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O cheque parlamentar, que
o ministerio soiªfreu na camara
dos deputados, collocou-o a
mercê das opposições.
Debalde alguns jornaes pro-

-

_;._Ea“;io;

Semestre com estampilha. . .

Os partidos
movem-se

Não se vê por isto que os
partidos monarchicos. do nosso
paiz procuram na Jornada de
Badajoz, uma diversão da lucta
politica, que viam desenhar-se
no horisonte e a qual não poderiam'obstar sem rasoavel explicação?

Sem duvida alguma.
O ministerio vê os seus dias
contados se fôr obrigado a aguen
tar—se com uma camara hostil,

curam colorir a situação, attri- ou terá de romper, pedindo uma
buindo a derrota a causas diffe- dissolução e lançando o paiz ou—
rentes; o facto porém é que não tra vez em accesa lucta eleitoral,
deixou de dar-se.
.
que tantas sommas custa ao the—
Por emquanto o ministerio souro.
foi amparado na queda pelo parO partido progressista não
tido progressista, que, dias an— julga ainda o momento oppor—
tes, havia guerreado facciosa- tuno para empolgar o poder.
mente na eleição de Villa do Prefere deixar os seus adversaConde.
rios á vontade por mais algum
Seria isso o resultado dºum tempo. É justo que elles digam
accordo? E” possivel, se bem a ultima palavra sobre as graves
que os jornacs progressistas e questoes que originaram e para
rcgeneradores nada digam a tal as quaes o partido progressista
fim, nem deixem ver nas entre— de nenhuma forma concorreu.
linhas as condicçõcs da conven—
E contudo os partidos mo—
ção.
vem-se.
Haja ou não accordo,a guerOs regeneradores chamam
ra é esperada anciosamente pe- da provincia todos os seus soldalas 0 posições; e mais dia me— dos, e os progressistas reunem—
nos ia rebentará o conllicto se em amiudadas conferencias.
tendo como consequencia a quéSerá porque a'bonança, vinda da situação regeneradora.
da depois do cheque parlamentar, se semelha a calma que pre-

Os partidos monarchicos, ra fazer desviar a febre da iscuss
ão,
diri
gem
os
seus
atta
ques
!
H
.
a conferencna de Badajoz, onde

confraternisaram os republicanos hespanhoes e portuguezes,
assentando as bases dºuma alliança.

Chega a ser admiravel esta
sancta lucta pro-patria. Aquelles sonoros palavrões, que vem
figurando desde 1640 em todos
os discursos do 1.“ de dezem—
bro, voltaram aassoalhar—sc, na
imprensa, onde a palavra Hawªicos corresponde & est”outra—vendidos, como se so agora, na
conferencia de Badajoz, se tives-

se fallado pela primeira vez em
lbcriae os conferentes fossem
os primeiros partidarios dºcssa
idéa. Nem os vendidos podiam,
em “inofensivos

discursos, tro-

car amaveis expressões com os
seus partidarios de Hespanha
sem lhes assacarem tenebrosos
planos de entrega da patria.
Contudo, ainda ha dias, por
occasifo do centenario de Golombo, o sr. Pinheiro Chagas
chamava aos nossos visinhos her—
manos, sem que chovessem so—
bre o brilhante orador os gros—

seiros epithetos, que são dirigi—
dos aos republicanos iberi'cos. Se
os monarclicos dão as mãos aos
seus hermanos de Hespanha,por—
que o não podem fazer os repu—
blicanos, assentando uma allian-

ça, que lhes dê força no caso
d'um desastre como o nosso de
31 de janeiro, ou como a Villa-

campa de. Hespanha?
i

AnnoX

cede a tempestade violenta? Se—
rá porque o accordo, em que se
falla, deverá durar só por alguns dias ?
Se situações identicas produzem resultados identicos, é

lícito pensar que a queda do
ministerio não se retardará.
Poucos dias antes de o sr.
Dias Ferreira ser obrigado a
abandonar o poder, havia o seu
ministerio sido aguentado pelo
partido progressista nºuma vota—
ção egual ti de ha dias. Parecia
que o accordo mais solido se
tinha firmado entre o governo e
as opposições. Apezar d'isso
nªum momento inesperado, a lucta rompeu e o ministerio viu-

se forçado a cahir;
———*—_._.

No concelho

quuanto o sr. dr. Descalço Coentro representava para
nós uma politica d"accalmação, a
unica admissível hoje no conce-ª

lho, desculpámos-lhe os erros,
porque nos 'Irecia que asua intenção era azer justiça a todos,
embora com favores aos seus
amiºos.
Rembravamos-nos sempre de
que viviamos em opposição, mas
a opposicão não significava uma
lucra violenta. Por isso de nós
nunca osr. dr. Descalço Coen—
tro havia recebido a mais pequena critica que o maguasse,
antes eram os seus chamados
amigos, que o maldiziam por 0

Repetição. . . .
25 mil
Conimunicados. por linha. . . . .
60 reis
Os srs. assignentes teem o desconto de 25 p. 0.

!

Élacido Augustto Veiga

não verem trilhar o caminho da
vindicra e da offensa directa.
Hoje tudo mudou e o sr. dr.
Descalço 'à o deve ter conhecido de so ra.
Não fomos os primeiros a
declarar a guerra, mas acceitamol-a no campo em que a quizeram eollocar. Havemos de liquidar cada um dos actos da
auctoridade administrativa, co—

mo o sr. administrador liquida
politicamente os nossos.
Ú

A camara municipal havia

Que lhes importam a elles
melhoramentos e o progresso da
terra? Que lhes importam os
beneficios para opovo? Coisa
nenhuma.
Acima de tudo collocam os
seus caprichos, a sua inveja.
Se podessem suster todos os
melhoramentos que a camara
realisa, para de is propalar ue
a actual vermçãpd) nada tinha fei—
to, seria o seu maior 030.
Assim 'róem—se e inveja,
malsinam tudo. Malsinaram até
o procedimento da auctoridade
administrativa, então fallanclo—

lhe no mandado de 500 reis.

votado e organisado o seu or—

çamento supplementar, onde se
achavam descriptas as verbas de
receita e despeza com respeito

a estrada do Sobral a Taret.
Meteu em orçamento essa
estrada, porque, como disseram
os maiores contribuintes, a cons»
trucção d'ella impõe—se necessariamente pelos enormes beneficios que traz aos povos do con-

celho que viva“ junto da villa,

calço foi aSperamente censurado
los pequenitos que então como

Os taes pequenitos devem estar deveras satisfeitos como pro-

sivel os projectos da camara: que
não devia assignar coisa ai ma
com a pressa que lhe pe iam,

porque com isso só dava força a

Acamara ficou inteirada e
resolveu que fossem convidados
para amanhã, vinte e oito do
corrente, pelas doze horas da
manhã, todos os facultativos municipaes, afim de vistoriarem a
referida casa e dizer o qUe a tal
respeito se lhes oti'erccer.
Outro sob n.º 105 de 21 do

corrente do Engenheiro chefe da
2.“ secção da direcção das obras
publicas do districto, enviando
um mappa das estradas municipaes deste concelho, afim d'esta

nicipd, d'este concelho,

ara

conclusão dobras, começo 'ou-

cedimento do sr. dr. Descalço
Coentro na demora do orçamen—
to da estrada do Sobral, tanto
mais que elles dizem ao povo

tras e estado de adeantamento
durante o anno economico de
1892 a 1893.

das aldeias que a actual camara
nunca fará aquella estrada.

secção da direcção diobras publicas dºeste districto sob 39 de

Mas pensarão elles que a camara ou o povo se importam com

23 do corrente, Communicando

Acta da sessão amaral-la

de

27

1893.

de

junho de
'

hâje o cercavam, mas então ne-

nhuma influencia tinham no seu
animo.
,
Allegava
elles que o sr.
dr. Descalço oentro tinha obrig ção de embaraçar o mais pos-

mª.

camara indicar quaes as altera—
ções introduzidas na viação mu-

,

e por certo animax-á muito as
nossas praças, & qual afiiuirão os a sua disparatada pro anda?
habitantes de Terei e logarts
As suas vozes não egam ao
circnmv lsinhos.
ceu.
Este orçamento foi remettiDissemos-lhe no principio do
do ao sr. dr. Descalço Coentro , anno que á frente do municipio
ha quasi um mez. Pois o sr. ad' está um grupo dlhomens, que
ministrador, em vez de o man- hão de empenhar os maximos
dar :logo, com informação ou esforços para a villa e o concelho
sem ella, conservou—o guardado progredir. Se progride ou não
até ha quatro ou cinco dias.
vê—se ahi todos os dias. Pedir e
%ual o fim que teve o sr. fazer mais é absolutamente imdr. escalço em deixar na sua possível, não por causa da falta
secretaria o orçamento por tan- de dinheiro, porque em cofre
to tempo é o que não sabemos.
está o mesmo que quando a
Bem clamava o povo do Sobral actual vereacão tomou posse;mas
e das nossas aldeias pelo anda— porque não ha tempo nem artismento da estrada; o sr. admi- tas para os trabalhos, sem ue
nistrador deixava-se ficar mudo cause perturbação aos panicu e queda.
res.
Felizmente desencantou-se o
orçamento antes de findar o
mez.
Terminando aiiirmamos ao
#
sr. dr. Descalço Cºentro que
não temos medo do seu obstrucQuando foi organisado o [.º cionismo, se se resolver algum
orçamento supplementar da ca- dia a fazel—o.
«
mara, no qual se lançou a ver' Se quizer embaraçar os pro—
ha para a construcção dos ho— jectos da camara municipal
a
lei
vos paços do concelho, o sr. dr.
fornece-nos os meios para torDescalço poz o visto n'esse ornar franco o caminho.
mento logo que o recebeu de
Nãoé r esse lado que a
orma que o orçamento ficou lucta nos ii: de ser má.
approvado e a essa pressa devemos oter já a obra em construccão.

"Í'al actividade do sr. dr.Des—

partições da administração do
concelho, sob o nto de vista
da hygiene (: saiu ridade da mes-

Aberta a sessão foi lida e
approvada & acra da sessão anterior.
Foi presente um officio do
ex.“ Governador civil d'este
districto sob n.ª 833 de vinte e
seis do corrente, enviando uma
copia do parecer dado pelo subdelegado de saude dºesta villa,
ácerca das condições da casa, on-

uma corporação adversa.
E' por esta craveira que se
affere & alma dos pequenitos“.
. de devem ser insmlladas as re—

Outro do conductor chefe da

que fôra encarregado pelo ex.mº
airectordas obras ublicas, para vir vistoriar as 0 ras do tra«
ço em construcção da estrada

municipal, que vae de Passo de

Vallega a S. Vicente, e pedindo
alesta camara para pôr a sua
disposição um empregado afim
de o acompanhar na ºreferida
Vistoria.
Inteirada, encarregando o
seu mestre d'obras Valente para
ir assistir áquelle acto.
O sr. Vice—Presidente apre—
sentou um doplimdo de uma
acção que, Francisco Joa uim
Barbosa de Quadros e mu her,
d'esta villa, move contra Onofre
Rodrigues, mulher e outros dºesta villa, com o supposto funda-—
mento de os réus no fim dºabril
do corrente anno arrancarem
duas pedras que vedavam 0 ea—
minho publico e tirarem terra
do vallo, o qual re uta pertencer
ao mesmo camin o publico, e

por isso propunha que a camara
acceitaSSe a authoria n'essa questão, caso ella fosse chamada pe—
los réus, ofi'erecendo elle ViCePresidente os seus serviços gra—
tuitamente como advogado.
A camara votou esta proposta e approvou-a por unanimida—
de,auctorisando o seu ex!“ Presidente dr. Antonio Joaquim

d'Oliveira Valente a represental-a em Juízo.
Deferiu os seguintes requerimentos: o de Antonio d'OliVeira Gomes, dºesta villa, actualmente residente na rua dos Ba'—
calhoeiros nº 125 da cidade de

Lisboa, em que pede alinhamen—
to, cota de niVel para construir
um predio na rua dos Bombeiros Voluntarios na costa do
Furadouro, bem como a respectiva licença, indo o mestre dªo—
bras Valente ao local dar-lhe o
alinhamento pedido.
Outro de José da Costa Carvalho, casado, carpinteiro, da

O Ovarense
Dona, limites de Vallega, para

:guezia dºA'rada, concedendo * & ultura do Cordão, faltando-lhe
.cenca para abrir umas .passa' para a sua cxemcio o cordão,

gens que deem entrada para uma
sua propriedade, sita na Mortei'
ra e contigua a estrada mun'ici'

pal que, passa no mesmo logªr»
indo pretnamente ao” lacaios srs.
vereador Silva e o mestre d'o—

bras Valente indicr aonde de—
vem ser feitas asp ssaqens, _
outro de Joao Anse mo José
de Lima, cas do, ferrador dºam

villa, pedindo a mudança da sua
olham para o armazem (lil casa

depois lhe ser concedido alinha—
mento, afim de vedar o mesmo
seu predio, cedendo-lhe a camara uma area de terreno que ali

passeio e guardas. '
Verificou mais que -o imprei'
ta'ro na abertura do dito, pontim

não satisfez às condições exaraexiste para bem do mesmo alidas na lama, caderno de encarnhamento, e quepara este íirnse
, os,
o que as suas dimensões . passassem editaes de trinta dias
" 'caram um pouco escassas, fal- para quaesquer rcclamacao . que
tandollre na altura do vão dez possa haver por parte dos inte,
centimetros e na largura 4 cents- ressados.
metros.
-—-— Mandou a informar ao ad'
.Veriãcou por ultimo que o ministrador do cemiterio o re“empreiteiro tem direito a receber
uerimento do bacharel Antonio
como liquidação dos trabilhos LOS Santos Sobreira, da rua da

aonde se acha o material dos in'
. eXectttadosa quantia-deliozóãõo
_.
cendios. .
Indeferiu 0 re uerim'ento do & treis—, porêm a camera resolveu
sr. Padre Agostinio José Paes . não audtorisar éste pagamento,

*visto as Condições do seu con-

d esta villa, em que pede para
transformar em parede um-i eer—

tracto com o arrematante, por“
quanto é necessario que che te“

cn prowsorm de madeira sim nºs

nha servicos feitossuperiores a'

fundos do seu predio na 'costa
do Furadouro, por acam'ftra rc—

quzntia de 8005000 reis, qu ndo
é certo que esses serviços são

conhecer que o mencionado mu— . inferiores a esta quantia, como
demonsrra o auto

ro estreita! :! rm-

—-N esta compareceram Ma—

acima

rcfe'

rido.

noel Augusto d'Oliveira Salva—
dor e Anna Barbosa de Figuei—
rede, amigos êlÍejm Wil-lu, os

Deliberou mais que do refe'
rido auto fosse enviada «uma c0'
pia authentic' ao arremat me da

quaes havmm smo convidados
por esta Cªmªrªs aquelle Cºmº
arrematantedos'assentosda ar—

mencionada escrada afim de mim'
prir integralmente as observa“
ções feitas no mesmo, e que se

cada e esta das ”lojas da mesmo,

agasse “ao conductor Antonio

afim de rescindir os seus contra—

ªuréliuno Severo d'Oliveira, que

ctos de arrematantes, ,VÍSIO ter

"veio vistoriar a “estrada, a impor'

de se proceder ja la demolição

naneiu de 55100 reis, provenien'

dºs ““ªlgº?" P31205 dº Concelho,
concordando com a camara nºes—
sa rescisão, deliberando 0111 que

te da ajuda de custo, como consti da respectiva folha enviwda
por aquelle entprcgado a esta

*se lavrasse o reschtivo termo.
- Deliberou por em arremataçao o aluguer do novo abarra—
comento da praca da hortaliça,
e que para esse mn se all'lmssem
editaes, designando o dia 23 de

camara.
—0utro do mesmo condu—
ctor das Obras publicas, sob
n.º 46, de 30 de junho ultimo,
informando estar projectado no
lanco da estrada em constmccão

julho proximo para a ireleridn

de Passo de anlega a S. l'"—

cessão do terreno de uma sepultura, que fica contígua a uma
outra onde está sepultada sua
mãe Maria Gracia da Cruz Ma-

tas_obras, afirmado-se

Deixaram de comparemr por ªn'ieiro Chefe da 5.“ seccão hv—
motivo justificado os senhores
draulica sobre a execucão das
vereadores Josi; Pacheto Polfv — mesmas obras.
'
nia .e dr. Antonio Joaquim d'O'
— Foi presente um requeri—

livcira, Manoel Martins d'Oli'

no % 1.º do artigo 2." do De—

veira Vaz. Custodio José da Silva e Antonio Ferreira da Costa,

% Manoel Martins

d'Oliveim

do—se em grande parte da vill ,
o que fez com que acc0rresse a
praca muita gente.
Na occasião em que a parede se arruinava e cnhia sobre e'
praça, poderam os operarios da
obra fugir e evitar a morte.
Não succedei o mesmo a um
rapasito, que, estando a abrir
a porta de uma das lojas do
palco foi colhido, ficando logo
Completamente esmagado. O rapasito era de Pardilho e ignora—mos o seu nome.

gando-se o sr. vereador de for—
mar a respectiva posmra que
sera apresentada-na sessão im— :
mediata.
A camara approvou

esta

proposta provisoriamente ate
merecer a approvacão da ex.mil
Commissão districtal. ' '
=O mesmo sr. vereador
disse que em virtude da exigui—
dade na venda de terrenos para
sepulturas no cemiterio mum—
cipal dºesta villa, e como dos
respectivos livros e informacao

dada pelo administrador do eemiterio se acha , vendida uma
grande área de terreno, com .
prejuizo dos pobres, por 'lssoii'
propunha que fosse elevada a anº «
tiga taxa de 135400 reis por
_ a. a ,
terreno de ca a sepultur
305000 reis, e por cada )aZigo
que corresponde actualmente a
duas sepulturas de 275000 reis,,
preco actual, n 505000 reis, e

que nºcste sentido se ofiiciasse a

11 horas da

manhã,

estava o

”_*—

Suppõc-se que vão servir interinamente de cadeias da nossa
comarca, as do antigo julgado
de Pereira Juzan, em Vallega. '
Logo que se deu o desastre
dos paços do conCelho a que
acima nos referimos, dirigiramse & Pereira Jutsu o ex.“ dele—
gado do procurador régio e o
ex)” presidente da mata a
examinarem aquellas cadeias.
& ex.“ ficaram satisfeitos
com o exame is a camara só
terá de fazer o ras insigniâcantes no edificio, ficando este 'logo apto para recolher os presos
e ao mesmo tempo satisfazendo
às necessidades da eschola do
sexo feminino que lá se acha.
_——__*————

Falleclmento

Falleceu uma filhinha do
nosso amigo o sr. Delâm de
Sousa Lamy, da Praça, a quem
enviamos sentidos pemmes.

-— Falleccu tambem um cu—
nhado do nosso amigo Padre
Manoel de Sá. Pereira.
Pesamcs.

Durante toda a semana hou—-

tribunal judicial funccionando — ve trabalho e pesto na costa do
.n'uma salin proxima ao ponto
do desmoronamento. O arruido
produziu tanto alli como na
salla da camara um enorme pa—

nico, sahindp o povo de roldão
pela escada.
Contudo não ha mais des-

das

salles do re:-chanssé

do

Para a camara ainda não está. destinada casa; pois todos
suppunham, em vista das indi—
cacoes dadas pelos engenheiros,
que não seria necessario remover aquella secretaria dos velhos
paços do'conçelho.

Furadouro.
Foi esta semana o trabalho
bastante remunerador, chegando a Laver lanços superiores a
aooôooo reis.
Homem o mar levantou de
re ente, deteriorando os appa—
re hos de pesca da compunha
da Senhora do Soccorro.
___—*—

nnas da villa

Vão muito adiantados os
trabalhos nas ruas Velha, No—
va e Sobreiro.
Dentro em pouco estarão
estas ruas promptas.
_*—

A falsa do Carregal.
Devido ádelibcrnção da ul—

_*—

tima sessão '_da camara munici-

[Festividades

Hoje solemnisa-sc na nossa

egreja matriz a festividade do
Sagrado Coração de Jesus, novo.
, Costuma esta festividade ser
rcalisada com a maior pompa,
sendo convidados para os discursos da manhã e tarde intelligentes oradores.

al, vão breve começar os tralhos na folsa do Carregal.
Já de ha muito que estes
trabalhos deviam ter sido feitos.
porque os nossos commerciantes

de sardinha estão soffrendo gran'
dos prejuízos.
+

Remoção de lil-caos

Veremos este anno.
'

.

mente quando se
el
av
ov
Pr
=Em Arada festeja—se tam- transferirem os presos da actual
bem com grande pompa o S.
o os presos accusa—
rã
te
,
ia
de
ca
Martinho, padroeiro dºuquella
imes sujeitos, 'a penas
cr
de
s
do
freguczia.
- maiores serão retirados para as
cadeias da Relação do Porto.
——————*
Não é isto porque a cadeia
_
de Pereira Juzan esteja em mas
Infelicidade
condições: mas por scr muito

Anda em maré de infelicidades a «Folha».
Ha dias chorava por se dei—

ho,
cel
con
do
os
trªç
os
o
aix
-ab
tai
l
ra
l
pa
cta
tri
'
dis
ão
ss
mi
ex)“ Com'
dar a sua auctorisação.

'sastres. º

Quando o desastre se deu,

Hospital municipal, dentro do
claustro interior, porque as sal—
las, quo lhe estão destinadas
vão soffrcr algumas modifica—
ções.

reis por cada bateira, encarre-

e' preciso ter o maximo cuidado
para não succederem mais de-

PCM

que forem necessarios para tal
melhoramento.
Approvatla.
'==Em seguida o sr. vereador

750 reis por cada barc0 e ,500

e' tanto que lbastou bulir em
uma trave para vir tudo aterra.
E agora, no' resto da demolição,

”+_—

graças pessoaes a lamentar.
Em virtude disto o tribunal
'foi logo transferido para uma

pagassem os arraes dos mesmos

l

de parte da parede fronteira a'.

ao ex.“ engenheiro Director da
Lª circumScripcão hydraulica,
pedindo este melhoramento, auxiliando a camara com os pinheiros das mattas municipaes

sem sardinha de outros concelhos para os portos do Carregal,
Caes e outro dªeste concelho,

l

--Novitlatles

Este desmoronamento pro—
duziu um ruído enorme, ouvin-

barcos e bateiras que condu'zis-

completa razão. Os paços do concelho estavam deveras seguros

Novac cadelas

çr, para amamentação de um
Seu filho de nome FranClSCo,
por ser extremamente pobre e
Sua mãe não ter leite sullie'ien—
te para a sua sustentação e achar'
”se affectada de doença pulmu'nar.

Polonia propoz que todos os

ereto de 28 de abril de 1887.
A camara mandou informar

respectivos mestres d'obras
aos
._..
afim de dar 0 sou parecer para
oportunamente resolver o que
Acta da sessão cama:—mºla ' julgar conveniente.
de 4 de julho ele 1803.
——Pelo respectivo mestre de
rma—
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neficios que 'dºahi advoem para
o Commercio, industria da pesca
e agricultura, o prolongamento
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OS llYSTERlUS DA FllANC
MAÇUNARIA
portugnrza do 'Padre

Francisco Correm

Reconhecida como precioso alimento reparador e «Xcellenm to'
nico reconstituinte. esta farinha,
a unica lrgalmente auctorismla e
privilegiada em Portugal. onde é
de um quasi geral ha muitos aunos, applica-so com «1 mois reco"
n-heciiln prev—ito em pessoas de'
heis. idosa—, nas que inaltecem de

Pnrlocarrriro.

com uma dmliratnrin flu :nmtor »
sua mngnslarh». a' minha D. Am0'
Iin; com attctorisztção do sr. cat"
deal D.Americo, bispo do Porto.
ohra que mereceu um breve de

só a boa qualidade de madeiras, como : modioitlade de"

preços em todos os seus trnhalhos.
Toda a correspondencia para este fim expedida devo
ser dirigida à Firma commercial do
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Ultimo romance

peito, em i—otiwtesoontes de qimes'
quer doenças em criançns. anemicoS, e em geral nos ilebilitados,
qualquer que seja a causa

“, sua santidade Leão XIII, animar
' th't) e ahcncoztmlo-n.

Léo Tamil
...

Versão

FARRTNHA PEITDÍML FER'
HUGINOSA DA PHARMACIA
FRANCO

f;

oitavos e toda a qualidade de obra, garantindo-so Irão

do Brazil. E'

nnrio.llm cn'liro d'astc vinho. roprment: 'um bom bife. Acha-so

Acido phosphate

N'cste estabelecimento fabrica-se com todo (: esmero '
nitlez e perfeição toda a obra (',mtoernente a este muto do .
industria, como são: pipas. meias .pipas. quintos, declmos, '

Unico legalmente anctorisado
pelo governo., e pela junta de

A obra cotistut'á de dois volu- .
'
' mcs distribuida mn finczculos de
Uniªo legalmente anetnricho
32 paginas tie trxto com quatro
pelo Conselho de Saúde Publica
' ou mais gravuras. Preço de cada
do Portugal. encainvlo » apnrnva.
“fascículo 400 reis, pagos no acto
flo noª hospitnec. Codo frasco
* da entrega.
ami acompanhªdo de um imAssigna'sc em todas as livra—
presso com as alisar—facões doc
rias do reino e eªm casa do editor
prinrimes medicos de Llshna. re, Antonio Dourado. ruados Matticonhecida pelos rnnsulni do Bra' res da Liberdade Porto,113.
zil. Depmito nas principaes phar-

DE

. )—

EMILE RICHE Oil-RG
O titulo dªe—ªte mngnihco romance indica clarcmente aos leitores e
principalmente aos que já conhecem as obras de Emile Rwhcbourg,
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SERAFIM “ANTUNES Ill SILVA _
CARREIRA de magníficos vapores tanto parª : Africa Portu— '
gueza como para os portos do Brazil, sendo as suas passa,,

gens o mais resumidas do que em outras quaesquer agencias, ,o

_
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além d'isso de apromptar os necessarios documentos o o passar os reinou—É

[botas de embarque aos senhores passageiros.
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Para os-portos acima mencionados tratar al mas passagem com

concedem PASSA—
tambem
agente
é
. , º ' “ mpan tias de que o signatario
. tht
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M % GRATUITAS a trabalhadores do campo (homens ou mulheres) solteiros, ca-

sªdºª elª:—:::: familias que desejem ir para a America do Sªl- emprezas teem sempre paquetes promptos a sahir para no diferentes
0 Brazil, taca como:

PABA', MARANHÃ, CEABA', MANAUS. PERNBAMBUCO, BAHIA Rio
DE JANEIRO, SANTOS, E RIO GRANDE DO SUL—bom como para | AFF'ÇA
OCIDENTAL.
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