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imposto do sôllo._Recebem-se annunci0s anuuaes, mediante contraeto especial'.
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' E, un dos ¡mssos correspondentes õ do corrente é um tristissimo do-*tida, pois era um denodado athlcta cheg

em Pall'lZ [onsieur A. 140- cumcnto para a historia, e ficará, paraldos jogos de vasa.

¡.,a¡;;¡s,_¡':.¡1d Cmuuru'rin, 17:1. comprovar não só a lenidado das con- Como homen¡ publico, s. ex.“ dcs- .
WW__-_"_.____ vicçõcs, mas tambem para desluzir o empenhou o cargo de administrador O Parlamento-é hoje um dos mais poderes publicos para se conseguir um
bllMllAR llrltj-IÍISTORH E Hjñ'l'OP-Hêâ- prestígio dos homens, qnenão possuem do concelho dÁ-\guedmrep'esentou por uotaveis e dos mais cum-vices canipea- tão importante lllelhorámemo-"DR. JME .lower IH- SIRH PI- a necessaria hombridade para affrou- varias vezes o mesmo concelho na Jun-, dores da imprensa, um dos mais illus- Fiquem de parte as dissenções po-

'Mía-_ANTÔNIO Jom: 31.-\nTIXs.›-A0 tar a calumnia, supondo que a desar- ta Gpral d'este districto, e era agorao trados jornaes portugnezcs, dos mais liticas e unamos-nos todos para tão
-lun.mmrm.---O C.\?›II.\U01›RPI~.R- mam por meio de condescendencias pres1dente d'esta corporação, onde lhe brilhantemente redigidos “e 'om' dos util tim
1:0 DO VALLE ho \"OI'('êA--COM-\IIS-' exageradas com os diifamadores. prestou relevantissimos serviços. mais dedicados e otra-nach batalhado- Isto .é talvez uma questão do vi-
3110 DIS'l'RXC'TAL. - ÍÍO'I'ICIARYO- - Foi um erro, que oxalá aproveite S. ex.“ era um valente campeão do res do paiz. ~~ - da, ou de inerte para Aveiro-CARTA 'DE LISBOAr-LABTA DE F02- aos quesegncm o caminho aspcrrimo glorioso partido progressista, sendo o A penna com que é escripto tem Nâo aconteça com este-objecto, co-
"“\--'SEU,7-\0 “RL-\MENTÀR-'-SEC- da politica, onde as consolencms hon- presidente do centro do concelho d'A- no bico d'ouro as luminosas scintilla- mo com outros tem acontecido. Pela
Çio ;marron.i.-SE('ÇÃO LIT'I'ERARIA: raias recebem os golpes da inveja, que gueda. Sem ambições, foi partidario ções do sol, e elias são a sombra terri- nossa inercia ou por muito contiarmos
A IRMÃ I Lx CARIDADE-_A AGUA QUE a muitos consome, e que se cxtravasa dedicado, mas nunca procurou altos velmente fadada paraotfusem-em com- na justiça, a que temos direito, temos
m. --A ESTRANGEIRA, por' ”mmol nas arremettidas dos jornaes e na lo- cargos, porque estimava mais a sua plotameote os 'insigutflc'rlnte's deixado perder, o que de muito inte-
'-Á,_... i. Jun_ . - ' -' - ' r 7 . ° . .A7 nr. PAR'IE 01'1 IU 'U RFPO quaculade da tribuna pai lamentar. modesta prohssao d advogado. Em quanto, pois, o Parlamento as. resse poderia servir-nos.

arroz-no.--FOLHE'rmz Ivaxnof: OL' 0 Em politica como em tudo mais, a Amigos íntimos do sr. dr. Silva sim batalhar e combater tera não só Depois quando mais tarde lamen-
Rnounsso no CRUZ.\DO.-CORREIO DE cstrada direita foi sempre a. mais cur- Pinho, de quem recebemos sempre as a nossa estima e a nossa,consideração tai-mos &5,1103383 desventuras, como

_Ltsuom ta. As curvas podem llllldlr o cami- provas mais obrigautes, não podemos mais distincta. mas ainda a de todos tem acontecido com Olltras coisas, já
~ nheiro, nao o descoroçoando na sua pe- deixar de expressar o nosso profundo os homens de bem, a de todos os cara- sem remedio conheceremos o erro e

regrinação. se momentaneamente sentimento pelo seu trespasso, e a toda cteres nobres e generosas, a de“todas mutuamente nos exprobraremo's d'essa
lhe não desVigoram o espirito, o can- a sua ex.“ familia enviamos os nossos as consciencias illibadas e impolutas. tão censuravel inercia, causa de mui-
saço, proveniente do augmento da dis- sentidos pezames. Pena é que nem sempre obedeça tos dos nossos males.
tancia, Oprimil-o-ha, prostrando-o a

ás indicações de COIWBHÍWCÍM da PO' P01' um feliz acaso chegam““ ás'final. E' oque succedcu ao sr, V. Mop- ÂNTOMO JM “WINS litica, em que o sou director sentou mãos o n.“ 86 do 2-" 3mm da Aurorateu-o depors das contradictorias exph- O partido progressista acaba de Praça› 00m “3° grande "imagem do do V0“9“› “091190“ jornal de! Vou'cações das. suas duas_ epistolas,.qne perde¡- um dos seus mais dedicados partido progressista, e que o seu espi- zella, correspondente-ao dia 17 'de
nunca dev1a ter escrlptO, pl'mCIPal- amigos e um dos seus correlígionarios rito umpoucochinho índeimdente "em março- Nesse mo deparamos com um'mente a ultima, porque o pagamento mais valiosos e ppesmnteg, sempre se umolde á disciplina parti- carta, que passamos-a transcrever:
dos _contos era da excluslm 1'85- Pela hora da noite falleceu hoje dal"?- êssm¡ éa POÍSv th fMM“IÕ'Pk** Caminho de ferro do Valle 'do VWW:pousabihdade do governo, &Mb-fra 5- pelos effextos de uma pneumonia dupla “a Justiça á allCtOl'Ídürde do 5011 00m- e a conveniencia de entroncamento

Oleüto- o nosso amigo e leal camarada o sr.

, , a ' . ' .1 .
°c).\. tivesse sido o ulâtor do pl cter, nem por ISSO podemos concordar, com o cam¡qu ¡ie/'erro do

Iorque, am a quan o estivesse de- Antomo José Marth, dlgno vereador ou deixar sem reparo umas insinuações ¡nm-te em Aveiro
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GOMES“) DiSTRlCTlL

RESUMO nas DELIBERAÇÕES TOMADAS

En snssio DE 3 nn ABRIL DE 1889

Deferiu o requerimento de D. Be-

nedicta Regalla de Vilhena, d'esta ci-

dade, em que pede a rescizão do con-

tracto que fez acerca da menor desva-

lida Maria Joaquina, deliberando-se

mandar novamente dar entrada no

azylo-escola a referida menor.

Deferiu o requerimento de Julia

Augusta, @esta cidade, admittindo co-

mo alumno externo gratuito da secção

Barbosa de Magalhães do azylo-escola

districtal a seu filho Abel, de 9 annos

de edade.

Deferiu o requerimento de José da

Maia Junior, d'esta cidade, para ser

admittida como alumna externa gra-

tuita na secção José Estevam do azylo

escola. districtal, sua filha Emilia, de

7 annos de cdade.

Deliberou representar ao governo

pedindo a classificação como districtal

da parte da_ antiga estrada'municipal

de Estarrejaa Vouga, comprehendida

entre S. João de Loura e Vouga.

Deliberou responder ao oñicio do

ex.” sr. governador civil d'este distri-

cto, de '2 do corrente, para este ma-

gistrado o communicar ao ex.“ sr.

ministro do reino, que a Junta Gel al

d,este districto não precisa mais do

lot, e não haver n'esse 'dia 'cavallinhos

de pau para entretenimento do rapazio.

E deram assim em droga os comi-

cios em Aveiro. Tanto abusaram do

meio, que o publico exijoou-se, e apesar

do recrutamento feito á ultima hora,

pelas tavernas, havia frio de rachar

nos armazens do si'. *Pereira Junior,

tal era a baixa temperatura, que os

oradores importados não conseguiram

aquecer. ^ ' -

Assistiu o porco sujo do Cojo e

duzia e meia de estudantes; que -foram

na alheta do mestre. E mais não disse,

apesar da exportação de pétas dos ora-

dOrcs, cujas pataratices “foram assoa-

lhadas nas folhas rcpubliqueiras da

capital. ' '

Papalvos. - Um papalvo

qualquer, da. força e do valor do casa-

cão e do jayme, veio ao Diam'o-'de No-

tícias com uma rectificação' mentiroso.

ao telegrammaqned'aquienviou aquel-

le 'jornal o seu respectiva'oorrespon-

dente. Com que sntâo,~-seu d. qhicho-

te, essa, coisa que vossa ahi fizeram,

seguindo os são¡ exemplos dhldei w Be-

laâ, foi onnnis leitmrdinniiamente

concerrido 'que é possivel imaginar-se,

e o que tendes visto de mais completo

em toda a vossa vida l Confessae, des-

graçados, que jamais visteis alguma

:tdos aqui, lhe still-tirem á, face as de parochia, os commerciantes, todos

ultimas alfrontas e as ultimas in- os cidadãos em geral dlestes dels con-

gratldões- i celhos devem unir-se e representar aos

  

   

   

  
  

 

     

  

   

  

 

    

 

  

  

     

   

   

   

   

  

   

  

 

  

       

  

   

       

  

  

  

   

   

    
  

    

   

 

  

"Em

Minoru tnlsronns

i O sr. Vicente R. Monteiro, bacha-

relrem direito, antigo governador civil

de Lisboa, antigo director geral do

ministerio dos estrangeiros, antigo mi-

nistro de Portugal na côrte da Hollan-

da, vogal do conselho fiscal da admi-

nistração dos tabacos e representante

do circulo plurinominal da Guarda,

escreveu uma carta, notavel pelo as-

   

sumpto, e ainda mais notavel pela. in-

tenção, dirigida ao presidente da ca-

mara dos .si-.s. deputados, na qual, de-

clinanlo o man-lato, eonsignava um

protesto contra o pagamento da divida

dos tabacos, paga pelo estado na im-

p)l'm.lldi:t «le 441 contos do reis. Era

este ha tcnpo o campo de batalha.,

escolliilo lea opposição, para, comba-

ter o govcrn), sl: quem o sr. llmteiro

sc dizia. amigo e corrcligionario.

lÍni .lis razões invoca, las por

ex.1 *insistiu e n ter sido relator da lei

dos tucanos, e ser cunhado dc um dos

iiquidatarios Illhunllíh divi-ln. Assim,

n.) seu entender, nun-_za faria obra que

po lesse aproveitar al sua familia, para

que clla sc locnpletasse coln o seu tra-

balho, com qlltflJl'iI da sua dignidade

pessoal ou politica.

r: para cJ'l'roborar a sua opinião,

azli.:ionou, que a petição dos interes-

sados' não lhe fora presente na com-

missào dc fazenda..

   
monstrado, que este ultimo fosse con-

trario á. interpretação qne lhe deu .o

poder executivo, nenhuma responsabi-

lidade lhe caberia como relator. E qn.m-

do assim fosse, a sua obrigação como

politico Consistia ezn não tomar parte

nos debates, nem emittir voto sobre o

caso para não atraiçoara sua Conscien-

cia, nem põr em duvida a lealz'lade do

seu caracter como homem partidurio.

[Teste molo proccdernt correctamente,

não se prestando a scrjog'uctc das fac-

ções. Nao iria contra os seus amigos

politicos, mas tambem nào os auxilia-

ria n'nma campanha em que lhe pare-

cia que a rasào nao estava do lado

dlelles. Seria esta a nossa linha de res-

peito, que por caso algum quebraria-

mos.

Mas, com magoa o lizehnos, fez-se

ahi o contrario, e nós que somos de

outra temper., e a quem não scdnzcm

as lantejoulas, nem as blandicins, que a

outros fascinam, estranhamos que haja

da camara municipal d'Aveiro.

A dôr que nos surprchcndeu é tão

jfnnda, que não póde exprimir-se com

ipalavras. Succumbidos perante o gol-

,pc tremendo que a morte descarregon

sobre um tão vigoroso correligionario,

acompanhamos com a saudade que se

não extingue os despejos do que sou-

be ser exemplo de lealdade e modelo

de virtudes cívicas.

A todos os seus enviamosacxpres-

são do nosso enorme sentimento.

_+_

.l0 c l'llilillilillb ›

No nosso proximo n.° publicaremos

o brilhantissimo supplemento*que no

domingo nos den este nosso prezado e

illustradissimo collega.

Ao justo agradecimento que essa

transcripçao revela, pelo modo digno

o alevantado por que ali se falla do nos-

so querido e venerando chefe, o sr.

conselheiro Manuel Firmino, acrescen-

 

   

  

   
   

a respeito do caminho de ferro do Val-

que o Parlamento dirige a0- sr. 00m-

missario de Policia e a um outro ca-

valheiro a cuja lealdade prestamos cul-

to. Nem um nem outro merecem do

nosso collega tão injustas ínsinuações

e sentimos que o Parlamento encare

sempre as questões pelo lado pessoal,

quando todos temos obrigação de sn-

bordinar a nossa opinião ásindicaçõcs

dos que superintendem no-.grupo aque

se pertence. M a

Modifique-se, pois, .o Parlamento e

onça, antes de tudo, os que pela sua

edade e pela sua posição tem o direito

de aconselhar e dirigir.

_+-u-

0 CARINHO DE FERRO Dl) VALLE

' Ill) Willi

Ha cerca de um anno, mandamos

para este jornal uma série de artigos

le do Vouga. l A

Conforme o permittiam as nossas

   

    

   

 

   

     

   

_L1 SL. VC. (lu.: ,L Opposíção lançouiqnem assim se (leisc arrastar por con-

mzio da carta. do sr. Vicente Monteiro. l Sl'lemçôus co"“'m'ms á lealdade, que

c o no arma de inestimavel valor; pres- \lt-'VC 501' 3' _Pedra de toque C103 homens

tando-se s. ex.“a servir de instrumen- 9 dos Paludo* E al“ @5'35" tambem

to as ruins paixões, como se a sualcal- Portlm_a ce“âumlnos “5 “arms do' 51'-

dade de homem e de partidario fosse “Olltelrth a um““ das quites ter** de

  

  

   

dcbeis forças intelectuaes e os nossos

acanhados conhecimentos, mostramos

a conveniencia, de que em Aveiro fos-

se o terminais do mesmo caminho de

ferro. Cremos; que as razões, então

apontadas, eram as mais couviucentes.

taremos apenas que o Parlamento er-

gueu no nosso atfccto e no nosso reco-

nhecimento um tão sagrado e tão ln-

minoso altar, que jamais sentimento al-

gum conseguirá deixarmol-o esquecer.

  

  

   

interior a considerações de ordem mo-

ral, que, segundo elle, em caso algum

devia pospor.

. No 'entender de muitos aquella

cm'ta foi um desastre para quem a es-

creveu. Não sabemos a que attribuil-a.

Mas ss _motivos meramente particula-

res e de familia inlúbiam s. ex.“ de

proteger a protecção dos liquidata-

rios, claro estava que a emenda in-

troduzida no projecto primitivo, pa-

recia disposta a favorecel-a, muito prin-

cipalmente depois do que se passou

entre o relator e o ministro _da fazen-

da, como o sr. Monteiro confessa na

carta que em 17 de fevereiro dirigiu

ao nobre presidente do conselho.

' Era por tanto claro que s. ex.“ es-

tava ao par das pretenções dos seus

familiares, e n'esse caso o mais deco-

roso era dcclinar a incumbencia de rc-

latar a proposta, abstcudo-se mesmo

de \'OLar u'csta questão,jd como vogal

da commissao de fazenda, depois na

camara como deputado. Procedendo

assim, collocava-sc ao abrigo de qual-

quer suspeita, ficando em paz com a

sua consciencia. Mas poi' dc parte os

escrupulos quando ellos podiam ter

razao d.; ser, para vir agora protestar

contra os factos consuma los, cuja exis-

tencia dorivava exclusivamente da sua.

obra, sc é csporteza, desconsola os que

ainda. não estão eivados da chamada

Corrupção da epoca; e se é ingenuida-

de, significa que o mundo não se pren-

de já. com os testemunhos serodios, de

quem pelo menos conhece as chicanas

do foro, como cansidico celebre, em-

bora as intenções scjam as melhores

do mundo.

As Cousas são o que são. Escusado

Scra't tentar dar-lhes feição mais acen-

tua-.la. li se o relator da lei dos tabu-l

cos conhecia, como confessou em feve-

rciro, aqnclla antiga. prctcnçào c se o

ministro lhe expoz que a emenda ao

projecto traria como conclusão o pa-

gamento dos 4:40 contos; porque se

prestou s. cx.“ a incluil-a no seu traba-

lno e a sustental-a perante a canmra?

t) logico era recusar-se abertamen-

te a relaxar a proposta ministerial, ou

«murilo por obediencia partidaria ti-

vesse aceitado a incumbeucm, coni-

pria-lhc regeitur a emenda, levantando

ahi a questão, para não favorecer as

pretcnçàcs da. familia.. ldraentào e nào

agora, que devia surgir a sombra. de

 

Certo causado ao seu signatario gran-

des amargos de bocca, porque é a

prova provada da (locadencia da epo-

ca, e de quanto é falsa a apreciação

qne alii sc faz dos actos dos individuos,

sempre que isso aproveite a intuitos

facciosos.

Conforme o parecer da opposição

o sr. Monteiro é um heroe. Não admi-

ra. A sua carta de õ do corrente foi

a lança do partho. Arremeçou-a, ao a-

bandonar o campo de batalha, de en-

contro aos seus camaradas da vespera,

d'aqnelles a cujo lado tinha combati-

do, e de quem havia recebido demons-

trações d'alfecto e de leal confraterni-

dade. Tentou feril-os, a elles que o

honrar-am com a sua confiança, que o

encheram de considerações, que o po-

zeram primeiro em evidencia., quando

o sen nome era apenas conhecido no

foro da capital, onde contava pequeno

numero de clientes.

Triste, bem triste a situação a d'a-

quelle homem, que não teve a coragem

precisa para arcar com a msmnaçao

torpc de aniversarios pouco escrupulo-

sos, e que nào soube resistir á fraque-

za do momento, annullando-sc para a

familia, para a politica c para o paiz,

e nbora por :io-inte os que até aqui lhe

mio rc-peltatmm ns intenções procu-

rem cobril-o de dores, como os .sacri-

licudores antigos faziam as victinias

qu- iam immolar!

_.___._.._.__ _

lili. .lib'ü JOAQilll IM SILVA “Mid

Fomos dolorosamentc surprehen-

didos com a, infausta morte d'cste nos-

so querido amigo e muito eeniderauo

cavalheiro, um dos mais distinctos e

importa._tes do concelho d'Agueda e

do districto.

Uma antiga lesão cardíaca poz-lhe

termo á. existencia na sua apras'ivcl

vivenda de J afafc, freguczia de Maci-

nhata do Vouga.

A sua morte é sentida em todo o

districto, porque o sr. dr. Pinho gosa-

va de muitas e gcraes sympathias,

porque era para todos um_ coração

aberto, um amigo dedicado e obse-'

quioso, e um benemerito. A sua alma

extremamente bcnevola e tranca sen-

tia prazor em praticar o bem, quali-

dade esta que muito o nobilitava. Do-

tado d'um caracter jovial, cavaqueador

ameno e muito humorístico, vivia con-

  

Uatào, que todos respeitariam, sendo tente no seu dilecto Jayhj'e, com os li-

nós dos primeiros a louvar-lhe a isen- vros de direito, com 'os jornaes, e com

ção e o desprendimento. Mas a carta os parceiros, que ali iam tazer-lhs par-

.- _sbt Invw~ em”- ,

Que vulto gigante e portentoso é,

na verdade, Manuel Firmino, e que

vastissimo numero de esmolas e favo-

res é preciso ter distribuido por esse

mundo ióra, para crear um tão cresci-

do numero de blg-ratos, de inve-

josos e de infames!

Que homem extraordinario e que

collossal columna é esta, que, para só-

mente poder dizer-se que lhe tentaram

escavar os alicerces, é preciso reuniões

de natureza assim!

Que natureza previligiada e que

assombrosa alma é esta, que, com o

perdão nos labios, apenas se permitte

votar ainda aos seus infamadores co-

vardes a compaixão do desprezol

Que coração magnanimo evque lu-

cidissimo espirito é este, que, depois

de tanta calumuia e de tanta infamia

arremessada pela canalha; depois dc

tanta afronta, consegue ver o seu au-

reolado nome e a sua alta popularida-

de mais respeitados e mais energicos l

A sua alma é maior do que se com-

prehende e se calcula. No seu seio ca-

be mais do que é possivel imaginar-se.

Se a uns casacões ridículos e indi-

gnos deu o pão da caridade e tirou

dos bancos de alfaiate reles para col-

locar a caixa do typographo ondeestá,

se ao pac d'uus miscraveis trolhas e

carpinten'os incendiarios livrou da ca-

deia e 'da Africa por processos de la-

droagcm nas torres dos templos e .ms

estradas de obras publicaspaos maru-

jos infelizes e ingratos, aos audaciosos

calnmniadores e perversos gaguejõcs,

lazaros da honra, chacaes da honesti-

dade, hienas do brio e milhafres da

dignidade alheia, roubou á. miseria de

uma vida de lama, para collocar na

posição, d'onde procuram feril-o com

as armas da insidia, do rancor e da

preversidadc.

Manuel Firmino tem na sua vida

estes grandissimos peccados, de que

nós o não absolveremos nunca. E nós

Somos os unicos juizes competentes

para julgar d'estes delictos, d'estes cri-

mes, pcis que, se com proveito unico

da sua consciencia nobre e da sua. al-

ma grande deu a mão e fez homens

áquelles que hoje incendeiam as iras

da gentalha contra elle, em desprovei-

to foi d'aquelles por quem tem o de-

ver de trabalhar, dever que elle soube

cumprirem toda a sua vida honrada e

cheia d'estes nobilissimos rasgos, mas

que mal sabia e sabe comprehender

nas horas em que a angustia c a des-

graça batem á. porta dos infelizes, á

porta dos ,que procuram e sua, para,

ra de tratar tão impertante' materia.

  

   
  

    

   

  

   

   

  

tratado e não falta quem, dotado de

conhecimentos technicos, advogue as

mesmas ideias. ' '

ca saude e a nossa falta -de conheci-

mentos obrigaram-nos a imterromper

a serie de taes artigos.

tento, de continuar a tratar de mate-

ria, logo que pudesse-nos aquando se

nos oii'erecesse ensejo para isso.

pensamento.

dade nem o interesse pessoal, quando,

a favor da nossa terra, pegamos na

amor á verdade e pelo amor já. terra,

deve ter o seu termina.: em Aveiro.

esta cidade, ,mas tambem' para muitas

das terras dos districtoà ' Aveiro e

Infelizmente, não estudios á'altu-

Indivíduos mais habcis tem d'elln

As obrigações domesticas, a pou-

Não desistimos, comtudo, do in-

Parecerá utopia a alguem o nosso

Não importa. Não nos move a vai-

penna ou levantamos a nossa debil voz.

Apenas somos levados a isso pelo

em que nascemos. .

O que, porém, a alguem poderá

parecer uma ut ›pia, tem sido advoga-

do por pessoas muito habeis; pen'-

cas tem advogado a idein,'de que o ca-

minho de ferro do Valle do“Vouga

E' isso de vantageml'não só para

Viz'e-n, nas quaes deve passar \aqtiella

importante linha.

Parece-nos, que a cidade de Vizeu

e as villas de S. Pedro ' do Sul, Vou-

zella e Oliveira de Frades, 'grande uti-

lidade devem ter com~isso,:como a te-

rão as localidades, ,que ficam ao nas-

cente dlAveiro. A x --

Perto d'esta cidade fica-avillade

Ilhavo, mais pepnlosa, que muitas ci-

dades e onde, além dioutros' ”estabele-

cimentos, ha a importante, fabrica da

Vista Alegre. Desta fabrica são, to-

dos os dias, despachados na estação

d”Aveiro grandes remessas; de louças

para diversas localidades. Ora, se a

villa de Ilhavo tambem 'pode lucrar

com o tcrminus do caminho de ferro

em Aveiro, não menos lucrará o mes-

mo caminho de forro, visto que, por

a estação de Aveiro podem ser despa-

chados para as duas Beiras não só os

productos da fabrica da Vista. Alegre,

mas' tambem os productos da pesca e

outros do concelho de Ílhavo.

Nós entendemos, que oscoucelhos

de Ilhavo e dc Aveiro devem envizlar

todos os esforços, para que desta. ci-

dade seja o termimts do caminho de

ferro do Valle do Vouga.

As cantoras munícipes, as juntas

 

   

  

     

   

     

  

  

  

Vouga) e para o justificar, apenas citarci

_ ciso quo nos wnformemos. Primeiro que tu-

Sr. redoctor.-"E' sempre com amaxima

attonçâo e interesse que leio o seu jornal

Aurora. do Vouga o principalmente quando

n'elle vejo alguma local, referente a qual-

quer melhoramento dc Lafões. Ora diversas

-vezes se .tem elle referido a caminhos do

ferro, sendo um de \'izeu a Recarei, outro

do Esmeriz a Mangualde, ambOs atrorez do

Vouga. em direcção ao Porto, e ainda outro,

o do Valle do Vouga?. . . uieste caso, sito

tres. Muito bom. A meu ver, attondendo a

que essa zona de Lafões so acha desprovida

de vias acccleradas do transporte, qualquer

d'elles será muito bem accoito, põrque do

mal, o menos; mas assentemos bem, qual

dos tros é o que mais convem a Lafões to-

mando na devida consideração as precisões

presentes e futuras d'esso Valle ?. . . A dis-

cussão o dirá.: mas havemos de nos conven-

cer qne é o do Valle do Vouga, por ser este,

o que mais se deve preoccupar a favor do

commercio, industria e agricultura. e, como

v. . . sabe, sào estes tres elementos que, polo

seu conjuucto, fazem a felicidade dos povos,

ou o que convem a uma nação da qnal a

sua divisa é a-prosperidade.

Já quo eu me retiro ao caminho do ferro

que inabalavelmcnte dove ser o mais util

para Lafões, permittaeme v. . . que amplie

o meu pensamento quanto ao entroncamento

d°esto caminho de ferro, com o caminho de

ferro do norte, visto que n'este ponto cou-

sistira parte da sua precisa conveniencia.

V. . . sr. redactor, não acha que o en-

troncamento dicste caminho de ferro) cm

projecto) devia sor modilicado'3. . . Certo da

sua resposta no atiirmativo, attenda a ex-

posição que passo afazer-lhe, couvictamouto

lhe digo que oxdeve ser. Eu, sr. rodactor,

por forma. alguma desejo concorrer com o

meu escripto para desagrado d'algum oppos-

to pousar ao meu, mas não obstante isto,

cnmpro o meu dever, dizendoo que entendo.

Por este justo motivo, peço venia para.

dizer que o entroncamento do caminho de

ferro do Valle do Vouga, com o caminho de

forro do norte, deve ser em Aveiro (toz do

que Aveiro no futuro hade ser um centro do'

cemmercio importante e hade ser um porto

marítimo de grande movimento, visto que

para isto se prepara--espemndo melhor

sorte. Alémdlisso tambem é justo que se

saiba que tanto o Porto, como Lisboa, de-

vem irmãmente compartilhar d'este beneficio

em attouçâo ao seu commercio', que, como

já. disse, ó um dos tres elementos, e que de-

ve, ein primeiro logar, ser attcudido pela_

siguilicação que tem, e muito precisam os

agricultores d'esse vslle, da concorrencia

d'ella. Como o sr. redactor sabe, em empre-

zas de construcção de caminhos de ferro, de-

ve sempre ter-se em vista o seu futuro, na

parte dos gOVornos, cisto para. se não dar

o caso de mais tarde haver necessidade do

salvar os capitalistas em prejuizo do todos

nós. Portanto continuarei, dizendo_un o

caminho do forro do Valle do Vouga a en-

troncar em Aveiro, tem immeusa razão pa-

ra. ser construido; e creio piamente que, pes-

ta a concurso a sua construcçào, não faltará

quem queira que lhc soja adjudicado sem

subsidio algum, por ter a. certeza que terá.

n'elle a. preciza garantia de rendimento do

capital. Ainda mais, a vuem diz, e talvez

continuará. dizendo que. o caminho de ferro

do Valle do Vouga não convém; que 0 mais

conveniente é o que lhe passa junto a por-

tal. '. . mas, sr. redactor, o que se lhe lindo

fazer, se elle não pode passar a porta de

todos quantoso desejam'r. .. por isto é pre-

do dove ser attendido o bem geral.

Se consultamos o mappa do reino, se

consultam'os os homens competentes, um e

outras justiticain que tem razão de ser feita

a cousa-noção do caminho de ferro do Valle

do Vouga. com o entroncamento em Aveiro.

Sr. redactor, termino esta já. bastante

longa dizendo: que sendo certo' que cada um

filho do 'Lafões é um valonte liel soldado

para defender a patria, tambem thado ser

certo que cada um iilho do Lafões hadc ser

um valente e iiol patriota para defendar a

coustrucção do caminho de ferro do Valle

do Vouga. Portanto, uuamo-nos; quea união

e a razão, nos dará força.

Lisboa, 1:3 de março de 1889.

Pinto de Azevedo.

Esta. carta vem corroborar as nos-

sas asserções. Não precisa de commen-

tarios-epor si mesma serecommeuda.

U seu auctor é, por todos os moti-

vos, competente para tratar da matc-

riae muito nos congratulamos, com

que elle seja das nossas ideias. E di-

zcmos isto aueuos. por vaidade, que por

91901' patria. "y

  

   

  

que 15 p. c. addiccionaes ás contri-

buições geraes do estado, para fazer

face aos seus encargos, desde que se

lhe mantenha a faculdade de _exceder

esse maximo tanto quanto chegue para

os encargos annuaes dos tres empres-

timos contrahidos pela mesma Junta.

l'or proposta do si'. presidente de-

liberou-se consignar na acta um voto

de profundo agradecimento ao ex.“

sr. conselheiro doutor Castro Mattoso

pela sollicitude e dedicação com que

tem advogado perante o governo os

'progressos d'este districto, c principal-

mente o deferimento da representação

de 12 de maio de 1886, em que esta

Commissão pediu a construcção da

Ponte de S. João de Lom'e sobre o rio

Vouga e suas avenidas, que acaba de_

ser ordenada; delibsran'do tambem a-

gradecer ao ex!“ sr. ministro das obras

publicas o deferimento que se dignára

dar á mencionada. representação.

m

ü
;Notas da. carteira..-

Completou hontem um nuno o filhi-

uho do nosso querido amigo e college.

Firmino de Vilhena, a quem enviamos

os nossos parabens.

_ E' no proximo dia 1-1, o anui-

versario _natalicio do nosso bom amigo

e digno 'escrivão e tabellião diesta co-

marca, sr. Severiano Juvenal Ferrei-

ra. Os nossos sinceros parabens.

- Vac brevemente á. capital o di-

gno e zeloso director das Matrizes d'es-

te districto, sr. Barros Lima, com sua

Ex.“ Esposa e filhinha.

_ - Está. em Aveiro o nosso_ preza-

do collega sr. José Eduardo d'AImei-

da. Vilhena, qne tenciona passar aqui

a Paschoa.

- Tem passado ligeiramente ín-

commodado da garganta o'uosso que-

rido amigo 'e' illustrado redactor do

Parlamento, sr. Fernando _de Vilhena.

- Nas ferias de Paschoa deve vir

passar uns diasentre nós o aplicado

academico da Universidade e nosso

amigo, sr. Francisco Couceiro.

-Fez tambem annos no dia 6 uma

das ãlhinhas do nosso dilecto amigo

e illustre deputado da nação, sr. dr.

Barboza de Magalhães, a quem abra-

çamos.

- Partiu para Arouca, em servi-

ço. o nosso amigoeactivo director dos

correios n'este districto, sr. commen-

dador Joaquim José dos Prazeres.

Comioi0.-O que ahi se effe-

ctuou :no domingo passou quasi desa-

pemebido para a cidade. Pequena con-

correncia, e ausencia total de enthu-

siasmo, ainda nos promotores da ren~

nião. Presidiu . . . sabem qnem ? O sr.

Jaime, o que se dizia progressista, da

escola dlüliveira Martins, e isto quan-

do aquella manifestação era exclusiva-

mente' contra o 'illustre ministro do

reino, que é o chefe do partido pro-

gressista!, . . E ,depois o sr. Jaime

associado aos republiqueiros-. i . Um

cumulo em politica, este tratador dla-

boboras e feijão carrapato. Um jaime,

este alho.,

Vieram fallar os srs. Consiglieri

Pedroso e Terenas. Diz-se tambem que

fallou contra o governo, o sr. Regalla,

que _é tenente da armada. Excellente

moi-.lodo attestar o seu amor pela dis-

ciplina, De braco dado'com os repu-

bliqueiros, evidenceiaassimo seu _res-

peito pela ordem e 'pelas instituições.

Fiasco e completo, o tal zuectáng.

Os ociosos e curiosos deram pequeno

contingente ao espectaculo, que era

gratuito, oque devia attmir a concor-

rencia dos que nada tinham que fazer.

Pois nem assim c iamon .gente, não

obstante tops: fechado otbeatro Dal-
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episa. Parvo entre os mais pai-vos ly-

nos e jaymes, consciencia de casacões

e ñgueiredos, o que «foi o que

menos espera-vas, e se o que melhor

tendes visto é o que se ahi fez, podeis

com propriedade fazer a' historia dos

meetinguoiros da vossa .raça. Vamos

pois, perpetuae a vossa especie, 'im-

mortalisae o vosso nome, ó democrati-

cos rosalinos. .

Benn t'eito!--Um pateta, que

dá ahi pela alcunha de Chora-migas,

levou no domingo ao armazem mal

cheiroso do Rocio o tão tallado Joa-

quim Ghia, a quem mandava dar pal-

mas, quando os seus gratuitas defen-

soros berravam contra as auctoridades;

mas. o mudo, emvez de juntar as mãos,

collocou-as em cruz sobre ,o peito, co-

mo S¡ Francisco. . . Iableau!

Agradecinnento. - No

jornal do Minho que se denomina Ma-

ria da Fonte, e que é propriedade do

nosso muito presado amigo o sr. Azeve-

do Coutinho, encontramos o seguinte:

r Azevedo' Coutinho,altamente penhorado

parareom os ex.m°" srs. dr, Manuel Pereira

da Cruzwo tenente Julio Augusto Ferreira,

que em Aveiro prodigalisaram oamais assi-

duos cuidados a sua mulher, tratando-a ,da

grave enfermidade que' ali sotfreu, e de que

sea-acha, felizmente, qua-;i restabelecida, agra-

ddceàlhee aqui, mais uma vez, reconhecida-

mantra-.todas as ñnems de que se confessa

devedor, e pelo que lhes sera sempre grato.›

Representação. Ã- _Foi

hontem 'apresentada ao sr. Director

das .obras publicas do districto, por

um cavalheiro d'esta cidade, uma re-

presentação dos habitantes de Sanga-

lhos, pedindo que se rebaixe uma va-

leta da estrada. _que liga aquelle logar

com Anadia e Aveiro, e que prejudica

a saude publica, porque represa as

aguas que o sol depois deteriora, pro-

duzindo miasmas pestiferos. _

O digno Director ,das obras publi-

cas, zeloso como é pelo bem publico,

terá. em consideração o pedido e pro-

curará satisfazel-o com a_ brevidade

possivel. E' o que podemos atñrmar.

Comidioem Peniche(

-- Houve no domingo proximo_ .um,

grande comicionos paços do concelho,

presidindo o sr. dr. Zagallo, para soli-

citar do governo desenvolvimento nos

trabalhos publicos, e de sua magesta-

de a rainha donativos tendentes a mi-

norar a fome, ,que grassa entre a clas-

se maritima. Deram-sc ali enthusiasti-

cos vivas asuas magestades, ao gover-

no e ao deputado sr. capitão Machado.

Estes comícios compreheudemos

nós. Dos que por ahi fazem garotos e

pedantGS/ com_ o lim unico,- ,de sem

ruins paixões e baixíssimos intuitos~

dos que só servem para patentear a.

propria fraqueza e a torpe hcdipndez

de quem os promove, esses,... _despre-

za-os e cscarncce-os a melão sensata,

tlhsoluçâo equitati-

va. e justa.-O sr., ,governador

civil _de Coimbra approvou os estatu-

tos da Associação dos Bombeiros Vo-

luntarios d'ali, dispensando-os do pa-

gamento de sello, e pela secretaria dos

respectivos emolumentos.

Para Associações que tem o cara- i

cter humanitario _e socialmente presti-

moso não pode nem deve haver resolu-

ções opostas ao que se fez em Coimbra.

E* justo pois o acto praticado pelo

digno magistrado. A A

Ateísta-_Na decisao. are-
sar do mantempo, aindao 'local do

'Rocio foi concorrido por gente de ,fora ,

da. cidade, _vendendo 'ainda os feiran-

tes que ali se encontravam. ›

Beneíício do actor

D¡as.--E;' hoje no ,theatro Infante

l). Affonso, ,do Porto, o beneficio do

estimado actor., Dias. DÍaq'ni vão al-__

guns amigos assistir á. sua feata _artis-

tica, quepromette ser_ muito ruim



Notícias de Pombal. relação de Lisboa, nomeado viee-pre- celho de Sinfães. As qualidades a que

_Em 4.--Teudo a Santa Casa da Mi- sidente da mesma relação. satisfaz são as seguintes:

1

   
ricoif "sta vi Maria juiz da tcmjcnrvas de raio inferior a

a mogi¡ "Ceasa .ga ex. tr.“*Dr relaçãoslo Porto, É”“ _ã fall ogcome re- 150 'meti-od:- Eutríe curva. c contra-

Emilia ' ' ,z generagamente lhe ,oñ'e- quereu, partia relação de Lisbon. curva os alinhamentOs são superiores

Fortunato Thomaz de Sousa, ap-_ a As maiores pendentes são

provado para pjudaute' do de &Gg-1. Entre pendentes de sentido

do tribunal decomercio de Guimarãesacontrario o menor é de 100

Antouió José Ribeiro. confirmada' metrosl As estações estão projectadas

a sua nomeação para sollicitador ri¡ em ,patamar dc mais de 300 metros. A

(Social-ca de Bananal. = , maior pendente em tu nneis, é de 0,023.

_ Joaquim,da,Roeha Barbosa. idem., 5.' os tuuueis da secção, _mas de

Naufrágio-AAgencia Hal" 'paquenaextensão Os dous primeiros

vas eommunicou ha dias a noticia dlum são em horisontal e os outros em de-

uaufragio, suecedido nas alturas de olive. Os viaductos de pedra são: em'

Dunkerque, edu qual sesalvonopzin- Bouças,.em- Douim, em ValleSecce,

cipe Napoleão. Os jornaes francezds em Jogas, em Comes, em Luzio e em

trazem os seguintes promenores: Covas. Os viaductos de ferro são: em

Havia. no um): uma, grande can-ação_ O Paradiuha, CLI) Chadrua, em Chieira,

vapor Cmadcssa (lc ”Marque tem. \rer e em_ Chamusca. pontes-

receu, para já'ellafübvinátallar o hospital

da mesmo Santa'íãasa, foi este effecti-

vameuto installado em 'o novo edificio,

no 22 dopcorrenteLpelas 11 horas

da seguida ;i instalhçâp,

a deitam

22 pobres'

villa', 'construido de and¡ de bacalhau;

pão e vinho, tudo com muita abun-

dancia, e em quanto duro'i a refeição

dos pobres tocou &phylarm mic¡ Pom-

balense, a qual, desde o principio até

ao tim, abrilhantou esta festa eminen-

temente sympathica. Assistiram ao

acto da ,install-amami convite deme-

(le .. 2:500â000 reis. A fiscalisação fran sómente em, roubos! @genero se que pertence á camara municipal o

da :iit'andega foi depois a sua casa Lle lutam-ias, homem se'fñ pudor'fjudeu resolvel-a, mas que o governo pôde

n'nufiazunjda baixg'p, apreheudeu-lhe' errante, gcymiiio do covarde assas- ,tambem providenciar em casos epide-

mais 'relogios queêítíâaam sido intro- sino do -malfailado'àhamillae do assal- micos. O sr. presidente do conselho,

duzidos em Lisboa por um irmão d'a- tante á casa do Baião Paúl, fautor- sustentou _que o governo apenas tem

quelle passageiro, ~ de lado-oeiras, _genuíno communistamau recuadó em questões de pura adminis-

V - Na' semanañpdn elfeçtuaram-se cidadão,figurão analphabeío, encerrados tração. Disse que a elevação dos pre-

aqui aprehensíõegsidegeneros des- de processos, desmado Ícaro, factor ços dos-cereaes nos mercados produ-

caminbndos aos direitos no valor apro- da corrupção, que tem as'mãos tintas ctores, haviam eontradiado a execução

ximado de 1:80939'00 reis. em sangue humano, ladrão_ do muniel- da lei sobre os cereaes approvada no

-- Foi mau_ - _ _abrir concurso pio, de. anne findo. O governo não era culpa-

para dantes, do exercito Do dr. Pacheco disse o seguinte: do d'esse facto. Declarou que o gover-

com o posto de“ “Mentes, e gi'atiñca- raça escalando, assassinos, ladrões do no apresentar-ia' ainda na actual sessão

ções de 50§l000 reis meusaes, acaban- ¡Lespanhol que 'matastes em casa, etc. legislativa, propostas de lei relativas

do wo praso no :dia 15 do corrente. Por aqui se póde avaliar os insul- á questão dos eereaes e á salubridade

4-'- . Y. tos dirigidos ao dr. Firmino, dr. Vei- publica. Susteutou que em Lisboa não

__."""" ga, Delegado, Salgado Carneiro, e ou- existe epidemia alguma.

(lr-“TA ”E “um“ tros, a que não damos publicidade por O sr. Thomaz Ribeiro estranhou

4 DE "ABRIL DE '18,89- falta de espaço. E mutatis mutandis que o governo se apresentassen'aquel-

A . .Mwmospom as nossas ama- quasi amesma coisa. la. camara depois de ter-recebido a
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~ as BEGoiuAs DE FOLHAGEM

ORNAMENTAL

A cultura das Begonías como plan-

tas de sala, não é tão diñicil como a

muitaspessoas se ninguna. Os cuida- _n

dos especiaes que requerem estas plan:

tas ornamentaes, consistem em fazer o

contrario do que muitos aconselham;

isto é, dar-lhes muito pouca humida-

de nas raizes e no ambiente, eteremo's

as nossas Bege-nias viçosas, cheias de

vigor e apresentando com todo o bri-

lho a sua folhagem curiosa de variada

fôrma e colorido. E, isto o que a nossa

longa pratica nos tem demonstrado, e

foi isto mesmo que fomos encontrar

no gabinete de trabalho do sr. Souza

za, as principales auetoridades do con-

celho, srs. juiz de direito, delegado,

presidente da camara, administrador

do concelho, emanueuse da adminis-

tração, e muitos cavalheiros, entre os

quaes se contavam os srs.: dr. Lucas

Leitão, 'Glúlherme Veiga, Manuel Ro-

drigues Martins, Antonio Rodrigues

Noronha, Antomo João Gonçalves,

Antouio Mendes Lima, Heitor Card_ -

so, Manuel Novaes Ferreira, José Ga-

ribaldi Pessoa., Antonio Bernardo Sa-

raiva, e muitos outros. A' meza servi-

ram users. dr. Joaquim Ignacio Car-

doso Pimentel, provedor da Misericor-

dia; Manuel Augusto da Conceição

Cardoso, secretario; Joaquim José Pi-

menta, e LiuoNunes de' Barros, me-

zarios. Possuo agora a Santa Casa da

Misericordia de Pombal um edificio

magnifico para hospital, e como será.

ditñc'il encontrar out-ro em terras da

mesma ordem. Pena é que os seus as-

sás limitados rendimentos lhe não

deem ,margem para admittir maior

numero dp doentes, e prestar sóccor-

ros a. todos' os' desgraçado¡ que d'elles

precisam HOan pulsa: virtuoso e cn-

ritativa senhora que tio generosamen-

te quiz contribuir -paravoallivio dos

infelizes. Que elles lhe, paguem em

bençãos, o beneficio recebido, e quests

lagrimas euxutas de muitos olhos se-

jam e recompensa da bos. e _santa obra'

que praticou. , ~

'Emuscripções-Sâo
da

;Soberania de _4 as seguintes noticias z

-Foi julgado na segunda-feira no

tribunal judicial Antonio Augusto Lei-

te, estucador, que era acenando de ter

otfendido corporalmente seu \pai João

Evangelista Cardozo. Não se tendo

provado a accusação, foi o reu absol-

vido. -

~Gertrudes Negaes ia na segun-

da-feira a. entrar no tribunal, para. ros-

ponder a uma. policia correcional por

ter puchado por uma navalha para a

mulher do sr. José Gomes Soares. N'es-

sa occasião, porem, cahiu sem senti-

dos, e o digno juiz d'esta comarca mar-

cou o dia d'hoje para julgamento.

_Chegou hoje a esta villa, vindo

de Lisboa, o nossoamigo .o sr. padre

Luiz Avelino de Figueiredo, secreta-

rio particular do sr. Arcebispo de Mi-

tylene.
u

( Os Novos›.-Com este t1-

tulo vne publicar-se no Porto mais um

quinzenal-io de litteratura, de que são

redactores os srs. Domingos Guima-

rães, Horacio d'Aranjo,'Se1'aíim Lou-

reiro e Vidal Oudinot.

Na sua. apresentação diz z-Ser

novo implica aldeia de ser inoclasta,

revoltoso, intransigente. N'este meio

banal e piegas é necessario fazer vi-

brar lucidamente a notada insubmis-

são contra velhas theorias, contra theo-

cracias odiosas. Eis a que vimos. Se

ha lacunas, não as tentamos preen-

cher. A nossa acção Será derrocar, por

que aindanão tocou a capitulo nos

arraiaes onde se levantam as tendas

dos modernos espiritos, orientados n'a

correntefecduda
da moderna Renas-

cen'ça. Por isso, procuraremos, alias-

tando velhos moldes,impr_imir
ao nos;

so'jorndl uma_ orie'ptação original e

palpitautc, Consegull-o-emos ? O 'nos-

so trabalho o dirá.. E tal é o nosso 'pro-

gramina simples na apparencia e bem

complcito no iundo.
›

Média Pôrtu.

gúeza.-Sniu
o ›n.° 27 d'este in-

teressante semanario humorístico, il-

lustrado por Julio Machado, e que

contém:
l

' Estampas:-Cavacos-
-Renbertura

do Parlamento-Cs dois Becondos-

O mar-Perfis de deputados depois de

60 dias de jejum. *

' Pam littermia:--Cavacos-
O ca-

so'do allemâo--Os versos á Pepa_

Vencidos da vida--O typho (conclu-

são)-Artes e ~I~ettras.

3 Despaéhos
adminis-

trativos. -Vefilicaram-se
os se-

guintes z
.

' Bacharel Lucas da Costa Frazão,

exonerado de administrador do Conce-

lhoi'd'e Sabugal, por ter sido nomeado

secretário "da camara municipal do

mesmo concelho.'
-

' Bacharel 'Antonio Jcss Cardoso de

Barros, exonerado de administrador do

concelho de Marco de Canavezes.

' Bacharel Antonio Augusto Chris-

piniauo da Costa, nomeado para o re-

ferido logar.'

' Alberto Estanislau, exonerado a

seu pedido de administrador do conce-

lho de Grandola.
'

i Luiz Simões Marques, subdito hes-

panhol, naturalisado portuguez. _

Despachos indicia-:lhes

-Verilicaram-se os aigulntes:

"Conselheiro Miguel
Osorio Cabral,

presidente da relação de Lisboa, no_-

meado juiz conselheiro do supremo tri-

bunal de Lisboa.

l José Maria de Almeida Teixeira

de Queiroz, juiz e vice-presidente da

relação 'de Lisboa, semeado presiden-

te da mesma relação.

Çóuselhciro 'Jose Pereira, da

4

de Osteudo para Dover, navegava lenta-

mente c com asmaioros precauções, quando,

de repente, lhe appnreccu pela prôa, e a nl-

guns metros do distancia, o vapor Piu'nceza

Henriqueta, que se dirigia de DOVcr para .

_Ost_ende. Como não houvesse tempo para

que se cxecutasscm as manobras, os dois

vapores abalroarmu, A agua inundou logoa

caldeira do Clmdessa de Flandres, que'em

breve se Submergiu.

Morreram o capitão e o immediato, as-

sim como quatro passageirOS c dez tripulan-

tes. Entro as pessoas que viajavam n'osse

vapor iam o principe Napoleão, o barão Bru-

net, seu secretario, e um antigo criado,

Theodulo Castel.

Pouca gente sabia da. viagem do princi-

pe. ,A propria prineoza Mathilde, sua irmã,

com a qual o principe tem uma intima o

constante correspondencia., deixára do tor

noticia. Como o territorio franeez lhe é in-

tordicto, o principe Napoleão, que ia a Lou-

dres visitar a imperatriz Eugenia, tinha que

seguir por Saint-Gotham, Ostende, Alsacia,

Luxembourg, Namur e Bruxellas.

Logo que os dois vapores abalroaram,

o principe Napoleão, que é um eXcellente

nadador, atirou-se ao mar, sósinho, procu-

mndo reunir-se ao seu secretario, que é

egunlmonte um grande nadador, _

,Quando alguns destroços do vapor vio-

ram á. superficie, 'o principe 'aforrou-so u

uma taboa, e'stêtideu a mão ao barão Bru-

net, e conseguiu approxímal-o (lc si.

.Diirante esse tempo, o vapor Princeza

Henriqueta nmnobrava para recolher os nau-V

Eragos; avistar-am dois homens no_ meu', lize-

ram descer um bote e recolherum os.

O principe Napoleão nada. solfreu além

do frio. Não foi aquclle o seu primeiro nau-

fragio. Já. viu de perto a morto no golpho

de Salonica e uma _outra vez nas costas da.

Asia. Em uma expedição aos mares polares,

o seu .veem-Rainha Hortemia--foi surpre-

heudido pelos golos, corrido por uma. bor-

rasca, o o almirante La Ronciere lo Noury

rendeu todas as homenagens a iutrepidez e

ao sangue frio do passageiro Diz-se até que

o principe se diverte em adiantar os peri-

gos do mar. Na sua ~ viagem aos listadas-

Unidos, a despeito de todas as supplicas da

sua escolta, arriscou-se, dentro dimn bote

dc cortiça, remado por um selvagem, as

quedas do Niagara.

Nunca. sae do tombadilho do navio em

que faz viagem. Coberta com um largo cha-

pen de oleado, *a que os marinheiros cha-

mam sudoeste, nunca desce a camara, ainda

nas ocasiões de temporal, senão em caso de

absoluta necessidade. Os tologrammas, que

mandou agora. aos seus parentes o amigos,

não denunciam a menor commoção.

1\°ovo tratamento

contre a-tisica..-O dr. La-

vigan 'declara na Ihcrapeutic Gaza#

não ter observado em toda a sua lon-

ga vida clinica um unico caso de tisi-

ca co-existente com o rheumatismo.

A diathese rheumatismal exclue a

tuberculose e esta exclue a outra eu-

termidade. São duas doenças antago-

nicas, duas forças' contrarias que se

destroem. E' baseando-se sobre este

principio que o dr. Lavigau aconse-

lhe a translusão do sangue de pessoa

atacada de rheumatismo agudo na

pessoa tuberculosa. A primeira' expe-

riencia foi diñicil. Comtudo o doutor

conseguiu persuadir a um doente' ata-

cado de rheutnatismo agudo, que uma

sangria lhe seria iutil. O paciente ac-

cedeu, e o sangue foi transfuso a tres

tnberculosos.

Dois, em 4 ou õ dias, foram ata-

cados de rheuma'tismo, 'mas o terceiro

nada sodreu. Todos passam'relativa-

mento bem. Ainda' assim resta saber

se os dois atacados de rheumatismo

ficarão soffrendo d'essa doença conjun-

otamente com a tuberculose. E' com-

tudo animadoraa experiencia.

_.__.._.__

«um ur nsroi

_ 8 ne .umu. os 1889.

A respeitados estudos do cami-

uho de Vizeu a Chaves, vou dar-lhes

algumas notas a respeito do traçado,

na parte que vai da Parndinha a Eu-

tre-os-liios, e ligará Vizeu com o Por-

to. Os estudos aproveitaram a. planta

tracheometrica,levantada pelo sr. capi-

tão Correia para via reduzida. Esta

secção na extensão de ?7750,17 me-

tros tem a sua origem nas proximida-

des do logar de Pnradinha, freguezia

de Alvarenga, do districto d'Aveiro,

com uma cota de 218,389 em uma

trincheira no ponto de partida de

13,696, e termina no encontro da mar-

gem esquerda da ponte sobre o Douro

em Entre-os-Rios, com a cota 46,380,

havendo

differença de nivel de 172,009 metros.

O traçado segue nos primeiros 15 ki-

lometros a margem direita do rio Pai-

va, bastante accidentada, cortada por

grande numero de profundas ravinas,

separadas por contra-fortes apertados,

o que deu origem ao grande numero

'obras d'arte projectadas. N'esta ex-

tensão eucontram-se nove viaductos e

cinco tuneis, tendo o maior destes

162,00 ,metros d”oxtensão e o d'aquel-

les 103,80 metros. Segue-se a passa-

gem do Paiva com uma ponte mixta,

continuando depois o traçado na mar-

gem esquerda até ás proximidades de

Castello de Paiva d'onde se dirige para

Entre-os-Rios. Desde o rio Paiva até

ao Douro encontram-se quatro viadu-

ctoe, sendo um d'elles, o ultimo, o

maior da secção que tem 140“,30 de

extensão; A quasi totalidade do »traça-

do está situada no districto d'Aveiro,

cortando apenas uma pequena área do

districto de 'Vizsu pertencente ao-con-

portanto entre os extremos a!

são: em Ardena o cm Paiva. As esta-

ç'ões são: cm Alvarenga, em Nesperei-

ra, em Bairros, em Castello de Paiva

e em Entre-Rios. Estas são todas de

6.'l classe, com excepção da de Castel-

lo de Paiva que é de 3.a O custo kilo-

metrico, segundo os orçamentos, é de

sacos-:3212 réis.

- Dedicada a sua magestade a

Rainha acabo de ver uma magnifica

colcha de crochet, de ,algodão tino,

tendo ao centro primorosameute tra-

çado um escudo das armas portugue-

zas, com a dedicatorin que nos serve

de titulo a esta noticia, .semeado. de

flores e aves diversas, nluma bella

composição e excellente execução, que

constitue o trabalho de um nuno e 15

dias de uma pobre viuva, a sr.“ Maria

Ferreira de Jesus,.que veio da ilha da

Madeira a Lisboa para a offercccr á.

Rainha. Queixou-se porém esaa pobre

mulher que já foi duas vezes ao paço da

Ajuda para entregar esse seu trabalho

á illustree caridosa dama a quem é

dedicado e ali qualquer porteiro ou

criado, não lh'o quizera receber, tendo

ella de_ Voltar bastante descontrolada,

para casado uma irmã, ,onde está na

rua daAtalaya, n.o 30, 1.'. Faz-se is-

to cei-tissmmente por que sua ma-

gestade o ignora. Em o sabendo_ hade

magoar-se com o facto.

-- Na corrida militar, que deve

realisar-se no dia_l3, em Belem, ekcujo

premio 'é olfcrecido por sua magesta-

de a rainha, tomam parte nove caval-

los montados pelos srs. Adriano Vie-

gas, capitão de cavallnria 2, Francis-

co de Serpa Pimentel, José de Mello,

Henrique de Paiva Couceiro, Jacintho

Fialho de Oliveira, primeiros teuentcs

de artilheria 1, Luiz Moreira Pinto,

_Rosendo Bacellar e AjTes de Ornel-

las, alferes de cavallaria 4. '

- S. A. o principe D. Carlos foi

nomeado membro honorario da Socie-

dade de Agricultura de França. S. A.

agradeceu ao presidente da Sociedade,

declarando ter-lhe sido agradavel a-

quella nomeação, como lavrador e co-

mo principe de uma nação cuja maior

riqueza é a agricultura.

- O sr. Julio Cesar Porfirio Cor-

reia Junior, apaz de 18 ou 19 annos,

filho de um distincto official do exer-

cito, era aspirante supranumerario da

estação telegrapho-postal de Castello

Branco. Suspenso ou transferido por

motivos de serviço, vein a Lisboa mui-

to desgostoso, e hontem ao principio

da noite allucinou-s'e de fórma tal que

resolveu suicidar-se. Já. andava muui-

do de um rewolver'e mettendo-se n'um

coupé da praça do Terreiro do Paço,

mandou seguir para a rua dos Caval-

leiros. Ao passar, porém, em frente da

estação de policia da Mouraria, o co-

cheiro ouviu duas detonações dentro do

coupé. Parou logo, chamando soccor-

ro. Era o desgraçado rapaz que tinha

desfechado dois tiros contra si. Uma

das balas não acertou, sendo encon-

trada dentro do trem, achatada, por

ter ido bater na ferragem do carro; a

outra, porém, entrou pelo ouvido di-

reito e foi alojar-se-lhe no craueo. Cou-

duzido imuiediatamente para o hospi-

tal de S. José, não foi possivel 'extra-

hir-se a bala. O desgraçado rapaz,

apezar de tão gravemente ferido, nào

perdeu os sentidos, respondendo as

perguntas que lhe foram feitas, tanto

pela policia, como depois no hospital.

A, noite, porém, sobreveiu-lhe febre

muito intensa. O seu estado é gravis~

simo.

-- Dentro de poucos dias deve

chegar ao Tejo a esquadra ingleza do

Mediterranea. Vem commandada pelo

duque d'Edimburgo, filho da rainha

Victoria, que receberá hospedagem no

paço da Ajuda.

- Falleceu o chefe de machiuas

do Diario de Notícias Jorge Kerscher,

o protogonista do drama da Travessa

da Quamada, de cujo facto lhe dei-co

nhecimento na minha anterior. Cons-

ta que está muito aprehendida com o

successo a menina que foi causa invo-

luntaria do triste acontecimento.

-.Foi ha dias roubada a mala do

correio que de Fronteira ia para o

Crato, sendo depois encontrada parte

d'ella rasgada, e tendo desapparecido

o restante. A auctoridade procede ás

necessarias averiguações.

- Não é exacto que esteja já

decretado o fardameuto para os em-

pregados dos correios_ e telegraphos.

Está prompto esse trabalho, mas não

está ainda assignado por El-Rei. Sel-o-

ha breve, po ém.

- Vae ser alterado o horario dos

combovos das linhas do norte e leste,

Cintra; Torres e Figueira da Foz.

- Dizem de Berlim que o baryto-v

no portuguez sr. Francisco de Andrade

fôra enthusiastieamente applaudido no

Barbeiro de See-ilha. Os periodicos ber-

lincnses fazem-lhe grandes elogios.

--' A um passageiro vindo de Hes-

panha, foram na manhã de hontem

aprehendidos na estação de Santa Apo-

lonia, 99,relogios~d'ouuo e 94 de prata

e uma porção dc fazendas, tudo avalia- guámm'p, hontem asian 'virtudes _se ci- da questão da salubridado publica, dis- da carta do sr.

bilidades ao heroe do avental e das

cxpropriaçôes. Poderá. dizer hoje al-

guma coisa sobre a sua vida o seu ami-

go Carlos Tavares. No Districto da

Guarda n.° 75 de 28 de julho de 1879

diz elle.o seguinte : I

!Não foi rebate falso o que apre-

goavam os corretores de genero aca-

riado, Na reunião regeneradora, cele-

brada na nonte de 26 do corrente nos

proprios Paços d'esta Camara, accor-

dou-se em que fosse proposto deputa-

do opposicionista por este circulo o sr.

de M. Será. este um meio de tomar o

pulso ao governo_ para ver se saccam

do limbo o grariãs homem desprezado

pelo senso até no estirado e paternal

testamento que deixaram?

Talvez, porque a politica regene-

radora só vive de artimanhas. Apesar

de tudo, é convicção nossa e cada vez

mais arreigada que não é d'esta vez

que o sr. de M. cravará o dente no

fructo .prohibido. Para conseguir a

realisaçâo deste sonho dourado de to-

da a sua vida, ser-lhe ha forçoso ar-

car com e governo em tres concelhos,

e dizem que n'este até com certo ele“-

mento Opposieionista que almeja *por

saldar.. com o embrionario visconde

umas eontinhas muito sérias e que da-

tam d'aquella epOCa em que todos fi-

guravam ainda como socios da com-

panhia. cujo nome soou por todos os

angulos d'este

Sendo isto assim, s. s.I não está

telhado para entrar em lnctas homeri-

cas. Demais o nome do sr. de M., em

politica, não inspira confiança a nin-

guem: reputam-no pau para toda a

colher. Exempliñqnemos. Sei-viu na

qualidade de administrador d'este con-

celho com o sr. Bispo de Vizeu; mais

tarde foi despachado conservador da

comarca de Pinhel pelo sr. Luciano de

Castro e por ultimo ligou-se, em corpo

e alma, aos regeneradores, distinguiu-

do-se muito na perseguição aos pro-

gressistas d'este concelho. E, se as ne-

cessidades da sua voraz pança (s. s.“ em

politics, é todo pança) o exigirem,

percorrerá sem mudar de côr, toda a

escala em que dividem e subdivem os

partidos. O sr, de M. 'tem um só me-

recimento (roça pelo das meretrizes

gastas) não escOnde de ninguemas suas

ideias vagabundas, e por isso não o

poderão alcunhar de trapaceiro. Se os

progressistas quizer-em agora aprovei-

tal-c, daria o salto mortal? Tem cora-

gem. para mais alguma. cousa. '

Poderíamos desde já e sem o em-

prego ellicaz dos palitos-alhos e dlou-

tros ingredientes caseiros, atalhar-lhe

a bretoeja de querer usurpar uma ca-

deira em S. Bento; mas deixemos que

o homem patinho, chafurde e se atas-

que de todo no lim do qual tanto gos-

ta. E' preciso que fique de modo tal

que nada o possa lavar. Convença-se

d'isto, porque já passou a maré propi-

.cia para os intrujões. H0je. quer-se

moralidade, e taes ares não são pro-

prios para os pulmões do sr. de M.

Em occasião opportuna estender-emos

mais a materia, e sem embargo dos

furores do sr. de M. que, por mais que

se indir-cite e empertigue, a ninguem

mette medo. Todos o teem por um pul-

trào consummado que só aline. e sac-

code as ,orelhas quando o perigo está

muito, muito longe.

o Carlos Maria Tavares.

UM POUCO DE TUDO

O siguatario da correspondencia

que hoje publicamos, o ladrão dos la-

drões e criminoso como ninguem, in-

sultou da seguinte fórmao sr. dr. Ma¡-

garido, cavalheiro de probidade e hon-

radez, unica pessoa a quem se póde

apertar a mãouo partido regenerador:

ladrão, assassino, malvado, mal educa-

da, desenfrearbz imaturidade, moedeiro

falso, contraband-ista, disfarçado, des-

potico,..c,arcereiro, a maior besta, o mais

malvado dos homens, bacharel que na-

da sabe, nada entende dos vocabulos da

'nossa lingua, bacharel por queijos e pre-

swnlos, cuz-arde, auclo-ridade moralmen-

te newla, mérito. oelfzaco, zabumba, ins-

trumento_ de, rebatepara a desordem,

patente porta-voz dos insultos aos con-

trarios, algoz desrairaclo, comilão, au-

ctoridade cmvtpta, que pertence á caji-

la dos malvados, sord-ido sem honra,

sem dignidade, etc.

Do Arranjo. Moutinho disse o se-

guinte : douta das dadas. aclamastor

das parvoa'ces, bacharel das rapazes,

que manda prender burros, homem fac-

cioso entre os mais facciosos na admi-

nistração (la-justiça, manequim comics-

ccnde-nte e grotesco nas mãos d'uma su-

cia agarotada, etc.

Dos Cavalheiros pac e filho disseo

seguinte: estupido, entidade morta,

malvado, algoz, sicario e covarde, comi-

lão, desavergónhado, corrupto, assassi-

no da Clm-miilla, homem manchado dos

crimes os mais ¡cor-rendas que deslust-ram

a sociedade, Bigoma, z'ntrujão, eme-po-

deroso penitenciarz'o, verdadeiro demo-

nlo resido em. pelle humana, ignorante

como ninguem, ousado para tudo, .san-

tou que o actual governo tem transi-

gido sempre em todas as questões. Dis-

se receiar que o segundo contracto pa-

   

       

    

   

  

   

    

   

  

   

   
   

    

   

   

   

  

   

   

   
   

  

    

 

    

  

    

  

   

  

  

earta do sr. Vicente Rodrigues Mou-

teiro, em vez de ter ido ao paço pedir

a S. M. el-rei a sua demissão. Disse

que o governo estava na sua agonia

final: achava-se doente com uma phty-

siea pulmonar galopantc. Sustentou

que teria. sido melhor ao ministerio o

ter pedido a sua demissão collectiva,

do que expulsar de si dous dos' seus

membros, que elle, orador, não sabe

como é quando perdoarão isso.

O sr. presidente do conselho dÍSSe

que o sr. Vicente Monteiro não era um

novo poder do estado, que viesse des-

fazer ministerios. Extrauhou que o

orador que o procedera, quizesse pre-

cipitar uma questão, que vae ser tra-

ctada na camara dos deputados. Disse

que tinha em seu poder um documen-

to que mostra que o sr. Vicente Mon-

teiro, teve conhecimento da interpre-

tação dada pelo sr, Marianno de Car-

valho no artigo da lei dos tabacos, re-

Noticiarista. !ativa ao pagamento de 449 contos.

_'_- v: (Esta declaração do sr. presidente do

conselho produziu agitação na opposi'-

_MM_ ___;__-_- ção.) O sr. Hintze Ribeiro, usando da

palavra no tim da sessão, disse que a

questão levantada pela carta do sr. Vi-

cente Monteiro era importantíssima,

sobretudo depois das declarações fei-

tas pelo sr. presidente do conselho. Ac

cu-ou o sr. Luciano de Castro de ha.-

ver dito que o sr. Vicente Monteiro

mentiu. Sustentou que o sr. presidente

do conselho tinha por dever, apresen-

tar immediatamente ás côrtes o docu-

mento a que se referira. O sr. presi-

dente do conselho declarou que não

dissera que o sr. Vicente Monteiro meu-

tia, mas sim que depois da approvação

do projecto, elle, Monteiro, tivera co-

nhecimento da interpretação que o sr.

Marianno de Carvalho dava a lei res-

pectiva.

O sr. Thomaz Ribeiro, disse que

o sr. Luciano de Castro era infeliz

n'esta questão, com as cartas, porquan-

to os liquidatarios haviam dito em uma

carta, que o sr. Luciano de Castro, co-

nhecia a sua preteução sobre os creditos.

O sr. presidente do conselho decla-

rou que os legatarios só lhe haviam

pedido protecção antes da approvação

da lei, e que elle lhes respondem que

rccorrcssem ao parlamento. Disse tam-

bem que, depois de approvado o pro-

jecto, os liquidatarios o hav'am pro-

curado novamente para lhe dizerem

que se julgavam com direito a receber

os 449 contos. Respondeu-lhes que se

elles tinham direito legal seriam em-

bolsados. A sessão foi em seguida en-

cerrada, no meio de grande agitação.

Eram 6 horas e meia da. tarde.

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS

Sessão de 8 de abril

Abertura das sessões ás 2 e tres

quartos. Presentes 92 deputados. Pre-

sidencia do sr. Coelho de Campos.

O sr. Arroyo mandou para a mesa

uma neta de iuterpellação áCerca da

companhia vinícola do norte; chamou

O 51'- ministro da fazenda (“35qu a attenção do governo, especialmente

o governo tem procurado melhorar do sr. ministro da fazenda, para a re-

m“” qua"“ P0SÍSliVel a que“ão “ni“ presentação dos revendedores de taba-

cola. Declarou estimar o poder aper- eo, no Porto_ esperando da parte do

feiçom'i mas com camelas “lei (1300“- sr. ministro uma solução prompta e

tabilidadepublica. Sustentou que, ca- justa, porque tendo decorrido já tanto

sos ha, em que OS ministros teem 'dei- tempo estava lesando enormemente

xado de cumprir “Queila leia como aquelles representantes nos seus in-

aconteceu com Fontes Pereira de Mel- teresseg,

10» “a questão do Pagamemo dos tm' O sr. ministro da fazenda disse ao

halhos 'da linha ferrea da Beira- illustre deputado que ainda não havia

O sr. ViSGODde Moreira de Rey dis' nada resolvido sobre oassumpto e que

se Que 0 governo 11510 POdel'á comum', o governo o tomava na maior conta.

na questão dos ccreaes, interesses que () sr, Arroyo usou novamente da

são irrecouciliaveiS- Promeüeu “Pl'e- palavra, mostrando-sc extraordinaria-

sentar aquells wmam um prejecto de :sente admirado por não haver nada

lei de sua iniciativa, ?BSOlYelldO tão resolvido sobre o assu111pto, tendo de-

importante questão- Tl'actando ¡10W!- corrido um periodo de G mezes, e ins-

mente da questão da salubridade ptl- tou novamente por uma justa solução.

blica Cm LÍSbOâ, disse que 3 Promeã- C sr. Alfredo Brandão chamou a

sa do goxerno não o satisfazia. attenção do governo para os assumptos

O sr. Serpa Pimentel disse qpe o colouiaes, fazendo lembrar varios re-

ar. ministro da fazenda não responde- querimentos apresentados nas sessões

ra claramente sobre a sua pergunta, passadas, e occnpando-se proficiente-

relativa á opinião d'nquelle sr. minis- mente da questão de emigração.

tro sobre se o pagamento dos 449 con- O sr.. ministro da fazenda disse

tos contrariava ou não o disposto na que se informaria devidamente sobre

lei da contabilidade publica. Era isso o assumpto.

o que desiejava saber, e não o que o sr. O sr. Emygdio Navarro, pedindo

ministro dissera, dispensa do regimento e a m'gencia,

O sr. ministro da fazenda respon- mandou para a mesa a seguinte pro-

deu que a lei da contabilidade, era um posta:

excellente meio de fiscalisação aos actos «A camara, significando o seu desejo de

goveruativos, mas que precedentes ha- que 0 81°; “09110-3 Monteiro P05?“ tomar

via de sc terem feito pagamentos de ti- Pime “a ¡uterlmuação “hm a °x°°uçã° da

, - - lei de 22 de maio do 1888, resolve não ac-

tulos sem terem o Visto do tribunal ceitm_ a renuncia que operam“ do se“ logar

de contas' _ _ de deputado.--(.designadoI E. Navarro»

O sr. Barjona de Freitas declarou
__ _ _ ~ O sr. Franco C. Branco apresen-

que commuaua “faZBYOPPESWaO _ñ'fm' tou um additamento á proposta do sr.

ca e cortez á. actual Situaçao politica.
. E. NaVarro, e é que o sr. presidente

Entendla que o governo em vez de se
_ _d d _ hu , do conselho mande para a meza acar-

ter reconstitul o eua ter sa 1 o. 'No- ta a que homem se ¡et-em¡ na camara

dos dignos pares, e que seja ámanhã

publicada na folha oñicial; em seguida

apresentou a seguinte proposta:

. . ..- w ' r- - _ ' _
na a fundaçao da Companhia l 1n100lJ. _A camara “um“, O 55,, das“, de

---Depois de uma pcrtiuaz doença,

entrou em via de eonvalescença o nos-

so amigo Joaquim Manuel de Sousa,

a quem felicitamos. Os soccorros me-

dicos foram-lhe prodigalisados pelo

filho do nosso correligionario politico

Antonio Augustod'Almeida que velou

sempre junto do seu leito.

- Consta-nos que o nosso Alvei-

tar com a ideia na Sebastiana fedu-

renta não se lembrou sequer de cum-

prir o seu dever visitando os doentes.

E' ser besta de mais.

- Chegará brevemente a esta vil-

la um photographo da Casa União do

Porto para photographar a quadrilha

regeneradora. São tantos os roubos e

assassinatos eommettidos que ataca já

o viandante na estrada publica- Os

clichés serão expostos ao publico.

- Chegou hontem de tarde o no-

bre visconde de Villa Nova de Fozcôa

com sua ex.” esposa.

Freire, uo seu palacete do Carregal,

em S. Paio de Casaes, comarca de

Louzada.

Numa visita que em dezembro do

anno passado fizemos a este cavalhei-

ro, encontramos entre muitas plantas

que guurneciam os seus salões, formo-

sissimos exemplares de chonias que

nos surprehenderam pela. belleza e vi-

gor excepcional da sua folhagem, e to-

daria a terra dos vasos denotavam que

eram regadas com muita pai-cimonia.

De facto o excesso d'agua nas rai-

zes d'estas plantas, assim como o ar

muito saturado de humidade teem uma

iuñueucia funesta sobre ellas, fazendo-

as melar, dcliuhar e por lim morrer.

Já que fallamos na prOpriedade do

sr. Souza Freire, não podemos furtar-

nos ao desejo de dizer alguma coisa a

tal respeito.

E' uma linda habitação com gran-

des jardins, onde se encontram Peonias

arborens como não temos visto em par-

te alguma, bellos exemplares de came-

lias, magníficas couiferas e entre ella¡

uns Wiryopsis de 12 metros d'altura e

de uma belleza_ admiravel.

Os pomares ainda recentemente

plantados são magníficos e muito bem

dispostos.

Tem a propriedade uma grande

matta povoada de variadas essencins,

como eucalyptos, carvalhos, etc.

A quinta tem um mirante d'onde

se gosa um belissimo panorama.

Esta propriedade foi fabricada pe-

lo pac do sr. Sousa Freire, em terre-

uos que eram montados, c entre os

quaes havia uma pequenissima parte

mal cultivada. Toda esta obra foi feita

por parcellas, á medida que os terre-

nos, que hoje se vêem reunidos e

cercados por uma parede, se iam ad-

quirindo.

A parte mais antiga tem talvez

uns ciucoenta annos.

Finalmente, a quinta do Carregal

é uma Verdadeira vivenda de princi-

pes, onde a par das melhores culturas

se encontra o bom gosto que tem pre-

sidido a toda a obra.

José Marques Loureiro.

amami;

    

CAMARA DOS DIGNOS PARES

Sessão de 6 d'abril

Presidencia do sr. João Chrysos-

tomo. Abertura da sessão á 1 hora da

tarde. Acta approvada.

O sr. preSIdcnte do conselho repe-

tiu as explicações dadas hontem na.

camara dos srs. deputado , sobre a sa-

hida dos srs. Alarianuo dc Carvalho c

Emygdio Navarro, do ministerio.

U sr. visconde de Moreira de Rey

disse que a versão do sr. presidente

do conselho sobre a reconstrucção do

ministerio era muito ditfereute da que

corria no publico. Perguntou o que o

governo tenciona fazer, atim de resol-

ver a questão dos cereaes, e bem assim

a questão da salubridade publica em

Lisboa.

O sr. presidente do conselho res-

pondeu que pensava em trazer ao par-

lamento, ainda na actual sessão legis-

lativa, propostas de lei tendentes a re-

solver tanto a questão dos cereaes co-

mo a da salubridade de Lisboa.

O sr. Antonio de Serpa Pimentel

fez largas considerações, dizendo não

concordar com a versão dada pelo go-

verno. a lim de justiticar a recompo-

sição ministerial. Sustentou que a re-

solução do sr. Mariano de Carvalho,

de sahir do ministerio não podia, ¡fes-

ta occasião, ser espontanea. Notou o

facto, que a questão levantada no Por-

to, por motivo do coutracto para' a fun-

dação da Companhia Viuicola do Norte,

estivesse ainda no mesmo pá, apesar

de terem sido adiadas as. côrtes. Per-

guntou ao sr. ministro da fazenda se

entende que o pagamento dos 449 cou-

tos dos tabacos, foi ou não' contrario

ao que dispõe a sua lei de contabili-

dade ,publicaq e se tenciona apresentar

ás côrtes a proposta introduzindo mo-

dificações nlaquella lei, a lim de emit-

tir casos analogos.

      

A IRMÃ DA CARIDADE

Tem o condão de excitar aqui, e

não só aqui, a animosidade de muitos

esta entidade feminina. O mundo que

a não conhece, que não sabe a quanto

heroísmo impelle este amor ardente

pelos homens quando irradiado do

amor de Deus, vilipendia-a escarnece-a.

E todavia a irmã da. caridade com-

pendia em si uma. epopea de herois-

mos, reflecte em si toda a pujança da

vida christà. Porque tem a fé dos cren-

tes, a esperança dos filhos de Deus e a

caridade dos martyres; porque não

hesita nem vacilla na confissão das

crenças, nem desanima perante as ditli-

culdalles que lhe estorvam a acção. A

caridade fez d'ella uma irmã dedicada

e alfectuosa, e é filha ”tão genuína e

pura do christianismo, como a Hôr

nasce da haste e se alimenta da mes-

ma seiva. '

Porisso, quem amu a Deus e tem

d'elle o conceito christão, hade por for-

ça sentir-se dedicado a essas pobres

filhas de Maria, que passam a vida

entre os espinhos, que o mundo lhes

cria no campo da vinha do Senhor!

Ah! se eu podesse coutel-us todas

no ambito do affecto que lhe consagro,

quando as vejo azafamadas no serviço

dos pobres, .a cabeceira dos enfermos e

na educação das creauças.

Se o Porto soubesse, bem os fructos

abundantes já que a caridade d'aquel.

las irmãs vae produzindo por ahi!

Quando ouvia as lições de geogra-

phia no Lyceu ouvi em tempo dizer ao

professor, que a mulher tinha sido

destinada para mais alguma cousa do

que fazer doce nos conventos. Pois

bem, ahi tendes a mulher no meio de

vós, em contacto com as que atirastes

para o lodaçul do vicio, conversando

e brincando com as nossas creanças

que ensinam e educam, velando noite

e dia, como uma irmã. estremosa, ao

pó dos nossos enfermos a quem com os

remedios da medicina vão curando as

enfermidades do espirito, resgatando-

os dc um mundo de culpas para os

esplendores d'uma melhor vida. Ahi a

tendes, sim, serenaudo tempestades

que uma paixão desencadeiam por nos-

sa culpa no coração das vossas mulhe-

res, levando o alento e a esperança e

o perdão e a emenda a essas infelizes

que por ahi enxamam e rojam na po-

dridão das ruas, quando o sopro de

Deus suavemente as encaminha pelo re-

morso a buscar abrigo contra os ven-

davaes das allucinações.

 

do Norte, seja peior que o primeiro. que o a., dr_ Antonio Candido, venha ,5, ea-

Quanto á. questão' dos ccreaes disse dc- mara justificar o seu voto na. commissão de

sejar que o governo contráia um com- fazendaácmcada lei de 2?. de maio de 1888.»

promisso solemne de apresentar uma São 4 horas, e usa da palavra o

proposta,resolvendo-a.Tractando ain- sr. presidente do conselho, a respeito

Vicente Monteiro.

Abi a tendes embargae-lhe os pas-

sos dados em favor da humanidade que

chora de culpas ou geme de dores;

aviltae-a para a opinião publica e no

conceito dos que a não conhecem; co-

hri-a. de motos e democrata; conspur-
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cae' aquelles habitos rque - escondem a

luz e a caridade,arremessando-lhe pa-

ra cima a lama das mas; apedrejae-a

e ide tripudiar em cima na raiva das

vossas iras. Fazei tudo isto, mas eu

desafio-vos para que ob'scnreçaes, se

porderdes, "o brilho 'da virtude que a

circunda n'uma aureola ,de luz. Dizei

ao sol que não allumie nem fecunde a

vida nos' vegetaes, e á lua que não

scisme na amplidão onde se fazem

as noites.

Levae o culto até á adoração para

com as vossas mulheres, e negac até

os menores signaes de respeito e con-

sideração para com a Irmã, que óra

e faz bem. Ella tudo solfrerá, e em de-

satl'ronta não irá pedir justiça ou plei-

tear a sua causa nos tribunaes dos ho-

mens. Como Jesus, a quem imita, terá

sempre uma palavara de perdão para

os que lhe querem mal e por todos

exora a Deus.

Eu não sei como querem que a mu-

lher seja. Ella, como o homem, deve

seguir a vocação a que a natureza

providencialmente a chama, e nem a

todas é dada tender por vocação para

este ramo de serviços, em que a mu-

lher tem de ser, não da familia do-

mestica, mas de todos quantos preci-

sam dos carinhos que ella sabe ter

com clles porque são filhos resgatados

de Jesus, porque n'elles se reflecte

Deus como em sua imagem e Dons é

tudo quanto summamenteamavel, quan-

to summamente bom e bello. Nem a

todos é dado attingir a perfeição dos

conselhos de Jesus. O 'que todas devem

ser é boas e santas, ter no coração sen-

timentos nobres e dignos e a conscien-

cia formada nos moldes da reetídâo e

da justiça. Necessidades a que soccor-

rer, serviços a prestar, é que não fal-

tam á. mulher, e bem vinda seja, quan-

do por qualquer forma ella se faz a

personificação do heroísmo christão na

familia, na escola, no hospital, na so-

cíedade.

Multiplicam-se as necessidades so-

ciaes, renasc'em' a teriam-Bs motñe'ñtes;

e a cívilisação crescente vale_ reclaman-

do sempre maior n'u'mero. de obreiros

na producção e distribuição do bem.

Lá. tem o seu logar designado a irmã

da caridade e não é dos mais fracos o

contingente que ella presta na edifica-

ção moral da sociedade. Lá fóra, onde

se estimam todas as forças vivas que

vem, e se admira o desinteresse e a de-

dicação das que a caridade chama ir-

mãs, conta já a sociedade com este fa-

ctor do progresso moral e a sua sup-

pressão traria um vacuo que só tarde

seria preenchido. E' que ellas tem a

religião do zelo por Deus e fazem do

seu mister dedicado um sacerdocio de

caridade e de luz.

Já devia bastar a experiencia de

tantos annos para se conhecer quão

pouco vale a caridade chamada otli-

cial, quer ella se oondecore com o n0-

me pomposo de philantropia do estado

ou mesmo a philantropia particular.

Essa só vibra ao clangor d'uma catas-

trophc e dura emquanto vibram as fi-

bras da commisemção publica. Só a

caridade, que dá esmola ao corpo e

luz e força ao espirito em nome de

Deus, pode perdurar e ser longamen-

te efficaz. -

Quem não comprehende a força

que dá a crença christã quando anima-

da e viviticada pela caridade que in-

flamma, é que não comprehende o- sa-

crifício d'essas boas mulheres que a

Deus providencialmente imitam nos

tempos modernos para contrapôr aos

egoísmos da epocha os heroismos da

sua abnegação.

Eu vos saudo, anjos da caridade

christã. Passas avante nos nossos

triumphos que o mundo não corôa e

só Deus recompensa..

A.

.A. AGUA.QUE BI

(Du CATE!.le Manaus)

Por este tempo fallava-se muito

em toda a Allemanha d'uma ondina,

que gosava abominavel reputação, E

bem merecida,-porque fora a causa

da morte de grande numero de bellos

rapazes. Ella cantava canções tão dô-
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Cada qual esperava este resultado;

mas o que' surprehendeu a todos foi
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ces, dizia palavras tão fascinantes, es- dez, tal era o seu esquecimento de to- ca. Ao mesmo tempo, palavras furio-

tendla os braços alvos de neve, tão das as cais: s, na solidão e no silencio, sas e temas rumorejavam em torno

promettedores de carícias deliciosas,

por entre as aberturas dos canaviaes.

que nenhum mortal podia resistir-lhe;

"os mais tímidos, os mais asperos de

genio, leur breve :i seguiam, allucina-

dos pelo desejo, na profundcza do la-

go, d'onde nunca mais einer-giant ; e

ao cair da noite ouvia-se, entre os mur-

murios da agua e o ramalhar dos jun-

cos, o seu risonho agudo escarnecedor.

D'ahi,' crescentes desesperos em toda a

gente das aldeias visinhas; mães cho-

rando os filhos, noivas pranteando os

noivos,--todos amaldiçoando a sedu-

ctora implacavel. Mas aquelle que mais

do fundo de alma a detestava era ca-

çador de lobos, chamado Gerberto. Fo-

roz como os animaes em cuja matan-

ça se deleitava, expandindo-se na car-

nagem, mostrando orgulhosamente os

braços vermelhos, que enterrasz com

delicia nas feridas rasgadas pelas bal-

las certeiras, enterraudo-os até os co-

tovellos na fera dilacerada pelo gume

da sua faca, não sentia ternura algu-

ma nem pelo homem nem pela mulher

que o tinha engendrado, nem pelas ir-

mãs, pobres raparigas, que se assus-

tavam d'elle; jamais imitou os que 'ma-

drugam cedo para depor flores no pei-

toril de alguma janella, onde, ao des-

pertar, gentil creança sorrira de as

ver. Mas tinha amado, com apaixona-

da amisade um dos seus companheiros

de caça,_audacioso e forte como elle

mesmo! e, esse companheiro; esse fra-

ternal amigo, a ondina fatal o arras-

tára para o seio da agua profundarou-

bando-lh'o para jamais lh'o restituir.

Desde esse tempo, terrivel desejo de

vingança atormentava Gerberto; cau-

sava susto ouvil-o fallar dos supplicios

que infligiria á encantadora ondina;

sgarral-a-ía, bem segura, pelos cabel-

l z; depois havia de' arrastal-a pelas

eseabrosidades_ pedregosas do caminho

tortuoso, pelas sebos entrançadas de

espinho aguçados; depois, deital-a-'ía

aifõcha nummwrt'adadearestas lan-

cinantcs, e ahi, com osdentes, as unhast

mordel-a-hia, dilacerahdo-a, rejubilan-

do-se nos grltos, enthusiasmando-sc a

cada borbotâo de sangue e emfim, le-

x antando e baixando umaalavanca.-

alavanca enorme, viva como um re-

lampago e brutal como um trovão, re-

talhar-lhia o corpo todo, triturando-o,

'fazendo-o em vinte pedaços saugrentos.

A oudina, informada dos projectos

do seu inimigo,-porque os genios

teem meios de ser informados, que ou-

tras pessoas não dispõem,-não deixa-

va de sentir alguma inquietação ; e

acautelava-se bem, entretanto, nadan-

do muito perto das margens, onde Ger-

berto 'vinha frequentemente espreital-

a tantas vezes quantas lhe permittia o

seu mister de caçador; e não era sobre

o espirito d'elle que tentaria o poder

das suas doces canções, das suas pa-

lavras fascinantes, dos seus braços

acariciadores, que o pallido luar avel-

ludava e os orvalhos da aurora polvi-

lhavam de pero'las na sua ideal alvu-

ra. E logo que o descobriu ou avista-

va, horrivel, desgrenhado, espiando-a,

apressava-se a mergulhar no abysmo'

mysterioso, onde ninguem poderia per-

suadil-a sem morrer. E lá no fundo,

sentia-se tranquilla e zombava da co-

lera de Gel-berto, enviando-lhe sorri-

sos sarcasticos atravez do liquido crys-

tal. Havia então, n'um ponto do lago,

um ligeiro fremito na superficie pra-

teada,-era o aspirar da ondina, em

pequeninas bolhasde ar, que vinham

rir e desabrochar á flor de agua.

Ora, uma noite, muito ao longe da

margem, a ondina nadava, nadava,

cabellos soltos, deixando na passagem

um sulco de margaritas côr de oiro, e

semeando a. neve dos seios sobre o la-

go ceruleu. Era no começo do inver-

no, quando a agua se arrefece; mas as

ondinas não se temem d'esse enlace

gelido: são como os peixes, que não

fazem dili'erença entre julho e dezem-

bro. Nadnva no fluido ondulaute, len-

tamente, deliciosamente, toda envolta

n'uma atnzeola. de beijos, que deslisam

sobre beijos.

Tal era a sua venturosa lar gui-
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Acabou-se, como um conto do velha.

chMer.

Apóz o primeiro momento de sur-

  

   

     

   

  

  

   

   

   

 

   

que, poncoa pouco, amorosamente em-

ballada, adormeceu. Porque não? que

podia receiar, a tanta distancia da

margem? e seus olhos cortaram-se.

como ao pôr do sol se cerram as pe-

talas dos lyrics e nenuphares aquuti-

cos'. Apenas movendo-se, era uma fór-

ma branca, vaga, na sombra. Subito,

ldespertou, estreitada n'um rude am

lplexo, que lhe fazia mal. Quiz soltar-

se, libertar-se, fugir. Impossivel. D0-

mmava-a uma força, apertava-a qua-

Sl que inteiramente; só um dos braços

c a cabeça não' estavam captivos ; to-

do o resto do corpo se immobilisava

que, durante 0' somno, talvez assaz

longo, succedera uma coisa absoluta-

mente imprevista! O frio tornara-se

tão vivo, bruscamente, que o lago ge-

lára; e a ondina ficara presa no gelo.

Imagine-se os esforços que tez, e

todos baldados, santo Deus! para se

evadir do estreito carcere; não se póde

fazer idea da sua Iancinante tristeza!

Não 'poderia voltar,-não, antes

da proxima primavera,-á encantado

ra morada de suas irmãs. ao fundo do

lago; mesmo conseguindo romper o

frio involucro, nem por isso deixaria

de estar exilada sobre a terra, até que

do ceu viesse a calida chuva dOs raios

do sol; que faria, só nua, sobre a dura

superficie do lago. ou entre as arvores

despidas de folhagem e açoitadas pela

nortada? Appellar para soccorro, pe-

dir que despedaçassem o gelo, o gelo

que a prendia em cima e em baixo,

que lhe fizessem um orificio por onde

podese mergulhar e fugir,-nem se-

quer um instante lhe passou pela men-

te' Quem a ouviria lamentar-se, sup-

plícar, na noite solitaria? Depois se

viesse alguem, sería ,um de seus inimi-

gos, seria' talve'ersse temível Gerber'-

to, com a suagrandee mortal 'alavan-

ca erguida. Ah! estava perdida, 'perdi-

da l Chorava quasi tantas 'lagrimas

tinha feito verter; @quando

soluçava, cabeça pendida, isso fazia-

lhe muito mal, porque seus compridos

cabellos, semelhantes ás finas raizes

aquaticas, estavam incrustados no ge-

lo que a prendia...

Mas, eis que vê a seu lado uma

fórma humana, direita, hirta, que le-

vantava tuna coisa obscura e luzenta.

Por muito escura que fosse a noite,

reconheceu Gerberto com a alavanca

vingadora. «E' o mesmo! ainda bem!

disse ella. Morrerei n'um momento,

soHrerei muito menos. Vamos, vinga-

te, vinga-te, sem demora. E' verdade,

attrahiu o teu companheiro das caça-

das pelo iman das minhas mais irre-

sistíveis canções; elle inclinou-sc sobre

a agua, eu apertei-o nos braços, c não

creias que em troca da vida lhe desse

a immensa felicidade que lhe oli'erecial

Não; minto quanto prometto aos ho-

mens uma eternidade de amor nos ma-

ravilhosos palacios de diamantinas

stalactites. Apenas tocam meus labios

e sentem sobre o peito a frescura de

meus seios, e logo a agua traiçoeira os

envolve, os asphixia e mata; nem se-

quer tenho tempo de lhes conceder a

consolaçào d'um beijo. Vamos, vinga.-

te! O mais terivel supplicio ser-me-ha

mais doce que o horror de me sentir

presa n'este carcere de gelo ou do vi-

ver isolada entre os homens. Quem te

demora ? Que esperas ? Porque não

feres ?›

Gerberto respondeu :

-- Seria incompleta a minha vin-

gança se não te visse soffrar; espera

que a lua surja do seio d'aquelle no-

vello de nuvens».

A ondina voltou a cabeça, e reco-

nheceu, pelo embranqnecimento do

franjado caprichoso da nuvem, que a

claridade em breve se derramaria na

amplidão vasta, e então. . . cortados

estavam seus momentos. Resignada,

cerrou os olhos.

Mas, de repente a ondina sentiu

sobre todo oseu corpo, atravez o gelo,

despedaçado, uma queda violenta, bru-

tal, que a opprimia, e beijos, sim bei-

jos, - ella esperava mordeduras ! -

afagando-lhe a fronte, os olhos, a boc-

M

-O céu, respondeu Ivanhoé, se

encarregou do castigo d'este homem

;como uma joia fechada em estojo. E'

gloriosa que vós lhe preparaveis.

   

                       

   
  

   

  

             

  
   

   

   

    

   

            

    

  

  

    

  

soberbo. Não merecia, senhor, a morte

- Deus o tenha em paz, se é pos-

sivel, disse Ricardo lançando os olhos

sobre o cadaver que jazia na liça. Era

um valente cavalleíro, e morreu como

um bravo, coberto com as suas ar-

mas. . . Mas não temos tempo a per-

der. . . Bohun, fazei o vosso dever.

Uin dos cavalleiros que acompa-

preza, Ivanhoé perguntou ao gr? -

mestre, como juiz do recinto, se tinha

feito o seu dever cómo cavalleiro leal

e,cortez.

- Não tendo nenhuma exprobra-

ção a fazer-vos, respondeu o grão-

mestre: declaro a rapariga innoconte

e livre. As armas e o cerpo do caval-

lsiro vencido ficam á disposição do

   

 

   

 

diclla como um banulo de pardaes que

poisain todos no mesmo ramo de fo-

lhagem verdcjante. Ah! Gerberto bem

queria esperar, para realisar a sua vin-

gança, que aluaemergisse das nuvens.

Vira-lhe o rosto, desabrochado e

formoso como uma grande rosa bran-

ca, os compridos cabellos de oiro, e os

vermelhos labios entreabertos; vira,

sob a transparencia do gelo, os seios

tumidos e frescos, as espaduas de ne-

ve, a longa claridade das pernas, que

pareciam de arminho; e entretanto,

fascinado, encantado, vencido, 'a furia

do seu esforço contra a seductora ado-

ravel encarniçava-se tão ardentemente

que o gelo, em torno d”clles, debaixo

Welles, quebrou-se n'um estalejar de

crystal que parte. . . E submergiram-

se entre a agua fria, descendo para as

profundezas mysteriosas do lago; Ger-

berto desceu com ella entre a agua

traidora, que envolve e asphixia. Quan-

do desappareceram, houve n'um ponto

do lago, entre os pedaços dc gelo des-

conjunctados, um ligeiro fremito on-

dulantc; era o respirar da ondina; em

pequeninas bolhas d'ar, que vinham

rir a Hór d'agua.

-_____..____

A. ESTRANGPEIRA

O cemiterio d'Ajaccio está situado

ii beira mar. De manhã, quando rom-

pe o dia, é logo inundado_pelo sol nas-

cente, e ao cahír da noite são os seus

muros brancos os ultimos que o via-

jante vê do mar e que lho mostram o

porto em que acabam todas as viagens.

No inverno, em dias agradaveis, é so-

bre os rochedos proximos do cemite-

rio que se comem os mariscos, em ea-

ravana; canta-se, grita-se, ri-sc, e pela

estrada, com grande _ruido dc guisa-

Ihada e de estalos dechicote, as car-

ruagens passa_m._ E' a :primavera dos

pobres mortos, aquelles dias em que

elles vêem passar a seu lado os seus

conhecidos e os que atuaram na terra.

De verão deixaria-ossos; soh e sufic-

cante calor ninguem passa, pela estra-

da; o cemiterio é completamente aban-

donado; no ar que cresta ouve-se ape-

nas o zumbido dos bezouros, os trílos

das cigarras por entre os tumulos, ou,

n'um barco que passa, o canto alegre

dos pescadores. ' . l

E' então que eu amo o cemiterió ;

é nos dias mais quentes, sob o sol ar-

dentissimó do nieiodia, que euo visito.

O coveiro, que é meu amigo, é um

bom velho que viu nascer e morrer

muita gente. Vive ' no. eemiterio, 'sen-

tindo-se feliz." por estar mais proximo

dos mortos que dos vivos. Marcou já a

cova em que deve ser enterrado, n'uma

pequena eminencia d'onde dominará as

outras covas, _podendo continuar a vi-

gial-as. Sempre que vou' _a Ajaccio, ví-

sito-o e conversamos.

De cada vez que eu ia ao ecrnite-

rio, o coveiro mostrava-nie as mudan-

ças que houvera desde a minha ultima

visita. Indicava-me covas em que re-

centemente se tinham enterrado os ul-

timos mortos, dos quites me contava a

historia, sempre a mesma, de resto.

Os moços e os velhos, os pobres e os

ricos a confundirem-se sob a terra, na

banalidade dos epitaphios : «A melhor

das espuma-Ao modelo dos maridos.-

Ao meu que¡de tim-_Ao meu sempre

charada filho. . . › A morte é a grande

esponja que apaga os defeitos e os vi-

cios, e de todos os epitaphios sobe, ao

ceu admirado, como o perfume de to-

das as virtudes, o incenso obrigatorio

lançado a todos os mortos de quem se

herda!

Por entre todos os tumultos distin-

guem-se sem custo os mais bellos: os

dos mortos que tinham ainda mãe. As

.mães são as unicas mulheres que não

enganam numca!, caveira do_ cemite-

rio d'Ajaccio conhecia uma, curvada e

tremula, tão velha que ninguem lhe

conhecia a edade; tinha um filho que

a arruinou e lhe batia. Esse filho mor-

reu; o seu tumulo, á direita, quando se

entra, é um dos mais tratados e guar-

necidos de flores. Todos os domingos,

depois da missa, a _velha chega ao ce-

miterio com uma coroa; é pobre, mas

"

- Não o podes fazer, orgulhoso

templario, respondeu o rei: lança os

 

ctuar sobre as suas torres o estandar-

te real da Inglaterra, em vez da ban-

deira da tua ordem. Sê prudente, Beau-

manoir, e não penses n'uma resisten-

cia inutil. O ten braço está na goela

do leão.

- Appellarei para Roma: citar-

vos-hei ali como culpado d'usurpação

sobre as immunidades e os privilegios

nhavam o rei sahiu das fileiras, e avan- da nossa, ordem,

o pouco dinheiro que pôde arranjar é Estivealgum tempo sem ir á Cor-

para comprar flores com que embelleze sega e como os amores de 'tres annos

o tumulo do filho. . .Chegada que é são completamente desconhecidos em

proximo do tumulo, ajoelha e colloca Paris, esqueci-me da pobre hollandeza

entre as coroas fanadas a _coroa de flo- do cemíterio dc Ajaccio. Ha alguns

res viço'szts que traz. Depois, tnurmu- tnezes, porem, voltei a esta cidade e

rando uma oração, volta para a cida-

de, lentamente, como. as suas pobres

pernas enfraqueci'das lh'o permittem!

Ao fundo do cemiterio é o local re-

servado para os estrangeiros. A Corse-

-ga é hospitalei 'a até na morte, e reser-

vou por isso o melhor logar para Os

que foram vel-a c não voltam ! E' alli

que dormem, emballados pelo sussurro

do mar, os pobres doentes que do nor-

te vêem, em ultima extremidade, pro-

curar ao bello sol do 'sul um renasci-

mento da vida que os abandona l. . .

Esses mortos cxpatriados estão volta-

dos para o caminho que jámais segui-

rão; se os seus olhos se abrissem por

um só instante, poderiam ver no hori-

sonte o navio que vae para os paízes

d'onde elles vieram l. . . Quem sabe o

que n'esses paizes fazem os vivos, em

quanto que alli, n'aquclle canto do pa-

raiso, dormem os abandonados, sob 11m

ceu desconhecido?

O coveiro, que é um verdadeiro

corso, tem ternuras inexccdiveis para

esses estrangeiros. Sempre que vou vi-

sital-o quer mostrar-me os tnmulos em

que elles dormem o ultimo somno. En-

fiz a minha visita habitual ao covei-

ro,_que, como de costume, me contou

a historia dc todos os mortos enterra-

dos na minha ausencia.

-A preposito, lembra-se do hol-

landez, noivo da loira bonita que mor-

reu ha anuos? Depois que o senhor

aqui esteve pela ultima vez não rece-

bi mais nada, nem dinheiro, nem car-

tas, o menor signal de vida, emfim!

_Talvez morresse, disse en.

-Quall fez como todos, esqueceu-

se. . .casou-se. . .Uma fidelidade tão

duradoira admirava-mc deveras!

quuanto conversavamos iamos

passei-ando pelo cemiterio. Chegamos

ao tumulo da hollandeza. Parei sur-

ptcliendido ao ver que as grades con-

tinuavam cnfcitadas de flores, e vol-

tando-mc para o coveiro, perguntei-lhe:

-JIas estas flores?. . .

_Oral respondeu elle levantando

os hombros. Sou eu. . .O que quer o

senhor, estava tão costumado. . . E dc-

pois tomei affeição a esta pobre mor-

ta, longe da patria, sem parentes, sem

atnigos,!. . .

E tos'siu para difarçar a commo-

tre esses tumulos destacava-se um. da ção: fingindo ao mesmo tempo arran-

ultima vez que alli fui, d'uma simpli- jm- algumas flores.

cidade tão fascinante, d'um encanto -E depois, disse-me elle, quando

tão triste c tão doce ao mesmo tempO, volt-!unos para a entrada do cemiterío,

que e“ fiquei diante dielle sem fan“, se elle morreu, como o senhor disse,

50111 mesmo interrogar 0 meu guia, não ha inconveniente em que eu con-

Perto dim““ hora» em contemplação-u tinue enfeitando-lho o tumulo; devem

E' um grande quadrilatero de marmo- estar juntos lá_ no ceu e decerto me

olhos sobre Templestowc, verás já flu- p

ver-se Bois-Guilbert,'cujo escudo pa-

recia apenas ter sido tocado pela lan-

ça do seu adversario, vacillar, perder

os estribos, e cahir no chão.

Ivanhoé levantou-se immediata-

mente, e puchou pela espada, mas seu

antagonista não fez outro tanto. Wil-

fred, pondo-lhe a espada á garganta,

gritou-lhe que se désse por vencido,

não queria receber a morte. Bons-Guil-

bert não respondeu.

-Poupai-o, cavalleiro,

o grão-mestre, dai-lhe tempo de arre-

pender-se;não mateis ao mesmo tempo

o seu corpo e a sua alma, nós damol-o

por vencido. _

Adiantou-se para *o centro do re-

cinto, e deu ordem para que se lhe t1-

rasse o capacete da cabeça. Tinha os

olhos fechados e o rosto inflammado;

repentinamente os olhos se lhe abrem.

mas estavam fixos, amortecidos, e uma

pallidez mortal se espalhou sobre o

seu rosto: a lança do seu inimigo não

lhe tinha dado a morte; morria victi-

ma dagiolencia das suas paixões.

- E com effeito a sentença de

Deus! disse o grão-mestre erguetid'o

os olho¡ ao céu'me tua.

vencedor.

exclamou áquella rapariga.

travam ao mesmo momento naliça

pletamente armados.

das valiam“? ~ ~

T3,_Nâoquero os seus despejos, res-

pondeu Wilfred, e tão pouco quero

deshonrar o seu corpo. Elle combateu

'pela christandade na Palestina. Foi a

mão de Deus, e não o braço do ho-

mem, quem hoje o destruiu. Mas faça-

se-lhe funeral sem pompa, como se

deve praticar com um cavalleiro mor-

to por uma contenda injusta. Quanto

Foi interrompido pela bulha diurna pría cummendadoria, e em presença

tropa 'numerosa de cavalleiros, que en-

Voltou-se, e reconheceu á frente d'el-

les o rei Ricardo, coberto sempre com

a sua'armadura preta, acompanhado

d'um numero destacamento de homens

d'un-mas, e por muitos cavalleíros com-

-- Chego muito .tarde, disse elle

olhando cm volta de si. Era a mim a

quem pertencia punir Bois-Guilhert;

tinham-m'o reservado. . . Em que pen-

sastes_ Wilfred, quando emprehendes-

tes uma tal aventura, quando apenas

estais _em estado _de sustentar o peso

   

   

    

  

çando para o commendador Malvoisin

lhe disse tocando-lhe no hombre: Al-

berto de Malvoisin, estais preso como

culpado do crime d'alta traição.

- O g 'ão-mestre tinha até ali fi-

cado mudo d'admiração, vendo aquel-

la tropa numerosa de guerreiros; mas

então recobrou a palavra.

- Qual é o atrevida, exclamou

elle, que ousa prender um cavalleiro

do templo de Sião no seio da sua pro-

-Muito bem, mas por ora, por

amor de ti mesmo, não me falles mais

d'usurpação. Dissolve o teu capitulo, e

retira-te com os teus companheiros

para qualquer outra commendadoria,

se achardes uma que não seja um an-

tro de traição, c de conspiração contra

o rei de Inglaterra e a tranquilidade

publica; salvo se consentires ficar aqui

nha dos seus actos de justiça.

_Receber a hospitalidade n'um

logar. onde eu tenho direito de com-

mandar! disse Beaumanoir, jamais! . . .

Capellães, entoai o psalmo Quare fre-

muerzmt gentes... Cavalleíros, escu-

deiros, soldados do santo Templo, pre-

parai-vos para seguir a bandeira de

Becauseam.

O grão-mestre proferiu estas par

lavras com tanta magestade como se

fora igual ao rei de Inglaterra, e ins-

pirou animo aos seus cavalleiros sur-

prehendidos e attonitos. Reuniram-se

do grão-mestre? Quem pôde ousar

commetter um tal ultrage?

-- Eu, respondeu o cavalleiro, eu,

Henrique Bohun, conde d'Essex, grão-

qondestavel da Inglaterra.

-E prende Malvoisin, diz o rei

llevantando a viseira do seu capacete,

á ordem de Ricardo Plantagenet aqui

presente. . . Conrado de Moutfichct, é

Uma felicidade para ti que não tives-

ses nascido meu vassallo. . . Quanto

a ti, Malvoisin, prepara-tc para mor-

rer com teu irmão Filippe antes de oi-

to dias' cão que as protege, quando ouvem os

A "" Opponho-me -a essa sentença, uivos do lobo; mas sem a. sua timidez.

!iradou o grão-mastro.

como hospeda de Ricardo, e testemu-

á roda dielle como as ovelhas ao pé do

re branco,'tendo na extremidade uma agradeceram

columna encimada por uma amphora _Mas se ellc casou, meu pobre ve-

quebrada, na qual tres pOmbas dc pc- lho, se elle a esqueceu?

dra simulam_ beber: sobre o quadro de Então o meu velho amigo, a quem

mm'mQre um nome de “11111191“: 09,11? a !me affeiçoei ainda mais desde esse dia,

Idade da. morta: '027316 (1717103. e a terra respondeu-me com simplicidade:

do seu nascimento: Amsterdam, e, por

baixo, na commovedora ooncisâo dos

epitaphios protestantes, estás

ELLA NAO VOLATRA MAIS A recua, MAS

EU VEL-Á-l'fÊl NO em' ! . . .

Isto, assim descripto, nada tem

-Se elle a esqueceu não vale a

pena que ella o saiba! . . .

' ' ' " Manoel Arena.
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d'importantc, nãoimpressiona! Mas lá, SYNOPSE DO DIARIO D0 GO VERNO

n'esse grande cemiterío, por entre a

melancolia de tão bella paisagem,

de 4

Decreto nomeando os arbitradores

341110118 “11111110, tão. 101183 do Paíz na' para as comarcas do districto judicial

tal, O nome-e fl edadc da““ morta, e O da Relação do Porto_

epitaphio, tão terno como um juramen-

to de amor, dão uma impressão doce e

cruel conjuntamente. . .

Varios despachos judiciaes.

Boletim militar do ultramar.

Despachos de varios empregados

A grade que rodeia o tumulo esta- para os correios e telegmfos_

va coberta de flores. . .Interroguei o ..

coveiro:

_Quem traz estaspflores?

-Adinira-se, não é verdade? Pois

tambem eu! Se fosSe a mãe, percebia-

Diario de 5

Varios despachos administrativos

e dc instrucção publica.

Difi'erentcs despachos judiciaes.

Decreto determinando que os arte-

se! Mas apequena era orphã. . .Quem factos ,1. ouro Qu praga, com pedras

paga estas flores é o noivo. . .

-O noivo?

preciosas de Valor superior áquelles

metaes, sejam dispensados de marcas

-Sim; efoi elle tambem quem de garantia_

'mandou gravar o epitaphio. . .O se-

nhor devia conhecel-a, uma loira bo-l

nita que vivia no Chalet dos Aly-rios,

pallida e magra, que andava sempre

acompanhada por um rapaz que pas-

sava por seu irmão. . .Era o noivo.

Fiz um esforço de memoria e por

fim recordci-mc. O Chalet dos ilIyLv'los

é situado á. entrada da cidade, proxi-

mo dium passeio muito frequentado.

Mais d'uma vez, eñ'ectivamente, eu vi-

ra aquella pobre tysica, tomando o sol,

e ao pé d'ella, quasi de joelhos, um ra-

paz forte que, sem poder fazer coisa

alguma, tristemeute a via morrer! Por

vezes tambem, encontrava-os passeiam-

do de carruagem, destacando-se, do es-

curo das pelicas que se envolvia, o

rosto pallido da pobre doente. . .Sim,

sim, recordava-me l. . .

-Ha mais de tres annos que

ella morreu, continuou o coveiro, e to-

dos os seismeae'srnhega uma carta de

Amsterdam com dinheiro. . .Manda-o

o noivo para pagar flores. Quer das

mais bonitas e das mais caras. . . Ulti-

mamente escreveu-me dizendo que vi-

nha cá. . .

.E o coveiro nccrescentou senten-

ciosamente :

-Esta gente dos paizes frios quan-

do lhe dá para amar, ama deveras.

w

do rei, e os seus olhos cxprimiam

ameaças que a sua bôcca não ouzava

referir. Tendo sabido do campo .fe-

chado, montaram a cavallo; e, forman-

do-sc eu) ordem de batalha, pareciam

com a lança na mão esperar só um si-

gnal do grão-mestre para começar as

hostilidadcs. A multidão, que tinha

lançado contra elles grandes gritOS,

recuou em silencio á. vista d'aquelles

preparativos de combate, alfastando-se

a uma distancia prudente para poder

apreciar os acontecimentos.

Logo que o conde d'Essex viu os

templarios fazerem estas disposições

hostis, correu a toda a brida a reunir

a sua tropa, para a pôr em ordem de

defeza; Ricardo, pelo contrario, avan-

çou para clles como folgando de ha-

ver perigo a esperar.

-- Cavalleiros, bradou elle, entre

tantos bravos ha algum que queira

medir-se com Ricardo '? As vossas da-

mas devem ter a tez bastante queima-

da do sol, valentes soldados do Tem-

plo, uma só não ha que mereça quase

quebre uma lança em sua honra.

- Os irmãos do templo de Sião,

disse .o grão-mestre sahindo á frente

do seu corpo, e avançando-se para Ri-

cardo, não combatem por motivos tão

frivolos e protános, e nenhum d'elles

cruzará, na minha presença, a sua

lança contra a vossa. Ricardo d'Ingla-

terra. O papa e os príncipes da Euro-

pa serao juizes da nossa contenda: el-

les decidirão se um principe christão

devia cenduzir-sc como hoje o fizestes.

Se acaso nos não atacar-em retirar-nos-

hemos sem atacar ninguem. Encarre-

 

   

  

  

   
   

   

    

 

   

  
   

  

 

Annuncio do 'estar aberto concurso

para o provimento de logares de ci-

rurgião ajudante do exercito.

Alvará approvando os estatutos da

Real Companhia Vinicola do Norte de

Portugal.

Diario de 6'

Concessão de differentes mercês

honoriíicas. _

Boletim de sanidade marítima de-

clarando inficionado da epidemia da

febre amarella o porto de Pernambuco.

Oliicio do sr. Vicente Rodrigues

Monteiro renunciando o logar de de-

putado e vogal do conselho fiscal jun-

' _ &balcoa

 

to da adam-ii;

__ arrastam

CALCULO PRODIGIOSO

   

Entreteve-se um mathematico a fa-

zer o seguinte calculo, que não deixa

de ser engraçado : '

avós e duas _avós ou o duplo de dois,

de que é o filho directo. Cada um dos

seus doitr avôs e as duas avós teve pae

e mãe, o que vos dá forçosamente 4

bisavôs e 4 bisavós, isto oito pessoas

ou o duplo da segunda geração ascen-

bensfqne pertencem á ordem, que dei-

::sem em Templestowe, e a vossa

consciencia do escandalo -qne destes

n'este dia á christandade.

da partida. Os clarins tocaram uma

sonata oriental, que annuneiava som-

pre aos templarios a ordem de partir;

e os' cavalleiros desfazendo a linha,

que formavam, para se porem cm or-

dem de marcha, seguiram a passo o

g -ão-mestre,.como para provar que se

retiravLam para obedecer as suas or-

dens, c não por sentimento algum dc

temor.

O p'ovo, simílhante aos cães rafei-

ros que esperam para ladrar o mo-

mento em que já não ha que temer,

acolheu com acclamações dialegria a

partida dos templarios. '

- Por Nossa Senhora! disse Ri-

cardo, é pena que estes templarios

não sejam tão fieis como são valentes

e bem disciplinados!

Durante o tumulto da retirada dos

templarios, Rebecca não viu, nem ou-

viu nada. Estava apertada nos braços

do seu caduco pac, attonita, perturba-

da, podendo apenas persuadir-se que

já nada tinha que temer. Uma palavra

«.l'Isaac fel-a voltar a si.

-- Values, minha querida filha,

lhe disse elle, thesouro que acaba de

me ser restituido, vamos lançar-nos

aos pés d'este bravo mancebo.

_ Não. rodar-gain Rebecca; oh!

não! não ousaria fallar-lho n'este mo-

mento. All! dir-lhe-hia talvez mais. . .

Não, não, meu pac, largucmos imme-

Audazes pareciam provocar s altivez games a vossa hours das armas e dos diatsmsnte este logar fuuesto,

Seu pac (dizia elle) e sua mãe ti-

veram cada um pae e mãe, isto é dois_

dente. E' assim successivamente até á

quintagesima geração, que vivia no

tempo de Jesus Chi-isto, o que eleva o

n.° 2 á sexagessima septima potencia.

Logo, portanto, foram necessarios

33 2450171895349¡le nascimentos,

para que fosse dado a luz aquelle que

lé este calculo no momento actual.

Trezentos trinta e novo mil duzen-

tos quarenta e cinco milhões dezcsete

mil cento oitenta e nove milhões qui-

nhentos trinta e quatro mil novecen-

tos sessenta e seis pessoas de ambos

os sexos foram necessarias para que

nascesse uma outra existencia agora.

E' espantoso e até phantastico l

Um ARM-H: MONSTRO

A 20 de julho estava, n'uma al-

deia, proxima de Vienna diAustria,

um saltimbanco chamado Morin, e

mostrava, entre outras curiosidades,

uma aranha dos tropicos, formidavcl

e medonha, tão volumoso. como a mão

d,um hercules. A multidão enchia a

barraca de Morin c a aranha executa-

va maravilhosos exercicios. Uma noi-

te o filho do saltimbanco, cre'ança de

seis meses, despertou soltando gritos

horríveis. A mãe correu e cis o espe-

ctaculo que se lhe deparou aos olhos.

Saindo da caixa que o encerrava o re-

pugnante bicho diriguiu-se ao berço

da creança, ligou-se-lhe ao pescoço e

começou a delacerar-lhe as carnes com

as suas garras immundas, para lhe

sugar o sangue. Para salvar o peque-

nino foi preciso matar aranha.

Este caso nada tem de surprchcn-

dente para os que conhecem a mygalc

dos tropicos. As suas horrorosas patas

estendidas combrem um espaço circu-

lar de 25 centimetros de diametro.

Encolhidas, não poderiam occultar-sc

na mão dium homem. A mygalc não

é um artista como a pequena aranha

do nosso clima, contimiadamente oc-

cupada com a sua teia. Massa informe

e cabelluda, o pescoço contrahido, cs-

preita a victlma com o olhar brilhan-

-te e fêroz, "e, d'um* salto prodígioso,

lançarse _sobre a presa como o tigre ou

a panthera. Avida de sangue, o corpo

denegrido, herissado de pellos asco-

rosos, todo semeado de espinhos; as

pernas immensas, especie de compasso

vivo, armado de bicos impuros; as

mandibulas sempre em movimento, e

segregando, em fios um veneno terri-

vel; um animal, emfim, abjecto e he-

diondo, com aspecto apocalyptico, ma-

gnetisando a presa que vao devorar,

avançando para a victima por passa-

das silenciosas e rapidas, cambaleando

como se andasso sobre moltas, tal é a

mygale do Brazil, o monstro horrivel

que se lançara ao filhinho do sal-

timbanco.

Na America do Sul, a mygale en-

contra-se proximo dos ninhos, afugen-

ta as avesinhas, ou dilacera-as com os

tentabulos, contamina-as com o vene-

no ensanguentando-lhes as lindas pen-

nas de prata ou ouro, e estrangulando

o pae e a. mãe sobre os cadaveres dos

filhinhos implumes. Depois pesada e

vacillante por este cxecravel festim,

balançando o ventre enorme, vae fa-

zer sobre a herva a brutal digestão.

Mas não é sómente as avesinhas

que a mygale faz guerra, é tambem

o terror das capoeiras e dos pombaes.

No silencio da noite desliza suavemen-

te, e entra nos depositos de galinhas

ou pombos, transformando em poucos

minutos o solo n'um charco de san-

gue. Tudo succumbe estrangulando.

A aranha amontua cadaver sobre ca-

daver, c só julga asua missão cumprida

quando nada existe já vivo.

Depois de completa a destruição, a

myggle crava-se nas entranhas ainda

quentes das victimas, cova-se no san-

gue. até o ponto das suas pernas ca-

belliidao mgarem ao' peso do ventre

monstruoso! quuanto volta lenta-

mente pám o seu' esconderijo, com a

satisfação d'um burguez que sae bem

fortalecido d'um restaurant famogo,

um grande 'reptil esfomeado enrola

nos seus anneis viscosos a sugadota

de sangue e en gole-a como um confeilp.

Os frangos e os Mamma-

gados. ,

eComo! 'minha filha, replícou

Isaac, apartarmo-nos d'este modo d' -

quellc que veio, com a lança e com a

espada na mão; arriscar a sua vida

A estas palavras, c sem esperar para ,e resgatar dp caminho' a ti,

resposta, o grau-mestre deu o Signal «aum d'un¡ povo estranho a_ elle e aos

seus ! lã um serviço que exige todo o-

nosso reconhecimento.

Elle já possue todo o meu, reconhe-

cimento. Ha de receber. os meus agra-

decimentos; agradecimentos que hão/n

de partir do meu coração; mas não

agora, meu pac; se Rebecca vosé cara,

permittt-me-que não seja agora!

- Mas, disse Isaac'insistindo, dir-

se-ha que somos menos agradecidos do

que os caes.

.-Mas não védes. meu pae, que

está ocCup'udO com o rei Ricardo, e

que...,

-- E verdade, tens razão, minha

filha. Sempre foste prudente, Rebecca.

Partínnos, partàmos immcdiatamente.

O rei chega da Palestina; diz-se que

saí d'uma prisão, deve ter necessidade

de dinheiro, e, se lhe fôr preciso um

pretexto para m'o pedir, achol-a-ha

nas relações de commercio que eu ti-

ve com o principe João. Não seria.

prudente apresentar-me a seus olhos."

Partâmos, minha filha, partâmos. l

E apressando-se então a filha, par-

tiu com ella, e conduziu-a á casa do

rabbino Nathan-Ben-Samnel.

V Este dia tinha devido o seu prin-

cipal interesse á situação cri;íca, em

que se tinha achado a bella judia;

cçlmtudo ninguem reparou na sua par-

tl a.

(Comunic.)
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A questão do din, éaiuda a que

nos logon a semana linda --a questão

\"icrntc Monteiro. Na canmra clectiva

não se tem tratado d'outr › assumpto.

llontcm as galerias regorgítaram d'ex-

pm'-t:ulr›res, e a camara de represen-

tantes alo paiz. A grande sulla de S.

llento nunca se viu tão repleta de

cruicoriv-.ntes. llojeaditl'ermu-:i é enor-

me, porque o caso vae per iendo a im-

portancia que teve. A op:: mição pôz a

quest-Cio esperando que pu; .neio d'ella

chegara ao capitolio. Engaua-se re-

dondamcnte. Não se maculam facil-

mente Os homens que teem dado ao

paiz as provas mais elfectivas da sua

i-'empção e probidade. E não foi outro

o lim do somnambulo mizantropo que

den origem a tudo isto:-foi macular

rcputaçõcs lidimas, foi ferir pelas cos-

tas os homens mais importantes do

partido de que foi membro sempre

musiderado e sempre bem. remunerado.

Pagou-lhe assim o illustre eansidico.

(Ji-cem todos que andou no seu proce-

dimento o quer que fosse de menos

nobre. Tudo se apurar-ú, porque o

tempo não falta ao seu dever.

No meio de tudo isto tem-se pro-

palado patranhas de toda a ordem-

que o sr. presidente do conselho fôra

chamado ao paço por causa d'esta ques-

tão: que o sr. Vicente Monteiro tam-

bem o fóra, e como estas muitas ou-

tras parvoices. Nada d'ist) é verdade.

l) governo ha-dc sair incolumc da luta,

e lia-dc provar mais uma vez que oseu

procedimento foi correto, foi patrioti-

co e foi digno.

de crôr queo jornal trate a ques-

tão em outro logar, e por isso deixo

de dizer mais sobre o assnmpto, cuja

importancia não tem decerto o grau

de gravidade que a imprensa da oppo-

sição-mau grado das proprias cou-

ANNUNCIOS E PUBLI'CACÕES LITTERARI
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msn LEÃO D'OIÍRO--rua de

_, Ferreira Borges, 11.”“ ['31 a 1:37,

(Joinibra-chcgou um inq'mrtaute e va- ?

rimlissimo sortimcnto do. fazendas na-ê

cionacs e. estrangeiras, da mais altal

novidade. para a presente esta-I

ção, proprias para factos completos ou;

qualquer roupa para homem ou crean-¡

ça, podendo ticar os fatos feitos desde?

o preço de 65500 reis Z! 1

E para melhor satisfazer aos seus

freguczcs acaba de installar-se na mes-

ma casa um atelier d“alfaia-

teria, em que trabalham habeis of-

üciaes, dirigidos por um contra-mes-

tre habilitado nas principaes alfaiate-

rias, que expressamente foi contrata-

do para esse lim. Nleste atelier execu-

ta-se toda e qualquer confecção para

homem e creança, bem assim fardas

para militares, togas para magistra-

dos, etc., etc., tomando-se a responsa-

bilidade pelo seu bom acabamento.

Chegou á mesmo. casa uma grande

variedade de i'lanellas de lã para ca-

misas, e bem assim uma boa collecção

de gravatas modernissimas, e tambem

continua a ter bom sortimcnto de cha-

peus de feltro.

O

ascensão
PATERSON

(Bismuth o Moqueca)
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vicções e com sacrilicio d'ellas--tem

'pretendido dar-lhe.

- ~- Quasi todos os jornnes sérios da

capital condenmaram o procedimento

vilissimo do Vicente Monteiro. '

U Reporter tambem o ataca, dium

modo irrespoudivcl. Lembrando que

este deputado foi relator da commis-

são de fazenda, diz que os mais-'come-

sínlios deveres do decoro politico e as

mais rudimeutares' noções de lealdade'

com os membros (llessa commissão o

_deviam compelir a ir ao parlamento

:explicam digna e corajosamente, o seu

lprocedimento. Estando, como estão,

labertas as côr-tes, só tinha este 'cami-

~nho a seguir. Que é deploravela si-

tuação em que se collocou. O seu oiii-

cio não tem valor nenhum; a sua au-

.ctoridade é duvidosa. Não é com taes

documentos que se. celebram triumphos

e denunciam derrotas.

O Dial-Io Popular diz que deseja

que o sr. Vicente Monteiro vá. :i cama-

rarepetir e explicar as suas declarações.

--- A convite da commissão execu-

tiva da junta geral de Aveiro, reuni-

ram-so hoje todos os deputados d'esse

districto, á, excepção do sr. Antonio

Candido, que está. ausente, a fim de

resolverem sobre o modo de cumpri-

rem a missão que lhes fora incumbida

por aquella junta geral, de manifestar

ao sr. conselheiro Emygdio Navarroo

profundo reconhecimento pelos rele-

vantes e excepcionaes serviços por el-

le prestados a essa circumscripção ad-

ministrativa durante a sua gerencia

da pasta das obras publicas. Estavam

presentes pois os srs. conselheiros José

Dias Ferreira, Correia. Leal, Albano

de Mello, Simões dos Reis, Almeida e

Brito, Antonio Maria de Carvalho e

Barbosa de Magalhães. Resolveram ir

1no domingo, em commissão, a casa do

sr. conselheiro Navarro transmittir-

lhe solemnemente aquella deliberação

da junta geral, e otferccer-lhe' em se-

guida um jantar no Hotel Bragança,

a que assistir-ão sómente o illustre ex-
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2 Requisue- se
l n catalogo ;natal illustrado, em por-

tuuuezlnu¡'rancez,contem10591 gra-

vuras tulodelos lneduus; para a

ESTAÇÃO do Ver-ão que se remette

gratis e franco a quem o pedir em

carta devidamente franqueada e di-

rigida a

Mill. .llILES JILIIZBT a ci'
PARIS

são igualmente enviadas tranco as

amostras de todos os tecidos due compõe

os lmmensus sorllmemos do FHM' TEIPC

especlncaudo-se bem os generos e os

preços.

Expedições para um u nim lo luis.

0 Catulogo indica as condições d'axpedição.

Inter-pratos par-_s todos as Lingua¡

à disposição das pessoas que desejem

Vlsllar os Armazens.
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MANUEL FERREIRA DA SILVA

Rua Nova de S. Domingos 97

PORTO

l EM grande deposito d'este generos

já preparado ou por preparar -e

tambem o manda applic. 'nas obras,

nas províncias, por ter os melhores

Epaplicadores d'este genero. Trata-se

; no Porto, ou em Aveiro com o sr. Jo-

- sé Monteiro Telles dos Santos.
....____._,_ _ ....t.-.. o
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Mullle um ranma:

MACHINAS DE COSER

DA

COMPANHIA FAB-mL SINGER

NA EXPOSIÇÃO UNIVERSAL me BARCELONA

O PRlMEIRO PREMIO

uenum nocao
Ii] esta a 111911101' 1°eSl)OSt&1› que podemos da¡-

:iüuellcs con'lpetidores que nos estão continua-

nneute provocando a confrontos.

A CL)'DIIPANPIIA SINGER, a todas as

exposições a que tem concorrido, tem sabido

ministro, e os deputados do districto.

E' uma'. manifestação justissima ao

grande merito e altas virtudes cívicas

do energico, 'mpatbieo e notabilissi-

mo estadista, que deixou brilhante-

mente assignalada em todo o paiz, e

sobretudo n'esse districto a 'sua pas_-

sagem pelos 'conselhos da coroa.

l '--Veio d'ahi desapontadissimo o

sr. Consíglieri Pedroso. Mal imagina-

ordem, onde lhe diziam que tinha

muitos e importantes correlligioua-

rios, se veria apenas rodeado de mal-

trapilhos sem gravata ao pescoço, dan-

do-lhe vivas avinhados. Está arrepen-

didissimo de ter ido ahi e manda ao

diabo quem o convidou. Devia ter si-

do mais prudente, lembrando-se do

que succedera aos seus corrslligiona-

rios Arriaga e Magalhães Lima, que

foram ahi tão bem acolhidos que. . .

não voltaram.

_Chegou hontcm aqui um dos

membros da commissão promotora da

estatua de José Estevão, para sollici-

tar do nosso illustre amigo e sollicito

deputado o sr. Castro' Mattoso a sua

eliicaz protecção para ser feio por

conta do governo 0 transporte da mes-

ma estatua. Consta-me que aquclle

bonemerito parlamentar, esquecendo

generosamente tódós os aggravos au,-

teriores, se prestára de bom grado a

levar até ao tim a série de grandes

beneficios que tem prestado para a

inauguração d'esse monumento.

-- Lisboa acaba de ser atravessa-

da subterraneamente pela primeira ma-

chína a vapor, que partindo da ribeira

d'Alcantara vein sahir na plataforma

da estação do caminho de ferro, no

Rocio. E' pois um facto consummado

esse tunuel que teria parecido a nos-

sos avós uma phantasia de auctor de

magicas, para o Salitre, e que para

muitos de nós outros_nos parecia, ain-

da ha poucos mezes, uma obra irreali-

savel. Infelizmente a primavera não

quiz tomar parte na testa e presen-

 

te'- . "l .is com um dia triste e chuvis-

coso, quando d'ella tinhamos todo o

direito a eSperar um formoso _dia del

abril. A machine, embaudeirada, pu-

xando carruagens e õ zorras com os

convidados, musicos e operarios, en-

trou no tunnel ás 6 menos 21 minu-

tos, chegando á estação_ do Rocio ás 6

e 5_mi_nuto. Parece que a imprensa

fnão_ recebeu da companhia todas as at-

;esperava o comboio e o enthusiasmo

uma maravilha da scieneia o que_ Lis-

boa acaba de presenciar.

, - Tem estandoligeiramenteincom-

modado de saude o nosso illustre ami-

go o sr. dr. Augusto Corrêa da Silva

Mello, dignissimo _2.° oñicial da direc-

ção geral dos proprios nacionaes.

- Não foi concessão especial pa-

ra a misericordia d'essa cidade, como

ein tempo se disse, a elevação a 400

-- O Diario Papula-r diz ter a-cer- tambem contra a escravatura, de que é

tcza absoluta de que as sccnas do _in-

verno virão a repetir-se na primavera.

Confia-se na campanha ,da dilfamaçâo;

quando ella se fmalogre, .virá. a guer-

rilhagem do tumulto parlamentar. V

_- Não é lisongeiro o estado do

-.› › .

Branco: e pelo contrario, desannnador,

muito desanimador. O dr.,Spuza, Mar-

va elle que, indo a uma terra d'cssajtenções a que tinha direito. Muito povo, tins, seu medico, inaugurou ,delle um

ltratamento inteiramente. novo _entre

nós e que o dr. Charcot. esse ,especia-

lista de doenças nervosas, está. empre-

gando para a cura dos phenomenos da

ataxia O sr. Camillo chama-lhe afor-

ca. E com isto se parece alguma cou-

su. Õ doente é suSpeuso por umsyste-

ma de correias, por debaixo do queixo

e dos hombros. Dura este supplicio,

mais ou menos tempo, conforme agr'.-

vidade da doença, sem comtndo exce-

der um quarto de hora. O dr. Souza

  

l

illustre escriptor sr. Camillo Castello!

protector Sua Magestade, e presidente

elfectivo o sr. Infante D. Adonso. Sua

Alteza, ,agradecendo e aceeitando o

offerecimento, prometteu dispensar to-

da _a_ sua protecção áquella Associação.

_O convite foi apresentado pelo presi-

dente da connnissâo, sr. Francisco

Maria da Cunha.

- Consta que o _sr. cardeal pa-

triarcha, no intuito de evitar algum

desacato á. religiao, deliberou prohibir

a procissão chamada do Triumpho,

que da cgrejado Carmo costumava

sair no domingo de Ramos pelas ruas

da Baixa. Chegamos a este tempo!

--, Regressou esta tarde, a Anadia

0 sr. conde de Foz d'Arouce,

_-_--_ O sr. Bento da França, tenente

de _cavallaria 10 e um dos mais illus-

traílos oiiiciaes da arma, vae publicar

umlivro intitulado-_A Legião party-

_gnwiu ao serviço do impor-io frances(

¡Martius inaugura agora este systems., , !Este trabalho é feito sobre documen-

reis diarios do abono as praças de pret I que se repnta eliicaz para as doenças tos authenticos, ineditos, que perten-

que deem baixa ao hospital. Foi uma da medula. Alguma cousa nos consola: ciam a um dos legionarios.

providencia geral, adeptada pelo mi- é que a nossa medicina acompanha os - A princeza D. Helena regressa,

nisterio da guerra para todos os hos- progressos estudados no estrangeiro. l no proximo sabbado, a Inglaterra. Pa-

pitaes civis, c que era justa sem pre- Elas nada salvará o illustrc doente. A lra acompanhar Sua Alteza vieram ex-

juizo algum para o estado. fraqueza em que elle se acha prejudica. 1 pressamcnte a Lisboa uma dama da

-- O virtuoso Bispo de Coimbra os cuidados empregados pela sciencia. sr.a condessa de Paris, e seu marido.

convidou os prclados das outras dioce-

ses do continente e ilhas para solicita-

rem do governo a. não profauação das

casas monasticas que se forem extin-

guindo, e applical-as a 'azylos de be-

neficencia c a escolas de ensino gra-

tuito, sendo estas novas instituições

subsidiadas com parte dos rendimen-

tos dos bens que áquellas casas mo-

nasticas pertenciam e de que o gover-

no tomou posse. Sempre bem e justo

este virtuoso prelado.

- Consta que vae ser nomeado

louvado judicial para a comarca de

Estarreja, o sr. Anthcro José Julio La.-

goncha, completando assim o quadro.

Espera-se tambem que seja elevado a

16 o numero de louvados da comarca

de Ovar.

§
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foi geral quando o viram despontari

na bocca do tunel. E' olfectivamente

   

Elle o sabe, e hudias para cá tem mo-

mentos de desolação que o levam a

commetter quasi que desatinos. E' o

desespero. Falla em suicidio com con-

vicção a todos os íntimos que o visi-

tam. E os seus ,sentem apprehensões

sérias d'esta mania fixa, que se acceu-

tua dia a dia com um caracter funes-

to. Irremediavelmente perdido creio eu.

- Pela 1 hora da tarde foi hon-

tem ao Paço de Belem uma commissâo,

composta dos srs. conselheiro Francis-

co Maria da Cunha, conselheiro ÍÍen-

Chagas, conselheiro Francisco Costa,

Luciano Cordeiro, Palermo' de Faria e

Carlos Bocage, convidar' Sus Álteza

Real o Principe D. Carlos para ser

presidente de honra da Sociedade por-

 

rique de Macedo, conselheiro Pinheiro_

..-p-...._w_ -__.__..7. 4-....-

- Os uniformes do pessoal da se-

Icrctaria da administração dos correios

consta de bonnct, sobrecasaca, ou ca-

sacq'azul e calças da mesma côr. Os

aspirantes auxiliares teem como dis-

tinctivo no biia'ço, uma estrella de me-

tal amarello; os segundos aspirantes

duas; os primeiros tres. Os bonnets

são com emblema' de metal amarello

representando uma carta, com duas

alas,'á imitação do uniforme hespanhol.

' - Chegam a 259 os relogios ap-

prehendidos n'estes dois ultimos dias,

pela policia, como subtrahidos aos di-

reitos. Suppõe-sc que eram destinados

a algum individuo que depoisaqui os

ia passando aos logistas, ,e que proce-

dem de agencia estabelecida em Hes-

panha, na fronteira portuguesa, em

  

correspondencia comquein os passava.

Na. alfandega mandou-se proceder a

diligencias por haver suspeitas d'este

negocio' clandestino, visto que o nu-

mero de relogios, a. sua qualidade e

variedade não estão em conformidade

com a estatistica das alfandegas.. ,

- Vai ser augmentado o pessoal

da ñscalisação do governo nos cami-

nhos; de ferro do norte e leste,_na. Bei-

ra Alta que é agora incumbido de

acompanhar as mercadorias selladas e

registadas, procedentes do estrangei-

ro, com destino a .Portugal.

- São muito importantes as no-

ticias de França. Em 6_ dizem d'ali á.

Agencia Havas o seguinte:

Paris, 6.-0 consome de ministros de-

cidiu esta manhã“. que o decreto erigindo o

senado em alto tribunal dojnstiça será apre-

sentado sagrada-feira ao senado. O decreto

manda mniparecer perante o alto tribunal

de justiça o general Boulanger e todas as

demais pessoas que forem pronunciadas no

prazer-iso preparatorio.

Puriz, B.-O tribunal absolvou todos Os

accusados como fazendo parte de sociedade

secreta, mas condemnod-Os, por fazerem par-

to de sociedade não auctorisada, a 100 fran-

cos de multa, cada. um e nas custas. Gritos,

viva a Liga, viva Boulanger, viva Dcrouléde.

- Sabe-se pelo que nos diz o bo-

letim relativo ao mercado de vinhos

portugueses na cidade de Bordeus, que

durante .a segunda quinzena de março

lindo, as transacções realisadas não

levantaram as cotações. Continua a

ser má ali a sahida dos nossos vi-

nhos. A. importação do mez de março

elevou-se a 11,125 cascos, pouco in-

ferior á de'egual epoca no anno findo.

--Continuam a ser aterradoras as

noticias que nos chegam do Brazil. A

febre amarella não se limita já a ata-

car mais um ponto ou outro, ataca t0-

dos os pontos, invade tudo-victíma

aos milhares. No Rio fecharam já. to-

dos'os lycens e as escolas. Os portos

do Ceará foram declarados iufecciona-

dos. e assim'vão as cousas n'aquella

vasta região da'morte.

Y.
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NUMERO TELEPHONICO 168

CONSTRUCÇOES NAVAES COMPLETAS 9;: :22:31: 5:'::ttfn'zettãtituzi

GMSTEUCÇM E ASSENTAMENTO DE PONTES METlLLlGlS I'll“ ESTllllllS E CllllNllllS DE FERRO

CONSTRUÇÃO DE CANNOS, CQLIÍMNAS E VIGAS, POR PREÇOS LIMITADISSIMOS

GUNS'I'RIIEEÃII III BUM“ Á PROVA ll NEO

  

CONSTRUCCÁO DE CALVDEIHAS

          

para serviço de reboques no Para.

LANCIIA de ferro a vapor, construida em 1883 nas oíñcinas da Empreza IndustrialPortuguezo

 

EMPREZA INDUSTRIAL PORTUGUEZA, actual proprietario. da. oñicina de construcções metalicas onr Santo Amaro, encaa.

rega-se da fabricação, fundição, constipação e collooaçâio,«tanto em Lisboa e seus arredores, como nas províncias, ultramar

lhes ou no estrangeiro, do quaesquer obras de ferro ou madeira, para. construcções civis, mechanism ou marítimas.

Acceita portanto encommendas para o fornecimento de trabalhos em que predominam estes materiaes, taes como, tentados, ví-

gathentos, capataz, sacadas, tarandas, mamas a vapor e sua: caldords, depositos para agua, bómbac, veios, rodas para transmis-

são, barcos movidos a vapor cornplotos, estufas da ferro e vidro, construção do cofres á prova Ile fogo,etc.

Para a fundição da colina/nas o vigas tem estabelecido preços dos mais' resumidos, tendo smpn 'em depositos grandes quantida-

des de. ramws de todas as dimensões.

Para facilicitar a entrega das pequenas enconnnendas de fundição tem a Empreza um deposito na rua de Vasco da Gama,l9

.o 21, ao Aterro, onde se encontram amostras e padrões do grandes ornatos, e om geral o necessario para as eonstrucções civis,e

L ieendesc tomam quacsquer encommendas de fundição.

0 CLEHO '.l

J. J. DE MESQUITA PIMENTEL,

correspondente em Portugal das principaes

livrarias estrangeiras, acaba de receber Os

“ Ojiciooe Missas do ISIS. Rosario, em todos

os formatos e para todos as edições de ¡His-

mes, Breu-(trios e Biomas.

Acaba do receber tambem run grande

, e varia'dissimo sortido de Missaes, Bravia-

-ra'os. Dim-nos, Rituaes, etc., etc. Tudo no-

vissimas edições e em todos os formatos, D'u-

cras, medalhas, contas, catialopes, etc.

P. S.-~"\"csta casa encontra-se sempre

um sortido _completo dos compendios adopta-

 

Toda a correspondencia deve ser dirigida á Emproza Industrial Portugueza-Santo Amaro, LISBOA.

'íusroitñx
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lltNlCll'lllSllG Eli P01ll'l'lill.

Estão publicudos e acham-se em distri

buição os primeiros fascículos d'csta impor-

tante obra, que ó a verdadeira historia. na-

cional, porquo assignala a parte que tive-

ram na constituição do estado os homens

bons dos municípios, que collaboraram de

maneira importante na grande operação da

independencia, auxiliando as conquistas dos

primeiros monarclias, as luctas em defeza

dos nos differentes seminarios, lyeeus, colle- "13 341mm“" durante a segunda e (I'm-?til

gios, etc., do paiz.

Pedidos á, Livraria Mesquita Pimentel-

PORTO.

 

ldynastia, as descobertas e navegações dos

lscculos XV e XVI, o que tanto padeceram
l
1

\

l

ANDRE LAURIE

sol) o dominio e invasões estrangeiras.

Collaboram nieste trabalho monumental

cSitnptores distinctus, o que ainda lhe aug-

lmeuta a importannia.

ns taum na run '

Notavel romance de viagens maravilho-

A parte narrativa é reforçtda com a

transcripçào de documentos, como os foracs,

que são publicados na integra, na lingua.

gem primitiva acompanhada da traducção,

  CONTE.

Auctorisada pela hupcctorz'a, Geral

da Corte do Rio do Janeiro

XAROPE PEITURAL JAMES, unico

legalmente auetorisado pelo Conselho de sau-

de Publica., ensaiado e approvado nos hos-

pitaes. Acha-sc á venda_ em todas as phar-

macias de Portugal o do estrangeiro. De-

posito geral na Phonnacia-Franco 8: Filhos,

em Belem. Us frascos devem conter oretra-

to o firma do auctor, e o nome em poque-

aos círculos amarellos, marca que está de.

positada em ceidbnnidade da loi de 4 de

nuho dc 1883.

Deposito em Avoiro-Pharmachia e Dor

garia Medicinal de Ribeiro Junior.

ALMAXÃK DO PORTO E SEU

 

| ARREMATAÇÂO

"A comarca d'Aveiro e cartorio do

 

MULLA

  

    

     
  

escrivão que este escreve e em vir-

'tude de execução hypothecaria que' '

Thomaz José Garcia, "da cidade de

Lisboa, move contra Manuel da Silva

Vida e nmlher, do Beco, vãoá praça

TENDE-SE n'esta cidade uma excel-

lente mulla de tiro e sella, mestra

e de corpo. Quem a pretender pôde

fallar no escriptorio d'esta redacção que

aqui se lhe dirá onde pôde ser vista e

com quem se póde tratar do seu ajuste.

dicial (festa comarca, as propriedades

segumtes:

-Uma loira de pinhal e pouzio no

Valle do Beco, que parte do norte com

a matriz d'agua, do sul com a Gan-

dara, do nascente com João José Fer-

   

   

   

  

   

  

  

  

 

ctos que se desejam apparecem im-

nnediatamente claros e

fieis nas côr o", e traz vidro e

caixilho, sem qualquer outra prepara-

ção ou despeza; dura longo tempo este

apparelho. ainda que se empregue mui-

tas vezes; funceiona corn segu-

rança a qualquer luz em qualquer

quarto e meza, e tambem aoarlivre.

Remette-se franco, com a indicação do

reirn e poente com herdeiros de Mi-

l guel Freire Fragoso, no valor de

6053000 reis. Esta loira de pinhal 'só-

mente comprehende a porção do lado

do nascente correspondçnte á terça

parte da área aqui delimitada.

Uma leira de pinhal e matto no

sitio da Estrada: parte do norte com

herdeiros do Nicho, sul com herdeiros

de José Freire Sineiro, do nascente

com a estrada publica e poente com

José Martins Facão,no valer de 2553000

reis. Este pinhal e matto sómente com-

prehende a porção do lado do norte

correspondente á terça. parte da área

aqui delimitada.

Uma terra e pouzio com enteste de

pinhal no' sitio do~Boco, que toda ella

parte do norte com caminho publico,

sul com a servidão publica, nascente

com herdeiros de Domingos Ferreira

e poente com José Moreira Moisés, no

valor de 80-530th reis. Esta terra e

pouzio não comprehende uma quinta

leira inter-calada (segunda do lado do

poente) da área !aqui delimitada.

Os arrematantes ficam com direito

a rectificar as delimitações conforme

os titulos dos embargantes e dos que

pertencem ao executado em poder do

exequente.

quer credores incertos que se julguem

com direito ao producto da arrema-

tação. ' l

O escrivão substituto

Fernando Bibi-irc Nogueira Junior.

Verifiquei- A. L'ortczão.

7m nal nun
V LUGA-SE a casa onde esteve a Se-

; cretaria da Reserva, na rua de S.

Gonçalinho. Trata-se na Redacção dies-

re jornal.

 

NOVIDADE DE SENSAÇÃO!
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Por meio d'este apparelho os retra-

 

   

 

   

  

     

   

  

      

  

  

   

  

  

  

  

 

    

  

   

   

Pelo presente ficam citados qnae's- -

 

P rirüegiado, atleta-pesado pelo governo

_ pela. [aspecto-ria Geral da Corte

do Réu de Janeiro e (quiri/rude pela junta

consultivo de saude publica

E' o melhor touico nutritivo que se co-

nhece; é muito digestivo, fortiticantc e re-

constituinto. Sob a sua influencia desenvol-

ve-so rapidamente o apetite, enriquece-se o

sangue, fortalecem-se os musculos, e voltam

as forças.

Emprego-se com o mais feliz exito, nos

estomagos amda os mais debeis, para com-

bater as digestões tardias e laboriosae, a

dispepsia, .cardialgia, gastro-dynia, gastral-

gia, anemia ou macção dos orgãos, rachitis-

mo, consumpçào de carnes, atfecções escro-

phulosas, e em geral .na. convalescença de

todas as doenças, aonde é preciso levantar

as forças.

Toma-se tres vezes ao dia, no acto da

comida., ou em caldo, quando o doente nã

se possa alimentar.

Para. as organças ou pessoas muito de-

bais uma colher das de sopa de cada vez; e

ara'os'adultos, duas a. tres colheres tam-

em de cada vez. '

Um calix d”este vílho representa um

bem bife.

Esta dóse com quaesquer bolaohinhas é

um excellento lanche para. as pessoas fracas

ou convalescentes; prepara o estomago para

accoitar bem a. alimentação do jantar, e con-

cluindo elle, toma-se igual porção de toast

para facilitar completamente a digestão.

Para. avitar a. comi-afecção, os envelo-

cros das garrafas ,devam conter o retrato do

autor e o nome em pequenos círculos ama-

_rellos, _marca_ que esta depositada em con-

fonnidadé da lei de 4'ãe junho do

Acha-se venda.. nas principaes phar.

macias de Portugal e'do'ostrangairo.. Depo-

sito geral na Pharmacia Franco & Filhos-

om Belem. '

Deposito em Aveiro-Phanuacia o Dro-

garia Medicinal de Ribeiro Junior.

BELEM"“ "INEM“

POR r- -›
5

JACOB estarem

Para uso dos cheus

'No Diario do Governo, de' 12 do corren-

te, vem uma rectiñcação a lista dos com-

peudios approvados para os lyceus, pela

quai se corrige o equívoco que se deu na

publicação da. referida. lista em que mm pu-

blicado o título de diet/iodo granmmtical, por

i

  

Bensabat, em vez do verdadeiro titulo do

livro, qub é Gram-motion inglesa, theorícu e

pratica, por Jacob Bensubat.

Corrigido d'osta forma oñicialmento no

Dia-rio o equívoco, vê-sc que a Grammati-

ca ingleza, por Bensabat, um dos melhores

trabalhos d'csto auctor, faz parte dos livros

approvados para o ensino' do inglez son

lycens.-Porto, Iõ de novembro de 1888.

 

LIVRARIA

DE

 

sempre victoriosn, em vista da solida construe- sas no genero dos de Julio Verne: com @5- cartas 1'63¡M› 0 P“Wisñes _e mms: (105611- DISTRICTO unido de a el“.P'egafY a quem mandar MELLO GUIMARAES
cão e Pen-.feição de trabalho das suas machinas plendidas illustrações do Jorge Roux. As tranhados do pó dos archives, alguns dns Para 1889 “dlantado 15'000 “315 em ”mas O“ 93'

de costura.

.l “ESTAÇÕES DE 500 REIS SElllMES E ;l llllllEIllO CMI GRANDE DESCMTO

PEÇAM-SE CATALOGOS ILLUSTRÁDOS

COMPANHIA FABRIL -SINGER

75-Rua. de José Estevão-79

AV' E I RO

E EM TODAS _AS CAPJ'EAES DE DISTRICTO

estampas de pagina., são parte aguarelladas,

parte impressas a. duas cores.

quacs veem_ a. ,lnz publica pela. primeira. vez.

.\ preço é relativamente modicissimo por-,

Cada caderneta, co i'eis_Disti'ibuição¡›qiic mediante o dispendio de 195500 reis porw

- semanal. Lisbon e Porto: 60 reis, pagos no

acto da entrega..--Provincia : lift) reis de_

duas em duas semanas, '2 cadernota's.

Pedidos de assignatlu'a podem _ser feitos

d Companhia Nacional Editora, successora

de David Corazzi e Justino Guedes. Rua Ca

Atalaya, 40 a '52, Lisboa, ou a Filial. no

Porto, 127, Praça de D. Pedro, 1.“ andar,

assim como a todas as livrarias e a todos

 

os correspondentes da mesma Companhia

teen-1 meu' - '.|-..

anne, o assignante recebe .50 fascículos de

16 paginas cada um, equivalente a um gros-

so volume do ?OO paginas.

Recebem-seassignatiras na. séde da Bs'

bliotl'zera historico-jmtugueza--Lísboa rua.

de S. Bento _260_ onde devem ser dirigidas

tcdas as requisições. Quem sc responsabili-

531- por õ assignatnras tem direito a um

exemplar gratis ou '20 p. c. das quantias

cobradas. A obra depois de publicada. aug-

montorá de. n°90.

Juridico de A. G. Vieira Paiva, editor, rua

do Bomjardim, (ih-:Potim A , (- r V

 

  
tampilhas a indristriohalle, em Briens,

junto de Lyon. Suissa.

'N . B.-Esta casa com pra invenções

(3..O ASNO DE PUBLLCAÇÂ)

por A. (1'. Vieira Paiva.

Acaba. de publicar-se este antigo e co-

nhccidissimo Ahnanak para 1889; vao mui-

to augmentado, e o mais cxecto possivel em

todas as suas indicações, o' é acompanhado

de um Alma-nal.: Judicial detodasas comar-

cos de Portugal.

Preço: Brochado, 500 reis; cartonado,

600 reis: pelo correio, mais 50 reis.

Yendese desde na Livraria Archivo

   

 

ou toma parte na respectiva empreza.
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'enls PAI! ~

E A5 Penianas PHAHM, lAS EM Q ,AC .SE El¡

PEDAÇOS »no ”uma
  

Discursos, 1 volume. . . . . . . .

ALVES MENDES

v 1,5000
MANUEL BERNARDES BRANCO, . à . _ _

Prancas de que ”e P058“ “mr Patente, Historia das ordens monasticas em

Portugal, 3 volumes. . . . . . . . . . .V _ . 223000

VlõCUXDE DE FIGANIEEE

Sub-mundo, mundo, supra-mundo, 1

volume............. "naun-.o. 16500
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TYPOGRAPHIA AVEIRENSE
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