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solencias, em vez de dizerem compos- á defeza dos calumniados ajuntemos a

em Patria BIOILsiear A. 140- tamente da sua justiça! Tambem será accusação dos calumniadores.
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a Consiglieri que teremos d'ora avante

de dirigir-nos, e se formos injustos ainvençào audaciosa desprendcuo vôo

com elle. . . queixo-se das suas com- gigantesco da sem vergonha que os
placencias,a que devia pôr ponto, por dota, tudo o que um cerebro avinhado

credito do seu jornal. podia ir rabuscar ás bachanacs do vi-

Pois quer os Debates digam tolices, cio e da mentira, tudo o que uma con-

quer rotilem como mastim enraivado, sciencia de bordel podia ir procurar

as cousas passaram-so tal e qual o te- aos dissolntos festins da orgia,

legrainma. Não houve enthusiasmo, e essa gente quiz atirar

a indilferença manifestam-se. E de brancos o vcneraudos de

quem foi a culpa?

Dos que fizeram do nome do José

Estevam arma de guerra, a proposito

de uma questão em que os partidos

--~~›- _f- -VW não tinham que intervir, porque era

essencialmente moral e economica, e

por tanto se athava fóra da área poli-

' _ . tica. Mas vieram os insultos, a má fé, a

A MES“” “M00“ calumnia, toda a preversão moral, fu.-

0 commercio de vinhos tomou a zendo do nome do grande orador a pl-

,weuder as lampadas do egoísmo para cota, para ferir o que havm de'mals

illuminarem os altares do interesse. g"“f'ejc @1.11315 56110 110 sanctllíu'lo das

Temos outra vez em acena os procea- familias. I'. isto, como em tempo disse-

sosdas representações á coroa contra mos,afl'astou mmta gente, obrigando-a

rette.-Rua Caumartin, 61.

w

SlÍMMARIO:-A QUESTÃO VINKCOLA.

-Un CRlTICO.--FAC-SIMILE.-PA-

Lniços.--Con.uiss¡o pararem!..-

Acninncmsx'ro. - NOTICIARlO.-A

rom: nu PENICHE.-CARTA DE LIS-

BOL-»FOLHETle Livuos xovos, por

Domingos Guimarães-Secção PAR-

L.\.\lENTAH. -_ SECÇÃO AGRICOLA. -

Sncçlo LITTERARIA: A vmcsu BL'-

DHA, por Bernardo de. P¡ndella.--

PARTE orrwmn--Connmo DE LIS-

nos.-Movmsu'ro MABITIMO.

Quando d'essa phantasia de abutre

  

  

   

    

   

   

   

      

   

desgraça de os fazer homens.

crnenta e essa preseguição andaz, que

não destroc, que não alue, que não che-

ga mesmo a fazer vacilar por instan-

tes a cadeira onde se senta_ essa alta

magestade que tanto os incominoda.,

mas que, emiiiu, nos cansa a nós, a

nós que podemos e devemos reduzil-os

a todos á expressão mais simples.

N'estes termos, pois, preparao as

vossas armas traiçoeiras para novos

combates, não pci-que queiramos tra-

çar as nossas com essas _de que usaes,

 

A Semana. Santa.. _

Segundo o que noticiámos, as solem-

nidades religiosas decorreram com to-

da a sumptuosidade, e com grande

concorrencia., principalmente na quin-

ta-fcira d'Endoenças, ea'. que estavam

tudo lindamcntc ornamentadas as egrejas

aos cabellos paroehiaes-da Mizericordia, de Jezus,

quem teve a das Carmclitas e Santo Antonio. A
_

procissão da veneravel imagem do Se-
Oito mezes tem durado essa lucta nhor Eme-Homo ia muito numerosa.

Na Sexta-feira Santa houve muita

assistencia a tocante cerimonia da

Paixão, e a procissão do Enterro, que

sahiu de tarde do Carmo levava mui-

tos irmãos das diversas confrarias do

Senhor Jesus, do Bemdicto, do .San-

tíssimo e da Ordem Terceira, e muitos

e lindos anjinhos, e ia em muito boa

ordem. Grande concorrencia nas ruas.

A' noite os templos pnroehiaes, onde

houve odicios de trevas, estavam bem

   

 

  

  

  

tras, a acreditadissima firma do nos- voltnr as costas ao iucommodo intcr- teira, e assim. vieram á mercê da cor-_

so amigo é hoje altamente conhecida locutor. l'l' esta a 2.* vez que istosuc- rente do cheia; porém quando chega...

no est angeiro, d'onde directamente se cede, sendo porém bom mais significa- ram na .direcção da testa do molhe do

surto dos principnes artigos, e no paiz, tiva a primeira. E ainda haverá a ou- sul da Barra e proximo d'esta, a ba-

onde surte immcnsas casas do geue- sadia repugnaute de se asseverar que toira,como tivesse cabido em uma re-
1-0 da sua_ o mudo agradeco a pequena parte, etc.? veça e houvesse ali muito each-ão pro-

Ao nosso amigo enviamos d'aqui lÍPaçalllnas. -- No domingo, duzido pelo embate do mar no molhe,

os mais sinceros parabens, não só pelo uns gaiatos quaesquer, capitancados principiou a dar voltas e foi então que

extraordinario consumo e importantis- por D. Flow-me 1.”, o gag'o-, os pobres homens se viram de todo

simas transacções que realisou, mas andou por as ruas a soltar morros perdidos,e teriam perecido se não fos-

ainda pela justiça com que por ahi se contra as irmãs da caridade, .que ape¡ sem em seu soccorro duas batciras da

t'alla nolseu conceituadissimo estabe- nas tinham o defeito de não deixar mesma terra, que não só os salvaram
lecimenm_ comer á tripa form os chupistas da como lhe foram levantar as redes e

' ,A estatua..-Tinha chega- troupo dos esfaiinados. Provoeam, in- ajudar a encalhar a batcira. Os tripu-

do havia dias, mas só no domingo, ás sultam e enojam, mas querem passar lantes eram pae e lilho a quem dão o

3 horas da tarde, deu entrada na cida- por gente seria, praticando todaa cas- apellido de S. Roque e um outro pc-

de. Atravessou as ruas fechada no cai- ta de patifaria. Andác, vilanagem, que queno. Depois de estarem salvos, apa-

xão em que veio no caminho dc ferro, a maré Sóbel v receu em uma bateira um outro filho

transportada n'uma carreta do arsenal, Os_indaga-Não faltaram no do ari-ass S. Roque que andava comoum

que veio de proposito para isso. Se- sabbado d'Alelnia os _bonecos de_ pa- louco em procura do pae,e logo que o
guia-se a commissão promotora e bem lha, que ao _rep'iear festivo dos sinos, viu ticou muito contente; porém, sem-

assim algum povo. foram espatifados pelo rapazio traves- pre lhe foi dizendo:--«V§, meu pae,

Na praça l\_[unicipal achavam-se so. D'esta vcz tinham dois d'elles dis- eu não lhe dizia? pois vocemecê esta-
posmda¡ as phylmmonicas Aveirense ticos allegoricos; um dizia: -l'mt para va com tanta pressa de vir pescar; se
e Amízada,e bem assim a charanga de 0 COI/Lícia, e symbolisava um typo ri- fizesse como nós, que ficámos a, ver a

   

  

  

        

  

    

  

  

  

    

    

  

 

  

 

   

 

  

o acto do executivo, que creou a com-

panhia vinícola do norte. E'n'este ma-

nejo o commercio exemplifica o seu

dcsamor ás instituições, por quanto

estava aborto o parlamento, a sua. pe-

tição devia ser dirigida ao_ corpo le-

gislativo, c não a el-rei, cuja Iniciati-

va se acha marcada na carta, onde se

não lhe conferem attribuições para o

que pretende o commercio de vinhos

da cidade do Porto.

li depois queixam-se de quo anda

tudo fóra dos eixos, de que tudo é ir-

regular, de que nada ha serio, de que

os ministros substituem as camaras, e

que temos o cabos em vez da ordem l

Pois se os homens que deviam esme-

rnr-se em que os principios não fossem

solismados, são os primeiros a despro-

zal-o , publicamentel. . . E_ como coro-

lurio da iusuniu, temos mais uma com-

missão qnc vae pedir a el-rei não sa-

bemos o que, em nome de convenien-

cius particulares, que nunca. teem peso

na balança da consciencia publica.

Eis os tristes expedientes a que

recorre uma claSJe, que devia respei-

tar-se, e tratar apenas do que lhe con-

vém. mas á. sombra das leis do paiz!

E hd quem a animo a praticar illeg¡ _

lidades, supondo que a anarchia vin-

gar-á, pa'a que ella se locnplcte u cus-

ta dos direitos do productor, que são

muito importantes para que sejam sa-

crificados aos que a teem eXplorado

hn muito tempo.

Quando o governo chamava a ca-

pitulo os interessados e. se prOpunha

a nttender as suas justas reclamações,

o commercio de vinhos ergnia-se no

bico dos pés, e pretextava não sabe-

mos qne casca, para nao concorrer

ziquellas Conferencias, a que não devm,

faltar. Agora recorre á. coroa, estando

ás córtes a funccionar, a tim de que

ella force os ministros responsaveis a

engulir o contracto feito com a coni-

panhia do norte nos termos da legis-

lação existente !. . . Um cumulo. _

Mas porque não foi o commercio

advogar a sua causa, quando o gover-

no o convidou a fazel-o ? Porque se

absteve, quando lhe convinha propu-

gnar pelos seus legítimos interesses.?

Deixou porém correr a causa a revelia

para agora vir com protestos serodios

e em termos verdadeiramente impro-

c ulentes. .

Não comprehendemos senão uma

cousa. O eomm-:rcro só tem em Vista

lazer barulho, importando-lhe pouco

os interesses da sua classe. Se os ti-

vesse cm consideração, _não rejeitaria

o convite do governo, e preoceupar-

sta-bia só com as suas convemencias.

Mais poz-se então de largo, e agora bn-

rafusta, quando sabe que não é op-

portuno fazel-o. E' sempre a ruim in-

tenção a revelar-se no mcio do açoda-

mento das paixões. E com franqueza

devemos ponderar, que as convenien-

cias do commercio estão exactamente

em curar de si, mas não em envolver-

se em aventuras, que lhe são preju-

diciaes.

Represente muito embora aos. po-

lia-es publicos competentes, pedindo

concessões analogas ás que foram fel_-

mg ás companhias vinicolas. Mas dei-

xc-se de promover manitestações con-

tm a. execução das leis. E' um melo

inconveniente, cujos resultados nao pó-

dem ser favoraveis aos seus intuitos.

Crcia-o dc uma vez para sempre.

_---o-----

lili Chill“)

Alguem enviou para o Diario Po-

pular um telegramma, communican-

tio-lhe, que tinha chegado a estatua de

José Estevam, e que havia completa

inditi'erença. Só tivçmos conhecimento

dlaquellc despacho pelos Debates, quo

o reproduziram.

  

procedimento dos sycophantas.

E ahi está como um acontecimen-

to, que devia ser para Aveiro nacio-

nal, porque todos concorreram para se

levantar a estatua ao g'anrle oralor,

como preito devido ás virtudes cívicas

que se substanciani na sua memoria

honrada, passou quusi desapercebido

para a grande maim'ia da sua popula-

ç-lo, não obstante as tres musicas que

tocaram no largo, e dc não havor mais

festas que utraisscin n'esse dia a mul-

tidão. t

E' sempre maio ferir as susceptibi-

lidndes dos outros, por que mais cedo

ou mais tarde. a sementeira fructeia,

por maiores diligencins que se emple-

gucm dopois para obstar ao seu desen-

volvimento. E se em vez das paixões

tivesse falludo só o patriotismo, se exis-

tisse no espirito dos propagandistas da

democracia só o verdadeiro amor da

liberdade, Aveiro seria modelo de con-

tinencia, ein vez do spccimen de desa-

foro, que ahi sc cxbibe nos farrapos

immuudos com que ,gei'nem os prólos,

e que até chega a assoalhar-se no jor-

nal do Consiglieri, que de certo o não

-creou para ser vehiculo das insolencia

grosseiras dos folicularios.

+__

FAC-Slllltll

O Francisquinho tambem botou

discurso, conforme o estroudear dos

repetidores da sanfona do cazacão. E,

conforme o testemunho de um estu-

dante que o foi ouvir, entre duas pa-

lavras gaguejadas, enfiavn; copos de

agua, para que as memorias lhe accu-

dissem, e o palavreado decorado não

lhe ficasse reprimido nas seccas goellas.

Entre outras cousas, disse este De-

mosthenes, que não fez uzo dos seixos

para corrigir as aspcrezas da lingua,

que os miseraveis, que retiveram 0

Chia tinham transferido o mano João,

que era temente a Deus, e um bom

patusco! Não se lembrou o orador, que

o irmão tinha sido indiciado como de-

sordeiro, e dias depois fora para os

arcos da Praça fazer assnadas em com-

panhia de gente de mai nota. Ora co-

mo era preciso limpar a cidade de taes

elementos, a transferencia d'ellc devia

pelo menos ser um acto policial de

algum valor.

Mas foi transferido, como outros o

foram nos tempos da regeneração, sem

que por isso Fl'ítllclSLllllllllO sc impor-

tnsse. Até. é provavel que nplaudisse.

Mas os tacs a quem Francisquinho hoje

chama miscruvcis, já. em 18:50 lhe ser-

Vllzalll Para SCI' nlgnnut "Dihitt 1121 Slla

terra, como póule attestai-o o illustrc

deputado por Fafc o sr. Vieira de Cas-

tro. E -i- certo, que apenas lhe faltou o

seu apoio, I'll'ancisqninho tevc de ir

rebolindo para fora., chnchanalo uma

transferencia pelas ventas. Foram os

amigos regeneradores que o expor-

tai-am.

Ora ahi está como se pagam divi-

das de gratidão.

E depois d'isto lavre lá. Francis-

quinho quantos tentos quizer. Injurie

on calumnic, botando bnzolia. Nunca

chegará a causar-nos indignação.

_-_4_

l'ÂLlllÇOS

O gratuito fornecedor do souza

maia, que dos anti-os do odio invetera-

do e dos covis do rancor prever-so se

arvorou á ultima hora em redactor em

chefe, depois de ter engolido a infu-

missima calumnia com que tentou man-

char a dignidade de quem lhe está tão

acima que não poderá sequer olhnl-o,

aparece-nos, dizem, prégando morali-

dade e abstincncia, elle, que não sabe

o que é moral, elle que prima por mos-

trar á evidencia que nào sabe sequer

' ã .. .2' l

Pois bastou a sua leitura para que 0 que c educaçao.

um cuergumcno fosse vociferar na to-l . A '

lha do Consiglieri, uzando para isso'franolsco! Descança, eu te perdoo . tata“, os seus bons sermços_

da linguagem dos faquistas da Ribei-

O' candido chernbim! ó seraphico

Mas como a lei que nos governa

ra \'ova. E -Consíglieri consente que teve o _cuidado de estabelecer .eguaes

no seu jornal os larvados vomitem in- garantias para. todos, é do jnsnça que

_tr/,Hgnw . _a -

.Sl ..,._
.v, r. _.. ., _ J__ ,_,

 

a rctrair-se, para que não sesupozcsse

qnc era conivente com o desbragado   

 

decorados, sobrosahindo a da Apre-

sentação. As restantes solemnidades

carreram com a regularidade e pompa

do costume, sahindo no domingo as

respectivas procissões da Ressurreição,

que percorreram as ruas das-fregnezias.

A excellente phylarmonica Anci-

rense, que assistiu na Apresentação,

houve-se á altura dos creditos de que

merecidamente gosa.

.Yotas da. carteira.--

Partiu para a capital no rapido de se-

guna..la-fcira o nosso illustrado e que-

rido amigo, dr. Barbosa de Magalhães,

benemeriio deputado da nação.

- No mesmo dia e no mesmo trem

partiram tambem para alli o sr. capi-

tão Tmnagnini e sua ex.“ esposa. O sr,

Tamagnini era aqui bastante conside-

rado, pois é nm otlic'nl distincto, e dei-

xa saudades entre os seus distinctos

camaradas. Foi quasi toda a otiiciali-

da-"le do nosso regimento despedir-se

á gare de suas 0x3“.

- Vieram :fostes ultimos dias a

Aveiro os nossos respeitaveis amigos,

os srs. dr. Dj'onisio de Moura Couti-

nho d'Almeida d'iflça, dignissimo ad-

ministrador do concelho _de Estarreja,

Sebastião Pereira do Couto Cunha

Sottomayor, dignissimo escrivão de

fazenda do mesmo concelho, e Ber-

nardino Maximo dlAranjo e Albuquer-

que, (lignissimo presidente dit camara

municipal de Albergaria Velha.

- Foi á terra da sua naturalidade

o meritissimo juiz de direito d'esta co-

marca, o sr. dr. Alexandre Maria dc

Souza Cortezão.

- Partiu para Coimbra, por al-

guns dias, o meritissimo juiz do tri-

bunal administrativo d'este districto, o

sr. dr. Francisco Augusto Lobo Cas-

tello Branco.

- A medicina aconselhouo sr. ca-

pitão João A. de Sousa a que fosse con-

valescer para Lisboa, E lá. foi em com-

panhia da contristada esposa, a ver se

alcansava alivios ao cruel padecimsn-

to que aqui o prostrou. Oxalá. que o

consng. .

- Estão em Aveiro o sr. dr. Jor-

ge Couceiro da Costa e sua ex.“ ami-

lia, o sr. dr. Luiz Pereira do Valle Ju-

nior e sua ex.um esposa. e o nosso ve-

lho amigo o sr. Justiniano Ribeiro, da

Moita. Vieram passar aqui as festas da

semana santa e da paschoa.

() bella no atil.-.-') con-

siderado estabelecimento d) nosso ex-

eellente amigo, sr. Francisco Elias dos

Santos Gamollas, sem cOntestação um'

dos primeiros entre os primeiros do

paiz, foi durante estes passados dias

santos visitado por centenires e cen-

tenares de indiviluos, chegando a

effecruar-se alli importantissimas tran-

sacções. "

O sr. Gamcllas, que a um bom

gosto extraordinarioe numa honradez

de caracter bem pouco vulgar, allia

uma delicadeza extrema e um bom

modo para os inuumeros freguczes que

preferem a sua casa, tinha n'estcs dias

a sua loja de tal modo guarnecida, tão

bem guarnecida de verdadeiras belle-

zas tinha o seu estabelecimento, que

quem passasse não podia por fórma

alguma furtar-se ao prazer de ir exa-

minar aquelle preciosissimo bijou.. Isto

    

  

   

    

  

  
  

  

não porque descjcmos medir-nos com-

vosco na campanha amaldiçoada da

ditfamução, mas porque precisacs in-

ventar mais e mais calumnias, mais c

mais infamias para corresponder aos

nossos ataques leaes, as nossas accu-

suções sei-ias, ais graves re-'ponsabili-

dades porque havcis de responder pe-

rante a opinião publica, que vos

condcmna.

E depois, quando sentirdcs as car-

nes retalhadas pelo cscalpello da nos-

sa justiça, e o credito amortalbado na

tunieu da exacração publica, vinde im-

plorar uma vez mais que vos deixem

em paz, na negra solidão do vosso iso-

lamento. na maldita expiaç'ão dos vos-

sos crimes.

Então, diremos pela segunda vez :

Heroes da. gargalhada! ó pitíos saltimbaucosl

cu gosto de \'ossÉ-s,

porque amo as expansões dos grandes risos

francos

o os gestos de' entrcmez!

-___.-___

lllllllllSSll) DISTRICTAL

Rssuno DAS Danmmçõns TOMADAS

sn snssÃo DE 16 DE ADR“.DE1889

Deliberou que se íncluissc na folha

dos vencimentos das amas dos expos-

tos do concelho de Vagos a quantia de

45.24%) reis importancia despendida

com dietas para o exposto Antonio n.°

103 a cargo da ama Maria de Jesus,

do lugar de S. Romão, do referido con-

celho.

Deliberou mandar passar nova or-

dem ,de pagamento da quantia de reis

173500 a favor de Anno Amalia, sol-

teira, residente em Valença, importan-

cia da indemnisação pela concessão de

abertura de portas e janellas na pare-

de do sul do novo edificio distrietal

sobre o seu predio de casas e quintal

contiguo ao mesmo edificio visto não

a ter recebido dentro do praso legal.

Deliberon uzar da faculdade que

lhe confere o § 2.' do artigo 389 do

Cod. Adm., relativamente ao forneci-

mento da pedra do Outil e aparelho,

para a construcção do novo edificio

districtal visto não ter apparccido li-

citante algum pela 2.“ vez.

Procech á. arrematação 'do forne-

cimento de travas e padiaes para o an-

dar terreo do novo edificio districtal.

Deliberon não responder á delibe-

ração da camara municipal d'Alberga-

ria a Vclha, do 12 de fevereiro ultimo,

relativamente ;i :ipozentaçib de Anto-

nio Augusto de Paula Quaresma, pro-

fessor vitalicio de instrucção primaria

da. freguezia dc Angeja do mesmo con-

celho. _

Delibcrou approvur os projectos e

orçamentos das pontes pertencentes ao

concelho dc Anadia, a saber:

Ponte da Egrcja na estrada muni-

cipal de Avelãs de Cima c a Boi-alva;

' Ponte de Alféloas, na estrada mu-

nicipal da Moita a Avelãs de Cima;

Ponte de Espairo, na estrada mu-

nicipal de Ois do Bairro a estrada de

Lisbon ao Porto; e

Ponte de Morogos, na estrada mu-

nicipal do Pencireiro á Ventosa.

_+.__

AGRÂDECHIEXTO

A Irmandade do Santíssimo Sacra-

mento da freguezia de Nossa Senhora

da Gloria, d'esta cidade, summamentc

penhorada para com oRsverendo Cle-

ro, Ordem Terceira, Irmandades, Re-

gimento de cavallaria 10, e demais

pessoas que se dignaram acceitar o con-

vite para fazerem parte da procissão do

Enterro do Senhor, na sexta-feira da

Paixão, vem por este msio agradecer-

lbes este mui especial obsequio. E mui-

to reconhecida sc confessa tambem pa-

ra com as Metas Directorns da Misc-

ricordia, Senhor dos Passos, Senhor

Cruciticado, que muito a anxiliaram;

e para com todos emfim que lhe pres-

manha, bon bons fondants, bon bons

chocolate créme á. la vaunille, Marrom

glaeés, frnctas cristallisudas, ,doces de

todas as qualidades, fiambres, linguas

escarlate, zamponis, gelados, pastcis

de nata e de cócó, impndinhas de vi-

tella, camarão e lagosta, pão de ló dc

llarguride, impadõcs de perú, perdizes

trnfadus e em molho de Champinhão,

folares enfeitar los, etc., etc., o que tudo

teve um consumo espantoso, nada vi-

mos até hoje de melhor e de mais

importante. A

Premiada nas principales explai-

ções da Europa, como nas do Phila-

delphia, Vienna d'Austria, Paris. Rio

de Janeiro, Agricola de Lisboa_ o ou-

Aveiro 23 dlabril de 188:).

O Escrivão,

nguim Fewara. -

...7-7 . . ..um-.ç -._ ,. . u -. .... . . _. . . . ..Í

cavallaria 10. Os foguetes e as musi- diculo, que o promoveu; c o outroz- procissão, não lhe acontecia isto.:

   

 

foi o que vimos e o que ouvimos dizer. bem-nada tem com o que o (Jum- _

Em cartonagens para .amendoas, peão escreve, e muito menos como que lyceu d esta cidade os exames do ad-

vindas directamente da França c Alle- diz o Parlamento. Estes dois jcrnaes missão. São llíU os examinandos, sendo

  
cas atrahiram pois ali bastante concor-

janellas da misericordia, do tribunal e são esses antigos judas do thcsourol

da repartição de faze nda do districto.

Morram os ladrões antigos dÍaê/'andegm

rencia. Haviam algumas senhoras nas O auctor do letreiro dove saber quem na

lvalleeimentoa-Falleceu

sua casa de Castello Branco o sr. '

Joaquim d'Albuquerque Caldeira, an-

 

Conflícto.-Na occasião da tigo deputado da nação e cavalheiro
Ao dispersar das phylarmonicas entrada da procissão de Enterro no muito considerado em todoo districto_

os curiosos desappareceram, tamando templo da Gloria, em consequencia. de

estar fechada a porta, e de terem vindo tido

postar-se alli alguns soldados de ca- d'est

guração so verificará em ag'Osto pI'O- vallaria, que abriam o prestito, os po-

' pulares que estavam aglomerados ahi,

começaram a vociferar contra a força, ,a subida.

chegando mesmo a sol-

exemplares, parece quere!“ dlzel' que tar gritos sedicciosos. Esteve eminen-

a maior parte o caminho do jardim.

Continua a asseverar-se que a mau-

    

    

  

   

XImO.

b“annas e pi-oveitos._

Souza-pasquim, n'um dos seus ultimos a ameaçal_a'

fomosnós quem iniciámosacampanha te um tumulto medonho, mas anna¡

de ditfamação que ahi se levantou,

contra todas as regras da boa educa-

ção e da mora-ly que POI' ¡550 Choram tervieram, tudo seronou. Onvimos de-

envergonhadas. Isto é unico! pois dizer, que aquella manifesmção

POÍS não sabe 0 611311050 (105 79109505 hostil contra a força de cavallaria es-

que o seu repellente souza maia é o tava premedimda por causa de, em m..

maiô 81le de t0d05 03 papeis, e (11qu são d'ordens superiores justas e sensa-

por tanto, na calumnia. só elle, a par tas, não tel-em consentid'o que a musi-

dos seus notabilissimos confrades da cg, velha, fosse uns dia.- ames á frente

terra, poderiam combater com vanta- da cavallayia, _

gem 'B Acaso ignora o souza da _qmw- Arouca_ ___ E* esperada com

bra que, de todos os tres torpissimos grandeancicdade nlesta importante vil-

uegreiros da honra,é oseuo quo mais la a &ppm-;ação do projecto de lei

se tem distinguido na AWÀQHW 011133" apresentado o anno passado pelo nos-

da, POÍS que, 00'110 judas que foi. 00- so respeitavel amigo o sr. conde de

mo vendilhão que é, como miseravel Castello de Paiva, e de que é relator O

que lla de 561' sempre, é que elle nosso collega dp_ Barbosa de Digg-a_

consente :'10 primeiro bandido, assalto lhães' concedendo o edificio e alfaias

0 caminheil'ü t105131'8000"PMO; é a“ do cxtincto convento dc Arouca ájun-

(1110 elle Permitm 3 qualqller Chacal ta de parochia da villa; e preparam-se

escarve e dilacere, com toda a feroci- ¡ruidosos festejos para quando se rege..

dade de selvagens, que são, o peito da ba, a noticia (fassa, appromção_

primeira victima? Tiaçâo (lisa-10ml_ ...Já

?Ois “5° comprehendeu ainda 0 foi remettido para a direcção geral de

maia das cebolas qual a sua missão no obras publicas c minas o projecto e

mundo, qual o mister execrando para orçamento do lanço da antiga estrada

que o diabo o cuspiu na terra? , districtal n.° 27, de Ovar á Palhaça,

TUdO desconlwcel'á5› 1191'09 dos comprehendido entre a Presa e Estar-

trinta dinheiros l? reja, organisados pelo habil conductor

O"“ "Glam ° que é 0 “uma“ E5“) o sr. José Lopes do Rosario. A cons-

preGÍOSÍSSiIIIO exemplar d?- 1'393 des' trucçào d'esto lanço deve serordenuda

vairadn, cuja vida é um cumulo de in- logo qm, o projecto seja &ppl-0mm).

famias e cuja existencia um attentado . laevoluçâo da 313,_

á moral, cujo estomago é uma babel ria, da lñoute_,_Assim se in-

de miserias, e cuja barriga um tunél mula o volume nf 11;¡1 publicado

de meea “'30 sabe, não comprehendea pela interessante Bibliothcca do Povo

não 31031193 que a humanidade ° a'PW' e das escolas, e devido á penna muito

tn 001110 0 ultimo dos 56115 membr°3› considerada do nosso caro collega n'es-

"5-0 Chega 3 01'¡entar'se de que 0 se“ ta redacção, Marques Gomes, que está

souza maia é o impudico albergue dos tratando tambem de escreve¡- outro

foragidos de ”das “5 ga““ volume sobre a «Patulêa›. E' uma nar-

Mm'tà'l' tambem, tu; ó m'aPÚIOSlS' ração singela, mas verdadeiras muito

SÍmO infame? bem escripta dos acontecimentos poli-

Victima tambem, tu, ó vcrgonho- ticos, que tiveram logar no 'paiz em

SÍSSimo ICPI'OSO? 18-16. Sobre este importante assumpto

Penitmwm'tca 05159-050. e ”eme da é a rcsanha mais completa, que conhe-

"laldlÇãÔ ll““ W "Útiiluóâi VÍSÊÚ (We cemos. Os nossos sinceros parabens ao

1108 &tim-'5 as “mas e não temos tido intatigavel trabalhador, que assim vae

ainda 0 WOW-dio, que “30m vamos ganhando justa nomeada com as suas

Pl'iÚCÍPim' 3 (“Sñ'ucml'n obras de interesse palpitante, e que

Tenlperalneatom-Pus- tão apreciadas são pelos homens com-

quim-francisco e souza-pasquim, hc- potentes. V

roes da gargalhada e noivos de bordel, Log'rO.--Com esta cpigrapbe

accusam o sr. Manuel Firmino de as- dissemos no nosso passado 11.', que da

sacar aleives contra elles e de atiçar direcção geral _das contribuições indi-

odios na sua terra, quando gago-pas- rectas baixáu'a ordem para serem pu-

quim e pasquim-genebra sabem cr- nidos com prisão todos os policias fis-

feitamente que este cavalheiro tem apc- caes que não apresentassem limpos os

nas por defeito o perdão das injurias botões da farda.

com que estes e todos os maltrapilhos Melhor informados accrescentamos

da mesma egualha teem coberto o seu que a ordem de prisão é só para os ca-

nome e a sua dignidade. Ora já é von- sos de venda ou empenho de qualquer

tado, e falta dc assumpto para encher objecto de armamento, o que, repeti-

os dois souzas maias de cada semana! mos, achamos justo.

O sr. Manuel Firmino-saibam-o Élxanlcs (Patllníssão.

- Começaram hontem dc tarde no

são por certo synipathicosa s. ex." 1-1 do sexo feminino. Cada dia fazem

mas nem um nem outro pratica pela ?O exame em d'uas mezas.

sua vontade ou obedece ás suas indica- Naufrugío (Puma. ba.-

ções, quanto a politica local. Tudo o teira.-No dia 19, sexta-feira da

que aqui ou alli sae a publico é dc ex- Paixão, cerca das a3 horas da tarde,

clusiva responsabilidade das suas re- andava uma bateira da .llurtoza, tri-

dacçõcs, c não nos consta que n'umn pulada por trospL-ssoas,n deitar a rede

ou n'outru se veja o nome do nosso no espalhado da. Barra, proximo ii, ar-

presado amigo. E até ao proximo nu- rebentação do mur,quan›,lo de repente

mero, ó casaca) im-.nundo. roubador e sem que o ari-:tes esperasse, veio um

sujo de garrafas de genebra e de ca- golpe de mai¡ e virou a bateira de fun_-

nastras de sebolas. do para cima. Os dois tripulantes, logo

2.“ vez. O mudo Chin foi no que se viram desembaraçalos da ba-

domingo, é. tarde, e perante muitu. teira, trataram do procurar o arracs,

porque tinham conlmcimeuto que ellegente, convidado u. responder por ges-

tos não sabemos a. que pergunta. não sabia nadar, e logo que o .viram

ãabem qual foi a resposta? Foi denotam-no em cima do fundo da ba#
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Mercado de sal.-Tem

agora menos movimento a saida

e genero, que está. por 21r§000

reis a medida de 15:000 litros ou o

antigo barco, com pouca tendencia pa-

Na ria ha ainda quantidade

bastante do genero.

:Yotícias da Bairra-

7 _ l 2 '. -' .'_ .
devido ao bom senso e prudencia d'al- da' Em 4 d “bill um dengça

guns individuos e de militares, que in-

do homem, do lugar de Cavalleiros,

concelho da Mealhada, foi, ha algumas

semanas, mordido por um cão raivoso.

E andando, haverá 15 dias, a traba-

lhar no campo com outros seus visi-

nhos, disse-lhes: «fujam que está allí

o cão que me mordeu». Porém, quem

fugiu toi elle, o desditoso, deixando a

enxada e jaqueta que tinha levado pa-

ra o trabalho, andando alguns dias a

monte, sendo atinal encontrado exhaus-

to de forças n'um campo semeado de

pão de pragana, sendo d'alli conduzido

para sua casa, onde morreu.

Accrescenta o nosso informador

que o hydrophobo rasgára o fato de

algumas pessoas que encontrava na

sua passagem.

- Tem sido julgadas muitas poli-

cias correccionaes no respectivo tribu-

nal em Anadia. Para o dia 12 ultimo

estavam marcadas 8, e eram 9 os réos.

Mas foram julgadas só 6, ficando adia-

das as duas restantes por falta de tes-

temunhas', de que as partes não pode-

ram ou não quizeram prescindir. Pre-

sidia o sr. Neves e Castro, integerrimo

juiz de direito proprietario, magistra-

do que allia ao saber e á rectidão a

propensão para a clemencia. O minis-

terio publico-requerente n'estes oito

processos--era representado pelo res-

pectivo e bem conceituado delegado,

sr. dr. Jorge Couceiro da Costa. Na

banca da advocacia estavam, por sua

ordem, os srs. drs. Alexandre de Sea-

bra, abalisado jurisconsulto; José Au-

gusto Salgado, José Sampaio, Joaquim

Leitão, Manuel Rodrigues e João Se-

reno, digno delegado em Agneda. T0-

dos, á excepção do sr. Rodrigues, eram

defensores nas diversas policias. Estas

versavam sobre otfensas corpoi'aes. in-

jurias, desobediencia a um regedor,

falta dlum reservista á revista, e con-

ti-avenção aos regulamentos do cami-

nho de ferro.

-- Os amauhos das vinhas estão

um pouco atrazados, devido ao tempo

ter corrido adverso-o que é pena,

pois que ellas trazem outra fartura co-

mo a da ultima colheita. Dlesta ainda

ha muito vinho, com Quanto a sahida'

diaria d'este Seja em grande escala.

- Chegou no sabbado, ?0,113103-

lhada o sr. Eugenio Salles, muito di-

gno escrivão de direito na comarca da

Feira. Acompanhava-o sua ex.“ c vir-

tuosa eSposa.

- Foram a Coimbra ante-hontem,

o sr. barão do Cruzeiro, e hontcm os

srs. Julio Duarte, d'Anadia; tenente

Albuquerque, de Mogofores, e dr. Joa-

quim Lino, da Povoa do Pereiro.

F.

ljnblicaç'ões. _Recebemos

e agradecemos as seguimos:

Comedia Portuguesa.~Sahiu o n.'

29 d'este semanal-io de critica humo-

ristica que se publica em Lisboa, illus-

trado por Julião Machado e redigido

por Marcellino Mesquita e Silva Lisboa.

Summario (l'cste 'nu/;zero :_Retra-

tos: A. Sanvinct-Lucinda do Carmo i

_UR pagina)-Semana Santa, notas

soltas (paginas centraes) _Retrato de

Emma Otero- Can-cans, illustrados

-A Estatuu-As corridas -O parla-

mento-Uma supplica-.\rtes e lettras

A Primavera.

_ A Fornwsa Conspiraclora, ro-

mance illustrado, com gravuras e

chronic-líthographias, _de Pierre Zac.

cone.

 



Successo lamentavel

-O sr; Alfredo Abilio d'Almeida Sil-

van ie; í_ usina” Fm ,7 _.

do s d'l 'A 7 veráñin

co. o s "f Qigudiuo Funciona

d'Aàiiilarf meílàmáíraute (hi (áto-

ção tele _ ' ica é que foi parte

n'aquel a villa da phalspgc regenera-

   
tl

   

 

n'_ _encarece_ ,_ @debilih

di 4- me _, '

 

Seriam oito horas da noite pou-

co mais ou menos. PrcipalaYa-Se

comia:

do ministerio em resultado d'nm

telpgsm';magroeebido ¡wticiando a

troç que a camara' :tinha feito ao

sr. .2 ' .. _ -thhhetoci-

mentos e as pharmacias estavam

repletas deassistentes; 'No estabe-

lecimento porem. do sr. Ferreira,

onde se achavam~o administrador

do concelho,o sr. visconde de Fez-

;ôaeo sr. AlfredoAbilio d'Almeidu

Silvano, discutia-se a permaneucia

  

 

',Ê.7.',-S¡S* e ..25,23.

 

do mimsterio e os diñbrentos dis.,

cursos da opposição e o do Ma-

rianno de Carvalho. Neste come-

nos, entra pelo estabelecimento den-

tro, acompanhado do sr¡ Frederico

de Castro Lopes, o chefe. da esta-

ção telegrapho-postal d'esta villa

Claudino Ferreira dlAguilar.

O Silvano apenas acaba de

cumprimentar aquelle: cavalheiro

dirige-se e este ultimo Aguilar pe-

dindo-lhe .que o acompanhasse lá

fora, pois desejava pedir-lhe exp-li-

cações acerca d'uma corresponden-

cia- essas insultante e vergonhosa

que elle ultimamente publicam no

Uistrácto da @vaidade quere corres-

pondente. 'O sr. Aguilarfaccedeu ao

pedido doseu contendor 'saindo am-

bos para ,fóra do estabelecimento.

Logo,,porên1, ,que o_ administrador

do _concelho ,cos mais pessoas as-

sistentes pmsenciaram aquelles t'a-

ctos que acabavam de dar-se, pois

que já outr'ora se tinham repetido

quasi em (igualdade decircumstan-

cias, em virtude d'umas correspon-

dencias do Cbmmercío PoN-uguez, se-

guiram os contendores e poderam

facilmente detel-os no seu proposi-

to. Voltaram em seguida todos pa-

ra dentro do estabelecimento men-

cionado onde os dois adversarios se

insultaram reciprocanie'nte.

Depois de_ curto espaço de tem-

po o sr. Aguilar subiu com o sr.

Frederico Lopes voltando em se-

guida este sósinho. O sr. Silvano,

que se tinha conservado no estabe-

lecimento, saiuem direcçãoá phar-

macia do sr. José Ribeiro da Cruz

onde permaneceu pouco tempo. Ao

sahir, porém, dirigindo-se ou para

casa de seu thio abbade ou para o

mesmo estabelecimento, o que de-

certo não posso aiiirmar, rece-

beu na região cerebral uma bala de_

revolver que o prostrou immediata-_,

mente por terra banhado em san-

gue, ouvindo-se em seguida uma

voz que dizia: dlsparei um tiro, estou

desgraçado. Esta voz não podia dei-

xar dr ser senão a do mesmo Agui-

lar que apenas perpretou o crime

fugiu pela. pharmacia do sr. Pinto

onde todos os assistentes tinham

verdadeiro conhecimento do crime

que se ia perpetrar,_-o, que é corro-

borado l, por dili'erentes testemunhas

de vista. Apenas ouviu a detona-

ção da bala do rewolver,que amaior

parte da. gente pensou seria. ,qual-

quer bomba lançada pelos inimigos

do actual governo, ouviu-se tam-

bem um grito que dizia-aqui d'el-

rei contra o ladrão dos ladrões. ,

Esta noticia correu rapida pela

villa, que correu toda em massa ao

local do crime. O ferido foi levado

em braços para a ,casa proxiina de

seuthio abbade pela sr.“ Antonia

Costinha e Joaquim Menezes. Foi

c-hamadovo medico do partido que

mostrou a sua incompetencia para

o serviço de que esta encarregado e

a índolencia no cumprimento de

seus deveres. Como não houvesse

confiança no medico chamou-se o

de Moncorvo que se achava n'esta

villa, que declarou não poder extra-

hir-se a bala de modo algum. O fa-

cultativo de Freixo tambem não

appareceu, não obstante ser chama-

do. O ferido, á horaem quelhes es-

crevo .acha-sel'rio e gelido prestes

a expirar. ~

#remain

LIVROS

I

'ídal Outlinot- c Silvestres ›-

(primeiros versosj--I vol. in 8.“-

,Pam-4889

Tenho de mim para _mim que foi

uma andorinha que noleos trouxe, tal-

vez nn curva doce da sua azita de vel-

ludp, agora, quando_ ellos, primeiros e

bemvindos, se_ querem, ao enfiei-ar dos

lyrics e das rosas, na primavera que

assuma graciosa entoa'ndo triumphan-

temente o olympico' halldl'l das Suas

madrugadas sercnds, dósiseus luares

V docemente a'zues, quando abril, o gran-

de paysagista, põe notas de marselhez

nos cactbs, sons de violinos nas ro-

sas, liquidificações de esmeraldas nas

camas gloriosas das arvores e embebe

no sangue das almas as flores rnbras

e sangrentas do prazer e da alegria

bulhenta c ruidosa. . . Bemvindos,

alude bando regorgiante de colíbris

d'aureas plumagens, banhadaa ainda

da. nncção suavissimn das auroras, a

cantar, a cantar pelo azul em turque-

m, os vivissimos adeptos da Vida e

do Amor, os doidos allegros das Inn;

   

NOVOS_

.,á, _.'y 7_,

i 15"' [Jem-,'- f8.-'Ô [bride, o nosso pre-

Causou grande impressão este

acontecimento por se ter dado em

1em_ ' mio-

H hão apanhadoçicpem &defro-

ms pemçuizas autoridade.__ nen '

tudo indignaáíssimo ctuitra es_ g

se assassino, que não é natural d-*esÃ

ta, dia. Poderia fazer alguns comi_

üW-IIÍO-ÇI por aqui.

sadissimo amigo, tão inexperada-

mente assaàsiiiado, não -é já do nu+

dos vivos, pois - que de

exhalar o ultimo suspiro!

_ O criminoso acaba de apresen-

tar-sc justiças.

A .dôrrqne o messo causou-e

enorme ! Descrever o que aqui se

passou n'este momento não e facil.

_ ' ' W.

Osgrandes; crimes.-

Toda' a população franceza concha

hoje atcriada e como que possuída de

um convulsivo espanto diante do cri-

me 'enor'me que acaba de Ser centimet-

'tido a poucas leguas de Paris. Quere-

mo-nos 'referir 'ao horrivel drama de

Puy-Tmbert,-um_a mãe que assassi-

nou os seus' cinco filhos! A casa do

crime é uma d'essas velhas' habitações

que 'mais parecem uma encarna, onde

habitam dezenas e dezenas de familias

de operários, 'occupando' cada familia

um~ ou dois quartOs. Tudo se faz em

cominnm. Os filhos dormem ás vezes

na mesma cama _com os paes. E veem-

se raparigas de 15 e de [imunes, dor-

mir 'ao lado dos irmãos de 18 e 20

annos, ou mesmo depessoas estranhas!

O crime' de que' se trata tem sido rela-

tado em todos às jornaes, com na tin-

mais negras. A pobre mulher es-

trángnlou uma a uma todas as suas õ

filhas, depois de lhes haver feito cear

caldo de galinha e doces. A ultima

crença-uma. galante menina de ein-

co annos-pôz-se a chorar quando a

mãe se approximou d'ella olho per-

guntou :

- 0h! mamã, tu tambem me que-

res matar, como fizeste n todas as mi-

nhas irmãs ?E

Mas a este grito humano, a mãe

recuou como cheia d'espanto e voltan-

do-se para. a [ilha, disse-lhe:

-- Minha querida. filhinha: matei

as tuas irmãs porque nós não temos

,nada 'mais que comer. O teu pao está.

na cadeia por furtar um kilo de pão

com que nos queria matar a fome. Eu

tambem agora me vou matar, porque

não posso sobreviver a este drama

horrivel. Tu tens cinco annos e podes

viver em companhia de teu pac. Não,

poupo-te a vida, porque o teu pac pre-

cisa de ti.

Mas a creança deitou-se aos pés

da mãe implorando que amatasse tam-

bem, que queriair para o ceu em com-

panhia das suas irmãs e de sua mãe.

Então esta. fechou os olhos e agarran-

do-se a chorar á filha. apertou-Lhe o

pescoço atéadeixar estrangulada com-

pletamente. Em seguida foi ao leito

buscar todos os cinco cadaveres, ali-

nhou-os todoa no chão, accendeu um

fogareiro cheio de carvão e deitou-se

ao lado do lume, á espera de morrer

asp'hyxiada. Como a. morte não viesse

tão rapidamente como ella esperava,

pegou d'umav' thesourae abriu as“veias.

Mes um quarto d'hOra depois entrou c

marido que, em presença d'essc espe-

ctaculo horrivel, ficou como doido.

Chamou- os visinhOS que ainda-pode-

ram salvar ea mãe, mas as cinco cre-

anças estavam já frias e com rigidez

cadaverica. A mulher mal abriu os

olhos e que se viu rodeada. do marido

e dos cinco cadaveres, ficou como lou-

ca tam-bem, i '

*Este crime hediondo é filho' das' '

condições sociaes em que nos encon-

tramos. quuantó existir esta socie-

dade mMmsquue deixa morrer á fo-

me os homens vallidos, lia-de haver

sempre mães que, leucns de dôr, no

ultimo'desiasperc da miSeritt, commet-

tam crimes a sar do que açaba de se

dar em Púj'- mbert. Foi 'a miseria que

armou a mão assassina. d'aquclla. mãe,

e foi ainda a miseria quem assaàsínou

essas 'cinco' creanças. Mas a niiseria é

filha das condições actuaes da socie-

dade, e cmqunuto essas condições não

sotfrercm uma reforma radical, muito

superior á. que solfreu o mundo roma-

no com o triumpho do christianismo,

a estres crimes hão-de succeder ainda

outros peores e mais horrendos. A

M__

sões e da. Mocidade, heroica e radiosa

fanfarm fremida de bandeiras e hila-

riante de gargalhadas. . . BemvindOS,

eu vcs saude, bemvindos. . .

í¡

Silvestres, crystallisações dos pri-

meiros e mais bcllcs sonhos c tambem

-ai de nósl--das primeiras e mais

pungentes desillusõcs, é a estreia de

um principiante e d'un¡ moço, que su

revela victoriosamente pelas formOsas

qualidades Sensibilisadoras do seu cs-

pirito. Diesel-amos d'elles, aqui, ao an-

nunçial-os idos para o prélo: São ri-

mas' onde fulgem estrellejaudo scintíl-

lações de uma emoção captívante. Ora

em sombras a penumbrear um passa-

'do eXtincto nas "ruínas descladas da

chimera, onde chorosa Se aninha a. co-

tovia da saudade, ora-luz em jorros,

ceus claros-em concertautes de inti-

mas alegrias n'uma opulcnta irradia-

ção dc brancas visões purissimameute

celestes e doces, louras como os trigacs

doirados e brancas como os lacteos

sorvetes. E sempre nas tristezas e nos

jubilos, embora nos cam pestres agora

a parte mais notavelmente original do

livro-feitos de telas deliciosas, bor-

dando sceuas simples de coloquio, bu-

colícas retocadas em flagrante no alto

doã'inontanhaà varridas das brito: da

 

philnntropia official e ofiicwsa para

nada serve. Não são mais do que rc-
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;sem pão, rodeada de _Lgíiâco ñlhinhos

r - . › r . _que lhe pedem' pão, andem poderá, ir

dorm Up! amoparticnlar montados que julgaria necessarios, buscar? Pede e negam-lhe a esmola,

cuba. e tem a prisão.

antigas epoehas quando o po-

'veem ainda .;c1'.ento,tudo se ~paíçsama

maneira. Oiiàbalhadói* não ti-

nha só o temor das leis, tinha tambem

o. temor de, Deus. Hoje o republicaniss

mo .scientifico, a-'escola leigo. e propor;-

ganda. socialista- retirou da alma do

.povo o receio dos céus-mas o que

lhe deu em troca ? '

Coisa nenhuma. -.

Outro criança., unas no

centro de 1?a.ris'.--Um age n- a

Ate da' policia que .estava hcutem de

serviço na Praça da Opera, viu um

homem atirar com um grande pedre-

gulho contra a vitrine da alinhada

pastelcria Siraudiu. L) vidro enorme

fez-se em mil bocados, c o guarda

deitou logo mão ao author d'estc acto

miseravel. Mas o individuo pretendeu-

se esqnivar, e quando o policia o que-

ria. segurar de novo pelo braço, rece-

beu em pleno peito uma punhaloda.

terrivel. U miseravcl enterrou-lhc o

punhal até ao cabo, no ;peito do pobre

policia! Ajuntou-se muito povo, po-

dendo então ser preso o assassino que

declarou no commisariado que duran-

te o dia já havia quebrado dezenas de

vidrnças de estabelecimentos, porque

desojava sêr preso. Havia 24 horas

que não comia, e quasi morto de fome,

só desejava ser preso para ter Gaza

gratuita e comida ás horas. Disse

mais que tinha morto o policia, porque

desejava tambem ser coudcmuado á

morte visto a- vida deSgraçada que

"levava. n'este mundo. E' um antigo

professor d'instrucção seccundarin da

província. Foi a miseria que o impel-

liu até 'esta extremidade. Veja-sc a

que estado chegamos em pleno fun

d'um seculo que tem a pretenção de

ser o seculo das luzes e da civilisaçãol

Londres sem luz . --

Um dia. d'estes Londres esteve mergu-

lhado n'uma profunda escuridão. A,

uma hora da tarde, (nuno frequente-

mente succede. o gnz estava acceso

em quasi todas as casas e estabeleci-

mentos, mas até nas ruas a escuridão

era tão completa que foi forçoso ac-

oender os candieiros da illuminação

publica e as lanternas dos trens. A

circulação tornou-se não só ditiicil

mas até perigosa porque algumas car-

ruagens não accenderam as lanternas.

Devera tomar-se extraordinarias pre-

causões para evitar os accideutes. O

facto que deixamos narrado, muito

commuw nos mezes de inverno, nunca

se tinha. dado no mez de abril.

Nova raça de galli-

nhas.- Na allemanha e na Aus-

tria está-se vulgarisaudo uma raça de

gallinhas conhecida pelo nome de

Transsilvanias que economicamente

consideradas, dão cxcellentes resulta-

dos. Estas gallinhas. dc azas curtas,

pernas grossas, pescoço sem pennas

e esqueleto compacto, tanto se distin-

guem das communs que teem sido

inuteis todas as tentativas para con-

seguir o cruzamento das raças. Toda-

via, como 'são pouco exigentes no

tratamento e alimentação, vulgarisam-

se muito nos paizes do norte, dando

aos avicultores incro$ importantes,

porque, além 'de- fornecerem muita

carne produzem annualmeute, nas epo-

cas de mais frio, de 160 a. 200 ovos

por gnllinha. '

_+__n_.

A FOME lili Pllzllllll

Os pescadores de Peniche luctam

com a fome e com a mizeria, diz o

nosso collega Dlstrlclo de Leiria; E

sobre o assump'to diz mais que são do-

lorosas as noticias que d'ali chegam.

«O mar n'aquella costa de hu

muito se fechou para aquelles desgra-

çados. Nada produz l As suas vagas

alterosas e medonhas, se uma vez ou

outra diminuíram de braveza e per'-

mittiram aos desditosos pescadores,

arriscando a vida, lançar as suas re-

des, para arrancarem do seio revolto

das aguas o pedaço de pão negro, com

que iriam depois matar a fome a suas

desventuradas familias, foi para d'ahi

a minutos redobrarem de turia e eu-

gulir a esses rudes luctadores, as suas

toscas alfaias, as suas redes, os seus

M

primavera que se impluma e atravez

das quaes se descobrem os seios fartos

das camponezas de tons roseos de pel-

le e branqueja a cruz do campanario

como se fosse um ven branco de noiva

que muito ao longe nos aeenassc oul-

timo adeus, brotando eXpontaueas,sen-

tidas, vivas, sem a moldura recocó

dos sentimentalismos adocicados e la-

mechas. Accrescentemos agora. Vidal

Ondinot, o poeta dos Silvestres, não é

uma índole de contemplações, viven-

do como que abstrahido do mundo,

na perpetuidade de um extasi ocino

um saphi da Persia, os olhos postos

no Oriente. . .

E assim a sua poesia não sc inspi-

rando no mysticismo do amor, n'essa

doce e transparente idealidade, não

tem a indecisão deslumbrante de uma

vaga mataphisica neoplatonica, antes

vai procurar na natureza, a inspiração

que se desentrauha em caudaes de ver-

sos sonoros e cheios. Elle não é., nun-

ca será uni lyrico, e na sua obra não

ha as delicadissimas notas subjectivas

que resultam dos trechos fragmenta-

rios de Gil Vicente, de Sá. de Miran-

da, de Camões e de Bernardim Ribei-

ro, e que perdidas depois por muito

tempo, Joâo de Deus, Eduardo Coim-

bra e Gomes Load tão bem acabaram

in'. :- ; ientos de trabalhei Tal é o es-

tado ;mgustioso d'esses laboriosos ope-

rat-los*

sem or_
  

'
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0 claudio é* das cores mais carregadas:

tem por ;yesumpto à fome-e a mizeria!

Contamoílcom o :7 recinío do gover-

no, tendente 3._ a _dir á desgraçado.“

crise q'ug dePeniche estão

atrav' ' " *lançamos com elle ur-

gentemí dever e doce Í',

a elle na , “fqued um' dever

justo, Grave, impreterivel. .

Já »m sessão parlamentar de 10

tio-.William deputado por'

aquelle circulo .o, sr. Francisco José

Machado, cha'nou a attenção dos po-

  

_ pálñçàe'; tão momentoso

A míQAÊguo chefe d'este distri-

cto, o sr. llarão de Viamonte. alma

nobilíssima e liberta a todos os senti-

mentos generdâõá', tambem já se diri-

giu ao Sr. ministro do reino, sollici-

tando ¡un-subsidio para aeudir a. tanta

dcsdl-ta. Temos por tanto bem funda-

das esperanças de que o governo atten-

da as juetissimas sollicitações do sr.

deputado Machado e do sr. governa-

dor civil d'este districto, e não só ap-

pcllumos para o governo, que nem

sempre 'pode fazer tudo; appellamos

tambem i para o sentimento nacional

de caridade. Um' pequeninoóbulo bas-

taria, emenda povoação do paiz, para

acudir de sobcjo á mizeria dos pesca-

dores de Peniche. Um- bazar, um be-

neficio, .uma. singela diversão votada a.

tão caridosa intuito, e ter-se-ha sacia-

do a fome a [muitas creanciuhas semi-

nuas, atmuiitas mães, a muitos d'esses

arrojados pescadores que envelhecer-am

a lunar, jogando a vida, para terem

com honra um pedaço de pão sobre a

sua maca humilissima, :e que se vêem

privados de onlcançar, porque o mar

não thin conscntc e lhes destruiu todas

na suaszhlfaias. Não valemos nós aos

nossos *visinhos d'ulém da fronteira,

ainda ha bem poucos annos, quando

os vimos a braços com um tremendo

cataclysmo') Pois façamos o mesmo

agora para com os nossos infelizes

compatriotas, que tambem estão sendo

victimas de uma grande desgraça, e

assim provar-emos mais uma vez a. to-

das. as < nações cultas, que nunca se

appellou baldadaineute para a magna-

nimidade do coração portuguez.›

Nos seus rogos, nas suas justissi-

mas supplicas, acompanhamos o nosso

illuistrado collega de Leiria.

*+_r
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22 DE ABRIL De 1889.

O congresso juridico internacional

que dove in¡ igurar-se hoje em Lisboa,

divide-ee em cinco secções, sendo a 1.“

de direito publico a 2.' de direito ci-

vil, a 3.“ de direito commercial a 4.'

de direito'criminal e a Õ.“ de questões

mixt-as. A commissão executiva do

cougruãso é composta dos srs: Manuel

Maria. de Silva Beirão, Carlos Z. Pin-

to Coelho, .José Dias Ferreira, Viceu-

te R. Monteiro, Henrique Midosi, João

J. TaVares de Medeiros, João Casta-

nha de' 'Meneze.:, José Maria da Penha

e Costa, Frederico A. Franco de Cas-

tro, Arthur de Carvalho, João A. de

Scam/Queiroga e Alberto Telles de

Utra Machado. Tamaro tambem pm'-

te no congresso muitos jurisconsultos

portuguezes.

Os jurisccnsultos hespauhoes que

nos houram com a sua visita, são os

Srs: D. Manuel Dauvilla c D. Luiz

Dias Moreau, vice-presidente da 'real

academia dc jurisprudencia e legisla-

ção de Madrid; D. Luiz Miller e D.

Guilherme Benito Holland, revisor e

' thesourciro da mesma academia; D.

Santiago AlonSo Villapadicrna e D.

Carlos Gonzales Rothwros, membros

da sua diiccção; D. José Maluqucr y

Salvador _e D. Luiz de Urquiolla, bi-

bliothecario e secretario geral da re-

ferida instituição; e os academicos pro-

fesSores D. Frutos Martinez -Lurabrev

ras e D. Miguel de Lisuam y Eguzabel.

A universidade de Sevilha faz-se

representar pelos srs: D. José Conradi

y Pineda, D. Antonio de Andrade Na-

varrcte, l). José Carmona y Ramos e

Eduardo Daclia y Ortiz de Zuniga; e

a universidade de Granada pelo sr. D.

Manuel 'Podres Campos.

Dos collcgíos de advogados de

Granada e Valladolid veem os sro. D.

Melchior Ahnagero Diaz, D. Henrique

Gamir Colon e D. Pedro Mirasol, de-

cano; e os srs. D. Angel Maria Alva-

me

lixar nos seus poemas primaveris.

Todavia é um temperamento deli-

cado de artista, que em vez de se em-

brenhar na contemplação de si mesmo

traduzindo em versos o estado pntho-

logico da sua alma se embebe religio-

sameutc na absorpção pantheista da

natureza advinhando, quiçá., que um

dia, porque a poesia não pode ser in-

ditferente ao grande movimento da

evolução e l'econstrucção que se está.

operando na sociedade. as velhas for-

mulas e osvelhos methodos serão sub-

stituídos pelosiactos, os sentimentos

imlividuaos,-cederãc o logar ãs aspira-

ções da humanidade e o lyrismo calli-

rá. arte uma' forma mais definida c

mais vasta, ,o naturalisrno talvez, na

interpretação dos grandes problemas.

Então elle parece ter a. visão clara

e nitidamente perceptível de que uma

nova ala de poetas virá, dispondo de

uma larga cultura de espirito, n'uma

vasta orientação scientifica não a as_

cultar os senti-mentos do coração, mas

a perscutar as lcis da natureza, abrin-

do á poesia rasgados horisontes cheios

de luz. De resto, um poeta. Basta olhar

para o seu \perlil de pallido, de melan-

cholic'o, para Os seus grandes olhos

absorventes de luz, para que sintomas pela exuberancia na adjectivação com

sem”, sem_ al

:bonançoso que lhes pari-í' _ _

mitta t;retomar 'a sua unica industria.. plendidc salão da Aca- aimpprtancia da assistenclàf pe-

vestndeádae›dtvers§s -›

    
der Faladriz (decano),

Lezcano Hernandez, . ~ 7- -:

" Cem: Silio"; ,-ozas _y La _g N _ j

ostea. O coñgr'e'seíoífmicciohárá no cão

« a¡   

   

 

   

  
   

  

,demia Rail_ das Seicheles, para:

isso foi convenientemente criançada..

A sua iiiaiiãnâàção, u que 'assiste S.

M. El-rei, regina-gozada segunda-feira'

ás 4 horas , ' tiras _antes ses-

ção inauguijg' a: ' . uma reunião,

,grepm'atoria ' '

' o Tribunal o e' .

As sessões plenarias do congresso

foram intimados para. airline-*124, '25,

2'6 , ?1; cancro:comumente sei-â

no 1.° de maio. Além das sessões ple-

narias, haverá. numerosas reuniões par-

ticulares das secções encarregadas do

       
   

  

  

  

 

Em obsequio aos cougressistas hos-

panhoes, o sr. ministro dajustiça dará

um sarau nc" pal'aciodo ministerio dos

estmngeiros, ao Callmriz. A Associa-

ção dos Advogados oferece-lhes um

banquete no dia 1 de maio, no salão

de S. Carlos, depois da sessão de eu-v

ccrramento.

No dia 26, os hospedes de Portu-

gal serão convidados pela Associação

Commercial de Lisboa para. um pas-

seioa Cascaes pelo Tejo: -e no dia 28-

irão a Cintra, onde sua altcza o prin-

cipe os receberá no palacio rsal.

Tambem se diz que lhes será de-

dicada uma'recita no theatro dc D.

Maria, repleSêntmido-se-a Estante ou o

Duque ele Vizezt, de Lopes de Mendonça.

A commissão executiva portugue-

za d'este congresso propoz ao estudo

de cada uma das cinco secções as sc-

guintes theses :

1." secção - '- Direito publico - L'

Um tribuúal arbitral tornaria mais

ditiiceis as guerras entre 'os Estados ?'

Em caso atilr'mativo, como deve orga-

nisar-se este tribunal? 2.“ Deverá ser

gratuita a administração da justiça,

principalmente no orphanologico e cri-

minal ? 3.' Devem o'u não ser adruitti-

dasns alçadns nos tribuuaes? 4.“ As

leis e os seus regulainentoa deverão ti-

xar a edadc em que os menores podem

ser admittidos nas diversas industrias,

o numero de horas de trabalho dos

mesmos em cada dia, os ditl'crentes mis-

teres cm que hajam de ser empregados

segundo os sexos, edades e profissões,

sem prejuizo da. sua educação moral e

intellectual, mediante uma tiscalisação

rigorosa e eliicaz, e sob penas graves?

2.“ secção-Direito civil-õ." Que

regras deverão adoptar os Estados pa.-

ra unificar os effeitos da diversidade

original-ia de nacionalidade e de (lo-.ui-

cilio c de sua mudança na ordem juri-

dica da familia. c da. success-ão? 6.“ Que

providencias de caracter legislativo de-

vem tomar as nações para assegurar

em todos os paizes os direitos de auctor?

l.“ Convém estabelecer disposições que

auctorisem qualquer individuo sua' ju,-

ris, prevenindo o caso dasua loucura,

a determinar a pessoa a quem quer

que seja' entregue a. tutela. de sua pes-

soa e bens? 8.a Qual o regimen mais

adequado da propriedade na família,

para unificar us necessidades sentidas

n'esta ordem em Hespanhn e Portugal?

9.“ Qual o svstema de instituir o rc-

gisto predial de fôrma que cousútua'

um cadastro de toda a propriedade 1m-

mobiliaria e possa satisfazor as neces-

sidades do credito agricola? lt).s De-

verão periilhar-se os filhos adulteriuos

concebidos depois da separação judi-

cial, admittindo-se tambem em favor

d'elles 'a investigação da paternidade ?

11.n As leis de Moysés deverão ser ap-

plicadas nos casamentos des su'bditos'

israelitas de uma nação, quando se pro-

var que ellas eram toleradas n'out 'a

nação em que os conjuges nasceram e

casaram, e da qual eram subditos- ao

tempo do casamento, bem como que

ente foi celebrado segundo ellas, ou co-

mo leis pertencentes a uma nacionali.

dade extincta, deverão Ser inteiramen-

te banidos das relações internacicna'es

como insusceptiveis de toda a applica-

ção pratica? 12.' A lei, que reconhece

e acceita a. constituição consuetudiua-

ria religiosa da familia gentilica (não

christã) deverá. respeitar o seu regimeu

de successão, regulamentando-o em

conformidade dos seua usos e costumes,

reconhecidos e observados pelas respe-

ctivas eomniunidades ?

3.' secção-Direito commercial-

13.' Con'virá adinittir-se a letra como

titulo de obrigação entre individuos

não commerciantes, quando não haja

transferencia de dinheiro de um logar

vigor, ampla e contanto manhã radio-

sa. E esta impressão recebemol-a pou-

co a pouco da leitura dos seus versos,

onde ha uma tinta reverberante da

emoção expontanea, simples, fluente,

irreprimivel da sua. bella alma cheia

de cloros ideaes que a inspiração to-

ca com plumagem nevada da sua aza.

'Mas ao encanto das imagens e á. me-

lodiosa musica dos versos, junta Vidal

Ondinot na vibração do seu tempera-

mento uma frescura adoravel de dic-

ção alliada a uma cstesia puramente

feminina, pela delicadeza do pensa-

mento, que raro attinge o largo vôo da

agui¡ . A forma nada tem do paul/tie-

rismo condensador, rarefazendo-se no

conceito cheio de uma justa precisão ri-

gorosa que caracterisa a impassiblida-

de perfeita. dos parnasiauos, a impeca-

bilidade irreprehensivel do seu rithmo

e da sua rima, que nos deram as pre-

ciosas joias do florigerio chinez verti-

das por Judith Walter e por Antonio

Feijó; antes, de uma magnifica trans-

parencia as vezes, elle esboço. sómen-

te, esbatendo doce, subtihuente e lem-

brando mais uma aguarella de Days-

iuol, do que um quadro de Rembrandt.

Muitas vezes porem a- factbm'peeca

lido.?

solo; í_ . "
41.1.; H .'l

a. taxa do desconto de a 2 112 por

cento, e no mercado livre obtem-se di-

nheiro a?! e 1 314 por cento. Es-

tâoEm caminhada. Australia para“Lon-

dres quantias muito avultadas em ou-

ro, e' é provavel que a taxa olHoial se-

ja em breve redigida a 2 por cento. A

barateza do dinheiro cm Inglaterra. fez

com 'que'nf prolação de novas compa-

nhias, ¡ug-¡nemch dia para dia. São es-

pecialmenteseciedadcs chamadas Trust

'Qbmpmziecíqw uttraem aattenção pu-

b'lica. "I'eehi 'por fim empregar o di-

nheiro dos accionistas em diversos fun-

dos publicos e valores industriaes, dis-

tribuindo-lhes' o juro*medídülesse em-

prego de capital, e paraofazerem pro-

cedem como os grandes' capitalistas

que, dividindo o seu dinheiro por (li-

"versas emprezas, obteom um juro me-

dio remunerador e não correm o risco

de se encontrar de um dia. para o ou-

tro com a fortuna compromettidn, por

isso que se uma empresa dá pouco ou

nada, uma outra lhes compensará o pre-

juizo. A idea é muito boa, mas como

em todas as coisas d'este mundo os

seus resultados são fulliveis. Tudo de-

pende do desccrnímento das direcções

d'essas Companhias, que tiveram a

habilidade de fazer subir um certo uu-

mero de valores, logo que se fallou na

sua creação, c os que fatalmente 'hão

de em breve tornar á sua cotação or-

diuaria.

Em Inglaterra estão igualmente

cm via de formação seis ou oito gran-

des companhias destinadas a explora-

ção do invento da; fabricação de gaz

por meio da decomposição da agua.

Parece que já,se_tizeram experiencias

grandes, que provaram a oiii'cacia e a

grande -barateza' do novo processo des-

tinado a fazer umaconipleta revolução

no fabrico do gaz.. Este invento é ap-

plicavcl ás fabricas actuaes de gaz,

embora com algum dispendio, e tão

importante foi julgadoesse invento que

já. se vendeu o'privilegio para um só

paiz por (50 a. lt) mil libras.

Em Paris o dinheiro no mercado

livre está. a 2 112 por cento, e parece

que todos os negocios se vão reuni-

mando.

- Chegou a delegação do club de

excursionistas aqui no dia 18, que veio

visitar c nosso paiz. São 24 os cava-

lheiros que sc acham em Lisboa, todos

correctissimos, de aluabilissimas ma-

neiras e muito illustrados. Os nomes

dos sympathicos excursionistas são os

seguintes: Dr. Nestor Henry, Deman-

che, F. R. Letebre, M. Allegro, D. Pu-

jos, de Bcuvais, James Jackson, de

Henry, L. Rouge, de Best, E. Incom-

me, Raymond Uhevallier, de Moreau,

Paul Desprisc e madame Desprise, F.

de Manche Ferrotin, M. Pottier, J.

Rousfcloz, de- Peyredoulle, Becker,

Landau, Bockairy, Fr. Boschmans, Oli-

vier, Tremoulliere e A. Noite, etc. Na

lapella dos vestem, ou nos chapéus,

usam uma fita de seda preta, de onde

pendea medalha de distinctívo, com

cercadura d'ouro, e umas montanhas

cobertas de neve gravadas. "No. parte

superior da medalha ha a iita tricolor

da bandeira france-za, com as iniciaes

do club-C. A. F. Club Alpin Fran-

çais. No Porto, onde se demoram pou-

co tempo, visitaram Mathosinhos, por-

to de Leixões, Bolsa, ponte de D. Luiz

etc., seguindo para Braga d'onde par-

tiram para Lisboa. Em Coimbra pou-

co se demoraram e pouco viram por

conseguinte.

- O poder moderador perdoou ou

ccmmutou as penas aosseguintcs reus:

Ministerio da justiça:--Albino F.

do Rio, commutada a pena :de prisão

ein só mais 3 annos de prisão;. Pru-

dencic de Mascarenhas Petera, em 12

aunos de degredc; Antonio João, em

G mezes de prisão; Antonio Simões de

  

   

   

  

   

  

   

   

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

    

   

   

   

   

  

   

  

   

  

  

  

  

   

  

   

   

  

                                      

  

  

  

  

  

 

   

 

    

 

  

ç mar? caso añ-Í'Wvõz. de-

'Íerminapso uma. escala, que ' 'compre-

lo risco do navio assistido e as condi-

ções dogmêstente? Quando constituirá

a assistêWVerdadeiro salvamento

Convém estabelecer uma retribuição-

.propdrciouadà ao, valor do navio absis-

ara cada um dos casos de assis-

_ i, Devewbnrse .e ás¡

' h cds? Plxnlñdsdaüfhíhtivb,'(lotiêjpaí

.gal-o o armador (lo navio assistido, as

pessoas auxiliadas; on'a nação a” que

'correspoininm?0 preço do serviço a

todos os respeitos ha dc ser só para o

armador do navio assistente, ou devem

participar dielle os seguradores, se os

'houver', e -oartripu-lantes? E n'este caso,

elll que proporção carla um d'elles ?

4.“ secçtão-Dlrriío criminal 15.“

Devem ser punivcis os crimes de furto

e de 'roubo' feitos pelos ascendentes aos

desceudcntesou por estes :iquclles,cx-

cep io quando os prejudicados lhes per-

doem? 16.“ E" toleravcl o segredo no'

lprocesso criminal? No cas-o' aliirmati-

avo, deverá conservar-se sómente no

ipi-occsso preparatorio ou i- vestigato-

lrio? E no caso negativo. deverá ad-

mittir-se excepção cm crimes de cx-

traordnmria gravidade? Em todo o

caso, poderá permittír-se a quem sus-

peitar ser envolvido em processo, a

cuja investigação se proceda; requerer

que esteja presente nos depoimentos

das testemunhas e ser acareado com

elias 'B 17.' Devo-se indemnisação ace

réus absolvidos? No caso aliirinativo,

devesc a todos indistinctamente, ou

só á'quelles que o tribunal declarar in-

nocentes? 18.' O systems. penitencia-

rio, quando exclusivo e unico, abran-

g'erá os mais importantes phenomeu'os

da criminalidade, e, não os abrangen-

do, couverter-se-ha n'nma instituição

cout'raprodhcente e nefasto? E, qual-

quer' que 'seja o systema adoptado nas

prisões, deverá encarregar-se a mu-

lheres o cuidado das presas ? 19.“ Em

que sentido é urgente reformar os co-

.digos penaes na parte relativa ás cou-

dições da responsabilidade criminal

do agente do facto incriminado e aos

eifcitOS das circumstancias dirimcutes,

para que a doutrina da lei fique de

acuerdo com as atlirmações da psycho-

logia contemporauca, da authropolo-

gia criminal e da pathologia alienista,

e satisfaça as necessidades da possivel

segurança contra o crime? '20.” Que

reformas importa'. fazer nos systemas

penacs em vigor e nas disposições re-

lativas ás circumstancias modiiicado-

ras da responsabilidade pelo crime

para que a lei oil'ereça contra todo o

delinquente, de qualquer das cathego-

rias conhecidas cm anthropologia cri-

minal, um meio de repressão ou de se-

gurança sempre correspondente ao es-

tado mental e moral d'elle, e, quanto

possivel, cm relação com a direcção

particular da sua tendencia criminosa?

Sera mister para o mesmo lim intro-

duzir algumas iunovações na organi-

sação da justiça e no processo criminal?

li'. quaes? 21.' Deverá admittír-se n'um

svstoiua racional dc penalidade a se-

questração do criminoso por tempo

indeterminado? Em que caso ou casos?

E que condiçôes deve a lei estabelecer

para que o coudemuado seja restitui-

do á liberdade, provisoria ou definiti-

vamente ? Será necessario e justo que

a sentença coudemnatoria, de harmo-

nia com a lei, fixe a duração minima.

da pena? Em que hypothcses não cabe

esta predeterminaçâo? Que base positi-

va se otferece ao legislador para assi-

guar limites ás pcunas? 22.“ Que im-

portancia tem o estado politico e so-

cial dos povos neo-latinos na etio-

logia da sua criminalidade actual? Em

que sentido deve ser dirigida a sua

evolução para que c nivel moral se ele-

  

   

                                    

  

  

   

   

   

Deus, Antonio da Silva Ribeiro, Luiz

ve e a acção d'estes factores seja mo- de Souza, Francisco Antonio Laran-

dificada. jeirc, e Antonio Alfonso foram perdoa-

5.“ secçâo- Questões 171i.rlas-23,“ dos; Bernardo Cebolla da Silva, foi-lhe

E' possivel chegar entre as nações ci- commntada a pena em um nuno de

vilisad'as á unidade legislativa no di. prisão; Antonio Henriques, reduzida a

reito civil e no commercial, especial- pena. a um terço; Antonio José Macha-

mente marítimo? Em caso ailirmntivo, do, commutad-a a pena em 10 annos

que principios poderiam servir de base de degredo; José da Silva Thomaz,

a essa unificação? 24.”“ Quaes os prin- commutada a 6 mezes de prisão; An-

cipios em que deve assentar a classiti- tonio Rodrigues Vicente, reduzida. a

cação das provas, segundo o seu valor pena a 10 annos de degredo: Francis-

juridico; quaes os factos que devem cor- co Uril, substituido a pena de dcgredo

reapondcr as ditfcreutes especies de pela de prisão em mais 3 aunos; José

provas; e relação existente entre a le- Maria de Luna, reduzida apena. a só

gislação d'esta materia e a demais le- mais 1 anno de prisão; Antonio José

gislaçào dc que ella é subsidiaria ? Lourenço, commutado o resto da pena

-- O Banco de Inglaterra baixou em 10 annos de degredo; Mathias Au-

-w_. .. ..._.______ W

nuria de vocabulos nitidamente pro- que nos trazem como um alento vivi-

prios a espelhar o pensamento, sem iicndor, se deveriam antes chamar

phautasias japonezas nem acrobatismo Cu'nzpestres, abrem com um magnifico

Poe; e Outras descolore e sombrea prefacio do sr. Candido de Figueiredo,

pela frequencia das ilisões e das apos- escripto n'aquella linguagem castiga-

tropes com que o poeta rendeu os seus da e pura. que todos lhe conhecemos.

versos; facil lhe seria corrigir-se d'es- N'elle, o hello lyrico, fazendo jus-

tes defeitos comum pouco mais de cui- tiça ao talento do auctor, confessa que

dado; aconselhamol-o. Não poupamos encontra nos seus versos, sentimento

Vidal Oudinot a sinceridade leal da de harmonia, suavidade de dicção, co-

nossa critica e nem lhe concedemos, lorido de forma, originalidade de con..

apesar da nossa antiga eboa amizade, ceitos, naturalidade de elegancia. E

indulgencia que é n'este extrcbuchar aconselhando-o a que «se nào compraz

de seculo a emvergadura com que se em desavenças com litteratos, que, por

occultam as nullidades. ld-merce de vía de regra. são adversm'íos perigo-

Deusl-o poeta dos Silvestres não é sos, e se não quer passar desapercebi-

um nullo; mas tambem não temos fei- do sob os arcos triumphaes dos heroes

  

Figueiredo, Antonio Moreira, João de“

   

tio para cavallo de cortezias nem pre-

tenceznos ã sociedade do elogio mutuo;

demais o sabem . . .

De resto, Vidal Oudinot atirando

ás etalages das livrariuse ás salas dns

redacções o seu livro, tem direito, que

-nóe, os que vivemos para a Arte e

que a sentimos-ponhamos em relevo

as boas qualidades da sua. estreia e

lhe apontemos os defeitos que convem,

breve, corrigir. . .

'Us Silvestres, que a irem procurar

o titulo na parte que mais nvulta pelo

novo, pelas qualidades de originalida-

do dia, deite o seu grão de incenso no

thuribulo da arraia miuda», continua

dizendo que :seja qual fôr a acceita-

ção publica, acceitação que, a ser jus-

ta, deveria ser lisongeira,cré que, on-

de houver uma alma de mulher, a tina

ensibilidade de um coração amante, '

e o culto da natureza no que ella tem

de mais vivo e exuberante para o pan-

theismo da arte, os seus versos hão de

vibrar deliciosamente, como quando,

sem sabermos quem falla, ouvimos uma

voz conhecida, que desperta em nós,

sentimentos adormecidos e nos_ evoca

oip'alpitat' dci-uma mocidade cheia de que pintadas ?braço-o que musa pc- de' da sua tram :e pelo .momoforte .recordaçõm WW»,

.
.
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gusto Ribeiro, reduzida a pena em 2 tonioíFerreira Guerra', Julio ,Lopes e

annos de prisão correccional; Joaquim Augusto Pereira, idem da Guarda;

 

Ferreira Lareco, foi-lhe - perdoado o Antonio da Silva Duarte, nmneado tos de trigo e tres de bacalhau.

resto da¡ pena. distribuidor suprauumerario da Mais:

;Manim-do da 91th : -- Placido Antonio Maria Parente, idem de Sirl-

Joaqnim da Silva, comutadaa pena de vaterra de Magos; João Luiz de Aíl-

morte pela immcdiata; Marcolino dos moída, idem de S. Pedro do Sul; Can-

Santos, coinmutada a pena em 18 me- :lido Telles, idem de Villa Real; Vi-

zes de prisão militar; Manoel Esteves ctor Ludovico e ManuelAntonio, idem

Fazenda, commutada u pena em 1 an- distribuidores rnraes de Macedo de

no ,10 prisão; Guilherme Luiz de Pai- Cavalleiros; Francisco Alberto da Cos-

va Silva, eonimutada a pena em 16 ta e Manuel Jssé “Rodrigues, idcm'do

mezes de prisão; Fillípe Assumpção. Vimioso; Joâode Deus, Antonio Mu-

Manuel Joaquim Cravo, Joaquim An- nucl, Tiberio “Cesar. José Manuel *de

tonio, Joaquim Augusto Freitas, An- Moraes e João Maria Basilio, idem de

tonio Cornos, José Iglezias. Joaquim

   

   
seguinte. Vejamos:

cos, qnasi tudo em ouro. '

dade e sem reclamações do Commer-

eio. Vieram tambem seis carregamen-

-_- E' enorme a quantidade do cn-

pital que existe acumulado nos prin-

cipnes bancos (l'emiasâo da Europa. A

existencia actual d'ouro e prata é a

Inglaterra, 730. milhões ' de fran-

sistema-Passadoo mez de junho, o

vigór do pinheiro principia a diminuir

porque a força vital passa a auxilia¡-

'a formação do fructo, depois do que

tica .em repouso até á primavera se-

gmnte.

Embora haja sobre o assumpto dif-

ferentes opiniões, não duvidamds dizer

que a resina no pinheiro concorre gran-

demente para a longa duraçâoda ma-

P'luiiça, !#316 milhões em ouro e deira, sendo muito prejudicial o córte

1:232 em prata. ' -

Imperio iallemão, 1:091:070:000

qnasi tudo em ouro.

Austria-Hungria, 198 milhões em

1, . . .

~ desta arvore em dezembro ou janeiro,

porque, n'este tempo, está a seiva quasi

pai-almada, apresentando a madeira,

depms de serrada, umr libra ceponjosa

recolher-me, entrar um momento _na

casa do men amigo Sun-Ya, notavel

lettrado china, maudarim de botão de

coral e primeiro secretario no 'Im-ng-

li-Ya-me-n. 'Abi esperava-mc ein-cada

dia o precioso chá-flor de perolas-'

escolhido pelos padres bndhas nos so-

litarios templos das collinas de Mima-

fan-than.

Era na pequenina e desconforta-

vel sala de Sun, onde apenas í alegra-

vam as paredes despidas algumas ti-

ras de seda vermelha, com caracteres ,

bordados a preto e ouro celebrando .as

virtudes dos avós, que o meu espirito

mais 'victímas que uma fome assolado-

ri. Assim Ka'i-fimg transmudava-se

n'um cemitcrio, 'e paes e mães chora-

vam desesperados os filhos que per-

diam l

Pouco tardou em chegar ao palacio

do «Fil/co (lo Cem noticia d'essa fu-

nesta formosura; e logo o imperador

enviou emissarios a Kai-fnng ordenan-

do que fosse conduzida ásua presença

essa mulher mais pura. e mais bella

que ó Yu. o supremo symbolo da eter-

na puresa e da eterna formosura l In-

differentc, recebeu os enviados' do po-

deroso imperador Suco-Ta', e, escolta-

Fernandes da Cunha, Antonio Augus-

to, Agostinho Antonio da Silva Cura-

do, Henrique' da Silva, José Pinto da.

Costa, .i auoel, Gomes, José Maria Soa-

res. João Augusto, Antonio Gomes

Dias dada por expiada a culpa. Fran-

cisco Augusto Pacheco, _commutada a

pena em um anno de prisão; Francis-

co Gonçalves, ummnntada a pena_ em_

um ::uno de prisão; Marinho João e

Mario Guimarães, commutada a pena

em quinze mezes de prisão; José Ma-

ria da Sorra, ,commutada a pena em

mais um anno de prisão; Eugenio An-

gusto Pinheiro, commutada a pena em

quinze mezcs. Mauricxp Gomes, com-

mntuda a pena em mais um auno de

prisão: Dionysío Ferreira Lopes, com_

mutada a pena em 15 mezes de prisão

no ultramar; Francisco Machado Pinto

e Guilherme Augusto O'iveira, foi-lhes

dada por expiada a culpa. _

Quando ha días os jornaes no-

ticim'am a vinda a. Lisboa de uma das

rainhas da belleza, premiada no con-

curso que como passado se realisára

em Nice, foi grande o enthusiasmo e

o anceio do publico para ver e ouvir

aquella belleza que tambem se nos

apresentava como uma vzrtuose distin-

eta. Mas cemo succedc sempre com re.,

lação a vultos que vêem precedidos de

grande fauna, foi tamanha a es'pectan-

va como grande a decopção. lNa nmte

da estreia, m da Avepida, foi

grande, estrondoso até, o chinfrzm com

que parte do publico recebeu &canic-

ra. Alguns gritavam: «Olha a Caroli-

nal. . . › Refcriam-se a uma certa Ca-

rolina que ha annos esteve em Lisboa,

onde gosou de reputação nada duvi-

dosa. Parece, porém, plenamente veri-

ticada. a falsidade de similhante asser- _

ção. Póde ser que Emma Otero não

tenha sido premiada, como uma" das

rainhas da belleza, e que essa pmjmu-

que n-"io justifica de modo algum a

trôco de que foi alvo. E diga-se em direitos de portagem a ponte da Por-

abçiuo da verdade: Ella é feia? Será, tells., no districto de Coimbra,

Vinhaes;-Juliâo Martins Baralha, idem ouro e 385 em pra-ta.

distribuidor suprauumerario de Gou- Hespanhu, 67

veia; Antonio Ignacio, idem da Gnar- 385 em prata.

da; Francisco Manuel, idem de Mace- Nacional italiano, 210 milhões em

   

e leve, sendo curta a sua duração, e ia a pouco epouco penetrando nos com-

do de Cavalleiros; Manuel José de Mo-

raes, idem, idem; Francisco José Bor-

ges, Manuel Antonio e José Antonio,

idem de Vinhaes.

  
ouro e 41 em prata..

Belgica, 40 milhões em ouro e 50

cm prata.

Total, 6:123 milhões de francos,

postas á chuva.

Abunda por aqui o pinho bravo

Pinus silvcsms e o manso Pinus pi-

nea, e a experiencia, que é a. mestra

da vida, e o estudo que temos feito so-

bre o nssumpto têem-nos levado á. ple-
_ Quinta-tenra santa publicou-se dos qnaes dois terços em ouro e um na certeza do que deixamos dito; po-

o vendia-se em Lisboa um jornal poli-

tico intitulado O Hei-aja. O artigo prin-

cipal atlirmav'aa conveniencia de «dar

vigor, a uma orientação e descrença

e á revolta e propagar a sciencia como

substituição a telas as velhascrcnças

politicas e religiosas r. -Inseria num

porção de trechos de varios escriptores

nacionaes e estrangeiros tendentes a.

memorar factos historicos e'fazer so-

bresair pensaincntos de propaganda

anti-catholica. O formato era um pou-

co mais pequeno que o do Diario Il-

lustrado. Chegou-se já. a esta. perfeição

religiosa! i

- O hiate portuguez Bm'tholowa

Dias, levado pela corrente do'Tejo,

cahiu atravessado sobre a proa do'hia-

te D. Fernando, soti'rendo grande ava-

ria. O rebocador Tigre foi em seu 'au-

xilio, mas não o pode rebocar. 0 hiato

Barthoíomeu Dias, que tinha a bordo

carregamento de carvão, foi a pique,

salvando-se 'a tripulação. ?casou-se

isto no dia 19.

-- Os talhos de Lisboa appareee-

ram todos: jubiloeoserdmesauo

mingo proximo, _com caprichosas deco-

rações. _Alguns dielles estavam trans-

formados ein pittorescas grutas de

verdura e flores. Os seus fornecimen-

a capricho.

-- Os tres poldros de dois aunos,

do sr. conde de Sobral, que estavam á

venda no hyppodromo de Belem, io-

 

   

 

   

   

 

  

  

   

 

   

   

 

  

terço em' prata. Y.

::sua runuun

   

' causes nos _presos PARES

Sessão de 22' de abril

'O sr. presidente propoz que se

levantasse a sessão' ati'm dos dignos

pares poderem assistir á inaugura-

cao do congresso juridico, e mesmo

porque os srs. ministros têem que

acompanhar Fil-Rei.

O sr. Serpa pediu a comparan-

cia do sr. ministro das obras publi-

cas, afim de lhe fazer algumas per-

guntas' acerca. das Companhias Vi-

nicolas.

O sr. Hintz Ribeiro fez igual

pedido. Este digno par perguntou á

presidencia se já tinham vindo os

documentos pedidos por s. ex# á-

cerea dopagamento dos 449 contos.

O sr. ministro desfazendo, 'decla-

lrou que mandaria' esses documen-

tos o mais breve possivel.

rém no caso de duvida, visto ,haver

opiniões em contrario, é facil obter-se

o conhecimento da verdade, cortando-

se no mesmo terreno, e da mesma qua-

lidade um pinheiro em maio ou junho

'e outro em dezembro ou janeiro, de-

vendo o pau ter de idade pelo menos

40 annos.

Curada a madeira d'um e d'outro

pinheiro por egual maneira, vêr-se-ha

que a do cortado nos !nozes que recom-

mendamos durará o triplo ou quadru-

plo da outra, cujo córte tiver sido no

inverno.

Além da escolha do tempo para, o

córte d'estas arvores, deverá sempre

ter-se em vista a occasião em que a.

resina, na sua natural circulação está

egualmente distribuída por toda a ar-

vore, como é geralmente sabido; pre-

parar o córte de maneira que, nos ter-

renos em declive, o pinheiro cáia para

o lado inferior do terreno, de maneira

que fique com o pé para cima e a ra-

ma para bai_xo,-a fim de evitar o der-

ramamento da resina.; e. não o traçar

'v O'srf'Hint-zeLRibeiro perguntou immune passem, pelomenos oito dias¡
ao sr. ministro da fazenda se esta

disposto a acabar coma escala mo,-

vel; que tenciona fazer do pessoal "não acontece traçando-se logo em se-

_ nomeado araasellavem visto ue
tos de carnes eram tambem feitos egtá p o , qposta de parte; o que conta t'a-

zer do pessoal çreado. pela lei rela-

tiva aos alcools.

O sr. ministiio da &honda; sobre

ram adquiridos: o Macaléto, por reis

900:000 e o Roland por 3422000 reis,

de tivesse por unico tim fazer um re- pelo sr. Guilherme Garvey; o Mont-

clame á cantora; mas o facto de ter a «Canis por 472:000 reis, pelo sr. vis-

pobre mulher a infelicidade de se pa- conde Irnest. São bonitas verbas para

recer com uma qualquer_ Carolina, é um criador.

estes assumptos, fez dili'erentes con-

siderações.
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o ?Iatismo

Entre as arvores de mais reconhoz,

cida utilidade, figura o pinheiro, con-

deVBH* Siderado pelos botrnicos como arvore

-- arece que vae ser isempta dos

na opinião d'alguns enfatuados que as do-se esse beneficio ao incansavel e de primeira ordem, e cuja mudem¡ se

não têem melhores. Mas eu creio que, solicito deputado por Arganil o sr.

se o concurso da belleza fosse cá, se- Uliveiru Mattos.

ria preciso escolher muito para lhe

achar rivaes. Porque é certo que pOr ra osr. dr. Jcão Mauricio dc Carvalho;

cá ha peior, muito peior do que ella,

e portanto não havia motivo para tan-
_ padeiro submarino, que está para. cx-

e O O Y . o

to ::hm/*Plin- E que ° n°550 Pabhco pen-imeiitai', recebeu da Republica Ar-

emprega largamente em predio's 'urba-

nós e construcções uavaes, sendo, além

d'isto. a ramageme o @empregados

para consumo no fogo de cosinha.

O pinheiro, nas suas dilfcrentes

especies, vegeta perfeitamente em qual-

quer terreno, embora da mais aspera

-- Foi nomeado (leão da Sé d'Evo-

-- Isaac' Pera!, o inventor do tor-

 

tem coisas de Crea“çai e como as cre' gentiua um telegramma, em que um qualidade, preferindo, no emtanto, o

anças rompe em 93005505 QE“? dawn" compatriota enthusiasta, Carlos Casa-

tuam por VBZUS ¡meuções dus““ 0“ do, lhe participa que pelo correio lhe ver rapidamente, é

jnstiticaveis; mas como o tera ella clas- envia lettras de credito no valor de semear

Biñoado de Bl Pi""a Si? Naturalmente 20:000 libras-_noventa contos,appro-

v ximadamcntel Já é mn bonito presen-

555'0 “5° é Premsameute a verdade' de' te e um belle rasgo patriotico.

como um povo selvagem, inhospito. E

jam as consequencias dluma pessoa. ter

a fatali iade de reproduzir na face, nas

neiras de pessoa conhecida!

-'- Pela direcção geral dos correios

, por conta do estado, Maria Filippa,

fórums, "08 “md“, 35 felçoesa as ma' creança de 9

salvou os irmãos n'um incendio.

sólo argiloso, e só. para se desenvol-

co a superficie do sólo, e que depois,

durante alguns annos, se evite o con-

tracto do gado lanigero e cabram, que,

- Vac ser condecorada e educada descascando e despontando as plantas

 

annos que em Loures altamente nocivo.

y Para a perfeita formação dos vc-

- l\'os dias 22 c 23 do corrente getaes concorre poderosamente a boa

e “318graphos realism'am'se 03 538m““ estará aberta no Porto, em Vianna, qualidade do sólo e varios agentes ac-

tes despachos: Braga, Guimarães, Villa Real, Bra- cessorios, como o ar e o calor, elemen-

Antonio Esteves Vizeu, nomeado gança, Vizeu e Lamego a subscripção tos necessarios para a vida das plan-

distribuidor 'Supranumerario de Coim- publica para a' emissão de 102000 ac- tas, concorrendo tudo isto para. a mais

bra; Julio Cesar Porphyrio Correia ções de 100$000 reis para areal Com- larga duração da madeira, quando a

Junior, demittido de aspirante supra- panhia Vinícola do Norte.0ccasiãotem arvore é destinada. a tal fim_

numerario da 'direcção de' Castello agora o commercio de vinhos do Porto As arvores recebem, em tempçcl

Branco, por graves faltas commettidas para' se desforçcr dos 'seus chamados determinados, os beneficios que a na.-

  

no serviço; Adriano Alves Baptista, adversarios, que são os productores': é tureza lhes ministra, e portanto as rai-

exonerado de distribuidor supramlme- tomando a grande maioria das acções zes acham-se em perfeita robustez

rario de .llontemór-o-Novo; Fortuna-

to José Gomes, 2.° distribuidor do'

mes Ferreira, distribuidor supranume-

da companhia. quando a arvore principio. a brotar: o

-- Chegaram do estrangeiro os ap- 'desenvolvimento das folhas manifesta

Porto, promovido a 1.°; Francisco G0- parelhos electrieos que hão-dc' servir o vigor do tronco, assim como os fru-

nos comboyos rapidos, expressos e-cor- ctos sazonados, a occasião em que a

rario do Porto, promovido a 1.° distfí- reios, para indicar aos passageiros, semente está perfeita porn. reproduzir

buidor; Antonio Ferreira. distribuidor

supmnumerario de Felgueiras; nomea-

do distribuidor rural do mesmo con-

celho; Agostinho Alves Barbosa, Ma-

sem ineommodo, as estações onde pa-

ram os mesmos comboyos.

Teen) chegado ultimamente impor-

tantes carregamentos para esta praça,

 

a especie.

Quando no pinheiro principia o

desabrochar das folhas, o que no nos-

so clima é em maio e junho, é a ocea-

nuel Marques, nomeados distribuido- tanto de geueros coloniaes como de siào propria para se decepar a. arvore

Les rul'aes de 1)¡1ç05 de Ferreira; JOSÉ artigos de “fodas e fazendas para a es.. destinada' a' “ladeira, Pois que a seiva,

Agostinho, nomeado distribuiclOr 8d- tação, eiiecfüandO-.e, apesar (i0 g'ran- catando, n'esta epocha, em constante

prannmerario do Cartaxo; Evaristo de de numero de pedidos nu. alfandega, o movimento, solidiiica o tecido lcuhoso

Almeida Moura: idem de Gouvei* i A““ expediente do despacho 00m reglllm'í- da arvore, tornando a madeira con-

W

E esta opinião do poeta das «Nieta-

gineas›, que ahi se evidencia, deve ser

um titulo de orgulho para o poeta.

Deixe fallar os :fruits'secsn os inve-

josos, que mordem pela calada, trai-

çocirameute; lamento-os que são bem

dignos de lastima. . .Has, continuan-

do : o auctor divideo seu livro em 3

partes, a primeira, que por um descui-

do e uma negligeucia que aqm e sem-

pre revela o nenhum cuidado que hou-

ve na organísaçãoe distribuição do 11-

vro, não nos apparecc e que sabemos

porem sc intitulava Musa aldecma, era

onde o poeta reunia as bucohcus, dia-

logos, genero novo entre nós porque,

que o saibamos, só a fallecrda poetisa

l). Marianna Angelica d'Andrade o

tentou em algumas poesias muito pou-

co conhecidas hoje. .

Esta parte compõe-se de OltO com-

- posições a que deveria juntar-se a bu-

colica tinal, incontestavelmeute a me-

lhor peça' do livro, e que o adutor de-

dica ao sr. Candido de Figueiredo.

N'ellas todas se afíirma a vocação de-

cidida do auctor para este genero no-

vo, que cultiva perfeitamente 'e a que

nós lhe aconselhamos que se dedique

com exclusivismo. A 'lala mtica, um

pedaço de naturalismo. tratado

abstrahindo do-'subJebmnmq Myste-

M

rios dialdca, scena de amor levemente

vermelha; No fonte, composição de um

entrccho romantico a desdizer com o

genero; Indiscripção, que por ser tra-

balhada sobre o mesmo motivo dos

JI-gsterãos d”alclea é monotonia, e o Idy-

lia singelo, a. mais bella pelas superio-

res qualidades' de observação que n'el-

la ha, esplodindo no amor da carne, e

da qual não nos furtamos a transcre-

ver a ultima quadra:

c-Passava ao longe ovelho padre cura.

E ao vol-o disso com cs seus botões:

_ Um raio parta. esta batina secura,

Que faz arrefecer os corações.; . r

ligam-se inteiramente pela trama do

dialogo, que pena é não seja mais va-

riado e se estiole muitas vezes em re-

petição demasiadas dos mesmos termos.

Depois ha. ainda'. !festa parte tres

outras composições diversamente ca-

racteristicus.

m

é .a nosso ver, a mais inferior d'esta

parte, destoando até do brilho de di-

zer que se nota nas outras; o sentido

incoherente não se deixa perceber com

facilidade. Não sabemos o que o poeta

quer dizer no verso:un umlhcrse-

renomear-e fria. Pelos campos, perten-

ce a outro genero bem dilferente; é da

ultima serie dos trabalhos do auctor ;

sente-.seja a influencia da escola de

Cesario; o dialogo continua ainda mas

subjectivamente. No. poesia, que é real-

mente bella, ha dous versos que des-

toam, pondo uma nota de velharia na

feitura toda moderna, de um clan mi-

moso. O ultimo verso lembra Garcia

Monteiro.

A segunda parte que o poeta inti-

tulou Cultos, é muito variada, sem uma

ligação intima, um pensamento inicial

que presídisse á reunião das poesias

que a compõem as mais diversas e mais

heterogeneas. N'csta parte ha algumas

 

Passando o regime-12,10 é, como o ti- composições de merecimento. Na Miss

tulo indica, um episodio da nossa Vida Maq-y, sente-se a applicação dos pro_

militar. cessosde Cesario no relato de sensa-

Extranhamos nlella a. expressão- ções intimas, n'uma forma, desprecen-

salero aldeào, de que o auctor se ser- ciosn no dizer, uma. singeleza que lem-

ve para designar agraça donairosa das bra a maneira adoravel de Eugenio de

nossas raparigas do campo, ea. redun- Castro. Eshellas, é um magnifico so-

dancia que nos pareceexistir nas duas neto que me pelo sentimento

qmdrabdinm No encerra doidão, que.,mm› 4 3.'

para que a referida resina possa soli-

diñcar-sc e ficar em todo o pau, o que

guida ao córte, porque estando mais

liquida, facilmente se extravasa.

O que temos exposto, são precei-

tos eorrentes, e muito ao alcance de

todos, mesmo quando a madeira -seja

destinada a empregar-se logo; e da

prolic'uidade d'cste systems. apresen-

tamos 'o seguinte exemplo, cuja ver›

dade garantimos:

Em 1859. demos ao nosso dedica.-

'do amigo, o sr. João 'Antonio Rodri-

gues d'Azevedo Coutinho, alguns pi-

nheiros, !com cuja madeira, cortada co-

mo deixamos dito, mandou soalhar

uma sala na sua casa; pouco tempo

'depois mudou de residencia, deixando

a sua casa fechada por espaço de 16

annos, sendo certo que as casas inh-a-

bitadas arruinam-se mais depressa; c

não obstante tudo isto, ainda hoje

passados 29. annos, a. madeira está

completamente sã, promettendo uma

longa duração. Outras salas da mesma

casa, sonlhadas, muitos annos depois

da outra, com madeira comprada., já

_ 11000853110 que 30 muito arruinadas, e têem sofri-

-se o pinhão se revolva um *' 'o varios concertos.

..Se quizermos ainda tornar a. ma-

deira dll-.pinho tão duradoura como a

de castimheiro, podendo atravessar vi-

das, durando seculos, mei'gulharems,

a temas, lhes produz o atrophiameuto, emigaguida á sem-agem. “as

boas, corredeiras', ou barrotos, .em agua *

corrente, de maneira que lhes_ não

que o ar, conservando-as ;Teste banho'

poi espaço _de 6 meses; eo»,

nheeido que, d'csta. maneira ¡le

amylncia, e. outras_ propriedades

madeira, geradores dos vermcsçsa

solvem naáagua, e fica a dita madeira-

- jm condições de ser tão duradoura co-g

,mo as de mais prolongada

Povoa de Lanhoso ._ -

Francisco 111.- M. d'Olivez'ra.

SIMM - EMIR““

A VIRGEÀI BUDHA

(couro PHANTASISTA)

Nas tristes tardes de Pekin, depois

depois de dar o meu passeio favorito

sobre a muralha que separa a cidade

Tai-tara da Cidade China, e á hora a

que os corvos, em grandes revoadas,

veem grasnairdo da larga planície, abn-

ter-se como um veo de lucto sobre as

romarias das arvores da cidade inter-

dieta, eu tinha por costume, antes de

    

parte, cujos veraos me dão a visão do

poeta com os olhos amarrados no re-

corte azulde ideal, onde_

se esfumam, iriieparaveimente extin-

ct0s, roscos sonhos em loiiga_rcvoada.i

Cimnes, é uma composição que antes

quereriamos vcriBlIamar Madrigal( -~

A Tribu (imagensqu architertada

sobre um encantador e sim-

ples da vida-dos -gitanos, das bellas

carevanas livres, bohemias e sonhado-

ras é bem traduzida pelo sentimento

que borda. Cito ainda A tricana, um

punhado de bellos tercetos, cheios de

coletido e de inspiração, que o poeta,

que é de Aveiro, entretece ao olhar hu-

mido, cheio de fluidos d'un¡ dos bellos

types d'aquella raça, que conserva ain-

da hoje á. mistura. a desenvoltura das

colonias phinicias e a elegante esbo'l-

tura nervosa dos arabes, e que :

E, andaluza no olhar,

Parisiense no itodo,

Quando nos falls. d'un: modo. . .

.Sob a branda. luz do luar l. . .

E ha ainda a Carne que lhe foi

sugerida pela leitura do _romance do

sr. Julio Ribeiro; a Juana'ch uma com-

posição saícrow; e Impura, que é a

historia curta. de um amor fugitivo,

milhoes em ouro e ainda mais se as taboas estiverem ex- plicados segredos da mvsteriosa vida

do vasto Imperio do Meio.

Mal eu entrava, o creado que res-

peitosamente me introduziu, vestido

n'uma ampla cabaia azul, calçado com

as altas botas de seda de cavalleiro e

sempre coberto com o seu chapeu de

farta borla vermelha, corria discreta-

mente a cortina da escura alcova onde

o Ken de oedroenvernisado com a sua

fina esteira e a pequenina Mesa Ming

de velho chnrão trabalhado da côr de

tijolo cosido, a lampada e o cachimbo,

Convidavam a sonhos langnidamentc

phantasticos o impenitente fumador

d'opio. No ar havia sempre esse perfu-

me d'opio queimado, penetrante e li-

geiramente enjoativo, que nos entorpel

ao de leve os sentidos. Em seguida, o

crcado desviava da parede uma banca

alta e estreita, dispunha dous tambo-

rêtes aos lados, e, immovel, em frente

da porta, esperava impassivel a entra-

da do seu senhor.. Sun atfectuoso e

amavel, depois do Shin-Shin curvado,

estendia-me familiarmente a mão á

moda ouropêa. Sentados ao lado da

mesa, encetavamos a nossa palestra,

saboreuudo o-chá, servido em delica-

dissimns chicaras de porcelana Iacang-

Iu', da familia côr de rosa, de pires de

rica prata. lavrada.

Um dia, lembra-me, interroguei o

meu amigo sobre a razão que haveria

waste-toxinas lojas e- bacana .de

antiguidades me, pedirem sempre pre-_

ços extraordinariamente fabulosos por

uma d'essas imagens da virgem Konam-

Ki, que eu via em toda a parte, mas

que decididamente ninguem me queria

vender, tal era a elevada somma por-

que a custo consentiamrem desfazer-se

d'uma d'etssas pequeninas figuras de

porcellaha branca.

Sit-n, sorrindo da minha pergunta,

ou antes da minha. ignorancia, e sor-

vendo da elegante tabaqueira, em fór-

da como uma princ'eza de sangue, par-

tiu n'uma cadeirinha caminho da; gran-

de capital. Mensageiros montados em

soberbos cavallos mengoes, brancos de

espuma, chegavam em cada dia a pa-

lacio, informandoda viagem de Ken-an-

Ki, que vinha. atravessando as provin-

cias, despovoaudo aldôasc cidades, se-

guida até de velhos que, como os mo-

ços, se abrasavam na chamma do seu

olhar celestial.

Era noite quando as cabo d'um mez

o numeroso cortejo chegou ás portas

da cidade interdicta. Sem mais deten-

ça Suan- Ti, cercado da sua brilhante

eôrte, ordenou que Kanon-ki fosse in-

troduzida accendendo-se todos os can-

delabros dc lírios d'ouro como se se

tratasse da mais sumptuosa festa. E ao

vel-a, o Fil/w do Ceu, como o ultimo

dos seus vassallos, cahiu rendido, des-

luinbradol E ao escutar-lhe a voz suave

Guidon até ouvir os sons do kin vibra-

do pelo proprio Gremio d'Harmonia!

Mandou retirar a corte e dejoelhos

implorou-lhe o seu amor, que consen-

tisse em subir com elle os _dourados

degraus do throno cravejado de pedra-

rias d'onde dominava o mundo.

Kanon-kz', pondo na sua voz a de-

liciosa morbidesa d'uma musica estra-

nha, respondeu como a todos:

' Que no seu coração não sentia

'amor l

Em vão durante dias e dias. ¡S'uan-

Ntenmuaptival-awbmwlwauaohamà

ma de paixão que o devorava, Fora.,

em_ volts. dos altos muros, cercados de1

telhas amarellas, allegião dos namo-

rados que a tinham seguido debatium-

se ferozes implorando a morte; mas

quo-o_ Elim do Cope consentisse

uma. derradeira vez uípsem a. deslum-

bmiio appriçào »queres-,psrdtrcl

Então o Imperador, generoso como

bom Filho do ceu, _ mandou-unico

exemplo a sumir-36km *lapela-
abrir de par em par as' portas" da ci-'

Ora amigo-dizia-me San procu-

rando ler nos meus olhos a impressão

que a sua lenda me fizera-_se é certo

que n'esta não existe felicidade sem

amer, não é menos tambem que tal

sentimento, levado ao excesso da pai-

xão, conduz aos maiores crimes. Por

isso em toda a casa china se encontra

e se guarda piedosameute a Virgem

Keanu-kz', que arrefece com o seu olhar

de gelo os desvaíramcntos dos iiossos

corações.

[levantando-se, levou-me por 'uma

das portas da sala a um corredor cs-

treito e baixo, que ladeava o pateo in-

terior, e onde eu nunca tinha penetra-

do. Ao fundo, suspenso do tecto ver-

melho, via-se uma especie de' omtorio

feito de madeira entalhada. Sobre o ul-

timo degrau do pequenino throno, a

virgem branca, leitOSa, de porcellana

'le-hoc, da melhor epocha Kang-ln',

com os braços cahidos e as mãos cru-

sadas, illuminava com o brilho incom-

paravel da neve ferida por um raio de

sol. Na sua attitude havia tal linha de

graça hieratica, que, n'aquelle silen-

cio, dos seus labios immoveis, cuidei

até ouvir a mesma voz,-em que havia

a morbidesa d'uma musica estranha,

repetindo:

Que no seu coração não sentia

amor 3

O atolado china, surprehendendo

a minha admiração, tomou-me o bra-

ço, e, ao entrarmos de novo na sala,

perguntou-me triumphante se n'algu-

ma religião eu conhecia Divindade que

podesse ser comparada áquella.

Sorri-me “então por meu turno, aiiir-

mando-lhe que para as bandas do Oc-

cidente as virgens Kanon-ki se conta.-

vam ainda hoje aos milhares.

Todas as solteironas! E atirei-lho

desdenhosamente com essa palavra,

que até parece soar da mesma manei-

ra com todas as linguas. _

Sun riu franca e alegremente do

meu exaggero acrescentando philoso-

phicamente :

Vá com esta amigo, não existe, não

tentpxistido uma só, que não tenha no

fundo do seu coração a ferida mal ci-

catrizada d'um amor não correspondi-

do. não-existe mulher .nenhuma

que como a'nossa Virgem, e, se porventu-

ra. existisse,essa mulher seria. de barro!

Hoje, Quando por acaso vejo. uma .

d'essas creaturas vulgares, que atra-

vessam a vida com o coração inteira-

mente alheio-_a um ” “ivo sonho dic-

mor, recordo-me in _ifferente e sem

ma de frasco de Saes, uma boa pitada _dade interdieta, consentindo a todos saudade, do ingenuotempo 'extingue as

de simonte amarellado, satisfez a mi- (Os seus'i subdmtos que VIeSSem deshlaí' considerava humanas, e, comeu-sabia*

nha curiosidade principiando, como de

costume, pela exclamação tão sua per-

dilecta: Estes homens do occidente!

Estes homens do occidente z. . .em que

elle, polidamente, punha todo o seu

nobre desdem por nós, míseros filhos

da velha Europeu-e, cerrando um pou-

co os seus vivos *olhos sumidos, conti-

nuou assim:

Kanon-K2' foi a ereatura mais for-

mosa que ainda veio a este mundo.

D'nma belleza tão peregrina, nem de

longe pode ser comparada a Iii-Kuala,

a celebrada formosura do harem do

imperador Kan- ¡I'd-Ti, de tez tão mi-

mosa e com pleiçào tão delicada, que o

seu imperial amante añirmava que uma

simples franja de seda frouxa, passa-

da ao de leve pelas suas faces macias,

lhe poderia causar damno, e temia até,

o zephiro, ainda mesmo quando

ciúmsse tão ligeiramente que apenas

Wtremer nos lagos as folhas dos

?oieee nenuphares, fosse bastante para

_arrcbatar-lh'a da terra l

' _Mais bella que Li-Ki, mais bella

que todas as creações dos poemas de

MEM-41162'. Um deslumbramcnto,

_maravilha !

"Pobre, passeava nas ruas do Kai-

, . "Mag o desabrochar das suas quinze pri-

"tnaveras, trazendo atraz de si, avassa-

lados por um immenso amor, todo um

cortejo d'apaixonados, ricos e despro-

*tegidos'fla fortuna, cooliés e nobres.

Despresando as propostas de casamen-

to que a. cada instante lhe faziam, com

a sua farta trança de virgem' cabide.

pelas costas abaixo, tinha. invariavel-

mente na bocca vermelha, que lembra-

va uma cereja debicada pelo Ho, a ave'

immortal das nossas lendas, um :não:

que feriu. como uma punhalada mortal.

E todos ao vel'a, não logrando pos-

suil'a, ou eulouqucciam ou se matavam,

procurando nas sombras das quatro

fontes a paz para os seus tristes cora-

ções. A sua alma empedernida fazia

  

de rapazes. Na 3.“ parte, Dcrrocadas,

não se comprehende bem que fosse a

poeta¡ '

 

gdicar á

_memoria de" 'seu 'se'é que

as a_ constituem ;ines5um-

bram vagamente-aneisngch dasauda-

de que nos vêm das ,atortas'ii

e: transito-era mais logico' ijue Vi-

dal mlinot escolhesse cum, visto

que queria fazer 'd'esta memo: que a

historia cm'ta d'este amor puro que a

morte destruiu crystallisadzmm inti-

mas peesias onde latejnã) desgoato da

descrença, nÍmn fundüi'vag :j a dolo-

rida tristeza labrimasa. E se esta a

sua tenção, ,como muitas vàes nos

disse, porqumó não foz o poeta? As-

sim teria o livro mais cohmnciu, c

para satisfação do coraçãg., saudo-

so e para a renlisaçü das images pre-

dileçõ'es' artísticas .seria mais.; logico,

mais sympathicamente entgmcedor

o, isolamento diesses queigglfãs ama-

'rissimosf' ia feito

de saudades frescas e viçosas, doce

escrinio de lagrimas crystallisadas.

_Depois tudo o parece indicar: a

poesia dedicada ao poeta por Firmino

de Vilhena c que serve por assim di-

zer de epigraphe, é a etl'cctividade d'es-

te facto, e as composições Morta, Dc-

traço intimo d'cstauoasa Wa vida mpóro, em liam, AMMe

deant'ede [Conan-fra' para que ella po-

desse escolher o eleito do seu coração

promettendo ao feliz rival honras e ri-

quezas sem conta.

Nos vastos' jardins do palacio con-

fu ndiam-se as ricas cabaias dos senho-

res com as estrangalhadas vestes dos

pobres;.vsem distincção, um por um, á

medida que chegavam, iam entrando

no pavilhão onde Kanon-[gi, cercado

pelas mais bellas mulheres do harem

imperial, ouviaos protestos dos seus

adoradores despeêindo-Oscom desdem.

Quando o ultimo sahiu e o imperador

quiz_ saber o nome do feliz mortal, ella,

pondo 'na Sua voz a deliciosa morbide-

sa d'uma _musica estranha., respondeu

como ,sempre :_ ' _

Que no _seu coração não ' sentia

amor! i _ ' _

Scan-Ii como louco fugiu, deixan-

do só essa mulher mais fria que os pro-

price golos do inverno. Assombras da

noite desciam pesadas sobre os jardins

dhina, repita de mim 'para

São de barro e, gigas; ain-

 

da, d'este vil barro ,une diaiienve-

lhece l. . . _ ' ¡,'3

.gemendo deiPíndclla.

i run naun '

SYNOPSE DO DIARIO DO G0 VERNO

Dia-mb de 15

Varios despachos administra-

tivos. A_

Apprm'acào do orçamento sup-

plementar para o corrente anno eco-

nomico, dos hospitaes da Univer-

sidade de Coimbra. ,

Portaria esclarecendo as duvi-

das de alguns _directores de obras

publicas e _de obras especiacs acer-

cadas disposições da portaria de

20 de fevereiro do corrente , anno

sobre os depositos. '

Diario de__16

Varios despaclws judiciaes.

  

já desertos. Horas depois, n'um ultimo Nota da liquidação e (a)pr nça,

alento de esPerança, o _Imperador vol- do_ imposto !do ¡›e¡:,_1_d'¡1gua_

tando ao pavilhão não «'&Mlltl'onbAv 'l ' &spach-Os desumrjos @Inppcgç~ _

lua como uma perola enorme, inunda- dos. ara os GQÁTBÍOS e teles '111.05-

va a terra e o ceu d'uma luz sem egual “ @Pl-es'e'n'mção da classe metal_

e para as bandas d”onde apparcce o lmugjca da, cidade do Porto, Pediu..

sol, iluctunndo sobre um novello de do para que O trabalho de que o ES_

nuvens @Cloridaãi &um-Tt' Viu P818 tado necessite seja feito nas oflici-

derradeira vez a formosissima Kanaa-

kz' que baixinho ia segredando ás es-

trellas com a sua voz em que_ havia a

morbidesa musicg estranho:

Que_ no seu coraçao não havia

amor.

' No dia seguinte o Imperador-

Grande Buddha do dia d'hojc-eleva-

va a Divindade a Virgem Kwon-kz'.

Nlesse decreto orem ordenava que pa-

ra a adoração di¡ nova Deusa a sua

imagem, por todo o sempre, não po-

desse ser reproduzida senão em barro.

Assim ficava bem assente que essa crea-

tura ideal, apesar de sua. essencia di-i

vina, não tinha coração. '

W

O retrato da Morta, evoeativas de uma

data tristissimn na vida do poeta,con-

firmam cstc proposito. Quem de facto

se não sentirá vibrar tristemente de

dor á. morte d'nma aurora que fosse

amortalhada pela noite: meiguices de

fullas, castidade de sorrisos, explen-

dores de olhares, coração anhelando

d'um amor purissimo, no dissipar de

radiosos sonhos, de chimeras celestiaes,

para o alto, «na região olympica das

estrellas trementes, onde a luz tece

jim'ds opalicos, e anjos de palmas ver-

des es'voaçam na brancura dos seus

vestidos ncnuphantes? Quem não sen-

tirá? Então o poeta influenciado pela

leitura de Fogaça, o grande lyrico ori-

ginali'ssimo, escreve o Etc-mo Adeus.

 

«Resurgc, ó alma vacillanlâc e escura

Da trava em que cahiste!

Anda banhar-te n'umn luz mais pura!

Mas tu fugistc,

Pomba querida.,

Sinto-mo triste.

E exclama :

nas do paiz.

Diario de _17_

Varios des achos judiciaes.

Nota do fa lecimento de subdi-

tos portuguezes nas areas dos con-

sulados de Minas Geraes, S. Paulo

e Rio Grande do Sul.

Estabelecimento de diversas es-

tações postaes.

Aviso daperdadorealncme «Ale-

gl'iâ 1.°› _ _ _ -

_ Dica'iopdc 20 e

,Decreto com os pel'dÕBS da se-

mana santa. -

A Despachos de, varios _emprega-

dos-para os correios e telegrafos.

M

Partisto qu'rida,

Adeus. . . Adeus !. . .

te ' ' nagmf'lc7as

poesias Cambiantes e Ironia amarga.

Na primeira resultam alguns versos

form osissimos z

¡Depois ainda a avultar n'esta par-

«Tive desejos do ser ave e ninho,

Para a. beijar e para adormecel-a. n

E mais abaixo terminando:

«Sorri primeiro e terminei chorandolt

Na segunda, que o auctor escolheu

para dedicar á sr.“ D. Branca de Car-

valho, escolha que a nosso ver é das

mais felizes, o poeta exclama .

O' pobres illusões da minha vida. . .

Brinco comvosco e tenho a ahna em sangue.

I

E para fechar o livro o auctor re-

veste o tedio spleenitico, sombrio no

presentir do aniquilamento proximo, e

sem blasphemar, sem ter as rebelioens

altruistas de Esponceda, de Leopardi

.- '(441% ›-›

e de Jacobo Ortiz, comoShopenhauer,

como Hartmann e como Bansclaire

chama a morte-le viene cap-itaim.

(Adeus, all-cus .s pomba;

Na triste escuridão do soli'rimento

Minha pobre alma tomba.

_ You-te aos seu, Domingos ..Guimarãeâi

.. _e r . . . ..0.4 A-.. . -. «n.0-›. s A .
.. ..wa-41.9““.



.Amamos.____ bem, não sendo em nada inferior ao loga. Esta gente sérpiapque não pode

23 nn ABRIL DE 1885!.

A sessão d'hoje foi um verdadeiro

desapontamcnto para a opposição, c

até para o publico. Todos esperavam

um brilhantissimo discurso do sr. l'i-

nheiro Chagas. Pois foi simplesmente

rbôcho. Ainda teve de quando em quan-

do uns pequenos lampejos de graça ou

Ile talento, mas poucos, e inoli'ensivos.

l'l a respeito de :wcnsação ao governo,

ou da resposta ao sr. Marianne de Car-

valho, nada. As galerias, que se ha-

viam enchido por natural curiosidade,

foram-se evacuando a pouco e pouco.

Os proprios collegas do sr. Chagas

mostram-se envergonhados do fiasco

porque tcz passar a oração antecipada

a quem se não sabia o que iria dizer.

Ú sr. P. Chagas ticou hoje tão abaixo

dos seus creditos dc orador, que toda

a gente diz--que isso so' pode expli-

car-se pela impressão dolorosa que lhe

deveria ter causado o discurso do sr.

Fusehini, e que foi a revelação d'um

dos mais graves escundalos da admi-

nistração colonial do sr. Chagas quan-

do ministro da marinha. Effectivamen-

te o sr. Chagas pareceu tão impressio-

nado com o que disse o terrível vinga-

dor da tósse que ha dias o arrometteu

quando o sr. Fusehini declarou que

era opposição ao governo, que, sem

duvida mal disse a hora em que atóssc

lhe veio! E' que nem todos perdoam...

- A constituição do congresso ju-

rvdico verificou-sc exactamente como

estava prescripto no respectivo pro-

gramma, programma que lhe expuz

na minha carta de hontem. Tudo pois
. . . . -,

se passou assnn, assmtmdo El-Rei, bua

Magestade a Rainha, os príncipes, o

infante, o ministerio e a corte. A apa-

rencia do chefe do Estado é boa, e n. -

da ha que faça receiar pela sua exis-

tencia. A presença do congresso era

imponente tanto no que respeita aos

jurisconsultos hespanhoes como aos

portuguezes. A inaugu'açâo correu

que terão de proceder estão indicados

na minha carta de houtem. Lisboa re-

cebeu bem os estrangeiros e hade con-

Tem razão o nosso apreciavcl col-

que prese a sua vida politica - esse

bando, _queíé a, crápula viva, que arvo-

ron ahi a diffamaçño e a calumnia co-

......-...ocnu . . . . . . . . . . . . . . . . te tudo se esclareceu, retirando-se a -0 sr. Marianne de Carvalho

-z-V hora 6m que escrevemos ainda 0 commissão muito grata ao sr. minis- não parte ainda para Paris, como se

que d'ella se esperava. Os trabalhos e levantar a fronte dcante dc ninguem ”ad“ “um“ a "30““ da Jllsnñcafã° d°
seu partido. O seu discurso não tem sido

notavel sol) nenhum aspecto. Nem argumen-

tos nem trapos. O sr. Pinheiro Chagas pa

,race tul' rcnuncimlo a sua habitual forma

tinum. a 1,0m.m._se, Obscqni,m,lo_05 cl mo arma de guerra, precisa diesteslbrilhante, mas não a substituiu por coisa

honrando-os quanto possa. ,Em seuob-

sequio l'ar-se-ha quanto possivel seja.

Além'do mais que se prepara está-se

apromptando o transporte India para

n'elle os congressistas'verificar-em uma

digressão fluvial pelo Tejo.

_ Ô Diario Popular de hoje, n'uin

artigo dos que só sabe escrever o sr.

Marianno _de Carvalho, diz ao chefe do

bando regenerador, entre outras ver-

dades de levar couro e cabello, o se-

guinte :

e Estantes wrtos, de que a arte dc apa-

nhar dinheiro ou coisa equivalente esta hoje

menos adiantada do que: 1.“ nos tempos cm

;que o sr. Serpa Pimentel act-.usava Fontes

lde passar patacos falsos em Cabo \'crdc ;

2.° nos tempos em que o mesmo sr. Serpa

accusava Fontes do ilhidir as camaras com

listas do accionistas falsos; 3.*1 nos tempos

cm que o sr. Serpa. fazia a tramoia Lan-

gluais e dava com um governo em terra por

causa dos 90 contos Para a reuss-ite de l'a '-

fuire; 4.” nos tempos em que o sr. Serpa,

atropcllando as attribuições do tribunal do

contas, dava 53 contos aos contractadores

dos tabacos; :3.0 nos tempos em que o sr.

Serpa como uma lei capciosa dava. 458 con-

tos a casa Porto Covo; !3.0 nos tempos em

i que o sr. Serpa, accionista e director da com-

panhia real dos caminhos deferro, ludibria-

va as côrtes o dava o augmento das tarifas

á. companhia; 7.° nos tempos em que o sr.

Serpa fazia o coutracto com o Comptoir

d'Escmupte; 8." nos tempos em que o sr.

Serpa praticava as immortaes proezas do

miminho do ferro de anar dc Barrame-

da ou dc Lourenço Marques; 94° nes tom-

pos em que sendo o sr. Serpa amigo do

actual govorno e frequentador da casa do

Fontes, o governo sabia. todos os segredos

dos planos oleitoraos regcnoradorcs.

Mas por menos adiantada quo esteja,

ainda. basta para o sr. Serpa gozar os ren-

dimentos do Puerto do Santa Maria e S.

Lucsr de Barrameda, que ainda hão de ba.-

cional › .

ter com clio nos bancos da policia correc- ,

cautérios e nunca

lhes applica.

-- O _Dia dando noticia d'um par-

tido novo que vae formar-se, escreve

com graça o seguinte:

«Consta a Inn correspondente quo Su rea-

lisarz'i brevemente em casa do sr. Vaz Pro-

to uma. reunião de pares e deputados, cm

que se proclamara a tbrmação de mais um

partido politico. Fazem parto d'osse partido,

além do dono da casa, os srs. José

Ferreira, Mello Gouveia, Thomaz Ribeiro,

¡condo de Brotiandos, conde dos Arcos, con-

Éde de Alto, _ Sebastião Calheiros, D. Luiz

3 da Camara Leme, Antonio Emilio Sai Bran-

dão, conde da Ribeira, Frauziui, conde do

Bomfim, Coelho Ilt': ("nrvalhm inarquez da

Fronteira, (iuílllarminn do Barros, Rodri-

gues dos Santos, o Souza o Horta. Como sc

vô, será. um nobre partido; só faltará. nos

seus porgaminhos o brazão do sr. mnrquoz

de Vallada. E em todas as probabilidades,

visto o paiz estar farto de democracia, do

abíscoitm- a herança da actual situação,

constituindo o seguinte ministerio: Press'-

dencía e fazenda, sr. Vaz Preto; Guerra,

sr. l). Luiz da Camara Leme; Estrangei-

ros, sr. conde de Alte; Rei/w, sr. Mello

Gouveia; Justiga, sr. Antonio Emilio Sri.

Brandão; dhn-iuha, sr. conde de Bomfim;

Obras publicas. sr. conde de Brctiandos. (Í)

sr. Thomaz Ribeiro nl'to entrara no ministe-

rio, porque prefere ser mandado como juiz

para o Egypto»

Tem graça e não offende.

-- Como _lhe disse no principio

d'esta carta, o discurso do sr. Pinheiro

Chagas foi o mais completo iiasco que

se tem visto no parlamento-atten-

dendo aos merecidos creditos do ora-

dor, que é, sem contestação, um grau-

de talento. E' que para mas causas não

ha defeza possivel. Explica-se d'este

modo o mau successo que teve o que

teve-_dizia-se-Lísboa suspensa dos

seus labios. O Dia de hoje completa a

chronica do discurso nos seguintes

termos:

as mãos doam a quem

l

alguma. Por emquauto, os amadores da

lrhctorica estão desapontados; as senhoras

não reconhecem o "matinal das salas; os

proprios regeneradores mostram-se esmero-

'ciclos com o seu clarám guerra, como cl-

'les llIc chan¡an '

 

E o Dic nào é suspeito. E', repito,

que para as más causas não ha defeza. tação em Londres, era de 67, 37-a Ajuda, mas o duque adoeceu e não

I

possivel. E a opposição serpaeea vae

ifum caminho por tal modo incorre-

lcto, que virá, dentro de pouco a extin-

¡gnir-se. por impossivel.

i -- O sr. ministro da. justiça convi-

dou todos os empregados do seu mi-

,nisterio e os do ministerio dos nego-

icios estrangeiros para a reunião que

deve realisar-se ás D horas de quarta-

lfcira nas salas d'cstc ultimo ministerio

em honra dos congressistas.

F Partiu para Paris Raphael Bor-

dallo Pinheiro. O grande artista pensa

em fretar um barco rabello, dos que

descem o Douro até a Ribeira, no qual

serão collocados os barris de vinho,

na secção agricola da exposição por-

tugucza cm Faris. Bordallo Pinheiro

tcnciona realisar na nossa secção uma

¡ ornamentução especial e toda composta

lide objectos portuguezes. Muitos (l'cs-

(ses objectos ja estão escolhidos. Pare-

ce tambem que para os lugares de

:porteiros e guardas das salas da see-

;ção portugueza irào homens e mulhe-

lres dc varias províncias nossas, com

os seus fatos característicos.

-- Foi hontem apresentada ao sr.

ministro da marinha, pelo sr. deputa-

do Faustino dos Santos Crespo, uma

commissão de donos de redes da praia

da Nazareth, composta pelos srs. José

de Sousa, Antonio de Carvalho La-

ranjo e José da Silva Periquito, que

 

I

y

 

vinha reclamar contra o que suppunha minho de ferro, de ida e volta, circu- quando ministro,C Ile que elle 380m é

a ruina da classe piscatoria. Felizmen-

tro pela maneira. affavel por que fora disse. S. ex.“ só irá quando a sua pre-

tratada e attendida. sença na grande capital se tornar mais

Parece _que ,no novo horario urgente. Entretanto os trabalhos no

dos comboios da Companhia Real, que pavilhão portngnez adiantam-se e não

deve começar a vigorar de maio pro- E será dos ultimos a completar-sc. _

ximo em diante, haverá um comboio, - O sr. cardeal patriarcha man-

correio para o Porto, partindo de Lis- dou dar 50043000 réis aos presos de

boa ás 11 112 da noite. Limoeiro e do Aljube.

-- Os fundos portuguezes conti- _Já aqui não vem u'esta epoca

nuam a subir nas praças estrangeiras. osr. duque de Edimbourg. Chegaram

o que é nm born indício. A ultima co- la preparar-lhe alojamento no paço da

 

maior a que elles teem chegado. E' de póde vir. _ _

presumir que subam a 70. -- Pelo ministerio da guerra foi

--- Suamagcstade a rainha mau- ordenado aos connnandautes de divi-

dou soccorrer com a quantia de réis sões para assim o fazerem saber aos

200$OO as povoações de Peniche, on- commandantes dos corpos, que a cada

de ha fome e miseria. Esta importan- recruta que seja (lado por prompto, se

eia, que saiu do cofre _dos inundados, concedem 30 dias de licença registada.

foi enviada á camara de Peniche para - Está bastante inconnnodado o

fazer a distribuição. sr. Barjoua de Freitas.

- O governo apresentará ás ca- -- Em Evora foram eleitas varias

mal-as um projecto modificando a lei commissões para promover os festejos

do recrutamento, na parte respeitante de recepção a familia real, nos dias 19

ás substituições e depositos de fiança n 22 de maio proximo. Espera-se que

ldos mancebos sujeitos ao recrutamen- ,a recepção da familia real alli seja ex-

to que pertenderem sahir do paiz. Por Í plendida. Y_

esse projecto é permittida a troca de ._ r

numeros dos mancebos de concelhos 11e ultílna hora..-Qnan-

diversos, quando tal permutação só do se encerrou a sessão um pequeno

era facultativa entre mancebos do mes- grupo d'amigos do sr. Pinheiro Cha-

mo concelho. E' isto o que já ha tem- gas, decerto para suavvbarem a dor que

po lhe disse. llIe causou o fiasco por que passaram,

- Foram nomeados vogaes subs- deram-lhe palmas e vivas no largo de

titutos do Tribunal Administrativo S. Bento. O orador, porém, houve por

d'esse districto os srs. visconde da Sil- bem furtar-se sem demora ás vistas

va Mello e Manuel Marques da Silva do publico, mettendo-se n'um trem e

Tavares. desaparecendo rapidamente.

- Segundo o novo horario das li- O acontecimento mais importante

nhas do norte e léste, o comboyo ra- da sessão toi sem duvida o discurso do

pido passará a sahir de Lisboa para o deputado Fuschini, da esquerda d):-

nortc, ás 3 horas e meia da tarde; o mnastiea, pedindo auctorisação para ll'

combOVO correio partirá d'aqni ás 11 á secretaria da marinha examinar os

horas e meia da noute. De 1 de maio documentos respeitantes á. concessão

em diante a estação central do Porto do caminho de ferro de Lourenço Mar-

terá á venda todos os bilhetes de ca- ques, feitapelo sr. Pinheiro Chagas,

latorios, directos, etc. director. Apresentaram-se á camara

ea e mais nada. Mais que elles porém

vale o pmz, que se apavora pouco com

documentos em que se vê terem sido

falsificados os estatutos da companhia,

para prejudicar o Estado, e de accor-

do ou com a tolerancia do governo

d'essa epoca! Isto_ causou grande sen-

sação e julga-se que tal acontecimento

[virá, a ser muito desenvolvido e discu-

tido II'uma interpcllaçño, que deve ter

enorme importancia, por se tundar em

documentos authenticos e autheutica-

dos, e de publica notoriedade.

- Foi aqui muito bem recebida a

noticia dc haver sido coberta algumas

vezes a subscripção paraaCompanhia

Vinícola do Norte.

- Os commorciantes de vinho do

Porto, que vem representar contra a

companhia,serâo recebidos por El-Rei

na proxima quinta-feira. Esta santa

gente é apenas lima nas mãos d'obrei-

ro-sào instrumentos da acção politi-

os seus feitos. W.

unnIIIIIn
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BARRA D'AVEIRO

Sahidas em 17

Cahiqne Seu/cor Jesus das Almas, para

Cezimbra, com sul.

Em 18

Cahiquc I'lor de Maria 2.“, para Cezim-

bra, com sal.

Cahiqno Flor de Olhão, para Olhão, com

madeira..

Hiate Jouen Julia, para o Porto, com sal.

Em 19

Chalupa francoza Espuir, para Comillas

(llespanhal, com lastro.

143¡stradas en¡ 20

Hiate .Machado Í.”,. procedente de ('n-

nuuha, em lastro.

141m 21

(intro francez :iimablc Lucio:

te de ItOchclle, com

eller dc vinho.

Cahiun Homo-ía Mm'ia, dc Cezimbra,

00111 pesca.

, proceden-

cascos vasIos para en-
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NUMERO TELEPHÔNICO “.38

MAC” 1'MS _DE COSER CONSERUCÇCES NÂVÀES COMPLETAS

CMSTRUCÇÀÍ) E ASSENTAMENTO llE PDXTES llETiLllClS PARÁ ESTRAMS E CAMINHOS DE FElilill

CONSTRUÇÀO DE CANN(')S, COLIÍMNAS E VIGAS, POR PREÇOS LIMI'I'ADISSIMOS

 

EDITAL  

   

ro, Reitor d'este. Lyan!, etc..

W

h¡ dos decretos de

ber o seguinte:

secundaria na primeira epoca do actual

 

José Candido Games d'OÍiveira Vidal,

vawgo arcz'presfe da cidade (FA-voi-

M conformidade com as disposições

20 e 2'¡ d'outubro

de 1688, e S) d'abril de 1889, faço sa-

1.° Os alumnos, que pretenderem

ser admittidos a exames de instrucçuo

 

... M__H

por exame de cada disciplina, excepto
aquellas, de que já tinham obtido ap-
provaçâo ou passagem em algum an-
no dos cursos antigos, para os quaes
esta propina é de 12500 reis.

6.' Para os exames singulares c
bem assnn para os exames de 1.“ e 2.'
anno de desenho, continuam em via-er
as disposições da lei anterior. o

.Para constar mandei publicar o
presente edital.

_Lyceu Nacional d'Aveiro, 22 de
abril de 1889.

 

    
  

  

COMPANHIA FABRIL SINGEB

NA EXI.)OSI(_;Ã.O UNIVERSALDE BARCELONA

o PRlMEIRO PREMIO '

MEDALHA DOURO
13] esta a. lnelhor resposta que podemos dar

áquelles competidores que nos estão continua-

 

lllllSl'lillllgillIE Ill'llES Á PROVA IB MEU

,CONSTRUCÇÁO DE CA

¡neute provocando a. confrontos.

A C()1\[PAN'HIA SINGI-IGR. a. todas as

exposições a que tem concorrido. tem sabido

sempre victoriosa, em vista da. solída construc-

ção e per-feição de trabalho das suas machinas

de costura.

.l “ESTAÇÕES lllê' 500 REIS SEMMES E .l DINHEIRO C0!! GillNllll DESCMW

PEÇAM-Slü CATALOGOS ILLL'STRÁDUS

COMPANHIA FABRIL -SINGER'

'NS-Rua de José lilstevâo-79

A V r: I P. 0

E TCM TODAS AS CAPITAES DE DISTRICTU

MELLA l *381 *EC'I
'ACLÍI .o

s i

VENDE-SE n'esta cidade uma excel. Í

   

lente mulla de tiro e sella, mestra

e de corpo_ Quem a pretende¡- pôde .Espectaculos ,dados pela compa-

fallar no escriptorio diesta redacção que "hm do 1 11°“er Chalet, do Porto, n03

LDEIRAS

 

RIACI-IINzx a vapor da força de 30 eavallos, construida em 1883 nas otiieinas da Empreza Indus-

trial Portugnem para o lIinte dos pilotos da barra de Lisboa, Wsmndedn. Pro/'u Grande de. Macau-
aqui se lhe dirá. onde pôde ser vista e

com quem se pôde tratar do seu ajuste-

  

O nospçAs

_ ESTOMAGO
PASTILHAB e PÓB

PATERSON
(Bismuth e Magnesin)

Recommdadas contraunoenças doMm.
Alcides. Arrow. Vomltoa, Celica.. Falta dos'
Apetite e Digestão: dimceln: rs l '
?moções do Estomngo e dos migciiiiãi' u

PAS'HUÍAS : son Rats. - Pts z 1,200 nas.

Exlgir em o rotqu o «No crucial do Bourne "Inu.
s a #rms J. FA "RD.

Adh. DETRAN. PMI-mecanico nipm

 

CONTRA A DEBILIDADE

Auvctor-isatlo pela Juspectoría Geral

da Corte do Rio de Janeiro

l
_I

dias 1, 2 e 3 de maio,subindo ai seena

no primeiro dia a peça phantastica po-

litica em 3 actos c 12 quadras:

Piâilh'lââdil Piá”
A segunda recita é a peça phon-

tastica de grande espectaculo em 1

prologo, 4 actos e 9 quadros:

O EUÀITSÊPO

A terceira rccita é o vaudcville em

4 actos:

BIA31,513LLE NlÍl'OUCIIE
PREÇOS

Assignrlhn'a: Frizas, frente, 2:500;

ditas, lado, 2:000; camarotes de 1.“” or-

dem, frentc, 2:500; ditos, lado, 2:000;

ditos de 2.“ ordem, 1:500; cadeiras,

500: superior, 360; geral, 240.

Avulso: Frizas, frente, 3:00'); di-

]tas, lado, 2:500; camarotes dc 1.“ or-

ldcm, frente, 3:000; ditos, lado, 2:500:

[ditos de 2.“ ordem, 1:800: cadeiras;

l (500; superior, 400; geral 300; galerias

lnumeradas, 160; ditas sem numero,

'rsmxns PEITORAL FERI'GINUSA l 100 "eis.

DÃ PHARMACIA FRANCO .e unica:

legalmente anctorisada o privilegiada. E' um

tonico reconstituinte e um precioso elemento ¡

reparador, muito agradavel e de facil di-, .

gestão. Aproveita o modo mais extraordina-

rio nos pulmimontm do peito, falta do apo-l

tits, em convalcscenl'os do quaesquor doou¡

nas, na alimentação das mulheres grin-idas, l

d amas de leito, pessoas idasas. (“reaIiças,í

aneminos, c cm geral nos debilitadOs de qual- '

que: que soja a causo. du. debilidade. Acht-"

so á. venda em todas as pharmacias dc Por¡

tugal e da estrangeiro. Deposito geral na¡

Phsrmacia Franco & Filhos,om Belem. Pa-

cote 200 rois, c pelo correio '2-20 reis. Os'

A assignatura encontra-se aberta

na loja do sr. Eduardo Augusto Fer-

reira Osorio, debaixo dos Balcões.

ASPHALT0
;MANUEL FERREIRA DA SILVA

Rua, Nova de S. Domingos 9'¡

PORTO

EM grande deposito d'este generos

já preparado ou por preparar e

 

pacotes devem conter o retrato do auctor, cl tambem 0 manda applicar nas obras,

o nomo cm pequenos circuÍOa amarellos,,nas

marca que está. depositada cm conformidade!

da lci de 4 de julho de 1883. f

Deposito em Aveiro-Pharmacia e Dro-

garia Medieillll do lünoim Junior.

[9a _'92

›paplicadores d'estc genero. Trata-sei

no Porto, ou em Aveiro com o sr.

sé Monteiro Telles dos Santos.

províncias, por ter os melhoresI

l

“'l

José Candido-Gimme ¡1*! 'lavam md”.

   

    

   

  

 

anno lectivo, na qualidade de estra-

nhos, deverão apresentar os seus re-

querimentos na secretaria do cheu,

desde o dia 243 do corrente mez d'abril

até o dia-10 de maio. Findo este praso

não serão admittidos requerimentos. al-

guns para exames n'esta epoca. seja

qual for o motivo allegado.

2." Sómcntc podem ser admittidos

a exame n'este Lyceu os alumnos es-

tranhos, que houverem feito os seus

GASTÃU TlssANnu-:I:

os lllllTl'llES Dl SCIENCll

Obra vei-tida livremente ccousidoravehnon-
te ampliada com noticias e exemplos de
verões illustrcs dc Portugal e Brazil
Adolpho Portella, e illustrada por Catiiil-
le Gilbert e E. il, Tillv.

I A casa editora Alcino Aranha Li'
otíuroce como brinde a todos os assimiantcs

I .
v . v

o
.A

u .o
d esta \allesa pubhcaçao uma artistico. oleo-

  U.“

estudos n'esta cidade ou districto, pelo

menos, durante os ultimos quatro me-

zes. Exceptuam-se aquelles que por

justificado motivo e nos termos do de-

creto de 9 d'abril de 1889 obtiverem

para esse tim prévia auctorisaçào do

governo. A contravençâo d'estas dis-

posições envoivc aannullaçâo dos exa-

mes.

graplua, om grande formato, copia do cole-
bro _quadro do A. Van Der \'cnnc A Volta
du Caça, uu lidar/Liu.

Condições da assignatura:
tantissima publicação formará
lume de 450 paginas, illustrath com 34 m1-
gmhcas gravuras, sendo 22 grandes, de
pagina.. U formato é em 8.” °
texto im

glande' e o

_ pressa om t " elzeviriemita, 390 ano de hello

   

    

  

Esta impor.

um belle vo-

' ' pom uma. iInprchão muito nítida. U
trontispicw é impre

'
u u d s. (A D, F 01 '

N50 1 11a* H L;
”le

> e as copas de brochura paraosto volume são impressas a tres cores vcr-
molho, preto e ouro, em excellentc papel c
serao oficrecidas gratuitamente aos srs. assi-
guantcs. Esta obra de vulgarisaçi'ío com or-
swha de 14 fascículos,

p

f É. I
distribuindo-sc um

asciculo por somana contendo cada um 32
pagmas de texto,_ o uma ou leais gravtu'as
de pagina.

a
t, L') preço do cada fasciculo dos .Mm-turca

z a ¡Santar! o aum-nas do 120 reis «ros no
acto da entre a T ' ' ' pap

I g . olmtnada a publicação,
:ustaráo _volume dos ertyren da Scienciu
-fSWÍJ_l'_(5¡5, custando por assignatura ape-
tas 90.30, halveudo _ por conseguintc um
onu:

~ ' ' '

de s a aver co' assiguantc, alem do brin-
, a' quo não tera direito o comprador avul-

3.° Os requerimentos deverão scr

dirigidos ao Reitor, e a assiguatura

reconhecida por tabcllião, ou abonada

por professor ou secretario do Lyceu:

designar-sc-ha n'clles bem claramente

o nome, tiliaçao e naturalidade (fre-

guezia, coneclho c districto) do reque-

rente; e serão acompanhados pelos se-

guintes documentos: Para as discipli-

nas do 1.“ anno do curso:

A a.) Certidão pela qual mostrem ter

dez annos de idade completos;

b) Certidão d'approvaçào no exame

d'admissào aos lyceus;

r.) Senhas de pagamento das pro-

   

  

    

  

 

   so. has previne

pinas respectivas;

 

A

Para. @fundição de columuas e iu

dos de calmas de todos as dimensões.

Para facilicitar a entrega das pequenas oncommendas de fundição tem a Empreza

e 21, ao Aterro, onde se encontram amostras e padrões de grandes ornatos, e em geral o necessario para as constmcções civis, e

onde se tomam quacsqner encommcndas do fundição.

Toda a correspondencia deve ser dirigida. o Empreza Industrial Portugucza~Santo Amaro, LISBOA.

l

E

Elixir, ?é a ::site Matthias¡

li.

Tt.,

PP. BENEDIBTINDS
da ABBADIA de SOULAG (Girando)

DOMmounmm lrlor .

8leallede Oura:Bruxo"“ 1550 - Londresnu _

AS mts BLBVADAS uconmxsss

O

“um” 1373 .marasmoIO LIXO

« 0usoquotidianodomagno-

Miolo dos RI. PP. Benedic-

unos.com dose de algumas ottas

EMPRE'JA INDUSTRIAL PORTUGUEZA, actual proprietario. da oliieina de construcçães motalicas em Santo Amaro, encar-

rega-se da fabricação, fundição, constrncçâo e collocaçíío. tanto em Lisboa e seus arredores, como nas províncias, Ultramar.

lhes ou no estrangeiro, do quacsmier obras de l'errro ou madeira, para construcçõcs civis, mechanicas ou nmritimas. _

Acceita portanto cucommcndas para o fornecimento de trabalhos em que predomincm estes inatcriaes, taes como, telhados, ri-

gtrmentos, cupulas, corridas, varandas, muchas u vapor e 81.0618 cultlerus, depositos _para agua, bombas, veios, rodas 1mm trwmuw-

1-10, barcos movidos u Url-pur cwnpletos, estufas do ferro e vidro, (tqmtrucpão _de çQ/'rgp ri Ilj'glua ;Ze fogo, etc_

gas tem estabelecido preços dos mais resumidos, tendo sempre em depositos grandes quantida-

  

  

   

d) Documento legal, pelo qual se

prove, onde e por quanto tempo estu-

daram as disciplinas, em quo preten-

dem ser examinados.

Jara asdisciplinas de outros ::unos

do curso (regimcn trunsitorio) :

Certidão d'approvação ou passagem

em alguma disciplina d'instrucçào se-

cundaria, e os dooumentos c e d acima

mencionados.

4.° Nenhum alumno pôde reque-

rer na presente epoca mais que os

exames de um anno de curso. Exce-

ptuam-se porém os alumnos do perio-

do transitorioou que já tenham appro-

vação ou passagem em alguma disci-

plina de instrucçào secundaria, aos

qunes é permittido requerer admissão

a quaesquer exames que lhes faltar-em

para eoinpletarem os seus cursos, sob

a condição porém de não poderem ser

:ulmittidos a exame de parte ou anno

subsequente d'uma disciplina sem mos-

trarem previa appiovação na parte ou

um deposito na rua de Vasco da Gama, 19

 

CONTRAATOSSE

Ainur-risada. pela Inspectowfa, Geral

da Corte do Rio de Janeiro

XAROPE PEITORAL JAhES, unico

   

  
  

comsgua

dentes,em

revem e cura a car e dos É

ranqueceos, fortalecem'

do e tomando as gengivus perfei-

tamente sadios. ' .

u Prestamos um verdadeiro sor- -. r

viço, &SSlgnllallllU aos _nossos lel- '-

toras este antigo e utilissimo pre-

parado. o melhor curativo e o

legalmente anctorisado polo Conselho de sau-

de Publica, ensaiado e approvado nos hos-

pitaes. Acha-se :i venda em todas as phar-

macias de Portugal e do estrangeiro. De-

posito geral na. Phormacia-Frauco & Filhos,

 

   

anno antecedente da mesma disciplina

ou seu equivalente: ou de litteratura

portugneza sem approvaçào em lingua

portugueza, ou de historia sem appro-
unlco preservativo contra as

Mao nenhuns. s

humanomam . 5 um¡arrumou-dosage" .---

Agence Geral: BORDEOS. o¡

-D 0000110 em !91 -¡ as nos¡ ›r"::r,m v.s, Pnsrmsc.:s e Drogas/"sl. v' ›

L' Em Luton, em casa is R. Bergzyre. rn do Ouro. 1:0, 1-.  

 

o . . ,

_ Remedio sola-ramo paraa cura rapida ne

  
qâi'r'ç-Tes rlo para, ("(ÍÚ'I'I'ÍIOSJIIÚÍPS da gm-l

gruzta, ba'oicrfzííes, resjiiámeufos, (lg/urso. rhemnnxávismos, dows,etc.; 20 annosldel

maior successo attestam a eftícaeia d'este excellente derivanvo, recommenua. |

do pelos primeiros medicos de Paris.

Deposito das phmnaciam-Em todos; Paris, rue de Seine, 31.

 

vação am geographia.

:1° Para os alnmnos estranhos as

propinas a pagar sào de 4:500 reis de

matricula por cada anno do curso e

mais'32000 reis pelo exame de cada

disciplina comprehcndido no mesmo

anne. Para os alunmos do periodo de

transição, ou que tenham approvação

ou passagem em alguma disciplina de

instrucçào secundara, a propina é de

  

  

 

em Belem. Os frascos devem conter o retra-

to o tirma do anotar, e o nome em peque-

aos círculos amareilos, marca, que está de-

positada em conformidade da. lei _de 4 de

uuho de 1883.

Deposito em Aveiro-Pharmachia e Dor

guria Medicinal de Ribeiro Junior.

  

       
   

      

  
   

  

SEM SE TER l

- escutei*1,. D,

  

   

    

    

 

l

¡'F'ÚMD- SPEYaEsnhub, s, Dem mm 4:500 reis de matricula por todas as

l E AgggâãOg::;Égggâsmüufímmgíü disciplinas de que requeiram exame

x“kQEÂM 'em ' ' 11.' i '11. C ' :s .
    _na mesma epoca, e mais 3:000 reis

.1'

 

- -.7%-çsz'ià í'

t Ias o avainont s1 '1' ' '
adiantailamoute o porpsãries doc-L :ll: didi:
laseiculos, ncando as despczas dc expedição
a cargo da casa editora.

As pessoas que garantirem dez assigna-
turns terno dircIto a um exemplar gratis.

Para que_ todos os srs. assignauihs pos'
sam ajuizar da execução do trabalho artis-
ncpp'esm explondida e interessantissima
ediçao, podem desde já, examinar o primei-
ro tasciciilo em distribuição cm tOdas as li-
vrarias o em poder dos nossos corresponden-
tos o distribuidores.

Todas as assignaturas devem ser dirírri-
das á Casa Editora Alcino Aranha & C?"
rua do Bomjardim, 95), l.” andar. Porto e;
a todas as livrarias e correspondentes ,da
mesma Luisa editora.

 

_à

A0 CLERO
J. J. DE MESQUITA PIMENTEL,

correspondente em Portugal das principaes
livrarias estrangeiras, acaba. de receber os
017112503 e ilfa'ssus (Zu SS. Rosario, em todos

os formatos e para todas as edições de i'll-is-
saes, Brerím'ios c Diurnns.

Acaba. de mecher tambem um grande
e_variadissimo sortido de Missaes, Bravia-
rios, Diurnps, Ritmos, etc., etc. Tudo no-
nssnnas edições e em todos osformatos ;Sa-
c-ras, nuzdalbas, contos, “Mamas. etc. l

P. S.-N”esta casa encontrase sempre
um sortido completo dos compendios adopta-
dos nos differentes sominarios, lvceus calle.
gios, etc., do paiz. i ,

Pedidos á Livraria Mesquita Pimentel-
PORTO.

SILVESTRES
VERSOS DE VIDAL OUDINOT

Esta aberta a assignatura n'esta

   

Redacção.

u
m

TYPOGRAPHIA AVEIRENSE

 

Largo da Vera.-Cruz

_bt-... _...-i

AVEIRO

*s WW. A' "w.
-.


