
  

  

 

PARA A HISTORIA
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Garantias, que

desaparece-

mn, sem se

saber para

onde O sr. A-

nalia asmam-

(lou:

Das, canudos da sr.ª

ramara.. . . . . . .

Dus p:)srzulnros. . . .

Dn lvulia cluranle

183li.........

Valor de pinheiros

lrvzulus :;ratuíla-

laiunulc (la Estru—

mazla para a casª,

riu rnuslrurçãn,

do irmão iln i-x-v'i-

ce - |)l'i:_iilm;c cla

Czinml'n, naum se

vê de repoliilas al—

lirmuçõcsrl'umall-

l.':gu rom-êspmu/cu

tra il'Csla Villa pa-

ra (» Jornal da

Estam'tja. . . . . . 8003000

98$l09

gasoso

&085770

1:1327r35262

Summa e segue por-

que tudo lia—de vir & lu-

me.

“WT-ªz «WD Wl=ViIr1ªTl'fP.'. KWD-MDM

«'l'liã. l'l lili lillil fil! lll“

. ..._. «.-»-.-x ._.—_,

iiªããô'ifàêã

i:i;=“f—mll-nir.—'. por acaso, no

«'mnlr'rinauxa urn ;lrulrsliv. mi

mesa qu' u ,vlvrrça, (lll rlu'le

hilpufll'lliillr-lil till:—lv i'iillrl'lllli

r.:ulm as palavra-> prulrl'illas lu!—

ln illa—n'a? rrpri-srnlalilc «lºi-sm

rir." :lu. sr «lr. Barlmzll (lr' Mw

galliíws. na ramalzulas firmin—

ilus. (* podi.» lu pruva «las. allilª

maçã./rs.

Nan iaislliuiamas lªr 0 jur—

ual malu ello li.-l public-all“; vsla

rrdacçau cauliaua a estar lim

pa; mas por iulorvrnçãu de pes—

sna rxlraulia pnzlrmusexaminar

aqui-lla MT;-ardia. sem pés nem

'alwça. mm gralumalira. lli'lll

seus". E nim salwmus ll'líll aul-

mirai mais: su a anula «Iapu—

blicar um ilocuiueala ll ...iavllcs,

Asslgnalnrns

Anno. .. 45000 iéis [ Semestre.

Cum estampilha, (anno). .

Numero avulso. [40 réis

»

      

500 réis

15200 réis

que. é uma prova esmagadora

para n aimlnr—mlornado com

um curso superior—, se () cy-

uismo do pediramvns, que são

eviilr-nu-s e irrcl'ulavms. porque

rrsullam lle farlus. lilas para

(mom pode as provas: para si

mesmo? andará, arrasa, tão per—

(lillil & sua mmnnrial para os

seus criaciilailár-s? pois um rur-

lo espaço de lnmpu pºllº— lazer

nsquorrr as lropulias de vinle e

um annns de porsrguiçhrs, vin—

ganças e ali-unidades! Pede-as

para o resto do paiz? qurm ha

que ignora a desgraçada (: vor-.

gouhosa historia «lo regula d'O-

var, hoje em disponibilidade?

E quem é (um senti-even negar

as l'ziclns pasauios?

Tars são ellos que os quer

rrpulliar; lialilailn (aupcnlm,'cl-

les deram-se e cslà lmjnsóllreu-

[lo-lhes as nmnsoqucucias. Pelle

provas an illuslrc alquilado. Pro-

vas llO qur ?

Das rlciçõrs de 1869, em

que n'ua'rwam «luis homens &

«luis ficaram i.u.:tilis.ulns ? da'

sulilcvacãu ll'Araila. que llCU em

rcsn “aula cinco nic-rlrs? líla priª

srguiçãn flll'UZ a D. Rita e fami—

lia, quo lllfll ein rcsullalln a sua

morir? «la 'lmnissão tumultua-

ria do. um medico, rum aalas

carnimnmalmlas ajunclas do pa-

mrhia? (la mulla a um enfer-

nwiru, que vmpirsluu um ferro

rum :uuzlorisaçím (lu vice-presi-

denzn da camara, «lada vor-al-

nwnln ao pae ila pai-luriculc?

(la falsificação cla rermisoaumu-

lo? dns prucessos pulilicns com

lrslruiuuhas falsas? ilOs desaca—

lns ao juiz Mari-(lo, pagos pol"

seu lmlsn? llOS insulluse. amea-

ças ao rogcalor do Vallvga? «la.

l'alla (le quantias (lo que a opi-

uiàu publica pnilc ('xpliraçãn ha

lanln? das eleições cum sicarios

lmnamlu as escadas?

E' ulºisso que quer as pro-

vas? l'nrrurªa ns rarlorius o as

rrparliçuos publicas; pºrem-ra

lwla a villa, ou:!e lil-.assmu vn:-

ligíns (l'Cssa :ulmiuislraçím; alii

rslãn as provas. O (:lu-fc cla np-

pnsigão ll'rslc Cl)ll('.L'lll0 quer

prf-vas un parlamrulo. Sentimos

quo, pnlaualm'cm ll:lll$$9|lll|léíl

(: :uliaulmumulu cla sessão, não

pussa i,)rnililzir-se alii lacs pro—

vas. Su lSSU fnssapossivelwc se

puzlrsse nxpór alli lmlas as alro-

rulallos de um vcrguulmso pas—

sruln de vinte e um amais, ver—

(la-.leiraumulc (aum;irnvailas, es-

la 'am justilimJns lmlns os arms

«lo partido progressista d'rslc

rrmrellm e o rlml'c rrgenmaulor

veria lmlns vollarrm Ihc as ms—

las. ciano lli'as vnllnua maioria

das suas coucirlallíms.

Pelle próvas no parlamen-

Éwni/zgo 20 de maio de 1888
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A Publicações _

Anuuncins e cnmmunirarlos, linha. . 530 réis 5 0 à %

' RIC. ' -
' “(?])lfllljãll . . .. .. . . . . . ............ 23 réis

l . ..

' Os srs. asSignantcs leem niluscmilmle 2.) ºi... :

tn. pnrque sabe que alli se não [ deªl!) 0 que Pºdiªs flªr. - -9 mªis

podem dar; mas ja não rcspnn-

(le às carlasquc n'esle jornal sc

' publiramtogºkóisé 'cxpômu us

larlns rum Lg: :z'a rlarrza e ver-

(l:.)(lC esmagailm'ns. A essas «:a-

la-sc pprque as provas ”oslãn

llGl“ ii vista e porque mais se

ha purli'am flar; wessas cala-so

porque & incum- replica prnvu-

faria a pulnlirnção (ln ilnruumn-

lns curiosissimos. lflsse ilosgra-

çndn papi-alicate ajuda mais ()

condcmua l '

s %«ªrzêeªaââ—

CARTA VAHINA

Caro Army"

' Tive a lrmra de te dizer, na

ultima ral'ta, francamente, inge-

uuameutu, que a unica [)!!SSllíl da

UPN] «l'esla terra era o leu amiga

Arnlla. ílurzar «Ic lindo que lhe ('li-

ZI'Í“. Calaumias, mou :mign. Eu

luan sei quiª- anso Srullor Jur—us

lllirislo ain-la sulfrf'u mais par a—

miu' «la luuaaui la. rr (' purilonu tu-

lll) paxa r. uii-r implantar a sua su-

llliina «“lua ruan. () teu amigo lam-

llr'lll swfl'ml |)u' ilill'il' cla guvvr-

uançi «ln mma,-lho l,' ('l'il «aqui?. rlc

perdoar um» para mu.- n cul'uilas-

smn «outra vvz cam 0 pruavlin. Já

l'li'll uma prum (Pissu. Ah uu'u ri-

co Íllllrl, qm: aluwgarãu ! A (*.—HEI-

gar a saullu a'.- :] l'un-luna llÍJl'c'ilIl'lÍ'

(lil rausa [llllilll'il & svnqn'n a mi—

mar. llazãu linha 0 !)ish'irio (l'.l-

:» lim («laws cniilmcer puma-.e é da

lua laia) quaulln uns chamava su-

cia tl'iugralosl l,)ac queres?! u lwu

Aralla perlvuau a z-ssa ngPI'OSíI e

I'BSUV'HHVII pl.-ind» rh,». allili-las iu—

couipritlleuiliilns..l'nis é puua pur-

qun trem graulus ideias! E assim

vô là: quando CSl'l'OVlJ ninguem u

nuuqirclu-mlr; quando, uma ver.,

fall »u nas (anular.-is. uingimu () [li-l'-

cnlica; min.—unir) fui |u'csiilu-ule Ala

ramara; mm'a lua.—*Sua algum: suu—

be () que vlle quiz ! (nh info-lw. su-

liliuw, :! l)')Si.L'l'lllilllC te fará justi-

'..l !

Aqui tens lvl, puis, () qui- é ()

Uru :uuign Araila ——umn pumha

mansa a murrvr p-lr luzlus, sam

ninguem umrrrr par (All». Vans

agora VLT u que nas s-uuns. Ta

disseste—n «rui erz palavras —nlal

ln «ln luaurliilc-e. Alguns pur aiii

hummm—si- muito, rllzuuaram—tu

uni—Las. gritaram, llaiafusªmnm. ..

mas a Vl'lllilllu' é qm i'lli's' uz'i') Li-

ullaui raziv. Tu [ir:u'czlvslzl Cama

quvui és. Tu és uma cruauçri, ra-

lmgenla, ll:l[lx.'l'llllUillU. traquiuas (:

Cllulll de mim').

L'ngn' q no linhas-Les ile sugar a

tal:! lle Muu'rva, n qm: nã!) fui llíl

uaiilu, lnumu ln uma ama SQCUEI,

valvula nmrut'mu. lmju malrnm

d.:rrupila que .u pol.» numa. (ll! Zi:

gaillizerme. Ganhou-Lc amisaile, fer.-

t-e as vluiitmiinlxas tolas e, quam!»

tn, anatemplava. 'alnia lim 0 quªi-

x» em uxtasis llU vai.-tura. rlvixau-

il.) «le,—lixar ;wlns rantus da luna-a

uma haha du aumr. Quamln fazias

alguma liªnuuliasita, & tua ama, lun-

gewln to «lar uma Surra. animava—

l,» & achava-Lc graça. l'u malinua—

Vas. Qaiwlu Le suparaslu d'ella,

nada.

Agora que estás um pnucn mais

cresciam. quandu :qwteces algum

lu'inquwln a Ver não dãº, vii-as le

:] mnrdur o ans. . .|mnlíqlês («pm-

rcs assim“?) rumll'n Lulu,—' as que

l:.- ruulrru'izuu. E' numa la'/,um as

(il'l'flllÇ-HS mal. . .malmru.— turma.—is.

llcsnjasm uma pasta para lil-in—

rar; cmnn linuvc urna vnluulv &

, digna nulirlallrª :! que se cluuua

Parliilu Progressista. (lili! tu mn

traria. virnS-te a murrlal n pur Lu—

(las as fm'mas.

Já vês que l'! runqirvlivuda

bom. I'I's uma croauça mal. . .auas-

tuumila &, pur iss", uz'm valia a

pluma zaugur-se uiugumn (ªum "

que disseste. E «lupnis tu ualla li-

mstu da lua lavra; li,—la um P::ln;

iiicunscienlr, ainda qm; rru'rm'ln «ª.

nu munl.aelu.«lo qm: «liv. a Em ami-

gi (.lra agora uuvr la: a qua que-

rias tu que elle ('.ilílllh'lSSU a quam

() a'piauuilu regula, cla «liqmlasla.

de camarisln (.mValvu esta palavra

as membros leartivns e sul)-litu-

lus), da cnuunissãu «Ic rim-usina

mc-ut) (ali,-in"), «lc Millillllsll'ml'll',

'i'ng-alnr, ralm (l': |niliria, o-srriiãa

(lu fazrnavla, iesrripmrarin, alas 7

janelas (il.! para:-lua (lllljlll). m::u'r

lu'o ilzls 'irm:n:-'la.ll)s, m::t'lzil'ii'n,

guarda da 'lisu'luzimla. . .l'ill. ric.

MC.. porque ulla era ill-l'l (? suºu

unala lim"? vizir u, nqlm qm-iias

que rllv nos chamas—0“?

Mail:! uu'-itu paus." um diz ul—

le. llmxla :: liisl iria qzm n impura—

ilnr Augusto. iliqunis ll) uma .li-r-

rula, (ll'iX'Ill Lil'lªh'lfl'l' as barbas, (:

ilru em grit:|r:-—'v'ar:l. lesbian—me

as lvgiõusY—i) leu ªmign ;unla na

musaua. () spa gíl'llrl (: :-——a)l| hau-

lllllllS, restitui-mm p:)lllililllll—Ul'il

Olll! Mn razãn. Purina .ª. quie não

luir—(lu (lar llw lll tra vw. «» pmm-

rlm rem-autallnr, que. ulla ;il'agml

tautns armas?! Que mais qui-riam“?

havia Lulu.

Tinham paa o. . .nãu llws fal

tava [um; as rruanças não perdiam

tempo pela csrlrila; ns «xampu lrus

tinham falta para us aliiianlu»; ()

pam» lini-a missa aus ilmuinuns e

pão cuzillu; os pesrallurus tmliaui

sariliulm. . .qumuln n mar a (lava;

ns lavraslurl-s lªllClllullll as tullias...

se as terras prnlmram; ns f:»ulas

davam agua. . nªl: n anna um» era

SBPC-ll; (; sul ina—«ria lll' manhã u nl:-

rullava-sl: ii lal'ill'; rllmla qiaali

matava lll sal. e fazia lmm tvm—

pn quamlu vnutava «ln unrtw; ulla,

(_la e mais queriam“? lã lmln isto,

tantas lr-iwliri is, sul.» "» manila (ll)

lieu auiig-i.

"aqi-lis qua a musa vimu, tem

liavilu luslnrzas. livia agua arm

lvã'. . Juin pill), & puz irinilru; as

mangas vai» à CFlflmlíi; há:: [na

mun—aura.»; int-ui fim"—Jill.» quando

vvula rlu malu (: fall» l:.mn tampo

mui vento.—"ul; " muitu nulrus ma-

lws. 'I zaugalu se (la llms ::lzauiar

liail'lilI-ls! líu ainda llws izlauuava

mais claims. Plus uaelc- () qu', iam

lui-War um liinri ainlu lã.» ll:f.li«:alii

|mla sua terra na» lama fav—ur ll.-

(!izv-rº mal-! ('E que iam (lvzzi-nvaular

um Decir) rem: luul» il".<l|lll'l'l'.—'Sv"?

Ali tam Arrªy», lu lulas rbz'w.

muita rnz'i »! Curva l.", parllll » pru-

gr.-,ssisla d'uvar, pm'auw " grau-

rle luau-'in! curva—in, riãl'll Simm- ' bm, (; vzu- li-vzu' " lil'|.a",llfl zm lh.)-

, lulu pava. la-va-n & camara e vu- [

l

l

  

 

rzls a tua terra rum kinsquvs. lia-"

des, e Ncplunusuirva-u :) commis-

sim ele recnnsmimvuh e ns teus

Lrahallms ll" mtf] terminarãº. ; [i'-

vao. . .nh luv-an a tala Mars.; ª,

la scràs feliz! Mari-u P—lri'í' JPN:.)

I'lfllll'llll'lll ns «instumes llíl sua pl—

lria; Marru l'un-ci.) Aralla re'lnraia-

rá us lia sua.

Val-, aa lhnn urna-flw, não iu:-

siles. AIH'e-“r'litil'llm " m'slaln. (lc-i-

xa pôr a allianla. Serás eulím

malta da linhª lllllll-'HS. Ulm .M-

rlzyn. mun Intl», ln és um gr'm'là

luuncm, Lu lens rumo.

Army" iaiamrl-il, nu la sumiu.

e aqui tens a li-us [:lisda cá;:iras illlll)!

Teu admirador

U!)l'!:(1-:.':!izl:/ (PUT/lr.

mvvwxât? ª_n/vw—

03 ãÉiEãªJACEliiíªâ

NAS

Ga.maras

Limilaum-uos, sobre 0le as-

sampln, a ll'illln'l'l'lwel'Íliljlll'lllll'S .

ruuccilucvlus da Capital alguns

l,).a'iirlns. que l'ijrcm prulumla-

uwulv no pnrqmssmu)aciililirrl—

uwuln que iam." lll—m cnnujailo us

hnumns sensatos llC lmlusns

paz-lillns.

_ Qrpuis ile narrar ns faclns

msi-a mula. rum um lllYl'i—lfl'll-

iln lauriusisum, que alias nau

llll' llf'.'illllllS il nl'll, lllZ islo ll

Gruda. file Pul'íllfjrfrl :

Nulla €: sem magna que ist) cs-

cruuem )s.

Sul) n [malu «la vista indivi-

l'lial, n sr. France.—"'n dv Caliipzss 6

um cavallwuu «...a la la a vatuusan

da palma. uma.-» Iman Ianni-m u

«lu |aras qualilatlfss du rara.-tor.

Ni: tem ls .|u-s all.-gar cliulra

a sua iulu'i'uzalmla [||'=ilu.l:ulv, qal)

La la :: «samira rwnuhaon e que

nlnguzim Cialasla.

l“:-la sua parlcn Com-vixi f.,—'é

Nui/13. ll'lil'l assim o seu nula-

vl-l artigo (alilorial lil) quim."-

lirira: A

De révtln ” guvurua iii.—'põn :l.)

Lulas ns lllv'l as (Íl'll<lll..l"iiHill—“S pri—

l':l g m*rnar lliESilllijJllfiivilluilil', l'.

suria uma lua.:ura ::ii;i;nºn' :| i.: gw-

.la u ahalal-n n.: lil'i'iliªllu'! .*mhara-

ç. -s as ar;-afiçvs :!" parir uma -,

quaml'i n ';lluuu tªll il. ! pr.! la'/arma

as armar-:s «Ia praça a 200 reis

par cabaça. uma na varizh rampa-

ulns .la [liliana-gin cnulra :. uu".

ra :lns lllllll.xl.'."lri, “('in as ltilrigas

ll". lll-la a mal:)!" postas em jogo

l'ijlil'lll.!'lll:'llti'.

Naa: as ãlllll)l*'lll.ªl)5 qun julgam

vsralar :» p-nldr a maiºr-» nas rai-«

haras ,. zl n-ruêaiiú nn rv'giuu-u'ui,

"ala mais lama «la q. .ª. nsircilar

& "aai—ria mu limitª! «ln gim-ran, ;)

iéxliiliir purauln :» paiz, [' rm'lauu-u—

t+: poranlu n [Miller muzl n'a—lm“. ::

l rui-Lidas) da sua incapauululu ea..-

l mimi; ri.—a l [nina ns tia.: l'óras ll!) : fill “ !*"l'll'ªª P'l'ª' S'Wªº'lV'V-

Fiquam Darius d'isso.
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Pio mesmo dia os Novida—

des. caindo e fundo,-com o seu

brilhante estylo e verdade que

distinguem este jornal no nosso '

aiz, escreve estas sensatas pa-

« avras:

6 insolito procedimento d'u-

ma minoria desorientado e ensan-

decida pur ambições ridiculas, te-

ve ao menos o merecimento de

pôr :: qnoãtão em turmas tão cla-

ros, tão l'risantrs, tãi violentos,

que não é Iacil illndtln ou sophis-

mal-a. E' preciso, como já disse-

mos, atacal-a de frente ou eeder

por uma vez. Triste do paiz que

não tenha quem o governo!

Ora o ministerio progressista

dispõe de todas as mndições ne-

cessarias para governar, na ver-

dadeira acepção da palavra;,para—

governar eum energia, com deci-

são o com firmeza. Tem a plena

confiança da corôa e corda com o

apoio de. dedicadas maiorias parla-

mentares; () credito publico man-

tem se alto, o a situação linancoi-

ra 'e t'lesafngadzt; o par/. cvnserva-

se tranqiullo, e a verdadeira opi-

nião pnldica. a opinião imparcial,

está ao lado do gabinete, contra

os desvarios d'uma opposição tão

sollrega do mando como impoten-

te para o exercitar, o que chega a

ser renegada, tanto na camara co-

mo na imprensa. pelos outros gru-

pos politicos que hostilisam em

termos decorosos a situação! N'es-

tas circumstancias, se o governo

recuasse perante os deveres indo

clinaveis quee conjunctura the im

pne. commetteria mais do quenm

crime, praticaria um erropolitioi, —

de que nem 0 part nem o partido

que o gabinete representa no pc-

der poderiam jamais alisnlvel-o.

“O enxovalliogrosseirr l'eilolinn—

tem à maioria, ao decoro do par-

lamento, à auctoridade do presi—

dente da camara. e ao cararter

impolluto, superiormente bondoso

e absilutamente respeitava], do sr.

Francisco de Campos, não pode ii-

car sem o devido correctivo. E'

preciso que o pais saiba que ain-

da lia quem represente o princi

pio da aut-.tf-rii'lade e faça cumprir

as leis e respeitar os poderes cun-

stituidos. Não pedhnos violencias,

nom aconselhamos represalias. Mas

julgamos indispunsavel muita ener-

gia, muita doei—ão & niuita [irine-

za. E' isto o que a ºpiniao pulili-

ca requer, o o que a situação,

creado pelos desatinus da minoria

regeneradora, impõe indeclinavel

mente ao governo e aos seus ami-

gos.

Por “lim 0 Seculo, que aliás

não tem poupado o governo nem

ainda e poupa, attacando—o per-

tinazmente, diz no seu boletim

parlamentar :

A serpia fez homem mais mal

à monarcliia do que mil artigos

nossos. llegosijar-nos-Iiiamus com

isso se não fora o vermos que meia

(uma de ousados energnmenos ou

do ambiciosos sem convir-ções pro—

curaram tirar das ari-nacos parla-

mentares um argumento contra

este regime", que sendo loalmnn

to exu-citado ha de ser para to-

dos uma garantia.

Mas não; não nos regosijamos;

não podemos regosnjar-nns com

esses espectaculos monstruosos.

Dt'St'iianllltlS sim Ver no par-

himem,” o amor quente e apaisu.

nado pelos principios. A falta d'es-

sa paixão é a origem nefasta e

odiosa dos males do que enferma

o parlz. ' ntarismo. 'l'rmusapplau—

dido o a plaurliremos sempre a—

quellos que em derem das liberda-

dcs publicas e dos interesses na-

cionaes, luctarum com energia por

um ideal limpo e austero.

Mas o que não podi-mos ap-

plandir, (» que nos repngm e re-

volta é o pl'Ol't'llllllClll'l d'aipielles

an. tando (li'i'xadn impunes os

mais tlagmntes attentados contra

  

    

  
  

   

 

  

 

  

   

 

  

 

   

  
   

 

   

  

 

tumores,—wine o da lei das ro-

lhas, etc.. etc,—fasem“- do parla-

mento arena de arruaças ignobeis,

que s?) serviriam para exauctorar

o Systema parlamentar se antes

não exanctorassem quem alli se

deixa guiar apenas por mesqui-

nlios interesses. ., . . . . . . ., . . ..

Mas ouvimos liontem a muita

gente illustrada eimparcial procu-

rar tirar argumentos contra o par—

lamentarismoilas sccnas monstruo-

sas e ignnbeis que na camara se

deram, e que nunca tiveram eguaes

pas mais excitadas reuniões popu-

aros.

Protestamos contra isso.

Os actos indignos ficam com

quem os pratica. Os crimes prati-

cados cont-a a liberdade nunca

deslionraram a liberda'le. 0 sys—

toma parlamentar não fica amea-

qninliado porque dentro ilºeste re-

gimun lia quem o faça descer até

a “triste miseria da Ribeira Nova.

() partido regenerador que não

tem sabido sustentar as grandes

questões de liberdade-. . . . . .....

fez homem um cliinfi'im monstruo-

so e obsceno que transformou a

camara dos deputados quasi em

arena de praça de toiros.

l Fica—lhe essa responsabilida-

ie. . . .

_ .

DO OUTRO LADO... '

(Cartas ao dr. Sá Fernandes)

XXX

Meu amigo.

Antes de descer mais no a—

bysmo dos desatinos da admi—

nistração arallista e atiral os no

ar, a toda a luz, para que todos

os que tccm ouvidos ouçam e to—

dos os que teem olhos vejam,

por que artes elle conseguira il-

udir os incautos que o guinda-

ram immerecidamcnte no logar

dªhonra que empolgou por tan—

tos annos, devo parar um instan-

te nºesta enfadonha jornada, que

por amor da verdade e da jus—

tiça comecei a fazer, e lançar ra-

pidamente para o caminho anda-

do um olhar, embora ligeiro,

lembrando assim os pontos co-

pitues da minha accusaçâo, que

nunca ninguem será capaz de aba-

lar sequer!

Assim,

*

provei, com documentos ir-

refragavcis, ofiicioes todos, e até

com a propria confissão do ve—

lho desterrado do Matto—Grosso,

que elle, lon e de deixar a tras—

bordar de inheiro os cofres

municipacs, antes os deixou com-

pletamente vasios, por sobrema—

neira onerados com pesadissimos

encargos, com grandes e impor—

tantes dividas passivas; provei

ue o pretendido melhoramento

a expropriação do Largo de S.

Sebastião não signiíicou senão

um escandaloso evergonhoso ne—

gocio, em que elle ganhou para

cima de dois contos de reis; e

provei finalmente que os Chafa-

rizes, por sobre serem obra no-

' mvolmcntc despendiosa e chata—

mcnte inutil, foram sobretudo

nrma de moliço e sangue, com

que elle pode vingar-se material—

mente da honrada altivez dºum

] zclozo empregado ublico, ue

teve sempre avirtu e de não o-

brar & cabeça senão aos seus de—

!“ veres.

Foi esteo assumpto que pro—

ximamente profundci com bas-

tante largucza, mostrando que

nos Chafarizes o Concelho per-

deu crio de 13 contos de reis,

e o r. Vaz, da Feira, ganhou

quantia superior & 3005000 reis,

a liberdade, e tendo praticado, mni- o sr. en enheiro Araujo uma <$.-

o UVAliENSE [ ;
   

 

   

   

  

  

   

  

   

  

 

  

  

   

 

   

    

    

   

   

           

   

crivanin a de" reta e uma penne

d'oiro por 77“ 000 reis, e varios;

procuradores lá para perto de

2005000 reis, e os tribunaes cen-

to e tantos mil reis, e osr. Bar-

boza, das Ribas, mais o sr. Ca-

vilha, umconto e tantos mil reis

pelos juros d'um suppposto em-

prestimo, e o Aralla uma vtn-

gança torpe e odiada.

Mostrei que a obra foi tão

nojenta, tão vergonhosa, que 0

roprio Atalla, deixando em

branco a pagina do auto da sua

inauguração, teve mais uma vez

consciencia para não historiar sc-

rnclhantc patifaria. Tremeu pelo

futuro, que o amaldiçoaria, se

mais uma vez mentissc no livro

dos actas das sessões'camararias,

e teve medo de envolver o nome

de pessoas rcspcitabilissimas que

assistiram à inauguração n'essas

mentiras que a sua enferma phan-

tasin architectava, para goso do

seu orgulho e da sua devassidão.

Mostrei que a obra foi inutil,

porque destinada a abastecer d'a—

guas potaveis esta Villa, ella nun-

ca satisfcza esse pretendido des—

tino; or quanto nem as aguas

são tao abundantes como as das

fontes existentes na Villa, nem

teem como ellas as excellentes

qualidades, que sem re nºestas sc

notaram, pois aquelas acarretam

uma consideravel porção de li“—

mo e outros detrictos, que as tor-

nam repoucntes.

Mostrei que, quando fossem

potavcis essas aguas, aforma dos

Chafarizes, pela poeira que re—

cebem e outros porcarias, cujo

nome teria, com o lenço no nfl-,

riz, de escrevel—o aqui em he—

braico ou outro lingua desconhe-

cida, a forma dos Chafarizes, di—

zia eu, era suiiisiente para adul—

terar, para viciar as aguas, tor—

nando—as improprias para o uso

a que npparentcmento as desti-

navam.

Mostrei que essa obra não

era necessaria, porque as fontes

da Villa forneceram sempre boa

agua em quantidade suthzientc

para a alimentação de todos os

moradores da mesmo Villa

Mostrei que foi despendiosa,

excessivam ento despendiosa, por-

que, admittindo-se, (: não se con-

cedendo quc fosse necessario um

tal melhoramento, seriam marcos

fontcnarios, simples mas limpos,

baratos mas uteis, a unica mu-

nzira de realisal-o, e não essas

orgias d”umn architecture phan-

tastica, proprias de jardins de

recreio simplesmente.

Mostrei, n'uma palavra,

quem lucrou n'essc escandalo, oi,

não o concelho, mas o desterro—

do do Matto-Grosso, que riscou

no seu lii ro de conquistas amo-

rosas mais dois tentos, e encheu

o seu estomago de vinganças com

mais uma obra, que é a corôa

de todos ellas.

Mostrei, enfim, que verdadei-

ramente significavam — Crimes

do Matto- Grosso— as lettres—C.

lvl.—gravadas nos Chafarizes a

tinta preta, porque estes são a

synthcse, 0 documento vivo que

attcstará aos vindouros, quc,co-

mo Neptuno dominando os ma-

res, o velho servidor do Matto—

Grosso sempre chafnrdou nºum

oceano de crimes, feitos de ma—

liço e de sangue humano.

Feita esta recapitulação, con-

tinuarei na minha caminhada,

pela administração arallisto da

Estrurmda, do Hospital, e por

tantos desvarios que encheram

2! annos de tyrannía, sob ocon—

sulado abominavcl dºnquclle, que

6 milhões de raios partam.

Até à semana, pois.

Teu am.º do Coração

Ovar, maio de 1888.

Angola Ferreiro.
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NOTICIAS DIVERSAS

Capella no Furadouro

—Começaram já ºs trabalhos da

construcção dºuma nova Capella

n'aquella praia. Estão feitos os

alicerces. ica situada um pouco

ao norte da antiga ermida de. N.

S.“ da Piedade, com a porta

principal voltada para () nascen-

tc, mesmo na frente da rua do

Jornal o Commercio do Porto.

O corpoda Capella regulará pe-

lo da ca alla das Almas, no Lar-

go dos am os. nºestn Villa.

Chega a—Já tomou posse

do seu cargo, o sargento ajudan-

te do batalhão de reszrvas, com

sé'dc n'esta Villa, sr. José Maria

d'Andrade. S. Ex.', que vem pre—

cedido de um bom conceito. pe-

las suas distinctissimas qualida—

des, vem acompanhado por S,

Ex.mª esposa.

Boas vindas.

Pela gustlça — O crime

praticado pela numa. do organista-

consistiu, como por demais e' sa—

bido, em insultos vomitados con-

tra o rcgedor dºcsta freªuczra,

qu: era a esse tem o o nosso

amigo, sr. Placido amos. A-

costumada :: provocar :: a insul—

tar toda a gente, que não lê pe

la cartilha do Districto dº loniro,

não poz freio na lingua, desbo-

cando injuries contra aquella uu—

ctori'dade.

Será politico este crims ? Quem

é de senso que dê essa interpre—

tação?

Supponhumos, porêm, que

assim Seja Mas nºessc caso amu-

na e' politica, e como tal muito

bem andou o Dish-iate d'Aveiro

em a tomar por conto..

D'aqui (: que não se pode

sair; a consequencia é logicamen—

tc fatal. Temos, pois, pela proa

um hcroe de saias, mexendo na

politica com furor. Arrcda!

Que dizes e. isto, o gente do

outro lado? Quando berrurcs pa—

ra que os processos voem, não

fujas tu & g1lope da responsabi—

lidade em qu: estás envolvi-da.

Sim, porque primeiro deves

ver a tranca que tens nos olhos...

do juizo.

Reforma—Corn o ordena-

do por inteiro, foi reformado o

nosso amigo, sr. Antonio d'Oli—

veira Pinto, |." sargento da guar-

do. fiscal e chefe do com no Fn-

radouro, com mod ha de com-

portamcnto exemplar e medalhas

de serviços hurnanimrios, pela

bravura e distincção com que se

houve nos grandes incondios do

Furadourº“

!l-t-llloram e n to 5 em

Coimbra—Continuamos
a re—

gistrar os louvores, que o venc-

rando redactor do Gniiirn'n'icen-

se tece aos srs. conselheiros

Emygdio Navarro e Mattoso,

que tanto se teem disveludo pe-

los melhoramentos de Coimbra,

cujos representantes são no par—

lamento.

A indiscutida imparcialidade

com que o illustre decano dos

jornalistas portuguoz—cs costuma

fallar dos homens e das coisas,

dá a estes louvorcsa maior sin—

ceridade e justiça.

Descrevendo os festejos com

no se inauguraram as obras do

os em Coimbra, exprime-

se assim o sr. Martins de Cur—
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Por essa'miã 03313, pre—

sidente da cartum f edition os

[vivos a cl—rcÍ-oc'gii- E, luiz, fal-

milia real, Emygdio Navarro,

Francisco Mattoso, e Adolpho

Loureiro.

' Especialmente o viva ao sr.

Emygdio Navarro foi correspon-

dido com verdadeiro enthusias-

mo pela multidãocnorme. ecom—

paçta que assistia á nelle acto,

tão ªrmpathico para oimbra.

dizemos,—sem (; mais le»

ve espirito de lisonjn,-aqual ab-u

solutamcnte nos rcpugna, mas

simplesmente no cum rimento

do nosso dever de jorn: ista, quº

tem por principal divisi a ar;-_p-

, dado e a' justiça, o quê vivam-:u—

te deseja o bem estar de Coim-

bra, sua patria—que essas mio-

rosas manifcstaçõcs do povo de

todos as classes ao sr. Emvgdio

Navarro eram altamente mere-

ciclos.

Tambem eram m'ii' i m '.l'º-

cidos os vivos ao sr i—"r':z.;ª.»"i

Mattoso, porque este tirpiii'z.lo

tem, com louvavcl zl), promo—_

vido os interesses de Coimbra.

E finalmente nio m nos m':-

recidos eram os vírus no nosso

patrício o sr. Adolpho Lourei—

ro, porque este engenheiro dia—:

tinctissuno tzm, com a maior de-

dicação, empregado sempre a sua

inexcçxlivel competencia e ;tçi'vi—

dado em beneficiar csãíl tzrra,

que lhe deve serviços relevant—:s.

Mala Cotnhotos—ACozn—

: panhia real cstubclmcu mais dois

comboios por dia entre esta Vil—

la e a cidade do Porto. Eis 0 ho—

rario dos novos comboios ;

Comboio n.“ 2 i, mino—Par-

tido de Ovar, ás 10 h. do m. ;

chegada ao Porto, ás it — 15

do m.

Comboio n.º 22, mimo—Par-

tida do Porto ás 7—30 da m. ;

chegada a Ovar, ás 8—40 da

m.

Comboio n." 23, mixto—Par—

tida d”Ovar, ás 2 h dª], t,; chef

guido ao Porto, ás 3—15 da t.

Comboio n.º 24, misto—flºat.-

tida do Porto, ás 12—15 da t.;

chegada a Ovar, a 1—30 da É.

Exonera ção — Do car-go

de iuiz ordinaria Fiesta julgado

d'Ovar, foi ultimamente exone-

rado o sr. José de Souza Aze—

Vado.

Tom graça!—Tem graça,

como devido respeito, o senhor

Amilo! Terri pilhas de pilhcrias

esta grande alma do diabo!...Pois

não se lembrou de rouqucjar no

orgão, nas teclas que imitam o

som do trombone do amigo Ca—

poto, que nós quizcmos intri—

gar este concelho com o sr. Ar-

royoif. . .Ai, que patife de ma—

gmãoL . .Com quocntçío, l-i or—

que o sr. Arroyo não po esse

nzm quzzcsse, como expressa—

mente o declarou em plena ea-

mara, justidcar as façanhas do

chefe do partido regenerador

nºeste concelho, e nós aqui o dis.

scssemos, tomando ois como fei-

ta a todo o concel o & afl'ronta

dos insultos proferidospor aquel—

le deputado contra Ovar, em gc—

ral, nós quizemos intrigar ?!

Oh! faijfme, que cstues muito

baratosz'. . .E levanta-sc um pa-

deiro á meiu-noite para coscr

pão para um ratio d'csta força! . . .

ll

A proposito,:

Dizem os jornaes da manhã,

d'hontem que o sr. Arroyo se

despedira irrevogavclmcntc do

partido scrpio. Ai, Manuel Por-—

reira, vulgo Manuel Atalla, que

lá se te vue mais essa esperan—

ça de teres quem no parlamen-

to rccitasse as tuas calumniasl...

Pesca—Começou a safra,

este mcz; mas com pouco resul—

tado, porqu-zr nem todas as com-

panhws trabalharam, e as que

trabalhtram fizeram apenas lan-

: ços de cerca de 95000 reis., '
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ta aos 3

EXTRACTO

(e: PUBLICAÇÃO)

 

Por este juizo de direito da

comarca d'Uvar, e cartorio do

escrivão do quarto cilício, pre—

tende Maria d'Úliveira Grande,

ou Maria Gracia, viuva, costu-

reira. da rua do Pinheiro, d'es-

ta villa, habilitar—se herdeira de

seu pac Francisco d'UlLeira

Grande, que foi morador na mes—

ma villa, para todos os ell'citos

logar-s, e especialmente para, em

conformidade, da escriptura de

partilha dos bens do auctor da

herança, lavrada, corriam-tamen-

te com sua madrasta, Anna Go-

mes dos Santos, viuva do mes-

mo, nas notas do tabetliào Bi-

beiro, em deseseis de fevereiro

do corrente anno, ser—lhe aver-

bada n'uma inscripção d'assen-

tamento daJunta de Credito Pu-

blico. do valor nominal de um

títulº de reis. com o numero

10853335.

São. portanto, citados todos

os interesanlos incertos que se

julguem com direito a oppor &

esta habilitação. de duvida com

assistencia do Ministerio Puhli—

co, por editos de quarenta dias

a cºntar da pultlÍC'tçãO do ulti-

mo annuncio respectivo no Dia—

rio do Governo, parana segun-

da audiencia d'estejuizo, verem

accusar a citação. e assignar-

se-lhes tres audiencias para de-

duzirem. o que tiverem aoppór,

Soh pena de revelia.

As audiencias nºeste juizo,

fazem-se às segundas e quintas

feiras de cada semana.

Orar l de maio, de 1888.

Veriliquei,

O juiz de direito,

V. Xavier. (35)

OEscrivão

Francisco de Souza Ribeiro.

 

Arrematação

2.“ publicação

No domingo 3 (lr—junho pro—

ximo, pelo meio dia, a porta do

tridunal policial d'esta comarca

hão de ser postos em praça, pa—

ra serem arrematados por pre-

ços superiores aos das respecti—

vas avaliações, os predios almi-

xo declarados penhorados aos

executantes João Fernandes da

Graça e mulher Maria Marques

do Largo dos Campos, d'esta

villa,“ na execução de sentença

que lhes move Maria dos San-

tos, solteira, proprietm'ia, da

rua do Sobreira), desta mesma

villa: -

Uma. propriedade de casas

terreas, com seu respectivo quin-

tal e mais pertenças, sita no

Largo dos ('.aiupos.tl'csta villa.

ullo'dial. :u'onlrontzu'do nascen-

te com Thereza Virente. poente

com oLargo dos Campos, e nor-

   

 

   

   

   

  

  
   

              

   

 

  

   

   

 

     

  

  

    

   

 

   

   

 

  

  

; te e sul,,eem' Francisco André

d'Utiveira, avaliada.. em reis

4003000;

A quarta parte de metade

d'um palhoiro de madeira, sito

na Costa do Furadouro, d'csta

comarca, a partir do norte, _nas—

cento e poente com as areias e

do sul" com Francisco Bernaldei-

ra, avaliada em 53000 reis.

A quarta parte de metade

d'mna morada de casas terreas,

e suas pertences, sita na rua

Travessa das Ribas, d'estavilla

comprehendemlo a respectiva

parte do (ruintal, a partir do

norte com os executados, sul

com Thomaz Daqui'no, nascente

com a rua publica e poente com

Antonio Ferraz da Graça, ava-

ça, avaliada em ftõâ000 reis.

A quarta parte de metade

d'uma morada de casas terreas,

e suas pertenças, sita na rua

Travessa das Ribas, d'esta vil—

la, a partir do nortecom Anto-

nio Baeta, sul com os executa—

dos, nascente com area e poente

com Antonio Ferraz da Graça,

avaliada em “2253500 reis.

Para a arrematação são ci-

tados quaesquer credores in-

cortes.

Ovar, 9 de maio de 1888.

.- Verifiquei,

O juiz de direito,

(36) Cunha,.

O escrivão,

Francisco de Souza Ribeiro.

EXTRACTO

Lª publicação

 

No juizo de Direito da co—

marca (l'Ovar, e cartorio do es-

rrivão ltiheiro, requerem Maria

do Carmo dos Santos Correa e

marido Manuel Gomesdos San-

tos Regueira, da rua do Picoto,

d'esta villa, acção de interdic-

çâo, por prodigalidade, contra

seu pae e sogro Luiz dos San-

tos da Silva, casado, negocian—

te, da rua Direito. das Ribas,

d'ahi, e por sentença de lº.! de

corrente mez e anno foi aquel—

le arguido julgado iuterdicto e

inhihido d'mlniinistração geral

de seus bons, o que se annun-

cia e faz publico nos termos do

artigo dº? e ªs” do Codigo do

Processo Civil.

Ovar, 13 de maio de 1888.

Veriliquei

() juiz de direito, substituto,

“Cunha. (37)

0 escrivão

Francisco de Souza Ribeiro.

Arrematação

I.“ publicação

No dia 627 do corrente por

meio dia e á porta do tribunal

da coii'mrca vae novamente á

) praça no valor de 5053000 reis
 

 

O" OVABENSÉ

uma morada de casas ter-reas

com quid tal e orais pertenças,

sitane logar d'AÍ—ssões da fre—.

guezia (I'Ovar altodial, no in-.—

ventario de rumores aque se

procede por obito de Lihania-

dos Santos Ferreira, do mesmo

logar o freguezia, para. ser ar-

rematada. por quem mais der

acima d'aquelle valor.

Ovar, M de maio de 1888.

Verifiquei a exactidão,

0 Presidente da- camara ser-

vmdo de WM,

O Escrivão (38)

Eduardo Elysia Ferraz de

Abreu.

 

Arrematação

(1.& publicação)

No dia 3 de junho roximo

pelo meio dia, à porta o tribu-

nal judicial d'esta comarca si to

na Praça d'Ovar, vão à praça

para serem arrematadas por

quero mais otierecer, na execu—

ção de sentença que Jeronymo

Alves Ferreira e mulher, da rua

da Iªoute d'esta Villa, movem

contra Joanna Rosa dos Reis e

marido, Josefa Rosa dos Reis e

marido. Maria Rosa dos Reis,

Anna Maria Rosa dos Reis, e

Manoel Joaquim Alves dos San-

tos. solteiros, cmno herdeiros e

representantes de seu fallecido

pac e sogro João Alves dos San-

tos 0 «Summer, do logar da

Murteira, freguezia d'Arada, as

seguintes propriedades allodiaes

e sitas no mesmo logar e fre—

guezht;

Urna morada de casas altas,

certinha de lavradia, eira, poço

e mais pertenças, a partir do

nascente com a. estrada puhhca

c poente com Antonio Fernan-

des Leite Pereira, avaliada em

51833400 reis

Uma terra lavradia e pomar

com Cahecciro de malte pelo

nascente, a conlinardo nasceu-

te e poente com caminhos pu-

blicos e sul com Antonio lªer-

nandes Nunes, avaliada em rs.

“28853000.

São por este meio citados

quaesquer credores incertos dos

executados para deduzirem os

seus direitos.

Ovar, 9 de maio de 1888,

Verifiquei

Servindo de juiz de direito,

Cunha.

O escrivão (39)

Antonio dos Santos Sobreira.

 

Annuncio

A Commissão nomeada por

escriptura puhIiCa pela maioria

dos socios da extincta compa—

nha do Panella, para liquidar

() deve e hade haver da mesma

compunha, taz publico que no
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dia 8610 mez de— Juuho, proxif

mopei'as 0 horas da manhã,:ta .

cerca. do armazem: da, mesma

cornpanha, sito na ruado Lou;

reira, se hão de vender as pro-..

priedades e mais utensílios a—

baixo designados, que se entre-

garão a quem maior preço elle-

reeer— se convier à mesma com-

missão:

Um armazem com em te-

lheiro, ou coberto, e outro pe-

queno armazem, dentro da cer—

ea do mesmo com todas as suas

pertenças e servidões e peço,

um palheiro, com uma recoleta

pegada, pertencente à mesma

companha, sito na Costa do Fu-

radouro e os objectos seguintes: '

,,3 talhas de boca em bran-

co, 7 madeixas de freira cocos-,

cada, 18 madeixas de fio de

atar encascado, lt), madeixas de

tio e freira em branco, 1 porção

de reirões, ll peças de entra-

lho em branco, 1 pano da me-

za, l balança com suas copas

c 2 pezos de pedra. 6 vertedou-

ros, (i caihros de 10 palmos, 1;

tahoas,i casco de ousar cordas,

l pipa da casca, ? remos novos

aparelhados, l pit, ª..). càgados

novos, ? paus roliços, 2 mas—

tros, uma porção de soalho ve-

lho debaixo do telheiro. 17 ta-

hoas novas de barco, .ti caga-

dos, termos velhos, 3 rodas de

fazer cordas, ! sedeiro, l cal-

deirão com sua tampa, ! dito

velho, uma maceira de encascar,

uma pedra de poço, 8'harris de

alcatrão vazios, uma porção de

casca que pode ter 22 arrohas,

1200 achas pouco mais ou menos

de lenhade conta gráda, 3 mar-

tell'os de pezar casca, l cabaço

e l ancinho.

E por este mesmo annun-

cio, se convidam todas as pes-

soas, que tenham contas oudo-

cumentos de qualquer quantia

que a sociedade dissolvida de—

va, para que apresentem essas

contas, ou documentos no pra-

7.0 de oito dias depois da venda

feita dos objectos de que trata

este aununcio.

E para constar se passou

este e outros de igual theor pa-

ra serem aliixados nos lugares

do costume.

Ovar, t0 de maio de I888.

A Commlssão,

Vendem—se duas terras ta-

vradias com oito alqueires e tau—

to de semeadura, scmlo unia na

Bocca do Rio, e outra nas Hor-

tas, pertencentes a Fernandes

de Oliveiro Folha.

Para tratar, com Antonio

Pereira Magina, Largo de S.

Thomé—OVAR.

COMPANHA

Manoel Pinto

Vende—se no dia 30 de cor-

rente mcz de abril. os appare—

lhos que foram d'esta compa-

nha., constando sacros, redes,

cordas novas e outras com uso,

, limão e baratissimo

 

  «» ""-v v—,,—. ———_-s— "» .. . —

] harros. inteiras. lendas e infl'”

o.º- mais tttonsilics que pert: n' ª”

, T_i. pv.—Hi. Lt rlt'reuiuhçigau print-“J—

pjaas lll horas da manhã na...

costa do Furadouro, Ovar, con-

vind'o aos compra-dome, poderão

Íi'ar com o dinheiro pelo preso-

de 3 mezes pagando os respe--

çtivos juros de (i ºl? ao anno.

  

Faz uma bebida deliciosa ad-

dicionaado—lhe apenas agi a e as—

socar; e um excellenteªsiibtiuto de'

porque um

fiasco dura muito tempo. ,

Tambem e muito util no tra-

ctamento do Indigestão, Nervoso,

Dispepsia e dor de cabeça. Preço'

por frasco 600 reis, e por "duzia,

tem _itltatitnontn, '

Peitoral- de' cereja de

Ayer—0 remedio mais seguro»

que ha para curar a "fosse, Bron-

cnite, Asthma e Tuberculos put—

monares.

Exu-acto composto de-

salsaparrllha ele Ayer—-

Para puritiear o sangue, limpar o

corpo e cura radical das escroto—

las-

» remedio de Ayer

contra as salões—Febres in,

termitentese bihosas.

Todos os remedios que licam

indicados são altamente concentro-

dos de maneira que salvam bara-

tos porque um vidro dura muito

tempo

I'Hulas enthartleas de

Ayer—t) melhor purgativo Sua

ve e inteiramente vegetal.

vigor do (:alretlo, lle

Ayer—Impede que o cabello» se

torne branco () restaura ao cabel-

lo grisatho a sua vitalidade e [g;-

mesure.

PERFEÍTO DESlNFECTANTE

E PURIFIUANTE DE JEYES peca

desinfectar casas e latriuas; tam-

bem o— excedente para tirar gordu-

ra ou nodoas de roupa, limpar rue—-

taes, e curar feridas.

Vende—So em todas as princi—

paes pharmacies e dr igarias: pre-

ço ªltº reis.

Os agentes.“.lames Casscls &;

C.", rua do Mousiuho da Sil—

reira, 197, 1; Porto dão as

formulas aºs srs. Facultativos

que as requisitarem-

' 7

      

Farinha Pei

 

tora Ferrugilosa-

Reconhecida como precioso .o.

muito reparador e exerllcnte tuning"

minstilumte, esta Farinha, a nnzeb

byulnmm andor-usada e privílcyinda-

em Portugal, mude e de uso quasi ge-

nt ha muitos Aimee, applica-se com

o mais reconhecido proveito em pes—

soas di-beis, idosas, nas que atirar-mt

de peito, em eonvatesernles « e quer: »

quer :ioen a, em crit-tips,,atieiuirm,

o mu ge. nas Minis!—aún. qual—.tl“

Ivº-www"—



 

A 'CUIIIPÁIII-IIÃ FEIÉRIL SIIIGER

Acaba de fazei-uma grande baix: «Ie preços

nas suas; tão populares e acreditzulas

]VIAGHINAS PARA possa

Devido ao grande augmanço

de íahricação que tem tido

Além «las'õ fabricas que já possuia, estabelecia-.tl “unl—

mameule uma grande Iain-lca em Kllhawle e que

tadas reunidas faln'laeam para cima de

TRINTA MIL MACIHNAS SEMANAES

.Peçam 0 novo catalogo que .;e ha publicado

UNIQO AGENTE Em (WAR

JOÃO SUGENA

(“IAB

 

'Casa Editora e de

"Commissão

TYPOGRAPHIA

._W

pVARENSE

RUA DA FONTE __ Nº 243

ÚYÃª

N'csln lypngmphin Im.-so toda, e qual-

quer obra partem-«ºnte à arte Iypographica

"DE

GUILLARD, AILLAUD & C.“

Rua de Saint-André—des—Ans

Nº “47 —PARIS

V IAGEM

Pela Europa

 

Magnífico album ornado com

numerosas chu-omolithograph.as
,? pelos preços de Coimbra.

! volume em 432, encaderna- _;_w,__

do (4 fr. 50) 800 reis (formª). .

_._M.____ BILHETES DI: VISITA

I

%

 

Iªuzmn-sc com perfeição (: nitidez, pc-

Ios preços seguintes:

 

  

  

  

  

   

  

    

  

    
  

  

    
  
  

    
  
  

   

RELOJOARIA

GAHANTIDA

15, Rua da Graça, iõ

Antonio da Cunha

Farraia

'Um cento, carlão bom . . . . 500 reis

Meio cento, » » . . . ., 200 :

Carlão 'oriIinario, 300 reis o cento

Notas de expedição, papel bom a 120

reis o cen'o.

Participa a tudos os

seus amigns e fruguezes,

que :wub:. «ln abrir na

[hm «l'-| Graça, puºrm dn

Chahriz, «) soºu mwnvs- '

tnhvluciumºntn, mnh: tem

relugins n'aIgiãaeirn, «Ie

prata (: mru, «In uwzn !? '

sala, que rende p vr [Iru-

çns nmdinns, svmln «»

minima prvçn dos de

prata 419500 reis;

e que (IIIIIIÍN—IU Inda :! .

qualidade «Ic rúlugins ()

caixas (lclnuzira, miau

çando lqu o seu tralmllm '

Papel ordinaria, & 100 reis o conto.

lªuclnms, mappas, nwmornnduns. par—

ticipações de casamento, etiquetas, hiIIirIes

(II“ Inju, roInlos para garrafas, prngrmnnms,

mlilzms. e rIiITcrvntes trabalhos concernen-

tes & mesma arte..

 

Fuzmn-se com prmnptidãn qmmsquer im—

pressqs que nos sejam cncumummlmlus pa-

ra fúrzt.

 

Para os srs. assignanlcs faz—se o alm-

txmrºnto «Ie 10 por º/o em todas as suas cn-

Gmas para & cxpmhção do comnmnIus.

ourmspondenciu oII'lriul, vcn- %

:
,

dem-se aqui. _ ' &&MWÁ
WWÉ
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A EªââEES'ÍÃÇQÉEBS

DE

5% Eããâãêã' %%%&-WS

II IIIIIHIIIIII BIIII [III BESCIIIIIU

Chamamos :1 atlonção para :] rmssa machina (Ie

Lançadcãra IIszãâamâe

A mcIImr quº Il'ln appnrcrinIn :iló Imjv.

Nau [rir. rirnI.

E' a I'RIIIIIIII. (Ius lllzufhinns.

As marhinns SINGIÉII são as que. tem (IIIIIIIC os primeirºs

prêmios em ImIas as rxpusiçhiºs.

(ILIIIAN'I'IA SUIJII'JA E POSITIVA

COMPANHIA FÃBRIL SINGER

ir. __ um me Li)-sr: ESTEVÃO .- 79

iiãsiiªs—Írniiiííiii

wma ra rima)

Ram:-mca IIIbiÚi'IC—U illººeh'udn com “200 gravuras noras

rmnpràulns no CIIIIUI' parisiense IÉIjG-I'ZNE IS IIIÍGII

IIHpUIs ('I-ºs )IISI'IIÃVIÍIS (' u l'iªmnllm' NOSSA SICNIIUIIÁ III?:

* !*.XIâIS n «'I—ru mais sublime .tr- Yirlnr Ihign. (;Iauin ile vpísmlius rur-

ín'uIH'ninnlv-S, n'unzn Iiigilflzi'lll prim-nrusn, a sua! Iiºilura «ªlma (» uns—

. >” l*>;ri!'.I.H :IS uºglc'ms ;;uhIiim-s. ,wln luºiIu rº muinufn «In tºnthusiusnm :!

III).—“s'il ;:I.n.x,' I-erziqu—n :s :) iru-nL-r zm .;_ÇI';III'Ir', pin-lu francez &! admi-

r;.z;:'m n,;iis sinmern «: lãlunílnzirx.

;x Sun Il“;uhu:l_'ãn l'ni mutiam :m iIlusIru jurlmIiSIn ]'orlunnsr, o

mm.“ s.. ('.uuhlinn «Ic (]:unpun. c— n “luªu l'iYIlilzIrIH rom.—lnrá d'um rn—

Iaimu Ning:lilix'nnu-nlu impressa vm papi-I SlIIh'I'IíII'. mandada» expres-

smm-nlu fabricar vm uma «Ins prunvirus a..—"ua IIG Milão.

A obra rnnslará rl..- ºl ruhmm uu IB Ins.-iru!» um -'l.", 0 iI'ustra-

da com 9.00 grnrurnc. «Iisli'iIMi-Iu vn. fuxrirulns FCIIIZIHM'S cIr' 39. pa-

ginas, ao [mºr,-) da “já) réis, ['.“Ig'll'ª nn :ir't-n thx eºntnºgu. ['um as pm-

vnmins (» pru-m (In I'nwiõulu é ” nm.—'um (pw nn I'vllu, Ir.".nrqu pnrm,

mas sixsc .u'u'ritmn as.—igualvms vim!" nmmpanmJns «fa iniprrmurizl

(Ic: 3 fnscirulns mIiunlqus. A msn miitºurn garanti» n linIãlS ns piºssmq

que angurinrvm qual—pior mim“-n (IN :ISºIgImIHI'HS, n:"m intui-iuv :: 53. e

se rwxpnusnliilisnrcm puta (Iislrilmiçãu (Ius Insxirulas, a cmnmissãn de

20 pur mºnto. Acruitnm-sc cnrrmwnihzntcs em todas as terra.—; do

par/.. que (lêr-m "hor." :') sua ('umlnrln.

'I'udn zi mrrcspinuhºurin dow- svr dirigida à

Livraria (:IHII—nçi'u «Ie I'I—IIHII'IIUI'ISI Casta Santos-«'Iâi'itur— P()IITO

—.I—IIua «Ir-Sumo ILIeIÉmsu, 0.
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CIIIIIGU ADMINISTRATIVO
A

Tuliº_-Ila dns (:nmImrcntrªs mI—

AI'I'IIOI.'.-mt) mm
_ . .

Damm dª 17 dn Julho de [RR./)“ INHIISII'RIWHS

I”. Um CUPIIHU REI'ICIITURII)

I'rn-mulixln «In I'ISIII'I'IIYO riºlnãnr'm M-VIIYIIIUIIÇU

n cmn um amu-mim). ('.-munida Qdº'fm ª'IIÇJU

Inch: :ilugzisluçãn ml.:lira nº» nuºs- ' [“rep>-—hrmz!m-In ...... 300 ruis

nm mrlign, puhIIumIn até. Iinjn.

" reformas «Ius i-mpregmns ri-

vis, :! [Ireiirgnnisnçhn du Tribu—

nal de (Inutas. «: BILL tI'ITqum

nidade, ºpa“ nIu-rn nlgnnmc [IIS

pasiçõss «10 mesmo co.!ign, 'I

Eu:-mlurnzhlu 300 nºis

PeIu cnrrc-in fl'lIIllIlI «I.: pnrlr &

quiºm t'IIYIEII' :: sua impurtnurin (III

rs!:unpilhus

.«X' IIVI'M'IZI—CI'IIZ CMIIIIIIIO—

Iãclilnra. [um (Ius (luldcireirus, 59

NOVA LEI DO RECRUTAMENTO (: it)—rom.. '

,Q'ºf &


