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AVEIRO

AS corn-s

lªlncerrou-se hontem a sessão par-

lamentar de 1888. Prorogada quasi

dia a dia, o exercicio d'aqnelle sync—

drio estava. já causando o espirito pu—

blico. O paiz, que quer administração

com ordem, não podia apoiar o pruri—

do de cloquencia requentada dos mo-

dernos Demosthenes, que empregavam

todos os seus talentos em fazer obstru—

cionismo, o que deu logar a que a ul-

tima hora se pactuasscm accordos, que

desagradar-am geralmente, por serem

um simptoma de decadcncia, que acen-

tua o desprestígio das instituições.

Fecharam-se as camaras, e já não

foi sem tempo, como dizia o povo e

como repetiu a imprensa politica. Ca,-

bem agora todas as responsabilidades

ao poder executivo, já. na execução das

leis, ja no exercicio das faculdades ex-

clusivas da administração. Os minis-

tros veem-se menos opressos pelo tra—

balho, visto que o periodo das sessões

exigia d'elles maior esforço, não po-

dendo dirigir a machina nas secreta-

rias, ao passo que na. tribuna tinham

de sustentar polemica bra-va com os

seus valorosos adversarios. E com esta

multiplicidade de affazeres, o mais pre-

judicado era o paiz, que quer mais ad-

ministração e menos politica, mas a

quem infelizmente dão mais politica

que administração.

Até janeiro tem o ministerio um

periodo de quietismo, que de certo a-

proveitará para tracejar as reformas

que ainda estão por fazer, e que cou—

vem não protelar. Ha pelouros que

precisam renioçlelamcnto, (: estamos

certos que em janeiro virão á. tela da

discussão, como homenagem a direitos

adquiridos e ás reclamações da opinião

auctorisada do paiz.

_*._
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Realisa—se ámanhã a do revd.“ sr.

arcebispo de Mytilene, o sr. D. Manuel

Baptista da Cunha, aquellc rcspcitavcl

ccclesiastico, que frequentou em Avei-

ro preparatorios, e que em Coimbra se

formou em duas faculdades, a de theo-

logia e direito, que foi nesta cidade

protessor do seminario, que exerceu

aqui com muita dignidade o cargo de

vigario geral da diocese, e que todos

estimam e respeitam pelas suas virtu-

des, pelo seu porte sempre austero, e

pela lhancza do seu caracter.

O sr. D. Manuel Baptista da Cu-

nha. é o actual vigario geral do pa-

triarchado. Um ecclesiastico sério e

grave, e uma boníssima pessoa no tra-

to familiar. Um homem do seu tempo,

e um pa lre modelo. Um amigo dedi—

cado, (: um conselheiro consciencioso.

 

Nunca a mitra assentou melhor em

cabeça humana. Muito bem. Honra o

clero portuguez a eleição do sr. 1).

Manuel. chubilam-se os seus amigos

ao verem premiados o merecimento, a

dedicação e os serviços prestados por se ameaçava foi exactamente

3. ex.“ a egrcja e ao estado. No meio

do desanimo que inspira o egoismo da

epoca, é um consolo ver que ainda se

faz justiça aos que trabalham honra-

damente, aos caracteres innnaculados,

que são a gloria de uma classe respei-

tavel, grandes principalmente pela sua

rara abnegação na sociedade e na fa—

milia.

___—*_—
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A cidade de Aveiro, surgindo do

abatimento, em que por tanto tempo

jazem, vae progredindo consideravel-

mente de anno para anno e tem hºje

commodidades como nunca teve, e mui-

tos dos seus habitantes, naturaes ou

adventicios nunca esperavam poderem

gozar.

Ha hoje em Aveiro muitas lojas de

commercio, com um sortimento tão va—

riado e tão abundante, como nas ter—

ras principaes do paiz.

Ha aqui uma grande quantidade

de ofticinas de serrelharia, marcenaria,

pyrotechnia, tanoaria e de outras, ou—

jos artefactos, se não podem competir

com os do estrangeiro, não lhes ficam

muito inferiores ou são tão bons como

os melhores artefactos nacionaes.

Ha tambem um grande numero de

artistas, muitos dos quaes se tem tor—

nado dignos de protecção pelo aperfei-

çoamento de suas obras.

A industria ceramica tem aqui to—

mado incremento, e fazem-se já d'aqui

grandes exportações, tanto para diver—

sas terras do paiz, como para oBrazil.

As industrias de bordados, rendas,

  

  

   

  

    

 

  

  

to animador,e maior seria elle, se mais

protegido fiu-a e alguem quizessc espe-

cular com esses artefactos, como em

Peniche se. faz com as rendas e em

Guimarães com os tecidos e com as

obras de cutilaria.

55

A barra de Aveiro póde no futuro

melhorar consideravelmcnte, logo que

estejam concluídas as obras, que ahi

se estão fazendo. E, se a sua grande

distancia a esta cidade pode parecer

um estorvo para o commercxo e para

os que ali desejam ir tomar banhos,

ha em compensação a grande bacia

hydraulica, onde os navios encontram

facil e seguro abrigo e a bella estrada,

que liga. Aveiro com a barra, e que

mais facil meio de communicação se

tornará, logo que por ali seja estabele—

cido um caminho de ferro americano,

ou de locomoção a vapor, ideia, que já

não é nova entre nós.

Além disto, pode dizer—se, que A-

veiro tem, no seu 7308 c alimentado

pelas aguas da ria, um outro porto de

não perplena importancia, como bem o

pode attcstar quem diariamente vê a

grande quantidade de barcos, que alli

tai-regain c descarregam sal, fructas,

lenha, madeiras, louças e outros objc—

ctos de indispensavcl eonsmnmo.

-:-.=

A população de Aveiro tem, ha um

quarto de seculo, augmentado tão cou-

sideravclmentc, que hoje nesta cidade

ha mais do dobro dos habitantes, que

havia em 184,53. E bem provam esta

verdade os tres grandes bairros, que

se estão formando; os edificios, que em

diversos pontos da cidade, se tem cons-

truído; os que, todos os annos, vão

sendo restaurados; a constante procu-

ra de casas para habitação; a carestia

nos alugueis dos predios, mesmo de

prºporções acanhadas.

l,)e sorte que hoje as duas fregue-

zias de Aveiro tem quasi tanta popula—

ção como as cidades de Santarem,

Vianna do Castello. Faro, Beja, Grui-

marães, Lamego, Horta, Lagos, Cas-

tello Branco, Vizeu 8 Portalegre; e

mais que as cidades de Silves, Bragan-

ça, Guarda, Leiria, Figueira e outras.

Continuaremos. O.

___*__*
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J., o pimpão, esgaravunha na

Provincia umas correspondencias, que

só elle ent-ende. Vê utilidade. . . parti—

cular na admissão das irmãs hospita-

leiras na. Santa Casa, com quanto a

pobreza ahi esteja para protestar con-

tra a insinuação, que além de menti-

rosa, é torpe,por ser écco da calumnia

infame, que tudo desvirtua. E como

elle não gisou aquella medida, porque

'não é capaz de gisar nada. que seja

util aos outros, chama-lhe disparate,

assim como ao azylo-escola, cujo al-

cance não comprehende. E para fun-

damentar a sua descrença, allnde ao

imposto do sal, que o proprio pae ahi

em publica reunião apoiou com o seu

voto, voto que o filho agem, rcnega,

chamando-lhe tambem . . . disparate !. . .

E depois aquellc—lunçur poeira.—

a proposito da representação que anda

por ahi a assignar-sc pedindo a con-

servaçao das irmãs hospitaleiras, é de

um comico ja cstafado, que nem sequer

faz rir. Allega J. que se «lançaram

u'uma galopinagem ao divino com re—

presentações feitas pelos processos por

que se fazem as eleições. que se pede,

,que se intriga, impondo e até mesmo

lmcntindo!» ()ra isto é mais uma pa—

tranha de .l. A reprcscutmâo em que

tecidos e outras, que haviam cabido

quasi em esquecimento, vão. de dia

para dia. tornando um desenvolvimen-

ª 0316171, ,,),.]11,.]1,) “,", tpicmsc mflm :ictualnmn- Esmoriz (: Silvaldc, (311! que pede para

!eomprazer, e outros, melhor inspirados, ab-

Ísteem—scª . E são estes ultimo—: que teem ra- ' ' *, . . ' '. , ' . * dinheiros d " ' ';——'- '.: ““
zac; a religião não se impoe pela força, ven- 05 outros, “10 os Ulm/“b de
ce pela persuasão, e pelo exemplo da humil— meia tigela que se arvoram cm censo-

“? ' - . | Y '

dado e da abuegaçao. A Violenma e a força lºs dos homens prestantes d esta “dª"

geram a revolta e o odio, e ninguem dir-a de, e lhes movem a mais crua guerra.

que e este O reino de Deus. A esses, aos Esses,—enfatuadOs na, sua, estulta

sinceros. pedimos apenas que pensem e di— . ', _ _ vudade — conl . ' - : * , '
: gam se a doutrina ehrrstã reeommonda taes . ( ] Jatem (that tmcnte %
l
[memm irmas hospitaleiras, que representam o

l Ouviram? é textual a tolice () sªi bem; É a creação do azvlo-escola—ini—_ — . ' —. —-< " tltmçao altamente morallsadora, por

blº de“ algumas ºªbI'IPIªS, & exhlbe—sc que elles só querem o mal e a desmo-

comç º mªis chapado Ignºrante- ralisaçao! A'qucllas instituições bene-

bº ºª_(luº 'ªº é P_ºl' comprazer, é tie-entes oppõem elles as sociedades mo—

pºrque “ªº Sãº ªrrelgªdªs ªs suas dcrnas do Estimarei . .. edo 'li'emci...

crenças, e por tanto não ha sineerida— em que a det-assidâo é o principal fim

de no se.“ _ fªtll?llºiªm0, “9111 servem e cujas consequencias nefastas ahi vez

bem a religiao. E se os que se abstecm, mos claramente, embora queiram ineo—

teem razao, onde estão os factos (luª brir do publico os seus cite-ites tão no—

revelem que se pretende impôr pºlª toriosl A libertinaºem campêa infre-

força ª? rºllglãº? Am“ J' de" nova ne, e todos vão nancorrcnte da. liceu—

raia. E que maior exemplo de hnmil- (“_ , . (falante (: sf, berram dos

dade e abnegação espera encontrar, ' º , .......

fazem do que dispôr a seu talante dos

 

 

, _ _ _ padres e das. . . irmãs da caridade!

quando tem ªi“ “ªfim?“ hospitaleiras, As podridões em que chafurdam os que

(luª ªlª/')“ dos servrços ºlªª .prestam 5» mais ber-ram, pensam que o publico as

humanidade, sao tambem Victnnas das desconhece, mas illudem-se a si mcg-

“ªlmªdª-ª dº J': º ”Pªrª"; que e'" Vºz mos, porque a nansea as denuncia ao
de honrar o mestre, se levanta contra olfato mais rebelde.

ªllª, desprcsando os seus Cºllªºlhºª? lierrae, pois. escribas hvpocritas c

larvados, que as vossas vozes são das

taes que não chegam ao céo, não pas-

sam dos basbaques que as escutam.

_+_

CillllIISSlO DISTRICTM.

Sessão os 4 ou Jt'nno rm 1888

Ai J., que foste J.,

Ai J., que ja não os;

Ai J., que to pozeram

N cabeça os grandes pos !

Então no caso sujeito não mettc

em linha de conta o aceio, o conforto,

o bom tratamento que teem actual-

mente os doentes que se acham no hos-

pital ? E' isto de pouca monta? Não

vale nada para J., que com os enfer—

mos haja limpeza e caridade ? Pois um

,hospital é o mesmo que o matadoiro,

com a ditfcrcnça unica. do genero e do

destino dos indivíduos que alli entram '?

E se não é, como a natureza do esta-

belecimento ineulca, deve ser inditfc-

rente a respectiva administração tudo

quanto pôde dar alivio ao enfermo, já Fºi presente O balanço do movi-

na commodidade material, já no que mento do cofre da Junta Geral d'cste

fôr espiritual, por isso que para a. cu- districto na semana finda em 1 do cor—

ra se ctfectnar mais rapidamente ha rente, sendo a receita o saldo que pas-

a ponderar as condições moraes, que sou da semana antecedente na impor-

provém do meio em que se está? taucia de 8:5725368 reis, e a despeza

E depois, quem se compcnetrar 75900 reis, passando para a seguinte

d'estas verdades, pode lá sujeitar-se as semana um saldo de 8:56-15408 reis,

imposições do capricho, que levanta a existindo mªis em cofre 283 obriga-

questão politica num campo alheio a ções districtaes de 5 por cento 10011-

clla, que desce a calumnia torpe e á pens") do valor nominal de 905000 reis

injuria vilã, para desgostar os que não Cªdª. uma.

se prestam a ser instrumentos de pai- Foram igualmente presentes os re-

xões e de odios, que são uma affronta sumos das delibe 'ações tomadas nas

á liberdade legal, a moralidade dos sessões das seguintes camaras muni-

costnmes, e a tudo quanto fôr digno e cipaes dieste districto:

levantado? Aveiro, 7 de junho ultimo, entre-

E todavia J. faz coro com os in- gue ao administrador em 19 do mes-

sultadorcs, colloca-se a par d'clles,dá- 1110 mez;

lhes razão contrao povo,que não apro— Albergaria, de 12 do referido mcz,

va as demasías de linguagem, que não entregue ao administrador em 20 do

se associa a vitnpcrios, que repelle a dito Inez.

camaradagem de gente insensata, que Foi tambem presente o 1.' orça-

entendc que lia—de esmagar tudo com mento supplementar da cane-iramuni—

a força do seu pulso, como se o mun— cipal de Oliveira do Bairro para o

do fosse 0 cabos, c tudo se amoldasse cºrrente anno civil, approvado pela

as suas exigencias facciosas! mesma camara em sessão de 22 de ju-

Eis o que J. aplaude, querendo que llllº ultimo.

se faça, embora quizesse e fizesse on- Deliberou que se declarasse n'esta

tra cousa sc elle estivesse dirigindo a ªnºtª que se havia passado ordem de

misericordia. pagamento da quantia de 95633395

Por fim J, deixa o estylo sybilíno reis a favor da commissão executiva

para ter uma expansão mais caractc- da secção agricola da Exposição In-

ristica, sem que por isso fosse mais dnstrial Portugueza de Lisboa, impor-

feliz, porque disse maior tolice. Come- tancia do subsídio que lhe foi conce-

ça por se referir a um jornal d'Avci- dido pela Junta. Greral d'cstc districto,

ro, que lhe analysa as correspondem deduzida a quantia de 435605 reis de

cias, que, diga—se de passagem, não despezas feitas pelas commissões con-

acreditam quem as escreve. Allcga. que'UClllÍªS de Aveiro encalhªda com os

a mesma. folha, que elle declara não productos por ellas remettidos para a

[m", lhe tem. dirigido os ”micros insul- referida CXPºSiÇflº º illª quaes Sº Pªsº

ros. Como isto não é comnosco, nada saram tambem as respectivas ordens.

podemos dizer-lhe. Nunca. insultámos Dêlíberou rcmcttcr á direcção das

0 J ., não p ,de-11110 ser tida como tal a obras publicas diestcdistricto o reque—

cm-recçzio fraterna que por vezes lhe , rimcnto de Manuel Correia Martins,

temos :qiplicado. Quem pen—cm o insublempreiteiro do lanço da estrada dis-

tou mins seus brios de homem, foi o pa- t-rictal n.' 27-13, comprehemlido entre

Presidencia do cx.'“º sr. Visconde

de Valdcmonro.

Presentes, 0 vogal substituto o sr.

José Pereira Junior, e o secretario Ma—

nuel Pereira da Cruz.

Aberta a sessão pelas 10 horas da

manhã do dito dia, a Commissao Dis-

trictal executiva da Junta Geral to—

mou conhecimento dos seguintes ne-

gocios :

ser rescindido o seu contracto dc arro—

    

   

      

    

   

   

   

   

   

   

 

o que fôr devido, attenta a natureza e

proveniencia dos rendimentos.

Approvou o projecto e orçamento

do lanço da estrada municipal do Val-

le Maior a Ribeira de Fragoas, com—

prehendido entre o caminho da Bes-

turenga c o Ribeiro do Valle da Mó,

na extensão de 75f'm,50 e na impor-

tancia total de 1:90555000 reis, ado—

ptados pela camara de Albergaria em

sua sessão de 2-2 de maio ultimo, vis—

to a irformação favoravel da direcção

das obras publicas do districto.

,*__

Tun rounoi

LISBOA 12 DE .umno.

Vou dar—lhes em carta especial e

para adiantar serviço as medidas que

foram approvadas na sessão de hoje

nas duas casas do parlamento.

Xa camara dos pares e a pedido do

sr. conde de Linhares, entrou em dis-

cussão e foi approvado o parecer nº

212, que tem por fim conceder pen-

sões aos aluumos das escolas dc alum-

nos marinheiros, quando sejam dados

por incapazes para o serviço, pelas

juntas oliiciacs de saude. em consequen-

cia de desastre occorrido em serviço.

Na ordem do dia foram approvados os

seguintes pareceres:

Parecer n.' 214, que fixa o maxi-

mo das percentagens addicionacs as

contribuições geraes do estado, que po—

derão ser votadas pelas juntas geracs

do districto para o anno de. 1889;

Parecer n.' 215, que auctorisa o

governo a conceder a companhia do

gaz de Lisboa, durante seis mezes, a

importação livre de direitos, de tubos

de ferro para a canalisaçâo :

Parecer n.' 216, que cria em cada

município do reino e ilhas adjacentes,

um fundo especial de instrucçâo pri-

maria ;

Parecer que concede o subsídio às

companhias de seguros do Porto:

Parecer 211, que regula as isen—

ções da contribuição predial ;

Parecer n.º 130, que auctorisa a.

camara municipal da Lagôa a con-

trabir um emprestimo :

Parecer n.” 2 1 7, que regula os veu-

cimentos dos vogaes addidos ao tribu-

nal de contas ;

Parecer n. 218, que concede ao

administrador do hospital das Caldas

da Rainha 0 (.lireito de aposentação;

Parecer n.” 179, que auctorisa o

governo a jnbilar o arcediago da Sé

de Loanda, 'l'himoteo P. Falcão ;

Parecer n.” 213, que dispensa de

satisfazer a certas provas theoricas e

praticas os ofticiaes das differ-entes ar-

mas do exercito :

Parecer 118,quc transforma o cir-

culo eleitoral de Villa do Cond - ;

Parecer 219, que garante ao cirur-

gião vaccinador de extincto conselho

de saude publica, A. J. de S. Campos,

a continuação do ordenado annual que

recebeu até 30 de junho de 1886 ;

Parecer 129, que cria na comarca

da Figueira. da lª'-iz, um logar de juiz

de fôra :

Parecer que cria. o logar de com-

missario do methodo de Jcão de Deus,

provendo u'ellc o auctor do methodo.

Na. camara dos deputados entrou

em discussão o projecto n.“ 48, aneto-

risando o governo a prover, sem de-

pendencia de concurso, os actuaes pro-

fessores de desenho nos l_vceus na-

cionaes.

Foi approvado, sem discussão, o

projecto n.º 101, determiuftn lo que se-

jam applica'las as leis do desamorti-

saçãio a venda dos bens deixalos por

D. Maria Jos? da. li isa Almeila, para

a instituição d'um asylo.

Entrou em discussão oprojccto u.'

17,01'eando com sede no logar de Sm-

ta Cruz da Ilha do Pico, uma nova

0

Janta de revisão.—Ins-

talou—se no dia 12, no governo civil

esta junta, sob a presidencia do ex.lll

sr. Alfredo Jorge Dom, tenente coro-

nel d'estado maior, cavalheiro intelli—

gente e de uma educação finíssima;

assistindo os facultativos militares, os

srs. Agostinho A. de Mattos Leitão e

Joaquim A. d'Almeida Ferreira, todos

cavalheiros muito delicados e consci—

enciosos no cumprimento dos seus de-

veres. U acto tem sido muito concor—

rido, pois só do concelho de Castello

de Paiva vieram já 30 manccbos.

Eis o resultado : '

A junta insPeccionou em sessão

de 12 do corrente 31 maucebos; ap—

provou definitivamente 17, mandou 1

para a obscr 'ação e isentou tempora-

riamente cinco e detinitivamente oito.

Em sessão do dia 13 inspeccionou

17, sendo approvados 13, isentos tcm-

porariamentc 1 e definitivamente “ó.

—

(Í)l)ito.—Falleceu na sua casa

do concelho de Tondella, o nosso pa-

trício, o sr. Antonio Rangel de Qua—

dros Oudinot. Era ainda novo e cava-

lheiro cstimavel pela sua educação. A

seu bom irmão e nosso amigo, o sr.

Josc Reynaldo Rangel de Quadros da-

mos aqui os nossos sentimentos.

_

Exarncs no lyceu. ——

Tem continuado os exames, havendo

bastantes approvações, e algumas re-

provações, apesar d'elles estarem bai-

xos c os examinadores benignos.

Praça. de touros.—E'

cd'cctivamcntc amanhã, domingo 15,

a reabertura da praça de touros d'csta

cidade. Foi toda renovada, contendo

as precisas condições de segurança exi-

gidas pela connnissão, ficando reduzi—

dos a 38 os camarotes unicamente na

sombra, e onde existiam os de sol foi

feita uma galeria corrida.

A reabertura realisa—se com a es-

treia da companhia gymnastica Resus—

ta &, Tereza, que funccionou ultima—

mente no Colyzeu de Lisboa, praça de

touros da Serra do Pilar e Palacio de

Cristal do Porto. A ºpinião da impren-

sa lisbonense e portuense para com

esta companhia deu provas de que é

de primeira ordem e que contém ar-

tistas de verdadeiro merito.

Entre outras notabilidades contam-

se os Irmãos Resusta, que no exercicio

de perchas são extraordinarios, execu-

tando trabalhos mmca exhibidos em

Portugal, afóra esta companhia.

() equilibrista portuguez C. Tei-

xeira, segundo nos dizem, é uma. cele-

bridade que honra o nome do seu paiz,

pois não só a estrangeiros se pode

chamar artistas sem rival; Teixeira,

pode dizer—sc, (: um dos primeiros equi-

libristas do mundo.

Miss Xala Damajanti, com as suas

enormes serpentes, é um dos attrativos

que com certeza levara alli a nossa so-

ciedade elegante. O seu trabalho (: exe—

cutado com um luxo que excede a ri-

queza.

Todos os artistas são verdadeira-

mente notaveis, e pela insignificancia

de 120 reis, parece-nos que ninguem

deixará de concorrer a tão attrahente

espectaculo, vendo coroados os esfor-

ços que a empreza fez em trazer a esta

cidade uma tão notavel companhia.

Designa,ça.— Hontem suc—

cedcu em Luso a seguinte desgraça.

Pelas 5 horas da manha, pouco depois

de começar o serviço, desabou o an-

daime onde uma grande porsâo d'ope-

rarios conduzia uma verga que tinha

de ser collocada na casa da escola que

alli se anda. construindo. (_) andaime

cahiu, arrastando na qué-la cerca de

00 operar-los, ti::indo quasi todos mais

ou menos an.-eg.):tilos e tres d'cllcs com .

7

.

ide quem se onamorou doidamente. Ella (%

luma mocetona das suas 20 primaveras, abun—

Jdante de carnes, olhos e cabollos côr de aze—

viche, labios rosadas, dentes de marfim,

perna bem contorna—cla, uma mulher emfim,

cheia de vida; o elle é um Xuan de Vigo,

que traz o seu estabelecimento as costas

para o expcªw em qualquer parte, e apre-

goando sempre z—burato, barato .'

Apczar, porém, de haver um tal contras-

te, estes dois pombos viram-se 6 Nesse mo—

mento um só pensamento bateu de portas dos

seus corações e segredou-lhes a mesma pa—

lavra:—amor! o logo sentiram desejos de

voar, voar muito, para irem. esconder o seu

amor longe da vista dos homens, entre as

ramagens dos salgueiraes, zi. beira d'um ria-

cho, onde pudessem contemplar & scintilla—

ção das estrellas, após as (111888 havia de

romper, clara e irradiantc, a aurora. do seu

amor espelhando—so n'um oceano de faguei-

ras esperanças. Quando, porem, aquellas avo—

sinhas se propunham partir, eis que são sur—

prehendidas pela mãe da femea, que grita,

agita o povo da feira. e faz com que as an—

ctoridadcs locaes prendam & filha, que havia

preferido o coração d'um hcspanhol ao lar

materno e ao amor da mãe.

Infelicidadcs do amor.

.Desg'raças. —-No dia 10

deu-se em Reguengos o seguinte facto:

O commerciaute sr. Antonio Lo—

pcs F'anco, depois de uma alter-cação

com sua esposa, matou-a, com um tiro

de espingarda. Em seguida morreu,

em resultado de outro disparado de-

baixo do queixo. () enterro de ambos

realisou-sc no dia 11 pelas 4 horas da

tarde. Deixam dous filhos, um de 1-1:

e outro de 16 annos.

—Em Braga, as 9 horas da noute

d'antc-hontcm, occorrcu no Jardim Pu-

blico uma grande desgraça. Quando ali

tocava a musica regimental, estando

muito povo,foi barbara e traiçoeiramen-

te assassinada a sr.“ D. Maria de Castro

e Silva, que estava sentada n'um banco,

junto da sr.“ l). Fortunata Julia, com

quem vivia na rua da Concga. Teria

aproximadamente 22 anuos e era irmã.

do sr. Mathias de Castro e Silva, de

Villa Viçosa. () assassino desfechou tres

tiros de rewolver na cabeça da victima,

fazendo-lhe saltar os miolos, de modo

a causar morte instantanea. O cadaver

foi conduzido a pharmacia Paiva, e se—

guidamente para o hospital, onde ficou

depositado. () assassino, que se chama

Joaquim Maria Maia Lermont, viuvo,

de 38 annos, e guarda de 1.“ classe da

tiscalisação do'real de agua. Depois do

assassinato recebeu uma bala no grau-

de peitoral, do lado direito. Conduzido

ao hOSpital de cadeirinha, foi-lhe feito

o curativo pelos srs. drs. Chaves e Tei-

xeira.. O seu estado é grave, havendo

comtudo esperanças de ser salvo. A

consternação é geral em todo o povo,

que reuniu em frente do hospital fazen-

do extravagantes eommentarios acerca

dºeste deploravel acontecimento. 0 as-

sassino tinha. tido relações com a assas—

sinada e porque ella o abandonou to-

mando novas relações, assassinou—a.

Flu). lucta.—Na freguczia de

Repezes em Vizeu, houve ha. dias uma

romaria, e uns romeiros de Jogueiros,

da freguezia proxima, parece que tro—

çaram a romaria dos bons rcpezensesº

Esteve quasi a haver cajadada; não a

houve, mas Oh Deus! terriveis odios se

manifestaram entre os repezenses e os

jugueirenses! No ultimo domingo uma

mulher de Jogueiros. da grande raça

de Anna Brites, avançou para Repe—

zes, acompanhada de mais de 100 va-

lentõcs, entrou no logar e reptou he-

roicamente os seus habitantes. De ahi

a pouco, nos arraiaes de Repezes, 300

lapnzes batalhavam a. varapau (: de—_

pois de uma lucta de duas horas, fize-

ram-sc trcguas. 'l'regua pouco dura

dom-a, pois suppõe-se que domingo

será, dada nova. batalha. Muitas cabe-

ças e braços partidos, muitas ventas

esnmrradas, foi o resultado da prime i

ra peleja; qual sera o da segunda?

Baixa, de preço.—No

  

  

            

    

  

    

  

  

    

 

  

    

    

 

   

   

  

   

  

  

  

 

aquella que J. assignou, dizendo quº ' “" iªi-“'lilllªª'lº º corrcspomlcnte dª

ajuda, por política visto que as irnnis Pl'ºª'l'ªº'ª'v sendo este provocado atroz-

hospitaleiras tinham vindo por inter- mente por elle“. cobrigado a passar sob

venção dos Prog-ressigtusj e isto nã" vªs fOl'CZLS 'illlíllllíliá. E se 0 Caso da. fer—-

obstante elle dizer—sc progressista, p,)-lradura, que J- narra em estylº 1113201"-

dendo ser com as mesmas bulas turco, l'ºa ªº de“ com º ªº“ antagonista d'ou—

freguezia, seu lo retirado, depois de. al-

gumas Observações dos srs. Avellar

Machado e Ferreira de Almeida,.

Entrou em discussão o projecto

modificando algumas disposições da

lei do recrutamento; mas, tendo—se ins-

matação que teve logar em março de

1886 e levantar o seu deposito, visto

não ter sido até hoje intimado para

principiar taes trabalhos,a fim de que

a mesma direcção se digne informar  
as pernas partidas.

Us socsorros foram promptos como

as circumstaneias exigiam, mas o fa-

cto,que foi tolo cazual e imprevisto ia

compromettenrlo a vida de muita gente.

Eu). Fl..—“pinho.——Comcçam

)[iuho tem baixado consideravclmente

de preço o vinho que alli se produz.

Pontos-ha onde o genero se vende já.

por TáUUÚ reis a pipa, ou a medida

de 600 litros. E o meSmo está succe-

juden, ou bohemio, que afinal de con-

tas é o que tem sido em toda a sua

vida! Convieções até aqui: basta sa—

ber-se que escrevendo corresponden-

cias contra cousas e pessoas d'Ovar,

afinal como conselheiro de districto,

nomeado pela regeneração, approvou

com o seu voto tudo quanto na im-

prensa lhe tinha merecido aspera cen-

sura! Tudo isto por coherencia, já, se

sabe. O homem é dos da cathegoria de

Fr. Thomaz. Diz uma cousa e faz ou-

tra. Nem palavra má nem obra boa.

E no fim é capaz de chamar aos ou-

tros jezuitas.

Depois este Lyncu manchcgo, este

Cuvier de meia tijclla, que tem inven-

ção para compôr com uma unica vir-

gula a oração mais difficil, ao fazer a

analvse da representação que elle ain-v

da não leu, distribue os signatarios

dºella por classes, a saber:

1.'——os que trabalham pela con-

servação do actual regimen da miseri-

cordia «por capricho, ostentação de

“fel-ça e por vaidade;

2.“—os empregados publicos e ser-

vos da auctoridadc;

$$$—«os catholicos sinceros que jul—

gam servir a religião.

E a proposito dlestes ultimos ac-

crcscenta:

«Convém, porém, advertir, que entre

estes, os unicos que merecem attcnçõo, &

ºpinião não é unanime, uns vão apenas por

tros tempos, vá com sobrescripto a elle

o conto, que nós empontamol-o n'essa

direcção, visto que o reporter repete

hoje o que disse um amigo nas corres-

pondencias que sobre o assumpto pu-

blicou ha dias na. nossa folha.

E da moralidade da historia apro—

veitou J. unicamente a ferradura, o

que é edificante de humildade, revelan-

do predileçção especial. E como entre

gostos não deve haver disputas, parce

sepultis !

————+————

OS “[TEIS

Os que deixaram chegar o hospi-

tal á. ultima miseria, pela incuria e fa-

voritismo descarado; os que fizeram

descer o azylo da infancia desvalida

até ao ultimo ponto no abandono das

suas condicções d'existencia; os que na

camara nunca deram provas senão de

desleixo e incompetencia administrati-

va: os que na junta geral jamais advo-

gar-am os interesses da sua terra, e na

commissão executi'a não demonstra—

ram senão uma chapada ignorancia ao

lado d'um facciosismo descarado; os

que na imprensa, em vez de defenso-

res, se teem tornado algozes d'Aveiro,

chegando a sua ousadia até ao extre-

mo de pugnarem pela cxtincção do

districto; a opporem-se mesmo ao a-

quartelamento do corpo de cavallaria

aqui; e os que mettidos no ninho de

guincho da Caixa Economica nada mais

esta Commissão do que entender con—

veniente acerca do mesmo requerimen-

to. pois que tendo o governo tomado

a seu cargo, não só a construcção do

mesmo lanço, conforme a Portaria de

10 de janeiro ultimo, mas tambem o

pagamento das expropriações, segun-

do a Portaria de 28 de abril de 1887,

nada pódc estaCommissão resolver por

emquanto sobre o referido pedido do

requerimento sem a informação da

mesma direcção.

Deliberou responder ao recurso in-

terposto por José Nogueira Dias d'Al-

meida, bacharel formado em medici-

na, contra a camara municipal de

Ovar, que o dimittiu de medico de par—

tido da mesma cantam em sua sessão

de 3 de agosto de 1887, com o pro-

cesso da referida demissão enviado pe—

la camara e que se remettcsse ao Tri—

bunal Administrativo d'este districto

para ser junto por appenso aos respe-

ctivos autos, para Opportnnameute ser

devolvido a esta Commissão.

Accordou não usar do direito de

suspenção com respeito ao 1.' orça-

mento supplcmcutar da camara muni-

cipal d'llhavo, approvado em sua ses—

são de 21 de junho ultimo, observan—

do-lhe, porém, que da receita prove-

niente do cemiterio se deve deduzir pa-

ra dotação das estradas tambem a ter-

ça, e que dos rendimentos incertos se

deduz, não só a decima, mas tambem  

 cripto ditferentes deputados da. oppo—

sição para fallar contra o projecto, foi

este retirado da discussão a requeri—

mento do sr. Barbosa de Magalhães.

O sr. Bandeira Coelho requereu que

entrasse em discussão o projecto n.”

104, relativo aos alferes graduados, e

em votação nominal, a requerimento

do sr. Franco Castello Branco, verifi-

cou-se terem approvado 36 deputados

e rejeitado 13, e por consequencia não

haver numero legal para a votação.

O sr. Barbosa de Magalhães re—

quereu que entrassem em discussão as

emendas vindas da camara dos dignos

pares sobre a expropriação por zonas,

sendo combatido este requerimento pe-

los srs. Avelar Machado e Baracho.

Y.

Nll'l'lElMilll

Notas da carteirª .—

Regressaram de Coimbra as ex.“ sr.“

D. Amelia Rcbocho Freire d'Andrade

e Albuquerque (Santo Antonio), e D.

Adelaide de Sá. Brandão.

« Acham—se doentes: o sr. Fran-

cisco Maria Rebocho Monteiro, e a ex.“

sr.“ D. Leopoldina Amelia Melicio S.

Thiago.

— Regressaram da sua casa de

Boialvo o sr. Manuel José Brandão e“

sua ex.“ esposa.

 

a atiluir a esta encantadora praia de

banhos muitas familias, e por isso as-

sentua-se já o movimento. Já alli se

acha montada. uma força. da policia

zivil d'esta cidade, para fazer o serviço.

“Tra-balho no luar.—()

mar continua. a prestar-se ao serviço

da pesca, mas infelizmente com pouco

resultado. Lauços de pequeno valor

sendo a pesca ainda petinga, que no

mercado tem tido o preço de 200 reis

o milheiro. Hontem porém já apareceu

sardinha, que alcançou no mercado o

preço de. 23500 reis o milheiro.

Pesca da. ria.—O mero: -

do não tem estado falto de pesca da

ria. O que mais ha n'este tempo é pei-

xe branco—minhas e robalos miúdos

e dlcstas especies pode dizer-se que

não tem havido falta, e por preços ra-

zoaveis.

Sal novo.—Crescem os mon—

tes nas eiras porque o tempo corre

agora favoravel para esta. cultura. Por

emquanto não ha. quantidades para

venda, mas se o tempo continuar as-

sim, dentro de poucos dias marinhas

ha que poderão fazer venda d'algum.

'.Fentativa de rapto.

—E" do Jornal do Povo, -d,()liveira

d'Azemeis, a seguinte noticia:

Na feira dos 9, que ante-hontcm se rea-

lisou em Cambra., foi presa uma rapariga,

que tentava fugir a'. mãe, para ir formar

doce ninho em cornpsnhia de um hespanhol,

dende na Bairrada e nas proximidades

desta zona.

Noticias de Barcel—

los.—Tem subido muito alli o preço

do milho. No mercado de quinta—feira

passada chegou a acabar-se na feira,

sem satisfazer a procura, e o centeio,

posto que em preço mais baixo, não

satisfez as exigencias dos consummi-

dores. O milho vendeu—sc a 609 réis

e o centeio a 530 réis.

No mercado de S. Julião de Frei-

xo, na segunda-feira passada, foi di-

minuta a concorrencia de milho, tendo

alguns consumidores de comprar cen-

teio novo em vez d'aquelle cereal por

absoluta falta d'elle.

Eª extraordiuario.—

Causa assombro o numero de proprie-

dades penhoradas em Ilespanha pelo

governo, por falta de pagamento de

contribuições. Segundo a estatistica. da.

direcção geral das contribuições, o

numero de predios penhorados ascende

a 41453565, sendo as províncias de

Saragoça. e Cuenca as que forneceram

maior contingente. Na primeira foram

penhorados 1 6:39?) predios e na segun—

da 63:562.

PublicaçõeS.—Recebemos

as seguintes:

—— Joia-ª_n, Deixou-ricotrcai PRA-

'ricA.—-E' o u.º 7 do 19 volume que

temos presente. Como sempre vem ill.

teressantissimº.



l

. de de Paris.—E' o seguinte o gnifica.—Navespera, oministrº da gucr-

-— O INFERNO, de Dante. Temos

presente o fasciculo n.' 17, cujas gra-—

varas são explendidas. Assigna-se tem-

bem na casa 'de David Corazzi, em

Lisboa. Revista popidarde conhecimen-

tos ideia. Está. publicado o n.' 5 deste

apreciavel jorna]. cujo summario é o

seguinte :

A constituição da materia—O tigre

—-Lettras e palavras—O reinº dos

achantis—Colombo e Vespucio—A em-

briaguez—Os venenos—A lua—Modo

pratico de empregar a cal para des-

truição das lesmas e caraeoes—A abs-

tração —— Velºcidade das machines—

Amalgama para machinas electricas—

Ensaio do leite—Resultados da expº“—

sição pecuaria—Uma “raça que se ex-

tingue—Marinha mercante transfor-

mada em marinha de guerra—Movi-

mento escholar—Os cães—Caminhºs

de ferro do Japão—A aconitina—Es—

tabilidade das chaminés—Um signal

inequívoco da morte—Soldaduras de

metaes pela corrente electrica—Obser-

vação acerca do risº—Passagem em

siphãº do rio Haine por baixo do rio

Escalda—Chaminé de papel.

Eis o summario do n.' 6 :

A luz—A leitura—Amas de leite

O mar—0 metallisador de cadaveres

-—C) accumulador—O leão e a girafa

——Um globo terrestre enºrme—O mi-

croscopio e o telescºpio—Signaes de

longevidade—Purificador dº ar—Ap—

plicaçãº da electricidade as bombas de

incendio—Nova dºença da vinha —

Congressº internacional de sciencias

gcographicas—Tinta de viagem—Do-

enças das abelhas—Leite de rºsas—

Modo de limparobjectºs de ouro—Al-

perches em aguardente—Outra. ponte

sobre o Douro—Cremaçãº de cadaveres.

Viscondessa de S.

Caetano.—Pelo consulado de

Portugal em Paris foi remettidº a di-

recção dos consulados e dos negºcios

commerciacs do ministeriº dos estran-

geiros, uma copia do testamento d'a-

quella titular, e que é do theor se—

guinte:

Deixo a Manuel de Freitas Barros, te—

nente de infanteria n.“ 1—1, casado, residente

na cidade de Vizeu, oitº acções da Compa—

nhia das Lezírias do Tejo e Sado com os

n." 1:854, 1:979, 2:144, 2:145, 2:146,

2:147, 2zl48, 2:149; sete acções do Banco

Commercial do Portº com os n.ºª 1:480,

1:481, 1:482, 7:402, 7:41:03, 7:404 e 7:405;

e quatro acções do banco de Portugal com

ou n.“ 13:397, 13:398, 13:300 e 13:400.

Instituo minha herdeira dos rendimentos

dos meus haveres minha prima l). Virginia

Vizen da Costa, solteira, residente em Lis-

boa; determino que faça vender as prºprie—

dades e joias que me pertencem, empregan-

do o dinheiro como entender e desfrnctaudo

º rendimento emquautº viva fôr; e por sua

morte passarão os mesmos rendimentos a

Manuel de Freitas Barros acima menciona-

do para da mesma fôrma usufruir; e por mor-

te d'elle passarão á Misericºrdia da cidade

de Vizen para tratamento dos doentes de

hospital da mesma misericordia.

E assim tenho concluido estas minhas

disposições, que quero se cumpram como de-

claro acima, e nomeiº para meus testamen-

teiros, em primeiro logar, minha prima, a

primeira herdeira, D. Virginia Vizeu da

Costa, e em segundo o meu primo Carlos

Vizeu da Cesta, á vontade dºs quaes será,

feito a meu enterro e bens de alma.

Diferença. de syste-

ma.-—Foi nomeada ha um mez uma

commissão para estudar as bases sobre

que o governo deve fºrmular novas

eleitores e do conselho municipal collºcou

v. ex.“ zi testa da communa. Os deveres dos

cargos são grandes. V. ex.ª tem pºr dever

principalmente proteger as finanças e as

franquias municipaes contra a actual admi—

nistração esbanjadora e tyrannica. O parti—

dº a que estaobedece servilmente, tem com-

promettido a republica e ha-de arrastal-ana

sua queda. Vem perto o dia em que tere-

mos de unir-nos todos para remodelar o go-

vernº da França, firmando-o sobre bases

solidas.

N'esta conformidade me dirijo a v. ex!

como sendo o representante d'uma das com-

muuasg que a monarchia constituiu o eman-

cipou, e que a ajudaram a fundar a unida-

de nacional. E dirijo-me a v. ex.ª directa—

mente, para dissipar as calumnias pertida-

mente espalhadas por aquelles que querem

impedir que nos entendamos.

Deixe-me v. ex.“ dizer-lh'o sem reticen-

cias, como eu faria face a face, se este cruel

exilio me não retivesse afastado da nossa

querida França, que eu quero servir com-

vesce:—A Republica não deu ás communas

a liberdade que lhes havia promettido. Os

republicanos acham todos os meiºs bons pa-

ra obterem maioria nos concelhos. Actual-

mente a communa, esta grande família., está

dividida em oppressores e opprimidos. Sub-

mettida aº regimen dos orçamentos obriga-

tºrios, não tem independencia na adminis-

tração da sua fortuna; pôde dizer-se que os

proprios paes nãº são senhores de dirigir a

educação de seus filhos. Algmn gºverno de

eccasiãº, que appareça, prometter-vos-ha

talvez a restituição das liberdades perdidas.

Não espereis que elle cumpra a promessa. O

seu primeiro cuidado será. supprimir aquellas

que vºs restarem ainda.

Essas liberdades ha de restabelecel-as e

garantil—as a harmonia, porque será, bastan—

te forte para os não temer. Longe de ser

hostil á. democracia communal, só ella póde

salvaguardar os seus interesses e respeitar os

seus direitºs. Ella saberá. pôr a ordem na

communa e no Estado.

Então, o padre na egreja c o professor

na escºla, poderão dedicar-se á. sua missão

sem' serem instrumentos nem victimas da

politica. 'l'rabalharão de mãos dadas para

uma obra eminentemente patriotica, desdo-

brando no espirito das gerações novas, com

a noção dos seus direitos, o sentimento dos

seus deveres.

O "mire, finalmente, nunca mais deverá

a sua investidura ás protecções, ao mereci-

mento, nem a riqueza. Qualquer que seja a

sua situação e a sua origem, a banda trico-

lor ser-lhe—ha conferida por livre escolha dos

seus eguaes.

Creia v. cx." na sinceridade dos meus

sentimentos.

Filippe, cºnde de Paris.

Os passaportes para.

& Allenlanha..—Como se sa-

be, o gºverno allemão determinou que

ninguem transpozesse as fronteiras de

Alsacia Lorena, sem um passaporte

devidamente registadº. Ultimamente

esta ordem deu logar a uma scena

commovedora. Uma rapariga dc deze-

sete annos, alsaciana, creada de servir

em Nancy, recebeu um telegramma,

que lhe noticiava que a mãe estava a

morte e que desejava vel-a antes de

morrer. A rapariga resolveu partir im-

mediatamentc, apesar de não ter pas-

sapºrte. O amº acompanhou-a até Avri-

court, para tentar remover qualquer

inconveniente que se levantasse, mas

todos os esforços que empregou foram

inuteis. O commissario allemãº ficou

impassível aos rogos da pobre rapari-

ga, que se lhe ajoelhou aºs pés pedin-

do-lhe por tudº que a deixasse passar.

Perdida a esperança completamente, a

alsaeianna lembrou-se de expedir o te—

legramma seguinte:

(A sua magestade a imperatriz da Al-

lemanha.——Pºtsdam.

Uma rapariga alsaciauna, chamada pºr

sua mãe moribundo. e impedida de passar 9.

Reis em Villegiatura.

—O imperador da Russia vae passar

alguns dias no mar da Filandia para

assistir às primeiras provas de gran—

duque Georges, seu segundo filho, cº—

mo odicial de marinha. O rei dºs bel—

gas já. está de volta a Bruxellas. O rei

da Grecia era esperado esta semanaem

S. Petersburgo; vae assistir ao bom

successo da rainha Olga. O imperador

da Austria vae passar o mez de julho

em Ischl; a imperatriz Izabel vae pa—

ra Gastein. —

Os 12 homens mais

ricos do mundo.—Reduzido

a dinheiro portugnez as sommas apre-

sentadas comº constituído o rendimento

annual desses 12 felizões (% o seguinte:

Jay Gould, americano, 12:600 con—

tos; J. W. Mackay, americano, 11:250

contos; Rºtschild, inglez, 9:000 contºs;

0. Vanderbilt, americanº, 5:625 cºn-

tos; J. P. Jones, americano, 4:500 con-

tºs; duque de Westminster, inglez,

3:600 contes; John J. Astor, america-

no, 2;250 contos; W. Steward, ameri-

cano, 1:800 contºs; J. G. Bennett, ame-

ricano,1:350 contºs; duque de Suther-

land, inglez, 1:350 contºs; duque de

Northumberland, inglez,1:125 cºntos;

marquez de Bute, inglez, 900 contos.

Assim o mais pobresinho d”esses

conveniente, para a marcha regular

dos negocios publicos, o funcciona-

mente das cortes, durante mais de me-

tade de cada anno civil.

Se o exame e julgamento dos actos

de governo, a feitura ou revºgação das

leis, a guarda da Constituição e a pro-

secuçãº do bem publicº são graves e

difficeis attribuições do parlamento, de

cujo exerciciº recto Se não pode, nem

deve prescindir n'um paiz liberalmen-

te organisado; se com mais efficacia e

facilidade, que nos comícios ou na im—

prensa, se íiscalisam e discutem em

cortes os actos de pºlitica ou de admi-

nistraçãº, tambem a pratica prompto.

e desafogada d'esses actºs e a bºa e

regular execução d”aquellas leis consti-

tuem uma impreterivel necessidade.

Ora não é com o parlamento aber-

to por mais de seis mezcs, com diur-

nos e nocturnos debates nas camaras e

nas commissões, com numcrºsissimas

interpellações e perguntas, com duzias

de incidentes difliceis em cada discus-

são, com milhares de requisições em-

baraçosas, e cºm º desassºcego cons-

tante das intrigas e conjurações dos

bastidores camararios, que se pôde ra-

zoavelmente exigir de um ministrº de

estado presteza e reflexão na resolução

o expediente dos complexos negocios

   

  

   

   

  

   

  

   

    

   

  

   

  

  

   

    

   

  

  

nora palavra imtmcção se deixa appli-

individual e do progresso social.

Abi vão alguns trechos dos artigos

d'esse dois escriptores'de tão ditfercnte

indole, cncontradosi agºra nas mesmas

reluctancias e nas mesmas sollicitudes.

#

Tinha immeusa vontade de con-

versar com os leitores acerca da ulti-

ma ou penultima lei vºtada nªaquelle

nefasto S. Bento a creação dos lyceus

femininos. A minha tristeza é porém

tão profunda, é tão intima a minha

revolta, que seria preferivel solfreul-a

por hoje, conservandº para mais tarde

essa desagradavel palestra.

Que já não havia hem/ms via eu,

assistindo á. vertiginosa deçringdadc

da sociedade pertugueza, mas que suas

ex.“, os legisladores, tinham determi-

nado tambem que deixasse de haver

rnmlhercs—eis 0 que excede a minha

espectativa, nem sempre extraºrdina-

riamentc optimista!
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Pois, em vista do que oiço, vão

crear-sc agora. fabricas especiaes para

........

crctinizar mulheres, como as havia até

aqui para produzir nos homens este

ctlcito assolador!

   

  

doze cidadãos, que é o marquez de

Bute, apenas tem um rendimento de

da sua secretaria.

Bom é fazer leis justas e sobras,

pla ociºsamente ºs espaçosPobres crea-

a suave e encantadora missão de nos

engrinaldarem com rosas de carinho e

amºr a vida atormentada!

E entretanto seduzem—nas os oculos

professoraes, cºm 'o cabello curto á

homem, um vestuario pardo sem belle—

za, e botas grossas para andarem de—

pressa, atarefadas, cºm o livro debai-

xo do braço, macaqueando os outros.

Pobrezinhas ! Ellas que sãº o primor

da natureza, tornadas o type do gru-

tesco !. . .

Não é ridicula, não é anti-estheti—

ea 3. mulher pºrque trabalha: pelo con-

trario, muitos dos trabalhos dos homens

estariam a pedir substituição, já que a

fºrça das cousas lança constantemente

sobre as calçadas das cidades enxames

de mulheres sem eira nem beira.

pographica, as capellistas da antiga

Lisboa, d'onde as velhas da nºssa in-

fancia foram expulsas pela concºrren-

cia; as boticas, as estações postaes e

telegraplncas, as dos caminhos de fer-

ponde '» vida domestica, a mulher de-

sempenhando os trabalhos leves, e ho—

mem tºmando para si os ºutros. Estãº

Estão n'este caso a compºsição ty—

ro, onde a divisão do trabalho cºrres-

manticas, segundo as quaes todª. a campo, em quanto, rcfastcladº ao sºl, dcrna, tem sido exercida e aproveita-

mslrucçfio, ºu tudo aquillo a que a so- dc papo para º ar, o homem cºntem- da entre nós muito irregularmente, sem

se tirar nem uma sombra de proveito

car na sua resignada passividade, é turns fracas! infelizes menores do gc— que ella pôde realisar, dando ao ho—

zpsofacto um factor de melhoramento nero humano, a quem a natureza deu mem um alimento barato, sadiocabun—

dante.

A piscicultura divide-se em duas

partes essenciaes : ,

1.'—-a multiplicação artificial dos

peixes dos mares, rios e lagos; a sua

engorda em reservatorios, em parques

de agricultura .e piscicultura ( fish-

arms, trout-farms) como já existem

em ºutros paizes, principalmente nos

Estadºs—Unidos da America.

2.'—a aeclimação de variedades

exoticos, taes como o Cyprinus Biuny

(Barbas Binny) do Egypto, o Goura—

mi (ospln'omenus olfar) da China, o

salmão da California (salmo quinnat),

e muitos outros, que provavelmente se

dariam n'esta região e mesmo em to-

dos ºs rios que correm para oeste. A

multiplicação em grande escala das

especies indígenas de reconhecido mc-

recimcnto e valor, pºr serem relativa—

mente raras, deveria merecer a nossa

preferencia; nos rios Minho e Lima mui-

to se pôde fazer, e lá. temos já. o bello

Salmão indigena (salmo solar"), tãojus—

tamente apreciadº. Se em Vianna do

(]ustello ou visinhanças se estabeleces-

se uma Officina de fecundação e incu-

bação artificial d'aquclle peixe e suas

disposições regulamentares da pesca

na costa do Algarve. Essa commissãº

deliberou por unanimidade consultar

no sentido de que as concessões para

lançamento de armações de atum e sar-

dinha fossem postas em hasta publica

fronteira, supplies. a vossa magestade que a

sºccºrra.

Carolina Sta-nb.»

Algumas horas mais tarde chegou

a resposta, mandando que deixassem

para arrendamento, a semelhança do

que se pratica em Hespanha, Italia e

outrºs paizes, servindo de base a me-

dia do producto respectivo imposto do

pescadº nos ultimºs dez annos. Os lo—

caes de armações de atum serão arren—

dados por quinze annºs e os de arma-

ções de sardinha por dez. Aos actuaes

coucessionarios será conferido e direi-

to de opção, e, ficandº sem as conces—

sões, arbitrar-se—hão 12:0003000 réis

de indemnisação pelo material de cada

uma. sua armação de atum, e 4:000ª000

réis pelo material de cada armação de

sardinha em identicas circumstaucias.

A noticia d'estas resoluções levan—

tou clamores em toda a provincia, so—

bretudº em Olhão, e os interessados

residentes n'aquella villa reuniram-se

& fim de deliberar sobre a sua futura

norma de procedimento, caso se de tãº

profunda alteração nas actuaes dispo-

sições reguladoras da pesca.

O sr. deputadº Ferreira d'Almei-

da, relator da commissão, aproveitan-

do a sua estada no Algarve, compare-

passar a rapariga, que edectivamente

partiu. Quando porém chegou á. terra

onde sua mãe estava, “tinha esta mor-

rido havia uma hora.

O embaixador alle-

mão em Paris.—A recepção

oflicial do general conde Alvenslcben.

enviado extraordinaria de Guilherme

II da Allemanha, aº sr. Carnºt, presi—

dente da Republica franceza, foi reali—

sado com todº o rigor da pragmatica.

O embaixador allemão foi conduzi-

do aº Elyseu n'uma carruagem da Pre-

sidencia, em cujas portinholas brilha-

vam os escudos da Republica, entre

bandeiras tricolores e as iniciaes R. F.

Os cavallos levavam cocáres tri-

colares e grandes mºlhos de fitas nas

caudas.

A's duas horas e quarenta e cinco

minutos da tarde, a carruagem vcio

buscar e conde de Alvensleben ao Ho—

tel de Londres, rua Castiglione, e M.

Mºllard, º filho do introductor dos em-

baixadores, subiu aos aposentos de al-

lemão, que já o esperava em grande

uniforme, tendo as decorações da peito

75:0003000 por mez ou de 233005000

por dia. O mais rico, Jay Gould, º rei

dos caminhos de ferrº americanos, tem

1:050 contos de rendimento por mez,

ou 35:0005000 por dia. Uma bagatella.

O envenenamento

dos vinhos. ——5OO victi-

rnas do arsenico.—Está sen—

dº julgadº no tribunal de Toulon o

conde de lVillcneuve, rico proprietario

d'aquella região.

O cºnde é accnsado de ter causado

a morte e graves enfermidades a 500

pessoas, por ter falsificado ºs vinhºs

com arsenico. Foi um medico de Toulon

quem descºbriu o envenenamento. De-

clarºu—sc na cidade uma especie de epi-

demia, a que algumas pessoas succum-

biram. Averiguado bem o caso desco-

briu—se nas vísceras dos que succum—

biram ao mal uma grande quantidade

de arsenico, veneno que era ministra-

do por negligencia, imprudcncia ou

falta de attcnção nºs vinhos do conde

de Willencuve. Os que conseguiram

salvar-se da morte ficaram completa-

mente tolhidos de paralysia, e alguns

reduzidos a idiotas.

Na maior parte as victimas do am-

bicioso, imprudente e estupido conde

de Willcneuve são pobres, e que fica-

ram, depois de doentes, reduzidos á. ul-

tima miseria. Darcmos conta de re—

sultadº d'este julgamento.

Sirva o exemplo não só aos nºssos

vendedores de vinhos, que tambem ºs

adultcram da melhor maneira que pó—

dcm, como às auctoridades a quem corn—

pete olhar por estas coisas.

Duas cidades des—

truídas.—Doze mil pes-

soas sem abrigo.—Foi na

Suecia que succeden esta lamentavel

catastrophe, cujas origens ainda se não

pôde saber se foram casuaes, se foram

ºbra dos anarchistas.

Deu-se º caso—segundo referem

ºs jornacs suecºs—na noite de S. João,

começando o fºgo em Midsºmmar. A

população festejava o santo, accenden—

do fogueiras, c folgando em danças e

descantcs. Talvez o incendio fosse cau-

sado por qualquer faulha, que saltasse

para alguma das casas de madeira que

ali ha. A fºrça do ventº, que soprava

n'essa noite, communicºu logo º fogo

a outras habitações; e, tal era a viºlen—

cia do incendio, que, apezar da prºm-

ptidão dos soccorros, foi impossivel

dominal-º. Os habitantes fugiram es-

pavoridos, sendo didicil precisar 0 un—

mero de victimas que pereceram nas

chammas. Doze mil pessoas ficaram

sem abrigo.

Imaginem as scenas dc horrivel

commoção que se deram no meio d'a-

quella medonha calamidade!

A primeira cidade destruida pelo

fogo fºi Sundswal, situada nas mar-

gens do golpho de Bothnia. As construc—

ções de madeira serviram de pasto ais

chammas durante dois dias e duas noi-

tes. Parecia uma fogueira gigantesca

a cidade. Tudo foi'consumido pelo fº-

go: a cgrcja, a casa da camara, 0 cºr—

reio, as casas dos habitantes. tudo ficou

reduzido a um montão enorme de cin-

zas. As emb, reações que se achavam

nas aguas de golpho corriam para te-

mas nãº é menos conveniente execu-

tal—as cºm sabedoria e justiça. Deixe-

se pois ao poder executivo inteira li—

berdade de acção, para cumprir e fa-

zer cumprir as leis vigentes, e não o

tenham durante tantos dias e tantos

mezes na preoccupação das apostro—

phes ºu das vcrrinas parlamentares,

Ique lhe modera a energia, lhe estºrva

os movimentos, e lhe tolhe a iniciati-

va, diminuindo-lhe portanto a respon-

sabilidadc.

E depois, esse bater constante das

mesmas notas nº teclado da eratoria

parlamentar, essa repetição cnihdonha

dos mesmos sons na escala das indi—

gnações tribunicias, esse martellar isº—

chrono na bigorna da Constituição e

da moralidade, acabam por ensurdc-

cer os ouvidos, adormcntar a opinião

publica, dcsauctorisar a palavra, e des-

prestiglur as instituições.

Peior ainda: esgotados os assum-

ptºs que interessam, exploram—se os

assumptos que escandalisam; embota-

das as leaes armas de combate, vibram—

se os traiçºeiras dardos da ditfamação;

e, exhaustos tºdos os meios legítimºs

de resistencia prudente, precipitam-se

pela ladeira das violencias desespera—

das, que convertem º aggrcdido cm

victima e o aggressºr em desvairado.

Nãoyêem isto as opposiçõcs par-

lamentm'es do nosso paiz, que sacri-

ficam os interesses publicºs e ºs pro-

prios interesses partidarios á velleida—

de da tribuna, onde nem sempre po-

dem ser ansteras e graves de palavra,

correctas c prudentes de acção, comº

convém á. sagrada missão que são cha—

madºs ali a desempenhar.

Para ellas, são as camaras legisla-

tivas o unico desafºgo das suas iras e

paixões, como quem não tem confian-

ça na anetoridade da sua imprensamem

no prestigio das suas assembléas, como

quem julga que só a golpes de pala—

vras, vibradºs do alto da tribuna par-

lamentar, é que succumbem os gover-

nos, como quem imagina que o paiz só

quer rhetorica, e que a politica e sy-

nonimo de declamação.

N'este falso presupposto se inspira

o obstruccionismo parlamentar, que

daria cabo das nossas instituições re—

presentativas, se, acima das impruden—

cias e caprichos dos homens, não esti-

vessem a excellencia dos principios e

º bom senso da nação.

+

M) «JOHN. lll) Clllllii'lliCIÍl.

E tambem do Correio da Noite 0 se-

guinte:

Cºmo unica re5posta ás grosserias

com que a folha dº sr. Burnay, pro-

movido a conde pelo sr. presidente do

conselho, se dirige hoje a este senhor,

a proposito d'um artigo publicado no

nºsso jornal sobre a sessão da camara

dos deputados de sabbado ultimo, em

que fºi approvado o prºjecto de lei

sºbre o fundo da instrucção primaria,

e sobre o ensino secundario do sexo

feminino, temos a declarar:

Lº Que o sr. presidente do cºnse-

lho foi inteiramente estranho aº artigo

a que se refere o Jornal do Cºmmercio,

pelo qual só nós respondemos.

2.º Que º sr. presidente do conse—

 

  

   
   

    

   

   

    

   

  

  

  

  

  

   

   

    

  

   

   

   

  

  

   

  

  

  
  

 

   

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

    

    

 

  

Esta vingança de sexo forte é ter-

rivel ! Elle pensou, de si para comsigo:

—-Ah! só nós é que havemos de

perder a nossa individualidade, a ela-

reza da nºssa razão, a liberdade das

nossas apreciações, a. integridade do

nosso cerebrº, a nossa saude, a nossa

alegria, dentro desses instrumentos de

tortura que se chamam disciplinas es—

colares e prºgrammas de ensinº ! Ah!

só nós é que havemos de ser edantes,

é que havemos de ser ridiculos, é que

havemos de tressuar em cima de uns

compendios idiotas, e que havemos de

mutilar a intelligcncia, sob pretexto

de que a estamos cultivando ?!

Se nós continuamos a estudar a

grammatica, e a deixar que as mulhe—

res a ignorem, quem começa a fallar e

a escrever a sua lingua com perfeição

são ellas, e nós temos de nos confessar

vencidºs! Se nós continuamos a ser

sabias, e lhes resalvamos, a ellas, o di-

reito de serem ignorantes, quem faz

uma revolução no mundo são ellas, e

nós, estupidos cºmº estamos, por cau-

sa da nossa irish-acçãº, teremos de su-

jeitar—nos ao captiveirº e á submissão

absºluta. . . »

E, se bem e dizem, melhor º estão

fazendº !

Oh. como é bom pensar que hei de

morrer, e que nãº assistirei ao desfilar

dªessas legiões innnmeras de bachare-

las pedantes, que vão saber anatomia

e physics,, mathematica e astronomia,

sociologia e hermeneutica, grammutica

e medicina, philosophia e contas de

seminar, hyrricne e electricidade, ethno-

logia e o diabo a quatro. . .

Estou—as vendo com os olhos da

minha imaginação ! São feias, visto

que a belleza (: um acto de vontade, e

,é feia quem nãº quizer, com infinito

ardor, ser bºnita ! Vestem-se mal, por

que as altas abstrações, em que seus

espiritos se perdem, lhes não dão tem-

po nem paclcncla para pensarem n'es-

se delicioso assumpto dos trapos femi—

ninºs, n*essa puerilidade encantadora,

de que toda a mulher sabe fazer um

poema de graça.

 

desequilibrar e torturar.

   

   

  

        

  

ampara (: as estremece.

inimizade declarada entre esses dois,

que até agºra eram um só,—que me-

n'este caso, acima de tudo, as lojas de

modas, onde rapazes de cabello enca-

lamistrado cntreteem a vida elfcm'ina—

da a vender metros de seda ás senho—

ras, com vozes aflautadas subindo de

boquinhas retorcidas que fallam uma

língua sui generis poucº intelligivel

em portuguez.

Em vez de se fazerem doutores,

ifcste nosso mºdo de ver fossil e bar—

baro, era melhor fazerem-se oaixeiras,

fazerem-se compºsitores, fazerem—se

hybridações com as trutas, ou se des-

envolvesse a creaçãº de ovos importa—

dos de outros paizes, quanto não po-

deriam aproveitar aquel!es dois rios,

comº tambem o nosso Douro, onde al-

guns salmõcs desgarrados do Minho e

Lima já. teem tentado a desova! E de-

pois, todos os continentes, principal-

mente os que correm a certa altitude,

e cujas aguas muito se prestam ao

desenvolvimento das trutas umblas

da virilidade—«(). JI.

__—_+__-—_

A l'lSClCUL'Ilªlli

«ll n'y a pas uno seule

branche d'industrie ou de cul-

ciles benéficos a realisar.»

M. Cosrn.

«Ainsi, nos ceux, autrefois

si fertiles, ménacent do no

porte un prompt rem'ede.»

B. RICO.

 industria lucrativa; as segundas teem

infelizmente uma bem triste applica-

ção no que se está a ver cºm indiffe-

rcnça a todo o momento; não só ha

manifesto descuido em proteger, para

cumprimento de leis em vigor, a mul—

boticarias, fazerem-se tudº, menos essa

ridicula contratitcção de hºmens. 0

trabalho não afeia a mulher—nem o

homem. () que a afeia, o que dá cabo

d'cssa missão suprema da mulher, que

é encantar—nºs; º que destróc o seu

cunho natural e incvitavcl, (: a parodia

ture qui, avec moins de chan-

ces de portos, oli're plus de ta-

plus rien produire, si l'on n'y

Estas palavras cxt'nhidas de es-

criptºs de homens notavcis, e que teem

trabalhado a favor do bem estar da

humanidade, podem servir, as primei—

ras a fazer-nos lembrar de que para

colher é. preciso semear, e que a se-

mcnteira, cultm'a ºu industria, de que

em nos occnpamos, é facil ou facili-

ma logo que as condiç“es naturacs de

um paiz sejam favoravcis e adequadas,

e é justamente o que se dá na região

norte de Portugal, a ponto de ser in—

desculpavel desleixo abandonar uma

(salmo Zynzallus), facultariam as hybri-

daçõcs, como da truta salmone'a e ou—

tras variedades da especie, que não

exigem a migração para o mar.

Primeiramente, necessita-se de uma

boa legislação que prºteja o producto

das aguas publicas; não deve ser per—

mittida a venda, nemo transito de pci-

xc nas respectivas epocas de desova,

ou em parte desse tempo, que é facil

determinar em cada regiãº, tendo-se

reconhecido que basta um periodº de

interdicção de pesca durante 15 dias

ou um mez para assegurar uma extraor—

dinaria reproducção; a natureza dos

peixes (: tãº prodiga que nada se lhe

póde cºmparar.

As raças de mammiferos e de aves

extraordinariamente fecundas e até ºs

prºpriºs insectos ficam, neste ponto,

muito áquem da fecundidade dos pei—

xes que de uma só vez chegam a. cen-

tos de mil reis e a milhões de ovºs !

E' providencial tamanha. abundan-

cia! A veracidade de algumas espe—

cies ó tal que grande parte dos ovos e

mesmo das creações de poucº tempo

são pºr ellas proprias devoradas.

Só debaixo deste ponto de vista,

abstrahindº até de outras vantagens,

pôde & piscicultura prestar importan—

tes serviços ao paiz, protegendo essas

creações nos seus viveiros durante al-

guns mezes, fazendo alli desovar os

peixes e eiiectuando a fecundação ar-

tificial ou, para melhor dizer, forçada.

Criam-se os peixes até disporem

da fºrça necessaria para fugirem á.

veracidade dos seus maiºres.

Outra providencia indispensavcl

seria estabelecer uma postura munici-

Sãº azedas e mal humºradas, por—

que a sua fraqueza organica as ha de

trazer sempre em desprºporção e em

desharmonia cºm a sciencia que hou-

verem adquirido e com as aspirações

impossiveis que, fatalmente, as hão de

São infelizes,—porque na vaidade

de uma sabedoria anti-natural, não

saberão cumprir a missão a que as

destinou a natureza, que é serem uns

pequeninos e ii'ageis seres muito amu.-

dos, pagando em carinho inctfavel e

em abnegação santíssima, tºda a pic-

dosa ternura com que o homem as

As fatalidades da Natureza não são

uma lei que as destroc ou as modifica.

E se a atroz COI COITGIlCltt que o homem !aguas portuguczas ; depois, augmen—

faz ao homem, se a luctu pela vida,

que faz das sociedades modernas um

circo ensangucntadº,se complicar mais

tarde com a concorrencia feita pelo ho-

mem á. mulher, e cºm a luctn e com a

dºnha cousa terá de ser a existenciaÍlhm-es de pequenos peixes, antes que

tiplicação dos peixes das nossas costas

e rios, como tambem nada se faz ou

promove para que Portugal, ºnde a

vida se torna cada vez mais cara,

acompanhe as outras nações na arte e

no progresso da piscifactura e pisci-

cultura.

E' este um assumpto de primeira

necessidade e de tal importancia para

o bem estar geral que não deve dei-

xar dc attrahir desde já, &. attenção

das juntas promotoras dos melhora.—

mentos agrícolas, a cargo das quaes

está. a aquicultura, piscit'actura c pis—

cicultura ou, em outros termos, culti-

var a agua, fazer peixes e engordal-ºs.

Mas, primeiro que tudº, é neces-

sario conservar a actual riqueza das

pal fixando o tamanho mínimo em que

os peixes possam ser apresentadºs a

venda, ou transitarem nos municípios,

padrões mínimos como pºr exemplo:

salmão 40 centimetros—trutas, bar-

bos, mugens, tainhas, 20 centimetros

-—lampreias 40 centimetros—lingua-

dos e sºlhas 20 centímetros, etc. '

Deve tambem ser prºhibida 9. pes-

ca. & mão ; a este respeito diz Mr. H.

de la Blanch'cre :

. Cºnfessemºl—o em voz alta: a pss-

oa á mãº tem despovºado os nossos

regatos, dizima os nossos rios, e aca-

bará, em pºucos annos, com a pesca

Huvial se nãº lhe oppºzerem prºmpto

remedio. »

Finalmente para ser perfeita esta

difficil fiscalisaçãº, tºrna-se necessa-

rio cºnfiar º seu desempenho a todas

as auctoridadcs civis, municipaes, tis—

cacs, e aos indivíduos mais directa-

mente interessados, os pescadores de

bºa fé; estes poderiam formar uma es—

pecie do corpo de policia fiuvial. De

outra fôrma, todas as providencias são

inefiicazes, e a pirataria ha—de trimn—

ltal—a e protcgcl-a cºntra a pirataria

tolerada!

Quem, percorrcmlo em barco os

nossos nos, ou a pe as suas margens,

tem deixado de ver zi luz dº dia, e

perante os agentes da auctºridadc, o

“vandalismo de destruir milhares emi—

ceu n'aquella reunião, afim de expli- e as bºrdaduras da farda cobertas de dos os lados, dominadas tambem pelas lho não pediu ao sr. Julio de Vilhena,

  

para os que vierem depois, muitº de- º instincto os faça nadar para º mar, phar da lei, porque, em quanto se dis-

 

car o seu voto e esclarecer os conces— crepe. O cortejo então formou-se pela chammas, que ªs attingimin.

sionaríºs justamente sobrcsaltados. fórum seguinte: Ao mesmo tempo que Sundswal

Despachos de cor- A* frente dois conraceiros de reon- ardia umª º'ªtl'ª Cidªde, Uméa, tãº º

reios e telegraphos.——Ve— ver em punho, em seguida um pelotão “heºidª dºs mªfiª“ Pªlª ªªª Situªçãº no, que não incluiu no accºrdo com a
rificaram-sc os seguintes: de vinte homens, de sabre desembai— Pittºª'ªªºªº AS lmdªª casas construídas opposição, porque não julgou indispen—

Januaria Maria de Salles Moreira nhado, faiscando ao sol; logº depois, entre os lªgºª dºêªppªf'eºlªm no tur— savcl a sua approvação n'esta sessão.
Tºrres, ajudante supranumeraria, pro- a carruagem de presidente, cscoltada bllhãº dº mºªlldlº- leltfl'ª pessoas que 3.º Que o dito senhor, sendo soli-
mºvida ao logar de ajudante do qua- á direita e á esquerda por ºutra vin— fugiam dº fºg? precipitavam—se .nos citado pºr parte do sr. Julio de Vilhe-
dro para º serviço de correios e tele- tena de couraceiros. Fechava amarcha lªgºª: e.“ morriam. Algumas fªmlhªª na para acccitar ,no projecto sobre o
graphos fôra de Lisboa e Porto e col- meio esquadrão de couraceiros tambem, (1139 habitavam ºs elegantes Chªmª dº fundo de instrucçâo primaria, um ad-
locada na estação telegrapho postal de commandadºs por um tenente. - Llllª'Edºta entre º lage Vener e Gº“ ditamento para se permittirem duas
Alemquer. O cortejo seguiu por todo o gran— thcmbourg, foram cnçontrar ª mºitª epocas de exames aos alumnºs da ins-

Bento- Martins de Oliveira Caldas, de Paris, no meio do mais correcto si— em pequenas embarcaçoes Pªrª que tu- trucção secundaria, se recusou a isso
nomeado ajudante do referido quadro lencio. Não houve um grito, nem um gram, e que ªº submergiam ººmºPºªº- por considerar deslocada a inserção
e collºcado na estação de Guimarães. assºbio, dizem os jornacs francezes, ao Iroma dª ªº? ª, ª' ªguª augmcntou d'essa disposição n'aquellc projecto.

' João Barreira Ramos de Faria, no- que parece, muito admirados do factº. copsrderavelmente º numero das Vi" 4! Que propondo o sr. Julio de
meado encarregado gratuito da esta,,- Verdade é, accrescenta o Gauloz's, otimas dº fºgº! Vilhena que nº dito projecto se incluís-
ção de 5.“ classe em Caldas da Amici— que chovia a potes. Aª Pªirdªª 5.59, _ººmº se deve SUP“ se uma auctorisação para a creação de

rª: no concelho dº Soure, diªtl'iºtº de No Elyscu, era a guarda republi— Pºr, Cºnfªderªblhªªlmªsº . . institutos de 'instrucção secundaria doCoimbra. . cana que fazia a guarda de honra. O “31 Oscar e tºdª _ª' fªmª“ real sexo feminino, o sr. presidente do con-
Cºnstantmo José de Macedo, no— O sr. Carnot recebeu o embaixador dfªI'ªm º exemplo (lª mªs fervorºsa dº“ selho entendeu que, cessando aquella

meado aspirante supranumerario da di- allemão rodeado de toda a sua casa dªºªçãº e generosidade niºªtº lamenta- razão, podia e devia acceitar a propos-
recção telegrapho—postal de Santarem. militar e tendº á. direita o presidente Vºl desastre.. O soberano percorreu tº" ta do illustrc deputado da opposição

Manuel dos Santos Neto, idem da do conselho, e á esquerda o ministro das as localidades em_ que chegou º para serem permittidas duas epocas de
direcção telegraphº-postal de Coimbra. dos estrangeiros. fºgº, diª'ínbumdº Vªilºªºª Sººffºn'ºª exames aos alumnºs de instruccão se—

Antonio das Mercês, distribuidor A carta de Guilherme II aº pre- pelºs hªbltªªteª- A rªlflhª' Sºlãhlª Pª“ cundaria. ' (
supiªanumerario do concelho de Bra- sidente da Republica, era assim sub— bhcou umeloqucnte ªfªgº nos Jºmfªºsv 5.” Que o sr. presidente do cons
gauça, promºvido no logar de distri— scriptada: implorandº º soccorro Pªrª ªª "?ºti' lhº nada pediu, e se limitou a acceitar
buidor rural do mesmo concelho. Ao uma grande amigo, o presi- mas. Pobres e "ªºs; todos acudlram o que lhe olfereceram.

Albano Gomes da Carvalho, no- deque etc, com º ªº? ºbªlºªº ªPPºuº dª sym— -—-——'__
meado distribuidor supranumerario do Tratando-sc d'um soberano, Gui- Pªthiºª ramha. OS “0!le DE MULHERES
concelho de Pºvoa de Varzim. lherme II servir—se—hia das palavras: ”* Pertence ao Dia o seguinte artigo :

JoséJoão, nomeado distribuidor su— A meu irmãº : 0 GBSTRECCÍDNISHO PARLAMENTAR A proposta do sr. Juliº de Vilhe-
pranumerarlo dp poncelho de Camba. º A escolta do prestlto. pertencia ao lª' flº Correta dª Nº'ªª 0 “Emmª ªrtigº: na, para a crcação dos lyceus de mu-
O manlíesto do con- 6. regimento de couracelros. Iara ma- Finda breve a sessão legislativa lhercs, estádcspertando uma opposição

d'cste anno. E já não e sem tempo. vchemente de intelligencia e de senti—

Por muito amºr que se tenha ao mento. Hoje inscreveram—se contra ella,_
” . , . rcgimen parlamentar, por muito res- no Reporte-r, Valentina de Lucena e

hstas : «li oroõlwz pas que votre regzme'n pclto que se cºnsagre a representação Oliveira Martins, dando rebate atodosSheen Hºuse, 5 de julho 'de 1333, fmmnt aujoarcl hm, ! escena d'un gene- nacional, por muito que se idolatre a os espiritos criticos que se não deixam
Sr. moire—0 voto independente dos Tªl .allemandn soberania da povo, não pode julgar—se embelecar pºr essas convenções ro—

ou a outro deputado, ºu a qualquer

a par, a approvação dº projectº sobre a

0“ instrucção secundaria do sexo femini-

 

   

 

  

    

  

manifesto que º sr. conde de Paris di- ra, M. de Freyeinet, telegraphara ao

rigiu aos presidentes dos cºmitês rca- coronel:

póís de nós !. ..

lª'alentina de Lucena.
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parigas possam aprender—pelos pro—

cessos nunca assaz louvados porque

os rapazes aprendcm!——a pedagogia,

as mathematicas, as sciencias physicº—

naturaes, a historia geral e noções mui—

to summarias (sic) de chronºlºgia, a

geographic, o direito usual (sic,) a re—

ligião e a moral. . . dos l_v*cus, etc.

Longe, bem longe de nós, a ideia

de ir discutir, muito mais n'este can-

tinho reservado a simples observações

higitivas, uma medida que irá propi-

nar ao bello sexo essa cousa indigesta

que se chama ensino secundariº oiii-

cial, e com que se estragam jácºrrcn-

temente as gerações masculinas.

Apenas queremos nºtar aqui de

passagem como este symptoms revela-

dor demonstra que vamos caminhando

e progredindº. Porque não é invenção

particularmente nossa a de fazer das

mulheres homens, decretando contra a

natureza a egualdadc de aptidões dos

sexos.

...o-oo-o---.--.-no.-o.-.-.---

A crcação de uma burgnczia de fe-

meas é a coisa mais triste e mais de-

seladora desta nºssa civilisação, que

parece condemnada a ir seguindo pas-

so a passo os tramites pelos quaes a

sociedade rºmana foi apodrecendo fi-

bra a fibra.

A mulher doutora não é afinalme—

nós serva do que a mulher que na ru-

aondc tem de ir desenvolver-sc é cies-

cer, para mais tarde regresscrem aos

rios aonde nasceram, como a pomba

Enxertou-sc não sei em que lei a regressa ao seu pombal?!

auctorisação para º governº crear ly-

ceus de raparigas, onde as mesmas ra— a lampreia, o savel, o robalo, etc. As

Dá—se isto frequentemente aqui com

redes, de que se servem esses piratas,

cºmo nmitas vezes tomos presenciado,

além de serem de uma malha peque-

nissima, que nada deixa escapar, são

de grande comprimento, não permit-

tindo que fique livre, pelo menos, uma

terça parte do rio, como se exige em

outros paizes.

Com a dynamitc, o trovisco, a có-

ca, etc., tambem se faz grande des-

truição, e tudo, quasi sempre, sem que

intervenham ºs agentes da auctorida—

de; assim se vão empobrecendo as

aguas, e assim se vae aniquilando a

industria de pescador de boa fé, aquel-

le que mais direitº tem a. aproveitar-

se das aguas, porque só pesca segun-

do os“ regulamentos legaes. Toda a

protecção ao peixe é necessaria, por-

que, ainda mesmº que nãº haja abuso,

a experiencia mostra que, deixando a

si propria a producção natural, ella

não compensa nem corresponde às ne-

cessidades exigidas pelo homem para

o seu cºnsumo; o mesmo aconteceria

cºm a producção pecuaria que, sem o

aperfeiçoamento de raças, que lhe dá

precocidade, corpulencia e outras van-

tagens, estaria longe de supprir as ne—

cessidades de um consumo sempre

creaccntc.

E' pena que º hºmem nem sempre

se aproveite dos grandes recursos que

lhe faculta a natureza;- é assim que a

deza dos estados primitivos lavra o piscicultura, industria que não é me-

cute a competencia da fiscalisação en—

tre as diversas auctoridades, os delin-

quentes auscntam-se com o corpo de

delicto, com o resultado do seu van-

dalismo, ficando impunes.

A piscicultura bem dirigida pode

constituir uma fonte de riqueza nacio—

nal; Portugal, que tamanha contribui-

ção paga ais pescarias estrangeiras da.

Terra Nova e da Noruega, poderia

emuncipar—sc dlesse onus applicando

todos os seus cuidados á povoação das

aguas.

Desde que a Inglaterra tratou de

povoar ºs seus rios e lagos, tem a in—

dustria da pesca produzido annualmen—

to mais de 30 mil contos de. reis em.

peixe! N'aquelle paiz, nãº só se procu-

rou aperfeiçoar ºs processos de pescar,

mas tambem, e desde bastante tempo,

multiplicar ºs peixes,—tanto natural—

mente, pela aquicultura, saniiicando,

dispondo e aprºpriando as aguas por

meio de plantas aquaticas, plantação

nas margens, cºnstruindo escadas que

facilitam a subida dos rapidos ou onde

ha assudes e cascatas, como pela mul-

tiplicação artificial nas oflicinas ou la-

boratºrios da piscifactura.

Além disso, as aguas dos rios que

outr'ora eram inquiuadas pelos produ—

ctos industriaes, correm hoje, na maior

parte, livres dºs elementos que des- .

truiam os seus habitantes. Pºr ultimo,

as leis e pºsturas com relação á pesca

sãº rigºrosas e escrupulosamente exe-

cutadas. .

Já não se pôde dizer ºutro tanto

da França, segundo a ºpinião de Mr.

Blanchere; em 1872, dizia este celebre

naturalista, que a pesca d'agua dºce,

.
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em França, não chegou a attingir a

cifra de 540 contos de reis, quando não

seria de surprehender que attingisse a

fabulosa somma de 54 mil contos de

reis annuaes, se pozessem em pratica

os planos que elle e muitos outros es-

criptores e piscicultores teem aconse-

lhado—Ha oito annos que escrevi par—

te dlesta modesta e imperfeita noticia;

depois disso, vi alguns estabel cimen-

tos de piscicultura, agradando—me mui-

to, come modêlo do que no rio Lima,

proximo a Vianna de Castello, se de.-

veria fazer para a creação do peixe em

geral, mas especialmente para o Sal—

mão commum, hybridação dªell'e com

a truta e augmento de savel e tenha,

a ofiicina de Berne perto do rio Arr.

Mais vale tarde que nunca; e Por-

tugal, onde agora tantos esforços se

estão fazendo em prol da sua. agricul—

tura, não deve nem pôde ficar indiffe-

rente no que diz respeito a conserva—

ção e augmento da riqueza dos seus

rios e regatos.

E' uma industria muito valiosa pa-

ra que os cavalheiros que estão diri-

gindo 'com patriotismo e iutelligencia

os negocios publicos a desprezem, por

que estes trabalhos e os da agricultu-

ra devem ter intima ligação entre si.

Ja que fallamos na piscicultura,

como de primeira utilidade publiCa,

não remataremos esta noticia, sem dar

aos nossos leitores, que não tem visto

o que é a piscicultura, umas breves

noções da sua origemehistoria e prin—

cipaes processos, segundo ll. M. (leste.

Blanehêre B. Rico, Slack, Carbounier,

Revaret-Wattel, Graells (em Hespa-

nha) e outros anetores praticas, bem

como tudo quanto pessoalmente temos

observado.

HISTORIA

: Therefore, honorable and

worthy eountrymcd, let not .

the ineaucss of the word fish

distaste you, for it will afford

as good gold as the mines of muito pelas constantes remessas de
Guiana or Potosi, with less

hazard and charge, and more

certainty and facility-J

Historia. «la Virgínia por

J. Smith ].onflrcs 10'2-1.

Os mais antigos escriptores chinc—

zcs alludem a pisciculturae dizem que

nas obras de Fo—hi, 2100 annos ante—

riores ai. em Christã, vêem mencionadas

as leis regulamentares d'aquella cul-

tura.

A primeira menção feita por escri-

ptores europeus sobre a piscicultura

, chineza data de 1735; é Fr. Duhaldc,

mission'ario jesuíta, que conta o se-

guinte :

«No mez de maio, os camponezcs

atravessam esteiras esebcs nas corren—

tes, deixando apenas as aberturas nc—

cessarias para passagem dos navios e

barcos. As ovas dos peixes, seguindo

a corrente, ficam depositadas n'aquel-

las esteiras: são passadas para vasi-

lhas com agua, e logo vendidas nos

negociantes, que as transportam a dif-

ferentes sitios do imperio“

As piscinas enormes dos Romanos

mostram bem que elles cultivavam em

grande escala o peixe, embora não

conste que tratassem da multiplicação

 

  

foi por isso que se associou a um es—l estrangeiro quem pôde responder-nos

  

   

     

   

 

   

   
  

 

:talajadeiro chamado Gchiu, que o l'º- cabalmente.

?vcsava durante aquellas observações,

feitas com tal solicitude que uma vez,

na lua cheia, não perderam de vista

um bando de trutas din-ante quatro

dias 8 noutes consecutivas.

O resultado foi a restauração do

processo de Jacobi, que elles logo pra—

ticaram com o melhor exito, guardan—

do o segredo por uns quatro annos,

talvez por nenhum dºelles sejulgar ha-

bilitado a expor ao publico as suas

importantes descobertas.

Em 1843 o dr. Haxo, de Epinal,

foi visitar o estabelecimento que aque-

les dois bencmeritos tinham organisa-

do, e logo reconheceu o alcance de

semelhantes trabalhos, tratando im-

mediatamente de relatar ao governo e

a academia das scieneias de França

tudo quanto havia prescnceado.

Uma commissão de sabios, presi-

dida por Mr. Coste, professor de. em—

bryologia no Collegio de França, vi—

sitou a exploração de piscicultura dos

Vosges, descrevendo em seguida, enos

termos mais lisonjeiros, aquelle esta-

bclccimeuto.

Remy tornou-sc logo uma celebri-

dade, e o pescador, ha pouco total—

mente desconhecido, foi honrado com

as maiores attenções por parte do pre-

sidente da republica franceza.

Desde essa epoca, todas as nações

mais adiantadas teem feito grandes

progressos na arte de cultivar os pei-

xes, apresentando-se na vanguarda a

republica. dos Estados- Unidos da Anic—

rica. Seth Green, 0 mais celebre aqui—'

cultor c piscicultor americano, talvez

o primeiro do mundo, triumphon de

todas as difficuldades, não se conten-

taudo com a predileção de peixe aos

milhares, mas sim aos milhões. Seth

Green teve por muito tempo a super-

  

   

  

    

   

   

   

  

   

 

  

   

  

   

   

 

tugal de especies exoticas.

mia e outras doenças.

intendencia das pescarias do Estado guraudo º peixe femea pela cabeça
de New York, e a Europa deve-lhe

pequenos peixes e ovos fecundos.

Depois de resumirmos assim altis—

toria da piscicultura, occupar-nos—he—

mes da especialidade quanto a Portu—

gal e daremos uma succinta ideia das

Suas principaes operações.

Para mostrar quanto este assum-

pto é digno da attcnção de todos os

povos, apresentamos algumas infor-

mações do relatorio da «União das

pescarias allemãs- do anno de 1881—

82. Diz esse documento que o numero

dos ovos fecundados artificialmente

attingiu o extraordinario numero de

6.151v.02;0, sendo os pequenos peixes, vror especiaes de piscif
que d alii nascernn, lançados nos di— aindacom a pratica.
versos rios da Allemanha, quando já, Em seguida muda—sc a agua paratinham um certo desenvolvimento. lin—; que os ovos fiquem limpos, e Pªgªn"
tre aquelles ovos fecundados conta—. _ _ do—se da mesma fórum em um peixe

vaum—se lºº'fº dª "lºl? lnfihººª (ªº sal"macho espreme—se, fazendo cahir namoes do lthcno, 295.000 salmoes da, . , , , agua algumas gottas de líquido fecun—California, tendo os ovos. sido Impor- dante, mexendo com a mão ou com atados da America, 183.500 trutas deªcauda do peixe parª que toda a agua

varias 051739185 etc., etc. Mas lªfº que fique cgnalinente impregnada de liqui-
nos deve parecer muito extraordinario, do, que: assim diluído, deve chegª,. ,,
nada é comparado com o que se tem Fm,-13.5 as ovas.

feito nos Estados—L nulos e em Ingla— Depois de um minuto de repouso

terra... _ _ está feita a fecundação, c lavam—se. os
E tempo que nos impressmne 0 ovos, renovando-se muitas vezes aagna

 

Os requisitos naturaes para levar

a cffeitoa piscicultura cifram—se em um

amplo abastecimento de agua para e

fresca, cuja temperatura se conserve

& perto de 16 graus centígrados no

verão, isto para os salmões, trutas e

congeneres, e de 20 graus para as tai-

nlias, mugens, carpas, enguias, etc. ;

esta é a regra, mas as naturezes mo—

dificam—se e as differentes raças ada-

ptam-se c acelimam-se em meios mui-

to deseguaes. Veja—se o que ultimamen—

te acontece com o bacalhau, peixe que,

segundo as observações até hoje fei—

tas, necessitava de viver em aguas de

latitude norte não inferior a 33', como

mostrava a sciencia e a pratica; agora,

ha poucos mezes, eis que se descobrem

grandes bancos de (leaova e immensos

cardumes de bacalhau em aguas afri-

anas, LP, 33' lat. norte a 36º, 9” lat.

norte, do Cabo Espartel a Cabo—Verde,

isso em 70 a 150 braças de. fluido e

com incomparavelmente maior abun-

dancia de peixe do que nos bancos da

Terra Nova e da Noruega. Este acon—

tecimento importantíssimo para as pes—

carias portuguczas, pela aproximação

e riqueza, prova bem o que dizemos

quanto á. accliniação nos rios de Por—

Seguem-Se os requisitos de plano nelicios grandes e reacs a muitas re—
de construcção da ofiicina e laborato—lgiões; já introduzir. o savel (Alosa) nas
rio, e dos aparelhos apropriados, eom- aguas tributarias do oeeanico Pacifico,
prehendeudo a casa e suas fontes de a fruta e os salmões na Tas-mania e
agua pura, com os tanques de ineuba— na Nova Zelandia, ende estas especies
ção e todos os instrumentos para as não existiam, e onde agora estão per-

manipulações que se suecedem, tanto feitamente naturalisadas. Pela mesma
para a limpeza e hygiene dos ovos e fórum se acha acclimadn em alguns

dos pequenos recem-nascidos, como lri0s do centro e norte da Europa o
para o tratamento em caso de epide— salmão americano (Sªlt/20 jimtínalz's.)

A fecundação artificial opera-se se-

com a mão esquerda e apertando sua-

vemente o ventre, de modo que o de-

do pollegar corra pela parte de baixo;

d'esta forma se forçará a sabida de

todos os ovos que deverão cair em ca-

psulas de louça ou vidro, meio-cheias

de agua pura, e com a temperatura de

5 a 10 graus para os salmonidcos, e

de 16 a 20 para as tainhas, carpas,

etc. Por vezes estabelece-se um estado

de contracção no peixe operado a pen-

to de o fazer reter os ovos, mas esse'

estado dura pouco, e a expulsão cos—

tuma dar-se com facilidade; é preciso

porém, que o peixe se ache em boas

'condições e os ovos com a madureza

necessaria, o que se aprende nos li—

actura e melhor . bacalhau como uma operação corrente.

da fiscalis'açâo dos tabaeos perderam

os seus logares de deputados.

O sr. Madeira Pinto pediu que se

reuna a commissão respectiva no in-

tel-valle parlamentar, a fim de discutir

o projecto regulando o trabalho dos

menores nas fabricas.

Esta proposta ficou para segunda

leitura.

O sr. Ferreira de Almeida pediu

para ser collocado um farol no cabo

de Santa Maria, e pediu igualmente

para que entrasse em discussão o pro-

jecto concedendo um subsidio aos alu-

nos marinheiros que ficassem inutili-

sados em serviços do paiz.

A. camara approvou este ultimo

pedido, entrando o projecto em discus-

são. Foi approvado, depois de breves

considerações do sr. Rodrigues dos

Santos.

O sr. João Arroio referiu-se aos

atrasos de pagamento aos empregados

no trafego da Alfandega do Porto, e

pediu que os ordenados dos emprega—

já. muito conhecido pelos seus serviços

e invenções a favor da piscicultura,

acaba de ser nomeado commissario fe-

deral das pescarias de Washington,

cargo que occuponeom' tanto provei-

to para o seu paiz, como para a pis—

cicultura em geral, o eminente profes—

sor Spencer F. Baird, fallccido ulti—

mamente. Os resultados que o sr. Mac-

Donald obtevc durante a sua adminis-

tração piscicola com relação á. pesca e

piseifactura das Alosas (saveis) não

podia ser mais importante, e offerece

para Portugal um vivo interesse, por—

que esta especie tão nossa parece es-

tar no caminho da extincção, e neces—

sita urgentemente, pela guerra de pi-

ratas que lhe fazem, como a principio

apontamos, de ser augmentada consi—

deravclmentc por meio da piscifactu—

*a, que nos parece dever ser uma das

relativamente faceis. Vejamos algu-

mas cifras respeitantes a este peixe,

apresentadas por Mr. Raveret-Wattel,

e alludindo tambem a direcção do mes-

mo Mac-Donald :

Em 1888, o numero total dos sa-

veis pescados desde o cabo Fear até

ao cabo Cod havia descidoa4.800:000.

No anno seguinte a commissão princi-

piou os trabalhos de repovoação, e

desde 1885, diga-se, depois de quatro

annos apenas, o rendimento da pesca

já se elevou a 5.12õz000 peixes, em

1886 a 5.750:000 saveis e em 1887 a

6.7001000. O augmento de valor em

cifras redondas foi de 400.000 dollars

(cerca de 360 contos de reis), emquan-

to que o excesso da despcza feita para

breve deixou de proseguir n'esse mo-

vimento utilitario; parece que as ex-

periencias nas aguas de Esenrial nâo

continuaram como era de esperar.

Todavia o estabelecimento de Pie—

dra, no Aragão, criado por iniciativa

particular, foi comprado pelo governo

em outubro de 1886. Esse estabeleci-

mento foi fundado e dirigido com mui-

ta intelligencia por D. F. Muntadas.

Quanto mais nos approximarinos

da natureza, diz este cavalleiro, mais

certeza teremos de bom resultado; foi

esse o conselho que lhe deu o seu ami-

go Cai-bonnicr, indicando—lhe tambem

a conveniencia de fazer uso da caixa

Jacobi meio—mergulhada nos reg-atos

(processo da natureza]. Não deixaram

de ser muito importantes os resulta—

dos obtidosein Nedra de 1871 a 1872.

e tanto assim que a Sociedade de Ac—

climação de França conferiu aquella

cidade a grande medalha de ouro em

sessão publi 'a de 1873.

M. Raveret—Wattel indica e recom-

menda, como meio de povoar os rios

e regatos, não só o peixclim,mas tam-

bem as trutas, etc., que já tenham al—

guns mezes (oito, doze e mesmo qua-

torze) como se pratica na Escossia cºm

os peixes a que chamam : Yenrlings»

(de um anno).

A piscicultin'a. tem produzido bc-
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quantia de 18 contos de reis.

tismo não afaste por mais tempo del dar no intervallo parlamentar.

Portugal este movimento utilitario da ORDEM DO DÍA
A piscifactura mais notavel de ba—

calhau é talvez a de Flõdevig (No-

“rucga'l dirigida pelo capitão Danne-

vig na estação piscicola de Arcndal.

'Os ensaios n'estes estabelecimentos são

importantíssimos e é provavel que não

tardem a dar resultados tão favoraveis

como os que do outro lado do Atlan-

tico se estão colhendo em algumas es-

tações de piscif'actura marinha, que

opera em grande escala a multiplica-

ção do bacalhau.

No laboratorio da ilha de Jen Pond,

proximo do cabo Ann, estavam ulti—

mamente (principio de 1888) em in-

cubação sete milhões de ovos de baca-

lhau. Em Gloucester, no laboratorio

de Woods'Holl estavam encetadas ou—

tras incubações importantes do mes-

mo peixe, e considera-se alli a cultura de

tarde que nunca != ás cºntribuições do estado

Campanhã, 22 de maio de 1888.

V. de Villar d'Allcn.

Wªrsªw;
CAMARA DOS DIGNOS PARES

Sessão de. 9 de julho

  

: cumentos elucidativos.

Levantou—se incidente

 

 

   

  

    

   
  

  

   

   

 

Presidencia do sr. João Crvsosto- proponentes.

mo; secretarios os srs. Ressano Garcia

e conde. de Paraty.

Abriu—se a sessão á. 1 hora da tar-

de. Presentes 27 dignos pares. -

O sr. presidente nomeou a com-

missão que tem de ir desanojar o di-

gno par o sr. Carlos Testa.

O sr. Fernandes Vaz requereu dis—

pensa de regimento para entrar na

discussão do projecto de lei sobre as

expropriações por zonas.

O sr. faz Preto combateu a dis—

pensa do regimento.

conjuntamente com o projecto. 
d' osi ões do ro'ecto.lªlª, Ç P .l

de no mesmo sentido.

Fonseca foi prorogada a sessão.

)arcee-nos que um modesto esta—
ralidade do

beleeimcnto desta natureza, junto ao

jnovo porto de Leixões, para a multi—

ÍPIWªÇÍº m'nhºlªl“,tººundªçªº º _m: A camara approvou o requerimen—
-cubaçao da pescadatgadus merluccms, to do sr. Fernandes Vaz, entrando-sc

', v - . —-v , . _ . . .

qui,-lª" tem ºiºªªªºªldºi Gºiªnª em mª por isso na discussao sobre a expro-,, . - “' .“ . _,gnincas cepdiçoes (.e exp oraçao. . priaçao por zonas.

, A plSUlLÍl-Ctlll'il tem progredido min- _ O sr. marquez de Vallada atacou
' ,. ».) ._ ' ',,— ' . ...to nes laizes liaixos nestes ultimos 0 Pl'ºlªºtºi por offcnder o direito de
tempos, sendo nnportantissimo 0 esta- propriedade.

.belecimento de Zwoonsprcng, pertode Falou toda ,, hora.

Apeldoorn. '

E" curioso e exame de alguns al—

garismos extrahidos do relatorio diri-

sc mantivessem silenciosos em vez de

defenderem o projecto.

O sr. ministro da fazenda explicou

o seu modo de proceder.

Sessão de 10 de julho

Presidencia do sr. Coelho e Cam-

pos; secretarios os srs. Francisco Me-

deiros e Alpoim Borges Cabral.

Depois ' de algumas considerações

feitas pelo sr. Avellar Machado, foi

l

i Sessão de 10 de jul/io

Presidencia do sr. João Chrisosto—

dos da Academia Polyteehnica do Por—

to fossem equiparados aos da de Lis-

O sr. ministro da fazenda respon-

deu que os empregados no trafego tem

tres qualidades de vencimento, a saber:

de gratificação, de exercicio e de cate-

goria. Os dois ultimos estão integral-

mente pagos por serem fixos, e o pri—

meiro ainda não está pago por faltar

averiguar-se o rendimento de trafego

excedeu aos 5:0005i000 reis necessa-

rios para serem dadas as gratificações.

O mesmo sr. ministro apresentou
obter esse resultado não chegou á ª uma proposta modificando a lei do re-

crutamento, e pediu que se reuna a

—— Oxalá. que o nosso indiffereu-, eommissão respectiva, a fim de a estu-

cultura das suas aguas,=llais vale P-rty'erfo de lei ficando os acldiccionaes

Os srs. Avellar Machado e Julio

de Vilhena pediram o adiamento da

discussão do projecto por faltarem do-

por causa

d'este pedido, fazendo algumas consi-

derações os srs. Vicente Monteiro, mi—

nistro da fazenda, Ruivo Godinho e os

A camara resolveu que o pedido de

adiamento ficasse para ser discutido

O sr. Dias Ferreira combateu as

Seguiu-se o sr. João Arroio, falan—

A requerimento do sr. Alves da.

Ia proceder-se a votação da gene-

projecto, quando os srs.

Avellar Machado e João Arroio extra-

nharam que a commissão c o governo

d'elle.

A rigorosa abstinencia da comida

de carne, imposta antigamente pela

cgreja,_induziu os religiosos monasti—

cos a aperfeiçoarem a cultura do peixe

e a industria da engorda em reserva—

torios construidos nas cercas dos con—

ventos.

O Barão de Montgandry, neto do

    

   

abandono em que esta industria tão em que 81105 estão.

util se cncont 'a entre nos; temos ape-

nas um dos seus ramos importantes, o

da cultura das ostras, mas, essa ines-

ma, que desenvolvimento tem tido ?

Que progressos feitos na ria de Aveiro

e no resto da região norte onde ja exis—

tiram ostreiras, mas que se deixaram

perder ? Aveiro podia ser um centro

O methodo de segurar os peixes

differe segundo os praticos; nos lista-

dos-Unidos preferem segurar a femea

em posição horisontal com uma mão

na cabeça, e a outra quasi entre o meio

do peixe e a cauda, e n'essa posição

forçam a desova por meio d'uma leve

pressão.

girlo por M. Noordhock Hegt, director

d'aquelle estabelecimento, a Sociedade

'de acclimação de França, que tem si-

de um verdadeiro ' centro dos grandes

lmelhoramentos nesta campanha uti-

Ílitai'ia. '

Ila outros mercados de salmões do

Rheno na Hollanda, mas o mais im-

portante é o de Kralingen, que fica a

   

   

  

e conde de Paratv. .

tarde. Presentes 35 dignos pares.

Acta approvada.

eam-m DO DIA

Projecto de lez sobre a exproprzaçuo

por zonas

me; secretarios os srs. Rossano Garcia

Abriu-se a sessão a 1 "hora da

 

notavel para a exploraçao da piscicul— A incubado artificial exige gran—
,pcquena distancia de Rotterdam. O sr. Hintze Rlbºlrº ªtªcºu º pro-

approvado o projecto dispensando de

provas theoricas os engenheiros mili-

tares que entraram no quadro das obras

publicas.

O sr. Simões Ferreira requereu que

a commissão do regimento fnnccione

durante o intervallo parlamentar, sen-

do-lhe agregados varios srs. deputados.

Esta proposta foi approvada sem

discussão.

   

  

 

Celebre Buffon, desCobriu nos velhos

archivos do mosteiro de Réome que

  

tura, estabelecendo-se alli um «Fish,] _ , l _ des cuidados, e o systems. quasi geral-
pa-rm, que viria a ser um (os mais '

ª ' . n.- . '. 'ecto. . ,Inteimaçocs verdadeiras mostram ]
Fei approvado, depºis de fallaremDom Pinchou, frade d'aquelle conven-

to, que viveu no 14? seculo, fez eu—

saios tendentes a choca-r os ovos dos

peixes, ensaios eguaes aos usados ain-

da hoje em alguns dos grandes esta-

belecimentos de piscicultura. Não se

diz como os ovos foram obtidos. Cabe

portanto áquelle religioso a gloria da

invenção da primeira caixa de incu-

bação.

Em 1761, o sueceo Lund, de Liu—

koeping, tendo notado o'deSovar dos

peixes no lago Koken, preparou uma

caixa grande, larga e pouco alta, com

o fundo coberto de ramos, e dentro

d'ella lançou carqas de ambos os sexos

ao tempo da desova. Depositadas as

ovas e fccundadas, retiravam—se os pci

xes, e as ovas resguardavam-se dos

seus inimigos. Este processo ainda se

pratica em alguns estabelecimentos.

Em 1752, Spallanzani, insigne na-

turalista italiano, praticou pela pri-

meira vez aimpregnação artificial, não

com peixes, mas com uns, estabele—

cendo assim o principio que não tai:-

dou a ser applicado com o melhor cxr-

to a piscicultura. Foi o majonGr. .L.

Jacobi, de Hollenhausen, o primeiro

que applicou o processo da fecundação

artificial das ovas dos peixes.

Esta descoberta e os seus bons re-

sultados foram publicados em 1763, e

custa a crer que só merecessem a de—

vida attenção depois de dez annos, em

1773, quando Duhamcl du Monceau

publicou uma noticia em frenccz so-

bre aquella descoberta: . Travão géné-

ral des pêcltes. )

Jacobi foi quem primeiro tratou da

piscicultura como sciencia, e coube-

lhe a direcção de algumas explorações

de piscicultura em Nortelem, Hanover,

e Hohenhausen.

Continuou o uso dos processos de

fecundação artificial dos peixes, mas

quasi limitados ao campo experimen-

tal, até que em 1842 Joseph Remy,

intelligente observador e pescador da

Bresse (Vosges), renovou o processo

da incubação e fecundação artificial

dos peixes. Muito apaixonado pela pes—

ou das trutas, havia notado lia bastan—

te tempo que o seu peixe favorito ia

desapparecendo; sem dispôr dos conhe-

cimentos que pôde prestar uma edu-

cação regular, mas activo, energico e

perseverante, entregou-se por alguns

annos ao estudo dos habitos dos pei-

xes, principalmente na epoca da deso-

va. A. excessiva estiagem do verão e

outomno de 1842 muito favoreceram

as suas investigações“. Remy por si só

não polia vigiar constantemente,. de

dia e de nente, os cardumes de peixes;

   

   

  

   

  

     

   

  

     

    

  

  

   

  

   

  

  

   

  

nota 'eis da Europa; e Vouga, a ria e

a sua predileção oceanica a isso se

prestariam optimamcnte. Alli um Por-

que (le pelve para creação c engorda

tFish—park) e em Vianna do Castello,

on proximo, uma boa ofiicina e labo-

ratorio com todos os seus tanques, cor—

rentes d'agua, apparelhos etc., consti—

tuiriam a base da nossa emancipação

da pescaria estrangeira.

A piscicultura domestica pode ado—

ptar-se como recreio em sitios apro-

priados, mas nem sempre será econo-

mica; por isso o que nos convem desde

já, para beneficio publico, é a pisczu'f'a—

atura para a fccundação e incubação

artificial sobretudo dos salmonideos,

por forma que com elles se povoem

abundantemente todas as aguas de Por—

tugal, cujas circumstancias lhes sejam

favoraveis.

Faça-sc como aconselha o bcneme—|

rito hespanhol o sr. D. Mariano de la.

az Graells nas seguintes palavras:

-< Las ambas son nuestros campos,

nuestras he./crias,- las Msolíiicturas mues-

tras semilleros: saquemos (lc ellas elfm—

to que. (L'/'f'f/ic—íulnmzie Iremos level.-o gor—

minar, ]; cun él sembromos de pecas ro—

cion 'ziactdos los [eyes, [os rios e todas

las aguas aproveclmblcs para su. cria, y

lo donuts lo Izará la naturaleza con tal

que no la perturbcmos, y la (Lucille-intui

(rua-ndo circunstancias imprevistas ren-

gcn á oponersc (í. s-u. marcha regalar _f/

constante » .

Eis o resumo das vantagens que se

conseguem com a piscifactura em offi—

ciua e a piscicultura em liberdade; de—

ve ser essa a nossa aspiração constan—g

te, até vermos realisado o nosso desi—l

deratum, mesmo porque o sacrificiol

pecuniario não será nada em compa—l

ração de grande publico.

E depois de montada essa primeira

oflicina, ir—sc—ha creando o pessoal pa—

ra alargar as operações d'esta indus—

tria, com relação aos molluscos aqua—,

 

ticos e peixes da costa, bem como ao

augmento de outros peixes mais recom—

mendaveis dos nossos rios; ainda de-

pois vira a introducção de novas es—

pecies.

Não apresentamos aqui um um-

nual de ]J'iscpª'actum, mas apenas uma

breve noticia destinada a elucidar os

leitores que não tenham tido occasião

de estudar o assumpto, e a apreeentar-

lhes as ideias geracs do modo como se

conduzem estes trabalhos; todavia es-

tamos promptos a responder a qual—

quer pergunta que nos façam a este

respeito; iremos até aonde podermos,

mente seguido, com mais ou menos

variantes, é aquelle que foi primeira—

mente adoptado no Collegio de França

por Mr. Coste.

Compõe—se o apparelho de uma se-

rio de vasilhas de porcellana, grês,

louza on pedra, de fôrma. quadrangu—

lar, medindo 50 centímetros de com-

priinento com 15 de largura e 10 de

fundo, e tendo na borda, a 10 centi-

metros dc um dos angulos, uma pc—

quena bica de descarga para a agua,

e a meio dos lados internos umas cs—

peras salientes que sustentam um pc—

queno caixilho movel em que se collo—

ca ao comprido uma serie de varinhas

de vidro distanciadas umas das outras

de 2 a 3 millimctros formando como

que um andaime ou grade de crystal.

Para pequenas experiencias basta

um appanelho de uma só vasilha; n'um

laboratorio, porém, de alguma impor-

tancia, mesmo só para demonstração

e ensino, os apparelhos são compostos,

e formam—se de uma serie d'aquellas,o salmão pescado perto das emboca—1
vasilhas a maneira de degraus e desu.—

guando umas nas outras, geralmente

até ao numero de seis.

Estabelece—se uma corrente conti—

nua e completa desde a primeira até a

ultima, vasilha, fazendo com que as bi-

cas, que dão sabida á. agua, sejam al-

ternadas, isto é, a primeira a 10'ccn-

timetros do angulo da direita, a se-,

gmida do lado esquerdo, a terceira do

direito e assim successivamentc.

Como dissemos, limitamo-nos a a—

presentar ideias geraes sobre apiscifa—

ctura, e por isso não entramos nas par-

ticularidades d'esta industria indican-

do os cuidados que exige a incubação,

os inimigos e parasitas que atacam os

ovos, doenças e meios de curativo, in-

dícios pelos quaes se cºnhece se os

ovos fbram fecundados, ou se convem

retiral—os para evitar que se decompo—

nliam e inifeeioncm os sãos,a manipu—

lação e o transporte dos ovos para

continuar a incubação em localidade cou

proxima das aguas que se querem po— que—a edadc em que os salmonideos
voar, os cuidados que reclamam os pei-

xes recem—nascidos, e tambem o modolberdade é de grande importancia e
de os transportar sem que soft'ram (lu—”deve variar segundo as circumstan—

írante o transito, etc., etc.

Tudo isso faz parte da piscifactu-

'a, e como nos parece que esta indus- vorazes e destruidores das ereações.
tria não pôde nem deve ser particular,

deixamos de entrar em mais minucio- , gundo parece, que os novos salmoni-
sidades, que pertencem aos professores

das respectivas escolas e aos que tive- muito tempo em captivciro, perdem
rem de dirigir—a serio—as ofiicinas consideravelmente

ou laboratorios.—

— A Hespanha; ha alguns annos,

deu tambem impulso ai. piscicultura,

e, sendo necessario, consultaremos nona—s, qualquer que fosse a causa, em]

que em agosto de 1885 durante 14 Respondeu-lhe o sr. mandato de

dias successivos, se venderam em Kra—

lingeu mais salmões do que durante

todo o anno de 1871. A estatística of—

,ficial da venda deste peixe u'aquella

“localidade mostra o seguinte:

1867--2l.300 salmões: hªiti-42.293 salmões

1863-4922) » l ISTF-44.580 »

.1869—20250 ) i ISIS—49.691

ISTO—21.688 » ' lS?U—-38.914

leu--23.209 . '1880—-41.757

: ISE—«32.238 » ' IBH-«11.376

1873—58384 » ' 1882—55079

IBM-«77.070 . l1883--78.609
isto--56.436 . HSM—92.116

Em quanto que em 1885, desde o

Lª de janeiro até 31 de agosto, já. cs-

[tava registada a cifra de 98.468, e no

»fim de setembro já o numero de pei—

xes attingia a 100.000.

Vê—se claramente da tudo isto quaes

Ésão as vantagens que um paiz pode

colher da piscicultura e' dos regula—

mentos das pescarias.

, l”:)bserva o mesmo documento que

U
U
V
'
C
U
U

 
;durns dos rios e de qualidade muito

superior ao que se apanha longe d'el—

las, observação que nos fez lembrar a

jboa qualidade do sztlmão pescado em

"Vianna de Castello e Minho, que é dos

melhores que conhecemos, e que se

'acha nas circumstancias indicados.,

O numero de salmões novos, lan—

çados annualmcntc em liberdade no

llheno da l'lollanda, tem regulado por

uti-'.).OOÚ, c o numero de salmões de

'15') .º. li mezes, creados nos viveiros

annexos aos laboratorios, tem sido de

15 a 20.000.

| Além de salmão (salmo sala,-), são

iartificialntente creados n'aquellas otli-

ciuas muitas trutas indígenas. e exoti-

cas, algumas das quaes teem muito

merecimento pelo seu gosto delicado,

fóra a belleza do peixe, como por exem—

plo o Salmo í-ricleus ou Trem arco—iris

da America (Rainbow Trout).

——Mr. Brocchi tambem communi—

ultimamentc & mesma sociedade

 
l

|

são lançados aos rios ou postos em lii-

cias, principalmente com relação a

existencia nas aguas de muitos peixes

A observação tem mostrado, se-

dcos, depois de conservados durante

a timidez natural,

e por essa razão fogem menos aos pe-

rigos de destruição.

O coronel Marshall Mac-Donald,

  

    

  

  

        

  

  

   

 

    

 

  

 

   

conselho.

tida no discurso d'este ultimo.

Sessão de 11 de julho

cia e conde de Paraty.

da tarde. Presentes 22 dignos pares.

prorogando as cortes até ao dia 13

do corrente, inclusivé.

() sr. Thomaz Ribeiro perguntou

alienados em alguns pontos do paiz.

() sr. presidente do conselho de—

clarou que não desejava propôr á. eo-
«.

rõa uma nova prorogaçao das côrtes,

le que, portanto, não podia dizer

laquellc projecto seria discutido, ape—

sar de serem esses os seus dezejos.

causar no DIA

Projecto de lei sobre a expropriação

por zonas

() sr. Thomaz Ribeiro combateu

largamente. o projecto.

ltesponddn-lhe o sr. presidente do

conselho, defendendo-o.

A sessão foi prorogada até ser vo-

tado o projecto, a requerimento do sr.

Pei eira Coutinho.

O sr. Vaz Preto fez varias consi—

derações contra o projecto.

O sr. Fernandes Vaz defendeu a

materia de projecto.

A generalidade do projecto foi ap-

provada por 45 votos contra 1(' .

Sobre a especialidade fizeram va—

rias considerações os srs. conde do

Bomfim, Candido“ de Moraes e Fer—

nandes Vaz.

A especialidade foi approvada com

algumas alterações.

IAEIARA DOS SRS. DEPUTADOS

Sessão do 9 de julho

. Presidencia do sr. Coelho de Cam-

pos; secretarios os srs. Francisco Me-

deiros e Borges Cabral.

Abriu—se a sessão as 2 lpl horas

da tarde. Presentes 81 srs. deputados.

Acta approvada.

O sr. Vieira de Castro ponderou a

necessidade da approvação do projecto

sobre a rede de linhas fcrreas ao norte

do Mondego, por ser de grande impor-

tancia para aquella região.

O sr. Alves da Silva ofiiciou dizen-

do não comparecer às sessões emquan-

to a camara não decidir se os vogaes

No fim da sessão os SI". Fernando

Palha e Hintze Ribeiro trocaram ex-

plicações a respeito de uma frase con-

Presidencia do sr. João Chrisosto-

mo; secretarios, os srs. Rossano Grar-

Abriu-se a sessão a 1 hora e 15

Foi lido na meza o decreto de lei

se passaria na actual sessão legislati—

va o projecto creando hospitaes de

  

   

 

   

   

   

   

   

os SI". Avellar Machado, Frederico

Arouca, João Arroyo e D. José de Sal—

danha, o projecto relativo a isenção de

contribuição industrial.

Foi approvado, sem discussão, o

projecto relativo ao serviço de incen-

dios no Porto.

oaosn DO DIA

Emendas ao projecto das coreaes

Fallaram os sr . D. José de Saldo.

nha, Frederico Arouca e ministro da

fazenda.

Como se resolvesse prorogar a ses-

'são até ser votado o projecto, fallaram

mais os srs. Franco Castello Branco e

Avellar Machado.

Foram approvadas as emendas.

Sessão de 11 (lc julho

Presidencia do sr. Coelho e Cam-

pos; secretarios os srs. Francisco Mc—

deiros e Borges Cabral.

Abriu—sc a Sessão ás :? 114 horas

se da tarde. Presentes 76 srs. deputados.

Leu-se na meza o decreto de lei

que proroga as côrtcs até 13 de cor-

rente, inclusivé.

Foram approvados os seguintes

projectos :

Isentando de direitos o material

para a nova companhia do gaz; esta—

belecendo uma pensão a. familia do

contra-almirante Cardoso; crcando um

districto com juizes de paz em Quiaios,

,comarca da Figueira da Foz; conce-

dendo o habito de Aviz aos oliieiaes

da administração militar; creando o

logar de commissario do methodode

João de Deus e nomeando para este

cargo o auctor do referido mctliodo.

O sr. ministro da fazenda, referin-

do—se a este ultimo projecto, disse que

não se oppunha á sua approvação, mas

pedia a camara que não approvasse

projectos que augmentassem a despeza.

Tambem foi approvado o projecto

aposentando o director do hospital das

Caldas da Rainha. 4

' () sr. João Arroyo chamou a at—

tenção do governo para o requerimen—

to dos ourives-do Porto, que se jul-

gam lesados com o despacho do dire-

ctor da casa moeda: e tambem chamou

a attenção para a illegalidade pratica-_

da pela junta de parochia da Foz. '

O sr. ministro da fazenda deu al—

gumao explicações.

O sr. Serpa Pinto disse entender

que o beneficio concedido a compa—

nhia do gaz de llisboa deve ser exten-

sivo às pequenas companhias de illu-

minação. Queixou—se de que o jornal

0 Reportar publicasse uma informa—

ção errada, relativa aos eXploradores

africanos.

ORDEM DO DIA

Emendas ao prcp'ecto sobre os alcools

Fizeram algumas considerações,

apresentando diversas propostas, os

' srs. Serpa Pinto, Fernando Mattoso,

D. José de Saldanha, Avelar Macha-

do e Dantas Baracho.

Foram rejeitadas as differentes pro-

postas apresentadas, sendo approvado

o parecer da commissão.

__snau autumn

UM SARAU NO CÉU

(Conto polaco)

   

Deus lembrou-se um dia de dar

um sarau nos seus paços aznes.

Convidou todas as virtudes, mas

só as virtudes, cavalheiros nenhum,

damas sómente. Vieram muitas virtu—

des, grandes e pequenas.'As pequenas

eram mais affaveis e cortezes 'do que

as grandes: mas todas pareciam sa-

tisfeitas e conversavam polidamente,

como deve acontecer entre pessoas in—

timas e aparentados.

De repente, o Padre Eterno notou

duas bell—as damas, que pareciam des-

conhecidas uma á. outra. O dono da

casa pegou n'uma pela mão e levou—a

a outra.

— Apresento-lhe a Bene/imncia,

disse elle designando a primeira: apre-

sento-lhe a Gratidão, acrescentou apon-

tando para a outra.

As duas virtudes ficaram indisivel-

mente pasmadas; desde que o mundo

é mundo era a primeira vez que se

viam.

Logo que findou a festividade, a

celestial orchestra dos anjos entoou

saudosa harmonia, em quanto os con-

vivas faziam as ceremonias do estylo,

com o respeito e etiquetas devidas a

Côrte Empyrea, indicando cada uma

das virtudes, ao separar-se, o logar

em que podiam ser encontra(Las: c as-

sim disse a Fé, que a sua morada era

nas almas grandes e corações firmes;

á Caridade disse que no seio das pes-

soas amantes da Bcnç/íccncia, sua irmã.

gemea: a [loura, que a procurassem

no peito dos bravos, ao coração das

virgens, na frente dos homens de bem

e da mulher honesta; e. Esperança que

estava em todos os logares por onde

não houver passado o seu maior adver-

sario—o Bosco-gana ; a Abmgação on-

de não morar o Interesse; a Conscien-

cia na alcova e na habitação de sua

prima carnal—a Fé; etc., etc. e assim

por diante cada virtude, fazia sua des-

pedida declarando as outras onde se

devia encontrar, mas notava-se que

uma das virtudes, triste e sucumbida,

conservava-se de cabeça baixa, com os

olhos banhados em lagrimas e sentada

a um canto sem se resolver a subir com

as outras,—era. a Vergonha.

Perguntaram-lhe; o que fazes, a

festa terminou e convém que os convi—

vas se retirem.

—— Dá—me um abraço, disse-lhe a

aní'a, declara—me onde te posso eu-

contrai“.

—- Ah! exclamou a Vergonha, e'

razão do meu abatimento e tristeza a

muito justa, porque vejo que as mi—

nhas amigas se separam e designam

as suas moradas, emquanto que eu só

posso dizer-lhes com profunda dôr,

que quem me perdeu uma vez, nunca

mais me encontrará.

um unªm“—

SYNOPSE DO DIÁRIO DO GOVERNO

Diario de 9

Boletim de sanidade declarando

limpos da epidemia da febre amarella,

desde o dia 1 de junho, o porto de Per-

nambuco, assim como tambem os mais

portos da mesma provincia.

Decreto ordenando que continuem

em vigor, durante o mez de julho, as

disposições regulamentares de couve—

nio com o governo de Hespanha rela—

tivo a pesca.

Diario de 10

Varios despachos administrativos.

Portaria mandando abrir concurso,

perante o respectivo prelado, para o

provimento parochial de Nossa Senho—

ra da Conceição e Santo Estevão, no

concelho do Sabugal.

Annuncio de estar aberto concurso

docmnenta'l, pelo praSo de 30 dias, para

o provimento de logar-es de pratican-

tes da alfandega.

Nota da liquidação e cobrança do

real d'agua. referida ao mez de maio.

Aviso de que as provas praticas

dos oppositores aos lugares vagos de

recebedor nas comarcas da Povoa de

Lanhoso e Valle de Passos terão de

realisar—se no dia 29 do corrente.

Lista dos candidatos admittidos

aos referidos concursos de recebedor.

Portaria determinando que se pas-

se a cada empregado aposentado e re-

formado da fiscalisação aduaneira um

titulo especial de renda vitalícia para

a percepção dos seus vencimentos.

Ordem da armada.

Copia do testamento da fallecida

viscondessa de S. Caetano, remcttida

de Paris, onde o autographo está. de-

positado desde 1883.

Relação dos portuguezes fallccidos

na area de consulado de Pernambuco,

referida ao mez de outubro de 1887.

Diario do 11

Concessão de dili'erentes mercês ho-

norificas.

Varios despachos administrativos.

Aviso de estar aberto concurso,

pelo praso de 30 dias, para a substi-

tuição das cadeiras 10.“ c 17.“ da Aca—

demia Polyteclmica do Porto, com o

ordenado annual de 4005000 reis.

Diff'erentes despachos de instruc-

ção publica.

Portaria determinando as provi-

dencias para a melhor execução das

disposições que regulam a approvação

dos livros e seu texto nas aulas de es—

tabelecimentos publicos.

Relação dos portuguezes fallecidos

na cidade de Obidos (Pará) desde ju-

lho a setembro de 1887.

Conta de thesouro do continente

do reino, referida ao mes de abril de

188 8.
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CEr que este sr. deputado tinha perdi-

do o seu logar. A votação da camara

eºnformºu-se cºm este parecer.

——- Entre ºs projectos votados a

ultima hora, pode dizer-se ha um de

grande'alcanee social: é o que diz res-

peito a criação dos l_vceus femininºs

——porque n'elle se consubstancia o

germen d'um dos mais fecundos prin-

cipios da nossa regeneração social.

descontentamento 6 geral e a auctori-

dade receia pela ordem publica. No

sabbadº parte para Lisboa uma grau-

de commissão de - 50 membros, en-

carregada de apresentar ao governo

º protesto de comício. E' preciso que º

governo providenceie energica e prºm-

ptamente. A questão é muitº grave;

interessa a todaa provincia dº Algarve.

— SS. Magestades, depois de pas—

EDRREIU DE LISBOA

13 DE JULHO DE 1888.

Encerram—se hoje as camaras final-

mente. O acto tera lºgar ás 6 da nou—

te assistindo o governº em nome d'el-

rei. Ainda hoje pºr conseguinte hão-de

ser vºtadºs alguns projectos, mas não

passam tºdos certamente. O das re-

ço e por uma correia. Levado d'nlli, Depois foi recebido pela rainha, con— sr. Julio de Vasconcellos vai a Pariz entre o general Boulanger e mr. Flo-

confessou que se queria matar por ter versando 'algum tempo com S. M. e tratar da compra de material para as quet, de que resultou ficar o general

sido despedido da tanoaria onde tra- regressando com o mesmo ceremonial obras de Lourenço Marques. gravemente ferido na garganta. Do

balhava, e receiando os” maus tratºsv ao hotel. Acaba de pedir a sua exonera- ferimento resultou-lhe uma grande he—

qne º esperavam em casa. -— A eleição de um deputado por ção de commandante da 1.' divisão morrhagia de sangue.

—-— Um abastado commerciante deªMaean celebrar—se-ha domingº. militar o sr. general Jºsé Paulino de Nota-se alli uma grande agitação

Reguengos assassinou sua mulher, sui- —— Foi apprºvado. o sr. Jacintho Sá. Carneiro, cujo estado de saude nãº na imprensa dos ditferentes partidºs.

cidando—se em seguida. Acercscenta, Fortunato Sºuza para substituir ºjniz se pôde dizer inteiramente bom. Y.

quem dá. a noticia, que aquelle indivi- de Vinhaes. -—— Reabre amanhã. com 6:000 pre-

dno não matou tambem um seu caixei- —— Seguiu para o Bussacº o sr. mios, todos novºs, 0 bazar da Asso-

  

  

     

  

      

  

    

  

        

 

 

A” ultima hora.—Por te—

  
missões por 50â000 reis para os cons-

 

criptºs de 1887 não passºu por que os

militares da camara alta queriam, em

troca, que se lhe votasse o prºjecto dos

reformados, que custa ao paiz a baga-

tela de 180:000â000. Era tão caro que

não se ponde fazer o contracto. Entre-

tanto ha muitº que agradecer aº illus—

tre deputado por Ovar, seu auctor, pe—

los esforços que empregou para que

   

   

  

—— Esta nºute reune a maioria no sarem algum tempo em Cintra e Ma-

fra, darão um pequeno passeio. que é

provavel se limite ao reino visinho e fundação de um asylo para as crcan-

ás cidades temperadas. O receio dº in- ças desvalidas, durante o periodo em vãº comprar _,vapores para a empreza

vei-no fará. com que, nos primeirºs dias que os paes se achem no hospital.

tista da Cunha, a que quer asmstn' o' do ontomno, SS. Magestades estejam

sr. Barbosa de Magalhães, sendº por de volta ao paiz.

ministeriº do reinº a convite do go-

verno. ,

-— Verifica-se no proximo domin—

go a sagração do sr. D. Manuel Bap-

 

isso e pºr que tem ainda de resolver

negociºs de interesse para º districto, Lobo, Eça d'Azevedo, Tavares Crespo,

ro pºr este se ter evadido a tempº. cºnselheiro Silvestre Bernardº Lima.

— Toma incremento a ideia da
  

  

 

-— O sr. ministro da marinha re-

—— Os srs. Fernandes Vaz, Costa

— Partiram para Londres os srs.

Antºnio Jnliº Machado e Navarro, que das 6 da tarde ás 12 da nente.

da Mala Real Pºrtugueza.

cebeu hºntem o seguinte telegramma: os srs. May Figueira, Gaspar Gºmes, de Vizeu. E' uma graça que assenta

,pªz ,,,-mªd., em Quissembo com gemia, Feijão e Arantes, que hºntcm reuniu bem porque são muitºs e valiosºs os

estando presentes roi, muitos principes, ne— as 5 horas da tarde para tratar dº gra— serviços dº illustre agraciadº.

ciação Promotora do Ensinº dos Ce-
, Iegramma que acaba de ser recebido

gos. Haverá alli um grande concerto
sabe—se que a reuniãº da maiºria foi

muitº concºrrida, assistindo os minis-

tros, pares e deputados que estavam

em Lisbºa. '

O sr. presidente do conselho agra-

deceu a cooperação leal e dedicada da

maioria e elogiou os trabalhºs impor-

tantes que se realisaram. Fallaram os

   

  

  

  

  —- Foi concedida a carta de con-

selho ao sr. Jºsé Maria de Sousa Hon-

—- A opinião da junta dºs medicos teiro, muitº digno p 'ofessor do l_vceu

  

  

  

   

   

que retarda a sua partida para ahi. Almeida e Silva, Guerreiro Assum—

Será º sr. patriarcha quem sagrara o pção e Costa Falcão, que foram con-

novº prelado, acolitado pelos srs. bis- discipulos dº sr. Beirão, ministro da

pos de Coimbra e Bragança. justiça, ºffereceram-lhe hontem um jan-

gociantos e numeroso povo. Retirou parte da ve estado de saude do sr. barão de Car- — Foi entregue na camara muni—

fºl'çª" valho Borges, ministro do Brazil em cipal um requerimento pedindo licen-

—— Um correspondente do Liberal Lisboa, é de que esse estado e muito ça. para se instalarem nas ruas princi-

assignala entre os melhores productos grave. paes water closet para senhoras. Nãº

—- Vae partir para Cantei-ets 0 tar no hºtel Universal. Foram convi— da secção pºrtugueza na exposição de — S. II. a rainha mandou que do pedem subsidio algum ao municipio.

sr. ministrº da marinha, ficando inte- dadºs ºs relatores das commissõcs das Barcelona: «e azeite refinadº, pela sua cofre dºs innuudadºs fossem entregues —Está seriamente doente em Cin-

rinamente com €!» pit—ªta O sr. Barrºs camaras que deram parecer sobre o extrema barateza; as massas para sº— ácamara de Trancoso 150à000 reis pa- tra, com um grave padecimento de

GomeS- cºdigo commercial, os srs. Caetano pa, de Coimbra; os marmores e ala— ra serem distribuídos pelas povoações garganta, º sr. Marçal Pachecº. E' seu

— AS medidas adoptadas pela eom- Beirãº, Heliodoro da Veiga, irmão e bastros do districto de Bragança, pela. de Fiães, Guilheiro, Valdnjo e Ribeira medico assistente º sr. I). Antonio de

missão dºs deputados do Algarve, que cunhado do sr. ministro da justiça. Foi sua pureza e transparencia, e os ladri- de Freixo, annexas a de Santa Maria, Lencastre.

ultimamente foi nomeada, estâo cau- notavelo brinde do sr. Fernandes Vaz, lhos mosaicos, segundo creio das pro- do mesmo concelho, ºnde existem fe- —- Chegou a Lisboa o nossº patri-

sando alli grande effervescencia entre a que respondeu o sr. ministro. Entre ximidades de Lisboa, que, se sãº infe— bres typhoides. cio e amigo, o sr. dr. Juliº Pereira de

   

   

  

   

   

srs. Alfredo Brandãº, Barbosa de Ma-

galhães, Bandeira de Mello, Lobo d'A—

vila e Alves da Fºnseca.

Foi proposto um voto de louvor e

meza da camara dos deputados, e men-

ções especiaes de manifestações de sim—

pathia aº sr. ministro da justiça, com

referencia ao Codigo Commercial. TO-

dos os oradºres foram unanimes em

elogiar o governº e em assegurar-lhe

a sua adhesâo. A animação em todos

passasse. E' possivel porém, que so-

bre isso, apareça ainda alguma deter—

minação do gºvernº, e se aparecer se-

rá jnstissima.

— Na sessão de hoje a camarados

deputadºs ainda votou os seguintes

projectos :

N.” SO.—Abastecimento de agua

em Villa Nºva de Gaia.

N.º 56.—Annexando para todos ºs

effeitºs a frcgnezia de Louriçal a S.

  

  

 

Vicente da Beira.

N." Sl.—Dando a egreja do con-

ventº de Arouca á junta de paroehia.

o pºvº, bem comº entre os concessio—

narios e accionistas das armações de

atum e sardinha, e ºs donos das cha—

os brindes destacaram-se os que foram

feitos á mãe do sr. Beirão, á Associa-

çãº dos advogados de Lisboa e as As—

 

riores aos nossos de Valencia e Barce-

lona quanto a pureza e delicadeza dos

vernizes, em troca são fabulosamente

Vasco da Game, na cºl-veta Ajbmo de

Albuquerque e no transporte Africa, lho Bºrges. Os esforços da medicina

. ' ' f i cºm—

—— Embarcaram hºje nº couraçado Carvalho e Costa. ºª hºmens Pºhtlººs presentes º

—- Falleeeu o sr. barãº de Carva— Plªtª? ,

O gºverno pensa no mºdo de re-

mediar algumas faltas que se deram

 

N! 110. —- Respeitante aos pro-

fessores de desenho da escºla Pºlytc—

chnica.

Depois passa-se a votar º parecer

que diz respeito ao sr. deputado Alfre-

do Ribeirº. A commissão foi de parc-

chªS de tºdº O Algarve. Já alli hºu- sociações Commerciaes de Lisbºa e baratos.»
. ”

ve uma grande reunião (Vestes indivi— Pºrto. —— Etieetuon-se hoje no paçº da marinha, para. fazerem o tirocinio de— lisa-se na segunda-feira, dirigindo 0 nas medidas que nao poderam passar,

duos, que resºlveram protestar energi- — Foi encontrado na Real Tapada Ajuda a audiencia solemne do embai— terminado pela lei. funeral o sr. Porto Alegre. por fªltª de tempº, "ª camara ªlfª." _

camente contra semelhantes medidas, d'Ajuda º menor Frederico Ferreira, xadºr siamez, o qual foi recebido cºm —— Foi apprºvadº º contrato para — Houve hontem em Pariz uma O decreto de encerramento tºi II-

que, se fôrem por diante, devem pro- de 14 annos, debaixo d'uma oliveira, as honras e ceremºnias devidas. Len a compra de um rebocador para Lou- sessão parlamentar tumultuosa. Do que do pelo sr. preSIdonte do conselho de

duzir consequencias funestissimas. O tendo o pescoço apertado por um len- um discurso, a que el—rei respondeu. renço Marques. O engenheiro naval o alli se disse resultou haver um duellº ministros.

quatorze aspirantes de 2.“ classe de não poderam salval—o. O enterrº rea-
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  A direcçãº da. Associação das escolas

vitor-ois pelo met/todo João de Deus :roga aos

srs. professores, professoras o mais pessoas

habilitadas no dito methodo pelo proprio

auctor e tambem pelos professores das Es-

colas morei: a fineza de communiearem a.

esta direcção——Largo do Terreiro do Trigo

n.º (.)—com a pºssível brevidade e em bi—

lhotc postal, os seus nomes, residencia e da-

ta dos respectivºs diplomas.

CARVALHO &' PONS—EDITORES

Rua do Instituto Bulastríal, 23 a 21

LISBOA

  
ELO juízo de direito da comarca

de Aveiro e cartºrio do cscri rão

Dias da Silva, no inventario de D.

Anna Emilia Mendes Coutinho, mora-

escri "ão Nogueira Juniºr e em

m.;

Virtude de execução hypºthccal'ia que XAVIER DE'MUNTÉPIN

Thomaz José Garcia, da cidade de

Lisboa, mºve contra Manuel da Silva

Vida e mulher, do Bóco, vae á. praça

no dia quinze do corrente mcz de ju-

lhor por onze horas da manhã no Tri-

bunal Judicial d'esta comarca o pre-

dio seguinte:

Umas casas com pateo o quintal

'nº sitio do Bócº, que parte do norte

com a rua publica, dº sul com herdei-

ros de Luiz Gonçalves, do nascente

cºm Manuel Dias Mardº e dº poente

com a rua publica, no valor de oiten-

ta e cinco mil reis. Pelo presente sãº

citados quaesquer credores incertos

que se julguem cºm direito ao pro-

ducto da arrematação.

O Escrivão Substituto

Fernando Ribeiro Nogueira Junior.

Verifiquei—A. Cortesão.

  

 

  

  

    

 

   

   

  

  

Romance em :') volumes, illustrado cºm 15

cromo-litºgraphias, aguareladas por Ma

nucl de Macedo e executadas na litogra

phia Guedes.

Tradução de A. M. da Cmt-ha e Sá

10 reis cada folha—10 reis cada cromo

—20 reis cada capa habihnentc colorida.

Lisboa 60 reis por semana, pagos no actº

da entrega. Provincias, 120 reis, de duas

semanas, pagos adiantadamente. Assigua—se

na casa editora David Corazzi, rua da. Ata-

luya, Atz—Lisboa-

_ NINHO-S'— E OVOS

EDUARDO SEQUEIRA

Com 28 gravuras e 16 planchas colori-

das, representando 56 variedades d'ºvos.

Um volume brochado, IziDOU reis; pelo

correio francº do porte a quem enviar a sua

impºrtancia em cstampilhas ou valles do

cºrreiº, a livraria—Cruz Coutinho, editor.

Rur dºs Caldeireiros, 18 e 20—Porto.

BAPTISTA DINIZ

ºs cacos

Cºmedia n'um acto para. 4 homens e 1

senhora.

_ , . . . .. » . ,_ , . - , ., ,, dora que foi na Palhaça, correm edi-

consTaoccous NAV AES COMP] mask- , . º L i J . . e legatarios desconhecidos ou residen-

tes t'óra da comarca para n'ellc deduzi-

rem os seus direitºs, querendo.

Aveiro, 7 de julho de 1888.

() escrivão interino

Antonio Dias da Silva.

Verifiquei—A. Corte-são.

 

.)ONSTRIÉCÇAO E ASSENTAMENTO DE PONTES IIETALLIOAS PARA ESTRADAS E CAIIIAIIOS DE FERRO

CONSTRUÇÃO DE CANNOS, COLUMNAS E VIGAS, POR PREÇOS LIMITADISSDIOS

IIUNSI'RIIIIGÃII DE IIIII'RIS A PROVA DE I'IIEII

CONSTRUCÇÃO DE CALDEIBAS

A BIBLIA SAGRADA

Edição monumental csplendidamente

adornada com primorosas illnstraçõos, dese—

nhadas pºr A. Cronº, A. Ramalho, E. Con-

deixa., M. de Macedo, Marques de Oliveira,

Moreira Rato, e Silva Porto; gravadas em

madeira pºr A. Pedroso, C. Alberto, I-Ici-

tºr & Lallemant, J. Kijõlner, e R. Foiióo.

Versão classica do Padre Antonio Perci-

ra. de Figueiredo, auctorisada pelº Eminen-

tissimo Cardeal Patriarcha de Lisboa 1).

Guilherme, e confirmada pelo esclarecido

voto do Eminentissimº Cardeal Patriareha,

de Lisboa D. José III.

Escrupulosamentc revista sobre o texto

latino da vulgata por Xavier da Cunha,

2,0 conservador da Bibliotheca Nacional de

Lisboa.

Ct.)LLEC-("Ã0 nos socouoÃos

 

 

 

 
 

   
 

 

 
 

     
 

   

 
 

 

  

 
  

  

  
 
 

 
 
 

 

 
  
 
 
 

 

  
 
 

  

 

 

  
 
  
 

  

 

  
 
 

 

CONTRA A DEBILIDADE

 

Aucto'risado pela lnspcctoria Geral

da Corte do Rio de Janeiro

FARINHA PEITORALFERIÍGINOSA

DA PIIARMACIA FRANCO & P.", unica

legalmente auctorisada o privilegiada. E um

tºnico reconstituinte e um precioso elemento

reparador, muito agradavel e de facil di-

gestãº. Aproveita omodo mais extraordina-

riº nºs padecimcntºs do peito, falta de ape-

tite, em convalesccntes de quaesquer doen—

ças, na alimentação das mulheres gravidas

e amas de leite, pessoas idosas, creanças,

anemicos, o em geral nos dobilitados de qual—

quer que seja a causa da debilidade. Acha-

se a venda em todas as pharmacias de Por-

tngal e do estrangeiro. Depºsito geral na

Pharmacia-Franco & Filhos, em Belem. Pa—

cote 200 reis, e pelo correio 2:20 reis. Os

pacotes devem conter o retrato do anctºr, e

o nome em pequenos circulos amarellos,

marca que esta depositada em conformidade

 

  

              

  

  

CONTRA.A.TOSSE

Auctm'isada pela Inspectoria Geral

da Corte do Rio de Janeiro

XAROPE PEI'I'ORAL JAMES, unico

legalmente auetorisado pelo Conselho de san-

de Publica, ensaiado e approvado nos hos-

pitaes. Acha—se a venda em todas _as phar—

macies de Portugal e do estrangeiro.. De-

posito geral na Pharmacia-Franco & Filhos,

em Belem. Os frascºs devem conter o retra-

tº e firma. de auctºr, c o nºme em peque-

nos circulos amarellos, marca que está, de-

positada em conformidade da lei de 4 de

junho de 1883.

DO

SU'REIIO TRIRI'NAL ADMINISTRATIVO

Preferidos sobre a. materia contenciosa des—

des & sua organisação (9 de julho de ISTO)

até 31 de dezembro de 1853, copiadºsna

íntegra da Legislação Official e coordena-

dºs alphabeticamente

Preço........... 120 réis

Pedidos aº auctºr em PORTALEGRE

A FATEIXA

Publicaçãº mensal sobre cºisas. . . por

tuguezas. Um vohunc de 180 paginas col-

laboradº pºr escriptores distinctos,200 reis.

Depºsito na livraria de Barros & Filha, rua

do Almada, 104 a 114, Pºrtº

UNIVERSO ILLUSTRÁDO

Sema-mario de Inst-r-ucçõo e Recreio

 
POR

 
LANCHA de ferro a vapor, construída em 1883 nas ofiicinas da Empreza Industrial Portugueza

para serviço de reboques no Pará. -

EMPREZA INDUSTRIAL P(.)R'I'UGIÍEZA, actual proprietaria da otlicina de construcçõcs metalicas em Siª-“tº Amªrº, ªncª?

Miguel da Costa Trindade

Depositº em Aveirwlºhannachia e Dro-

garia Medicinal do Ribeiro Juniºr.

SAUDE A 'I'DIIIIS Zlitªªªm'ãºp
. . . . ,

zas, com o uso da dihciºsa farinha do bando,

 

rega-sc da fabricação, fundição, constmcçãº e collºcaçào, tanto em Lisboa e seus arredores, cºmo nas províncias, ultramar

ilhas ou no estrangeiro, de qnacsquer obras de ferro ou madeira, para cºnstrucçõcs civis, mechanicas ou marítimas.

Acccita portanto cncommcndas para o fornecimento de trabalhos em que predominem estes matcriacs, taes como, telhados, rí-

gamcntos, cupulas, escadas, varandas, "mei/ins a vapor e smts caldeiras, depositos para água, bombas, reias, rodas para trans-mis-

são, barcos movidos a vapor cuvlzjiletos, estqfae de ferro e vidro. construcção de cofres (í prova de fºgº, etc.

da lei de 4 de julho de 1883.

  garia Medieinalde Ribeiro Jimiºr.

   

  

' A8

""I'm que costuma u

Deposito em Aveirº—Pharmacia e Dro—

 

Bua Auusg'ta, 88

LISBOA

EDITORES, CAMPOS & C.“, LIVREIROS

  

Amanuonse do Governº Civil de Leiria

Estão publicados 3 vohunes que cºnteem:

e Decreto de 9 de junho de 1840 pelº qual

fºi separado o Conselho d'Estado Politico do

Conselho d'Estadº Administrativo, ticando

 

   

    

Para a fundição de columnas e vigas tem estabelecido preços dos mais resumidos, tendo sempre em depositos grandes quam-ida-

  

 

  

    

  

   

  

   

    
    

  

  
  
    

 

   

  

,, _ » - - , ) ' . . . .

REVALESCIÉRE des de cannos d' todos as dinmwões Plhgkâs begundª serie—Segundo ªnãº- lªbhºª' este a denominar-se Supremº 'lribunal Ad-

_ ; ; - -' - ' . _ . , dos :') volumes de ruatroccntas ezcsseis 9,- 'u"- ' , - -' —

DU BARRY DE Lt )XDRES Para facilicitar a entrega das pequenas cncommcndas de fimdição tem a Empreza um dcpºsrto na rua de N' asco da Gama, 19 E I.:A"T "nas cuda um Euii ubliea'âo do 6 o so ÉmíZZZÉÉIIºi _º &?Iªiºàfíi ÍPãºªºntªdº P_ºlºª

, o 21, aº Aterro, onde se encontram amostras e padrões de grandes ornatos, e em geral e necessario para as constrneções civis, e . DE ,uma . g1______.__p_ & ' ª ª ”ªbre ªº“ ª “ ºque mºt“ ou

40 Lt.-mtos de inra'riazeel successo ªquellº Decretº; e tºdas as resoluções profe—
ridas sobre ;—Accºrdãos=Acções=Actas=

Açudes: Aforamentos: Alcanees __ Allien.-

çào=Auaudegas= AlinhamentºszArrema-

nações;-Arvores: Assembleias=Audiencias

=Baldios= Boticurios= Brazões—Camaras

Capcllas=Carnes (fornecimentos):Ceueíros

communs=Uemiterios= Companlúas—Uom-

não hesitam empurgar—se quando precisão

Não receiam fastio nem fadiga, porque ao

contrario dos outros purgalivos, este só

obra bem quando é tomadº com bons

alimentos e bebidas fºrtificantes, como

Vinho, Café, Chá. Quem se purga com

estas pílulas pôde escolher para toma!-

as, a hora e refeição que ma_zs clio.

convier conforme suas occupaçoes. A .

ladi & do purgativo sendo anngllada ,

pe o effeito da br:: alimentaçao,"

se decide facilmente & recome-

oendese tomam quaesqnor encommcndas de fundição.

Toda & correspondencia deve ser dirigida a Emproza Industrial Portugueza, Santº Amaro—LISBOA.

ANNUNCÍO
Gua todas as uolestlu resultantes dos Vimos do sangue : Monda: Buona, « : " " . . '. ' ' '

MIC, Hei-pel, nene», tmpougo, Gota e suomi». ERABTL & cam'u :, municipal, dº

concelho de Albergaria, lia-de ter

ROB BOYVEAU-LAFFEGTEUR

1 VI 1' '

A hel MAOI _-

JORNAL ILLUSTRAIM) DE MODAS

PARA as FAMILIAS

Preço de ussígnuturu

ombatendo as indigestões «_dispepsiast,

gastrica, gastralgia, tlegma, arrotos,

amargos na boeea, pituitas, nauscas. vomi-

tos, irritação intestinal, bexrgas, diarrhoa,

disenteria, colicas, tºsse, asthma, alta de

restatuaçâo, opprostho, congestocs, mal dos

nervos, diabetic, debilidade, todas as desor-

 

 

 

 

 

 

  

      

 

L'm anno .................. . . 46200
_ . . . _ aseuo=Contlictos=Contas:Contractos—e

deus no Pego? na. gal-garra.,“ (Itá hztjltº' .dºc ”_. zoom-ro DE POTASBIO logar, nos paços deste concelho, no , çar. tpgxtaãªgeeszsejrigªªgtº Sois mezes ................... 25100 Contribuição industrial

,_ ' — . 'as. (O a o os uns nos aoctdentes muncos um os ou rebeldes: Ulcer Tu non ao ' º' .. .. - ' ' - ' ' . * — * “ ') “' . ' ' * '
bronelims, da bem,, , « g , , ou. “o “siª (mmºl ..f “..” mª ,43:13 “:““? mm dia -8 do corrente e pi osegulr nos sli-.dlróº .Nnmcro avulso. . . . . ._........ _00 A Pªrte que ,.ospcm ,, co,,mbm _ao m_

d t tuo“ (lil. IIIllCObª: (IO cerebro e dº ªlº.º* ' Nbª ! N lº'ªº' . _ a -
_, I , _ ,, 1_ E ('I _ (.I. _ (:

os In es 1 ª, hun-.um :. .n—.1oz.memuouou,t-a mmo-unmm.uutumun-- dias 29 e 30, nao se efiectuando em Aªªlgnª'ªªª ““ “ ”Lª ( ª ' ' “" ron dustrial (» sem duvida. uma. das, mais impºr-
   

  

100:000 curas, entre as quaes se

o Papa Pio IX, de S.

M. o Imperador da Russia, do duque de

Pluskow, das ex.'“ªf sr.” marqueza de

Brahan, duqueza de Uastlestuart, dºs ex.'“ºª

srs. lord Stuart de Decies, par de Inglater—

ra, º dºutor e professor Wurzer, o profes-

sºr o doutor Bene—oke, etc,, etc,

N.º 49:84“): M!“ Marie Joly, dº ciu-

coonta. annºs de constipação, indigestão, ner-

.vose, nesminlas, asthma, tºsse, tintºs, es—

pasmos e moscas.—X? 46:270: )I. Roberts,

de uma constipação pulmonar, com tosse,

vomitºs, constipação o surdez (IG-2.0 annos.

——N.º 46:210: () doutor em medicina Mar-

tin, d'uma gastralgia .º irritação de estoma—

go, que o faziam vºmitar lo a18vezes pºr

dia, durante oito emºs.—NP «ib-#18: o co—

ronel W'atson, de gotta, nevralgia e consti-

Pºçãº obst'nw.da.—-N.º 18:744: O doutor em

medicina Shorland, de uma hydropisia e

sangue:

contam a de S. S. VERDADEIROS CR'AOS

"% DE SAUDE 00 or FRA'NCK '

  
du dncleur :

«W

Elixir u CAIXINHA! AZUIS

__...i—

do pelºs primeiros medicºs dePariz.

. _,_ v 9.522, M. Baldwin com- Bygienica, infallivel o preservativo, & unica que cura se - (Bjªum ª “ªº“ººiª)
construção. h-º4- _ , . _ . . , mnada . » C _. . _ ,, ,,,, _,4 ,,

letª- Ijzorostrmâío, paralysia de membros, em Juntar lhe, os eornmentos antigos ºu recentes. no Pºmº! ºu m Al enºçººm º SI" Jº _ niiii'â'ê'f'knãíâi'fTâiã'fbªãâfªziªa'ªtfá
P se Monteiro Telles dºs Santos.Encontra—se nas principaes Pharmacias do Universo. em Paris, em casa. . , .- ade. . .
consequencia dº exººªªºª dª' “lºªd Pharmaceutico. Rua Richelieu. 102, Successor de M. Buon

Cura n.º SO:—Alô: O sr. doutor Benecke,

 

Aporlontoqlnomnohlooo. Purgadvoo, mpg,-.",“

. Conn i Falta de appotlu. Prlslo de voam, Banque“,

Vomqomn. Conceito“. tu.—Dm arumar/. ;1, “ _; "“,.

com o miolo em ACORDE : º 80110 dª uniªº dºs Fªbricª!"

'ª“312.“szMT.—Depulm cn mtuu principia nª.

PAPI ER wLI NS' Remedio soberano paraa cura rapida das

afecções do peito, caia-Whoa males da gar-

ganta, bro'nclzzítes, resfriamentos, de,/htm, rhcumatisnws, dmºcs,etc.; 20 annos de

maior successº attestam a cfticacia d'este excellente derivativo, recºmmenda-

Deposito das pharmacies—Em todas; Pariz, me de Seine, 31.

| U

 

  
de J. FERRÉ.

 

prºfessºr de medicina na Universidade, re-

fere-se da maneira seguinte á. clinica de

Berlim, em 8 de abril de 18t2: .

«Nunca. esquecerei que devo a vida de

um de meus filhos ó. Revalesciére da Bar-rg,

«A creança, na idade de quatro mezes,

soti'ria, sem causa apparente, .mna atrºplna

completa, com continues vºm1tos,_qne resis—

tiam a todºs ºs tratamentos da sciencia me—

dica. A Revolución restabeleceu—lhe com-

pletamente a saude em seis semanas.»

Seis vezes mais nutritiva do que a car—

ne, sem esquentar, economias. cincoenta ve-

zes o seu preço em remedios.
.

Precos fixos da venda em toda a. penin-

sula.—Em caixas de folha de lata, 'de 114

kilo, 500 raiª; do 112 kilo,800 reis; do.1

kilo, 16400 reis; de 33112 kilos, 36200 reis;

do 6 kilºs, (ic reis.

O melhor chocolate para a saude é º

Reraleaciére Chocolataria; ella. restituc o ap-

petite, digestão, somnº, energia e carnes du-

ras ás pessoas, e as creanças as mais fracas,

» sustenta dez vezes mais que a carne, e

que o chocolate ordinaria, sem esquentar; os

preços sitº ºs mesmos da Revalescwre.

'DU BARRY & o.» LIMITED—8, rue

Castiglione, Paris; 77, Regent Street.—-

Londres.

Depositosr—Em Aveiro: F. E. da Luz

0 Costa, pharmacia.

No Portº: Cassels & C.“,

Novinho da Silveira.

A GUMPAIIEIA I'ABIIIII SINGER

Acaba de fazer uma grande baixa de preços

nas suas tão populares e acreditadas

MACHINAS PARA Cosen

DEVIDO AO GRANDE

AUGMEXTO DE EABRICAÇA() QU lª) TEM TIDO
  
Além das ?) fabricas que já. pºssuía, estabeleceu ul-

timamente uma grande fabrica em Kilbºwic e

que todas reunidas fabricam para cima do

TRINTA IIIL IIACIIINAS SEMANAES

Peg/mn, o novo catalogo que se ha ]mbb'cudo

CUIDADO con as IMITAÇÓES

75-Rua. deJo
sé Estevão-7

9

AVE IR ()
1:27 , rua de

MÍRIINIIII BAIXA DE WW

 

   

   

   

  

interstíciº nome'
DE camareiro DE som

Não cm- nem irritnçlo nom dôr o ala

mano!:- n roupn. Emprega“ so on juntamente com

" Capsulu de Ruquin (approvadao pela

Academia da Medicina de Pan:) cura em

mim sem umª) »" gonorrhmmmmm,

Muito nul tm m com prooorvan'vo.

Exija-n & uolgnaturn da RAQUIN-

mmm : moon-nmmpzvnss

18. FAuuouno Sum-Dum, Pull,

: em com a: bau riam-macia: do extrangeira.

qualquer um dos primeiros dias,o for-

necimento das carnes verdes, nºs ta-

lhos (Festa villa, desde agºsto proxi-

mo até ao fim de dezembro, deste anno.

As condições estão patentes n'esta

secretaria.

ASPHALTO

MANUEL FERREIRA DA SILVA

Rua Nova de S. Domingos 97

PORTO

EBI grande depºsitº d'este genero,

já preparado ou por preparar e

bnnbem o manda applicar nas obrass

nas províncias, por ter os melhoree

applicadores d'este genero. Trata—s-

   

    
  
  

       

   

  

 

  

   

 

   
      

    

    

    

    

      

 

. DOEªÇAS

ESTOMAGO
PASTILHAS e Pós

PATERSON

Apetite :: Digeslõea dimais; regularizou a

' Funoçõss do Estou-Iago e dos Intestlnou.

msnim : sou Reis. — PÓS : |,2oo neu.

' Exigir um o rotulo o seila vivem do Governo frutas“

e | irma J. FA YARD.

un DETRAN. Pharmaceutlco emum

ileal—go da Cadeia

DAVID CORAZZI, EDITOR

"' DÉCIMO VOLUME DA

A PRESTAÇOES RIRLIOTIIECA UNIVERSAL ANTIGA

, ”ª E roman '

ãOO REIS SEMANAES O LIVRO DOS SNºBS

A DINHEIRO GOI! GRANDE DESCONTO Pºª

' TACKERAY

Chamamosa attençâo para a nossa machina de

LANÇADEIRA USGIIIIIAII'I'E

A melhor que tem apparecido até hoje.

Nãº tem rival.

E' a rainha das machinas.

As machines SING'ER são as que tem ob-

tido os primeiros premios em todas as arpa-

szçõcs.

GARANTIA SOLIDA E POSITIVA

COMPANHIA FABRIL SINGER

75-Rua deJosé Estevão-79

AVEIRO

(celebre escriptor ingles)

Versão oíierecida aos snobs portuguezezes

de todas as classes, idade e sexos

N'esta obra teem todºs os leitores acer-

iaza de encºntrar o retrato dos outros «

quasi todos o seu retrato proprio.

A obra consta de 2 volumes e devida—se

em 50 capitulos. Preço de cada. volume 100

reis. A' venda o primeiro volume, o segun—

do sabe brevemente. Vende—se na casa edi-

tora de David Corazsi, Lisboa.

FLOR DE IIITIISIII'ES

ROMANCE ORIGINAL

Por Alberto Pimentel

 

—Lugan & Geneliox suceessores Portº.

o 'I'ESTAMEXTO “VERMELHO

  

  

   

  

  

   

  

  

   

   

   

 

Ultima product,-i'm de Xavier de Mºnte-

pin, em cinco ou seis volumes, illustrmlos

com 15) chromos—lithographias, aguarelladas

por Manuel de Macedo e executadas na li«

thºgraphia Guedes. 'l'mdueçâo de A. M— da

Cunha e Sá.

10 reis cada fºlha, 10 reis cada chrome,

20 reis cada capa habilmente colorida. Brin-

des a todos os sr.—I. assignantm: Um alma—

nach illustrado para 1859 e a capa dº 1.“

volume colorida.

Lisboa e Portº, 60 reis por semana, pa-

gos no acto da entrega; províncias, 120 reis,

de duas em duas semanas, pagos adeanta-

damente. Pedidos de assignatnras ou requi-

sição de prospectºs, em Lisboa, ú. casa edi-

tora David Uorazzi, 40, Rua da Atalaya,

52, ao Depositº, Rua dos Retrozeiros, 153

—1 .º andar e a tºdas as livrarias.—Nº Por-

te, á. Filial da casa., Praça de D. Pedro

127, 1.º 0 as principaes livrarias.—Na pro-

vincia, aos srs. cºrrespondentes.

WELITTERARIA

TITO IiÃRTnvs

AGUARELLAS

Publicação mensal de elegantes volumes

de contos, edição de luxo, illustrada. com

gravuras e capas Iytographadas a. quatro

cores.

Cada volume 100 reis.—A” venda em

todas as livrarias.

ALBTII DE COSTUMES PORT[G[EZES

AGUARELLAS

DE '

Alfredo Roque Gameiro, Columbanº Bor-

dallo Pinheiro, Condeixa, Malhôa, Ma-

nuel de Macedo, Raphael Bºrdello Pi-

nheiro e outros.

ARTIGOS DESCRIPTIVOS

DE

Fialho d'Almeida, Julio Machado,

Pinheiro Chagas,

Ramalho Ortigão e Xavier da Cunha

Publicação quinzenal aos fascículos

Assigna-se na casa editora de David Co-

razzi, Lisboa, Rua da Atalaya, 40 a. 52. e

na Filial dº Porto, Praça de D. Pedrº, 127

1.“ andar.

:* e.%3,w..,_ “W.”-"."'

  

   

         

   

  

    

    

   

   

  

  

tantes dºcsta eºllecção por que n ella se acham

resolvidas as muitas e diti'crentes interpreta-

ções a que dão logar as leis e regidamentos

respectivos, não se sobre º lançamento dos-

ta contribuição, comº sobre a fºrmação de

matrizes, classiticação das industrias, mu—

dança. de umas classes para outras, ºmmis—

são de iusuripçaa, organisução e attribniçxies

dos gremios, attribuiçõcs das camaras mu-

nicipaes, juntas dos repartidores, escrivães

de fazenda, tribunaes e t'unccionarios supe—

riores; maneira de interpôr os roem-sos or—

dinarios e extraordinarios, informações eº-

lhidas, validade do attcstados e declarações,

provas, presos, annullações e muitos outros

accidentes que se dão n'este ramo de servi-

ço publico e que occasionam a infenidade de

reclamações e recursos que constantemente

sobem as histancias superiores, interpostos

por contribuintes ou pelos funecionarios que

a isso são obrigados pºr lei.

Não ºbstante os accºrdâos se acharem

cºordenados alphabeticamente de fórma que

de Prompto se encºntram todas as resolu—

ções que tenham sido proferidas em recursos

sobre certo e determinado assumpto, ainda

cada volume é precedido de um desenvolvi—

do índice alphabetico não só dos negocios de

que trata. cada uma das resoluções, tambem

das doutrinas expondidas nos respectivos

considerandºs-

Preço dos 3 volumes 26150 reis, franco

de porte.

A' venda: na redacção do Districto de

Lair-ia, Leiria; no Portº, Livraria Interna-

cional de Ernesto Chardron ; Lisboa, livra-

ria do sr. Jºaquim Jºsé Bordallo, travessa

da Victoria; e em outra! das principaes Ii-

vrarias de Lisboa., Porto e Coimbra..

—

ÉSIDEGTAGIILOS

'I'EEA'I'RU AVEIIIEIISII

No dia. 15 do cºrrente da um especta-

culo a Troupe Dramatica Areia-ease, com a

repetição do drama O VETERAXO DA LI—

BERDADE, & beneficio do mesmo Theatro.

Os bilhetes desde já. se encontram a ven—

da na loja do sr. Antonio Cardoso d'Azevc—

dº, a. rua Direita.

'TYPOGRAPHIA AVEIRENSE

Largo da W7era-Cruz

AVEIRO
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