

quando eu du bom gndu \'oltarin aos

braços de Morpheu, não me toi muito agra-

davel-quo me perdoe o meu dedicado

amignl

Todavia tive de ceder.

Diriglmo-noa para a estação de Campa~

uhãr

A locomotiva soltou um¡ alla-oe agudos,

e negros ruloe de rumo tum-los na chami-

né da marhina perdiam se no espaço.

Fartlmoa.

No céu havia oiro, azul e pnrpura, na

Iterra grogeins de ah-gria, inell'eveta mur-

mnrioe, aromas inehriantes, miejoa de hor-

holetas, ravoaçar de pornhae por esses

campos além.

Corno tlnhum corrido alguns anuor sem

nos vermml. todo n tempo da viagem noa

pareceu curto para altivlar saudades e

avivar o passado.

E deaute do espelho das nuas“ maur-

daçõee passavam Inda: as uoesaa crenças

ertiuctaa. esperanças morna, aspiraçõea

¡das!

Viuham sucessivamente a memoria nn-

dades de rapaaer, devaneios da muclrla/ie.

loururae doe dezoiw annos. tudo, emdm.

ue doira e delicia a vida audemiul

Quando chegamos a Braga o aol danie-

java oe seus nina entire o Sameiro.

0 meu amlgo era a prlmelra val que

alll la.

Au salmo¡ da estaçio !nl Leandro com-

prar ua (n'esae tempo) alamadna Ferreira'-

nhas a um tioaqua que nom proximo.

Rio net que feitiço lhe deitar-an na olhos

castanha e rasgado¡ dl linda rapariga que

lhe vendeu oa cigarros. que Leandro par-

tlu d'alli saudoso e verdadeiramente apat-

mdo segundo elle dizia. .

Vietnam¡ u que ln da melhor no pai:

da¡ frigideira¡ a depois :animo- para o

Bom Jeane.

| 

Aa agua¡ untailiuaa que ao delpth- _ y

do otmu do monte. durar plantada: por

nada a pariu evolandu dll lusa uma avi 'v _

 

ludadaa emendas olurnns, tudo nos

letra" andamento. lln meio, pr rg,

de tura diatraaçõea, uam con u
  

 

tum, sem esqueceram¡ o mutante Reino,

morde eu gravei as ¡nicho! do 'meu nome

e Leandro as auaa, entretade eum aa da

dona dos olhos amanha: que tamo o prai-

deraua e tinham edoudecido.

O meu amigo priudpiavs a aborrecer-se.

Descobri a causa da tal enredo e disea-

lhe que esquecem a rapariga, pole que-

ria vel-o alegre.

_Não faltam raparigas, conclui eu.

_Como aquella são raras, dismalle.

E terminou com Guerra Junqueiro'.

«O mais santo dos santos Prancisunua

O :eo trocar¡ por diwr-lhe: és minha!

E eu sei mesmo da alguns repuhlianos

,._ As auriss de teus rugas que as chamaram. Que até seriam reis com tal rainha».

.lautamoa com appetile. Bu (ui descansar

Leandro preferiu o passeio.

-Cuidadol não le vis perder.

Elle sorriwse e desuppareoeu.

Dna¡ horas dvpois procurei-o por toda a

parte, voltei ao Sameiro, corri toda: aa

capnllaa na persua=ão de que o meu ami-

go ahi estaria cuntemplaudo algum judeu.

Não me foi possivel vel-o. Resolvi então

descer á cidade. Talvez o encontrasse pe-

lo caminho.

Em Braga_ novamente o procuro. Vou

ao jardim, Guadelupe, s. João na Ponte, e

tambem não n encontro.

Approximnm-se as home de regressar

ao Porto e como rue não fosse possivel

demorar mais tempo, encaminha-me para

u eatarão, mui pouco satisfeito.

Man ao chegar pI-rw do kiosque vejo

o meu amigo muito aonuchegado, todo

emhevido em doces oolloquloa num s ra-

pariga do kiosquo. Estavam alli como

Lraudro e Hero.

Leandro deeculpou se dlzenclo que lhe

fdra impnsaivel permanecer por male tern-

po longe rle quem tanto o attrahira.

No regresso Leandro vlnha triste a me-

ditahumio, lenciuuando voltar a Braga bra-

vemento . . .

loucura e pergunlei-lhn- eo voltara a Bragar

_Esqueci tudo, meu amigo, diese enr-

rindo.

Nunca mais lá iul.

0 coraçãu da homem à assim!

Porto, 20.9.37.

A. Leão Martim.

 

M. .A. C.

A II“ rauro Luta A. concurso na cos'ra

Ella encostar¡ essa gentil cabeça

E vinha d'esiu coma negra e esplusu.

[Ima auhtll tragrauoia immaeuleriu.

D irmão mv¡ uma wnlaha dm» -

B ella, a irmã, d'um olhar !Ptili'ucnlal

Cano-rolava assim como ee :um

A voa d'uma ave branca e Virgin“.

 

De ph olhava eatatico ro w

the¡ cre-rm de ahaha l

One tinha em seu o'¡

Os brilhos donas dm... . i. -

  

  

  
Ficava juucm d'z:: lu mumsuenw,

  

  

  

. :quarta pranto,

                            boi¡ a inprearin Mineira d'auualirl uv na

unanimon
\

› ›m uma*

      

lia :tias encontrei-o. Lembrei-lhe uqurlla '

A' mio pequena branca e perfumado.. _ l

r "ram-i,

 

g DESLUMBRaüEN-ro. '

l

l

 

Quando por entre o catar, futuramente,

Ella me llnçl n een olhar de fogo,

Essa constellnoiu iunandeaoente

Qua me fascina n'uua instante. . . logo; ,

Eu durma a sciamar por um momento

Se algum !ooo de luz do vasto empyreo

!e enlevara como u deslumbramento

Do olhar da minha amante sm ceu do lyric.

Porto, um. “ ' '

 

C. Guimardn.

wi_

llS MULHERES E AS FLORES

Nada he tio hello como as flores, nem

tão agradavel como a mulher.

lguoru «r a importancia do assnmplo,

on a ultracção que impelle o aero (elo

para erra mais que metade formosa do

nosso globo, t-m sido a cama du que ta-

lentos acr-'ulitallus haium tratado o thcma

presente com verdadeira discrrçãa. Pnràm,

oocupando eu u ultimo lugar no Ciao do:

inuurír. nào estranhels que vá mais além

dos meus predcceaaores e diga alguma

calar sobre na midÀeI'es s aa [lares, oma-

hora n faço tão mal como o faria qualquer

outra.

Así , pois. darei principio dizendo que

são irmãs queridas, em cuja pa=âauem por'

este _mundo guardam a mais perfeita har.

moura.

Narcidas para o amor, o seu Bhij é

agradar; o seu Bru o suavisar a nuaeu

existencia.

A mulher e a llor são inacpnruveia. Não

pode viver uma sem a outra. A mulher

busca a sua exhihlção por melo das Dores,

com aa quara adorna a erubellcza o touca-

rln. Uma llor habilrnenta collocada, tem

conseguido mais tríumphns que a jnia mais

preclosa. 0 brilhante n›-alumbru, u llor

corumuve. Aquullu- fascina os sentidos, er-

ta !ala un wrapão.

As horas, por seu tnrnn, necessitam du.

mulher «ra ?rem admirados. l-l não po-

derão «eu r um jarra Iltllítl gentil para

lmostmrjs runs galae. qm: o morhirlo selo

da mulher humana.

lusepunivms pur naturr-n, a mulher e

os llnrer taum se encontram na Giplrndi-

'da ilurestl como un aristocratico salão, no

simplesjardlm rumo ue rica eatul'a. Não se

oouwlw nenhuma (esta, por mais iuaigui»

doante que seja, sem a mulher; pela mes-

ma raRãu que ui» ee minceha uma mulher

cn¡ traju (le resta rem o adorno das ilurea.

A villa d'mtas e breve tomo l: iguai-

mente breve a belleza ns mulher. Sem rlu-

vida, por em lei de amnidadea e sympt-

thiaS, a mulher cuida das tlorea com terna

eolicvlude

Av rimas *ompauhsm u mulheres em

¡rum ua !dm du ana viria e ainda depule

nun'. tim menina são silas a sua uls-

,5 .A, Quando adolescente uudu agradece

1mm »no um ramo de violem, emblema

it- tia e due amores cantor. A can-

_ os /Ior da larangeim aerrue a até ao

um. rwalieamiom com as joias da Anapo-

s a ; aa eternas umprwivnr que crescem

bre a campi. velam constante# o ultimo

man da \lrgem

ilaa. aíl u'erte imnunm jin-dim cha-

medo aooirdada (e uio paraian por catar

esptannlo antigas culpas), junto no aroma-

tteo bosque de limoeiroe vejeta a funeasa

nula-iam: perto do fresco mqneim de-

  

    

    

  

ueirei peuder a m riu um, eeuvolve-se a terrivel :uruguaio mami”.

Até colar os lalnus ..i N m; e não longe da sombria manoemlha

A' ana com¡ «na v a .z !unida o exuberante platano,

Entrar para a sociedade sem ter algum

a deixei-m» w; uu im mm .nto, ”Female d'ella, seria u. «mentem
_ as¡ “MM, e ridiculo rumo pretender herhorlaar n'urn

manlc lgnoraudu o estudo das plantas. A

Antonina da mlher tem mais que apran_

dar do que a bctanjm propriamente di“.

Porque aa mulheres, como as dores, !e sl

deueuuheoerlnos podem propordnnu-nol

a morte ao husrarmoe a vide.

Uma elatçin demanda é a ¡uu- dee-

¡nçn o inverso multitue a meu falid-

dadz. no¡ nlha, melhor esposa, admirava¡

mia, dizem. .

0 tempo que o bntauica emprega eme¡-

tnddraa dores pan MI¡ aulogar. 6

mpararel u da¡ nicoõu oumuque

WBprada-n n mirante. -

(lindu). João ia M.
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O'CÃMINHO DO BEM' _ *
\ l .› . @na

› poa A ' r

, l hi.. . . 0

meu: mass mma 23:52:: . . . :ao
' l' . . . _ . . . As GaslPllãs de Croixm-m, 1101. ' 60|)

E““ e““ “WWW ° WM"“ “5°“ o Grande mma¡ 1 vol. . .- eco
mk d'usle nohval romancequa pode sem o amp¡ ¡ vol_ A ” _ _ _ '_ 500

macio entrar no ¡nlmluario d¡ familia. E' sergio “nine l vo¡ . _ _ wo

Dnydo de pümomsls gravuras de pagina, ' '

que serio dislribuidas gratuilameme a 10- _

dos os snra. ass]gnanms.

Coml B:: da assinatura para a¡ pro- m'

vindas:-

A expedição é !eita de quinze rm quin- Marly. 1 vol. . . . . . 600

ze dias, mm a malnr ragnlaridadc_ aus fas-

cículos de mi pagina; n uma gravura, pelo _-

medico praça de 120 rérs cida lasciculo

Mam de pru-re. png'vmnulo adimlndn. Nas lmh ¡word-'O

term nude a em reza nân tirar com n-'
ubnm_ as ppsgnag q“e dm“- ,m “Ham-po“ quadros (serrana), l vol. 400

\devorãu rwmnllur ml arm dp fazer u wi-

_ghllum a impurlnnnúa (lc um nn mais fas- _

nlru' :.

A< ¡MN-Um' ;ul- vu' 1:. *lnnlllm lui: v'"""""'°""l'°

interior z¡ 600 Mis. recebi n m vnlm ¡lo MMM¡ dc ml.th ”em“ de

cm'nzio aviso ¡lu rrrenão, Ilranrlo pur esta Cmmmmgmu, 1 “,me 10.;

mod" em a .le que uàu houve t-xlmviu. aguas _ . _ › ~ _ _ 255m¡

'rualums rec-ehe-  Onun í rínr [0 ma

n um L-xl-mplar gralh.

A ampmza previu Ile mrrespnndrnles

m. ID-Inl-nol Ile Ann¡- e sum

  

  

   

  

     

  

de ¡rimlu US u? !ml Miu r aus ~

'mesmas uma t MWM.“ Curso completo de_lupographl -T

Bert-.l _.vpnqb l.“ M'. Plamrlrm, é.” rol.

Tmln á Ml'nknundrl \'nlavnemo, 3.° \'ol. Axrimcn-

pm. ?Jul r sur:: L' mp:: c ação a.;

   ?l I. ru¡ «ln .\lnr

?lula Gunz¡

 

Trande olemenhr mv a' lmophía,

slwguidr. da Historia .. Philnso-

phin pala l'. F. A. Jaflre, vertl-

Jornal na mou-ls .- urgão um granm

armazrus (II-sl“ Inn-mu lilulu_

    

  

 

  

   

  

20'12".;¡IÇÍITP'JK BSM““ m“ “'“5 1°' do em wmwnlo, -2-.-n1. . . 35600

Asúwullum um llu !ln 4: Pnrlugal ¡mr! __

stm 'um :qu wlws_ e pur grllljijllt _

T'Elll llllS EMULUMENTUS lAs Survidõrs rue.: ;estudo de d¡-

' ' ,m reím civil), 1 vol.. . A . 253.00
' L |

.Innhnngrrnel- ecretarlasrhs¡ »-

' *camara- unml Ipaq-v ,_ ›

nus ('ÍI'ÍI; ndmlnls côr¡ ¡la-s¡ T-nrc- Buu¡

grana-.lhasa e commlssm'mrlns P _ F p .N “5.a

'de nnllclaA-Jlmlas Ile parou M 1 "'“Pç” _ .' '1'
ch.“ Regular!“ cum“"aext ¡zoluiucr ws «e llypulh Lamas, 35600

admlnlstrnlir .nr-np. !a a:: “1'“ ' ' ' “ ' ' '

'umepcmllor umha l -l à¡

lação realalíwr :m Cullum Ad¡uin¡s(rnll\*o,l à

k ;publicada puslcrlormeule, I uma.. Olhe."

l e

"No. .20 rm lA Lei das Execuções, l vol.. . 3.5600l

”Livraria Archivo Juridico, deW

A,_0._l'ieira Parra, @dum1 Bumj-mlim. 07

-.Pum._

Na !,¡waria Charñrnn da Lugar: é: Ge-

DE“MIL ;01911915, BB,

  

illlllll corram NO ?om
. .. J '- v pnornmmms A

' .10mm ›

gi¡ .JoséAnmnw Pereira Maya!

:"_8':1,4Rua dg Éelloníóxite, 83

c ?cárcrm
_941131143115942 AaWuãn-dercmiuea. \ ' Ç , .

!um a veudadelvpraijacha dapnppíà de creditar emprerlinrar'sdbre'hypu-

- v Mangue“ da cobrança gia (Mudas, :nulo n'asta ainda como fôr¡ Humano."

* > _mk'rgumñphwm hahgeuminvenliriosyíaà'ünmãeà.habilitações, execugõep,

&gba-55mm ;Wmewummnenm appeuaç'nea, aggravas, z recursos“,de

A ' ,çivais ou criminlas; a sumiram.“ t s

. _wfwmmhàggmmmm dsmâ'ü'ümlñ. @Em

Mem-r.; e #m ' _ - ,= -u .julgam ' l
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e 1.144 JH!
  

     

A'h V. ,_ . r My_ _.

  

95000 › -

   .ÂÉÍ

;Trazepnweaçõeá Pullman l llgulntl-'jmmm

annuzm & IRMÃO '

71. RUA m BAIMIAIIAf W( 3.'1cm acima da esqain la Paulo Em)

!Clio

DROGAS. MEDICLNAES_ PRODUCTOS GHDUGOS, PH.\RM:\CBUTICOS

E PHOTOGRAPHICOS

Collacpão completa dos granulos dosimelxil'os de Bnrçgraave, sedlilz Chamrand

e omms product/:s comandos na casa da am:er Fabrico de chumlalas res-

tam-:mes e mnmúnues, Espacinhdada mouuciadas nos jomaas e todas aquellas am

agora conhecidas na Vlerdpnulica Vamina ingleza, unlums para o cabello. copos de

quassía. Exlraclo de 01m). da Li big. Fc'ms e inâuumunws cirurgiws, avulso e em

em estojos para praça des'le 350GB n 305000. parlemln modidcur-se os estejas a vam

me em quantidrir dr lcrrnc a preço, camas d'auulpsia, ampulaçõu!, uu-tromrnia,

mnlestiae Ll'olhw'. e para exlrzhir nz vlenlps. Furo-ps, especlunr variam”. appurelhos

d'Esmaruh_ machluns o. nsn * electric-as. larygos pias_ seringas qara Injel'ções :mh-

culzwr mam: cl )¡J¡Jx .all vw. c mlujus vasius. Appurelhos

cirurgims em Rr'ral como algrlíaa, velinlm de mana_ eshnhu, gamma elasllm. Rm

ma m 11.1. ?Jules !hr i'm_ aqua-las. .l-- hins uz ~v a: «ir hujc canil/'01.105,

simples r u las. pm¡ homem, ¡nulhcr c :roupas: mw sem mola uspeciaes para

cream-,as 2 m 93 a 6 “nuns. Ciums claslicns para mmprimlr 0 VL'Lllh', dilns e hindus

;um rupturas no umbigo de crença¡ r adultos. ,llmufmdas .Far para duenles, Lubus

alummudure: par¡ m masmos. M n cldalims de liulm, algndâos. . uma pé e

srm pr ahi an jqnlho, rúm e v.; ha. e cm pap.; lsnladai. ¡Rpmunnus para as es

(mlui, mmulns c cspllcms para rontirulos; nriuocs Ile diversas Turmas' homem para

' ~ ¡muri-u de forma variada e remr :a yimdorns_ ele., elr. S-'ringds rlc Ludrls

val-nn.: conhecldm, o lmrmcha ¡1:er us e clysleres, da airpauidàldu desde

  

  

    

        

 

  

   

  

  

  

  

 

  

   

  

 

   

  

null ,rnnmmm Seringas r: borrachas cum muulas para |.1V1ll.l)|'ll)5 vagina Pu-

lui' ~ !I'l' pós o líquidos. Fm: de Ilnhn; esponjas: Maduras :lr lrePillu Junco;

piuNEã r w'. 1- nrvcu a culwlm cum cspuuja plrn a gnrganlnr Mam ul s r bam-

.l m¡ m lwllo. dim: para call-»car nas p›~i1n:, s e . pllñl: :lu l'únum: mul-

' < de ¡lmmvlrn drslr l mi Inu-[ru u l-Z rem

   r rumores. 0104 Thermomcxms para u lrmpn e p

neuslmetm. prswmusws, bartmetms. mia* . e nulos,

r' p ¡Ias dr ¡yu-crua, ;lampadas a alcool* relurlas, bülõl'ü tubos de

' '.ubulados, pruvclas, roms gradnavlose :Ippamlhos para límnnadas ga-

 

a'mnru .7,4-

\'ílln›, lraSL

znzañ

  

Vanda! por Junin a a relalhn

( TVI“ RA A DEBILÍDADE

 

Farinha prilural ferruginnsr da I'hurmarln Branco em Ill-Inn

Precioso ali :wnln rrparadur, "xccllcule Lnsxim remnndiluinle;

nica privilegia 1 41 'ezquumnln :mcLurbmlaL é mx n ngm-law¡ p ul Jm-t mm falta

rle apprlilc, ¡lucuças .le pcitu. para cunv. ,mu ur, pl-sems idosas migas, zwe-

mlas, l'm geral pm ns nlelnluaulus. qualquer que, seja a causa da dub¡ me,

 

   

n farinha, a unl.

  

VlNHU NUTRITÍYÚ DE CARNE

Unico lcgnlmcuw zuclnrisadn pela xovnnrnu_ e pela junta dr .emule, publica de

Portugal, dncmuenlos Iugal allns pelo cum-ul geral :ln Imp'rio dá BmziL l-Í muita um

na (-anvalescrnça de MJ .1: dom-as- aug-nemn mnsldermdmenlr as fm¡-

(lividlms dvbilrladas, r' moita o appe le um modo l-.uraardluarlo. Um cal

be vinha_ rupn-st-nla um hom bife. Acl a¡ v-'nda na Pharmaciu Franca, rm Belem

e nas principw-s pharmanim,

 

   

    

CON'PRA A *FOSSE

 

X \BIIPE PEITÚIHL - JAMES

Uulw legalmente aucmxkado pela Conselho gde Saude Public¡ de Portugal, en-

saiado eappmvado nos hospílaes. Cad.: [rasca rslá. acompame ae um ilupmsso com

as observaram dos principaes medicos de Lisho¡| ,remnhecjdas pelas consular¡ do Rr;-

zil.lVende~sc na Pharmncia França Bm Belem e nas prinpirgaes pharmacias.

_ EXÀMESEM cum-Bric!

Co_ l .granel-(lê enrola. Ill¡ dluêlpunn e menz,

¡mM-UCQÃO 'O .mnnrlonê. lv', .Jg a." 'e 4.“ a ll,

hnblllta, pm os ein-u que tendemm e_ out-bro, ¡lum-

nm e_ qualquer das cllodpllnu act-::nenclohlnsy por pre- >

ç¡ ente-anel” nulla. a ' ' › n V
l *ma uma de lições :Elle-Im», Indo m ¡lc-lenha;

umlmldnrb- os., -v : w

HIM rm! 60-.- | llhhelzkm

“'13“ eheh“ 50mm' '

  

    

    

  


