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'rir-tte. -Rua Caumartin, 61.
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SllMMAllllk-A revolta na India-A questão do

Nysssa.-A dictndura ameaçada-Visita ininistc~

¡lala-Grande gente-Mais violencias.-Noticiario

-Arrancarom do todo a mascara-Conseqiisncíns.

«Carla do lides-_Noticias diversas.-Follicliiii:

o Carrasco-Agricultura_l'nrlc liderada-(Jar-

ln de Lisboa.

A revolta na India

E' muito grave o que se passa

no. India Po-rtugucza. A seguinte

carta. chegada no correio de hoje.

e a que damos, pela importancia

do facto, este logar, diz sobre os

acontecimentos o bastante para al'-

lirinar mais uma '-.rez que o paiz

está sendo administrado por um

bando de aventureiros, que nos cx-

põm sem escrupulos aos maiores

perigos. _

Pr0videncias, não ha infeliz-

mente a quem pedil-as.
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Assim, com absoluta ignorancia reuse seu,

em Pariz Monsieur A. L0- das cousas -e dos pessoamiicrsvsadl Mlmmww- ›._›. a.

Vanguarda uni violentissimo artigo.

em que dirige os maiores insultos a to-

dos os que imagina terem tido qual-

quer intervenção na questão do Nyas-

sa, confundindo com a mais fiagrante

injustiça nas mesmas invectivus os dois

grupos em que a companhia se divide.

Ora para se vêr quanto é falsa essa

generico. arguição, basta notar que a

Vanguarda aflirma que ao lado do sr.

isconde de Asseca estão os srs. Cau

(la Costa, que nem sequer é accionista,

e Vicente d'Almeiila d'Eça, que per

tence aogriipo contrario. Quem por

tal fôrma confunde pessoas e respon-

sabilidades, é absolutamente incapaz

de proferir juizo sobre os factos. Quem

diz que n'esta questão o sr. Almeida

d'Eça é inimigo do sr. Arroyo, quan-

do pelo contrario tem sido ambos so-

lidarios nas mesmas tramoias e abu-

sos, carece de competencia e auctori-

dade para discutir um escumpto de

que não tem o mais leve conhecimen-

to. São estas declaiuoções balofas e

disparatndas que desoricuiam a opi-

Appeuamos uma vez mais pa- l niâo e traustoruain todas as causas.

ra o paiz, unico que pôde ainda dar Coin 0.«fttl8t) pretexto _d uma incons-

i'emedio para o grande mal, encho ciente imparcialidade insulto-se toda

tando, como lhe cumpre, os van- a gente,eur puro proveito dos trafican.

dilhües do templo:

Meus amigos.--Crcio que escrc

vo a v. v. de cima d'um paiol de pol-

vorn e lodo. Mais de 500 soldados fu-

giram no sabbado com armas e muni-

ções para as Novas Conquistas, depois

de terem morto um soldado fiel, de dis-

pnrnrem contra o commuudante, ou

antes, contra a porta do quarto onde

elle se fecháru, do desarmurem a guar-

da do palacio! D'então, d'essa noite ex-

traordinaria até hoje, elles, acantona-

dos ao pe de Sauquelim, c agora no

forte de Nanus, em Jatary, mandam

parlamentarios como do _potencia para

potencia, mangam poeitivamente com

as pobres anctoridades portuguezos.

A fazenda está a gastar 50 rnpias

com os revoltosos, para afinal os em-

bravecer mais com tanta hcsitação e...

fraqueza. Serei franco.

Todos os europeus estão desespe-

rados com tamanha fraqueza e deso-

rientação. O governador, um pobre ve-

lho, deixo-sc dominar, e quem aqui

manda são canarins. Vamos pelo meio

da rua, e os nativos, o povo, ri-se de

nos mal disfarçadamente. Os soldados

que ainda se não revoltaram medem-

nos d'alto a baixo com toda a import¡-

neiicia. Qualquer noite d'estas inva-

dem-nos a casa e trucidam-uos. Mas

ainda assim é menor o perigo que a

vergonha da absoluta auarchin.

Os officiaes estão desinoralisados

Os soldados já fizeram favor em não

nos fuzilarem. Estamos protegidos pe-

los politicos cnnarins que enxameiam

no palacio. Ninguem se entende. Ha

um perfeito panico. Na fazenda reco.

lhe-se dinheiro a toda a pressa.

Hontem á noite corria a noticia de

que o resto do batalhão se ia insurgir,

assim como a policia. Na manhã, por

minutos que a policia não saiu ein ar-

mas para a rua. Valeu o administra-

dor do concelho, o Gomes da Costa,

que tem andado brilhantemente.

Os paisunos andam a anullar os

soldados. E' uma positiva revolta. E'

a cruzada aberta contra o portuguez.

Pasquins infames contra nós, des-

credito de tudo o que é portuguez, e

agora o iucitamcnto dos muhraitas

ulisiados. Veja vv. a que isto chegou.

E nem um acto de força do governo. 1

Hesiliiçõcs, contemporisações, pusilla-

nimidndcs.

O governador, que, repito, é um

pobre velho, tem o egoísmo dos ve-

lhos. Quer conservar-se. Quer salvar

o cunhado, o commandsnte Felner,

apesar dc andar mal com elle. O Fel-

ncr quiz mandar. 0 g0vernador, do-

minado, zangou-se com a. semceriino-

nia. O Felner poz-se em lucta aberta

com o cunhado. Depois desandou a

matter-se com os canarins contre Os

europeus. Feriu-nos a todos nós n'nm

jornaleco. A India para os indios, é o

grito. Paiiqiiins, insultos nos jornaes,

revolta no quartel, proxima revolta do

resto das tropas, demcncia suggestio-

nada do governador, fraqueza imposta

pelos conselheiros. Dão cabo de nós

qualquer dia. Isto não é um pavor meu.

E' o sentimento de todos oe europeus.

Não ha esperança. Ficaremos esmaga-

dos. Dominarño os cannrins de facto e

dc direito. O governador nem quer

requisitar tropas portuguesas, 'nero

quer um namo de guer 'nl Nada d isso,

dizem-lhe os conselheiros. Nada de

portugueses aqui .

Vejam v. v. se pódc haver salva-

ção. Venha o navio de guerra, venha

tropa portogneza já. Doutru maneira

ii revolta arrazará tudo.

Nova Gôa 18 de setembro dc 95.
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tes. Não se distinguem os honestos, e

atira-se para cima d'clles a mesma la›

ma com que se atacam os criminosos.

E' malvadez e iinbecilidade.

Estudeiu primeiro as questões, tra-

ctem de conhecer bem os factos, sepa-

rem claramente as responsabilidades

de cada um, para não serem. se não

querem ser, cumplices de todas as tru-

palhices e inf-iniias quo por alii se pra-

ticnm. Se nn questão do Nyassn lia

réus de fciseimos crimes, lia tambem

homens honrados e beiicmeritos que

tem pelo menos direito a não ser insul-

tados, nen confundidos com os outros.

Com (a mistura só lucram os espe-

culadoreu.

h*

A dictzidu 'a ameaçada

Paismum as gentes do governo das

declarações unanimes da imprensa li-

beral sobre a ameaça feita ii obra de

destruição nefasto produzida pelos ac-

tua Iiii conselheiros da corôa.

› ,Não teem doque.

Desde que o partido progressista

se impoz o dcvor de defender os direi-

tos do povo, a liberdade esmagada e a

comtituição escarnecida, claro está que

o seu primeiro passo será o golpe de

morte em toda :i sombria obm da di-

ctadrira anarchica do actual governo.

Nem d'ontra forma se comprehen-

de que podesse obrar com dignidade e

justiça'. Nem outra Coisa indica a utti-

tudo nobre e elevada da popula - agre-

miação politica, que é o unico esteio

do povo, o seu mais legítimo e mais

dedicado defensor.

Não teem, pois, que estranhar os

governantes e n sua gente.

As declarações do Commercio de

ll
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que tambem

sr." dr. Barbosa do Magalhães.

° Logo se vê que é no interesse rln

patria e das batatas. como do partido

progressista-,que o Illustrado aconselha.

Mas o que elle não desCobre é

quem lhe mendigon conselhos do que

os acoiiselhados não carecem e que

não ticccitain. Vão mal? Que importa

isso ao Ilustrado?

Continue elle a defender o arbítrio,

a cupidez e o crime, e deixe lá pro-

ceder cada um pela fórum, que quizer.

O partido progressista, aflirinno

elle todos os dias, não se presta a col-

laborur na força eleitoral de ámaiihâ.

Partido de Ordem, partido legal, par-

tido de honra, é por aqui que vao, es-

trada fórn, á eoiiqnisia que o dever

lhe impõe. Delle não arreda nm pas»

so, embora peze a essa grande gente.

Sampaio Duarte.

Prado a esta cidade, o sr. conselheiro

cx.“"' familia.

--R.f'1_'l'(3rll~l)u il'lilspiuho á sua casa

de Alfeloas o sr. ilrt José dc Sampaio,

administrador do concelho d'Anadia.

¡Nx-st¡ noção inei'ecida.

-O nosso prezado amigo e director

do Secult). dr. ll'lngalhães Lima. acaba

de ser nomeado meu)er do Bureau

International de 'lrt Paim, dislincção

!nominais honrosa qunnti para este

burn/iu são apenas nomeadas as mais

distiuotas personalidades eurOpeas.

llcgisiniuos com prazer a mereci-

da (lisiiiiccão.

Juizes; (lp direitn.--Foi

promovido'a juiz da Relação do Gôa 0

sr. dr. Joaquim Corrêa da Rocha Mar

tios. juiz dc direito na copiam:: d'Ana.

dia. Para alli fii transferido o d'Agua-

da, si'. dr. Rocha Culisto e para Ague-

da o d'Extremnz, sr. C nelho da Rocha.

IC. ii f i - mui). -«- Não tem passa-

 

Miiis violenciiis

Diz-nos o nosso estimavel corres-

pondente da capital, n'uns pequenos

periodos que transportnmos para aqui:

Foi hoio chamado xi. presença do conso-

lho do almirantado o capitão tcncntu, imine-

diato da corvcta Dogue da Terceira, sr.

'José Nunes da Math, e ahi interrogado po- do melhor dos sous iricornuwdlm: ten'
los seus superiores acerca da puteruidudu de ,10 até sírio llllzliili) honte'n, o sr. dl'.

algumas criticas sobre a. reforma nnv'il O - ' * 'v . . A . * ' . iAntonii osé Rod i nes Soares dl'
distincto olhcial confessou terem BldO escri-í l J r g l l. L . u_ , .. ._
pm, aqua“es Magos pah, sua ,MPM wma, glllNSiInOiillbi_,l.0r do (,ollegio Aveirense.

em vista do que e ou¡ virtude da ordens Bu- Ei-clesiast'co modelo. caracter ve-

periores, o sl'. José Nunes da Matta sei-ii ncraiido, homem de be n na mais com-

nujc ou amanhã. censurado eu ordem do dia. plem expressñ., ,m pamvm' o sr_ dr_

Isto quasi se não acreditava, se S »aros é dos que bem merecem da Pro-

nâo estivessemos Costiiuiailos a iér Videnoin a continuação da vida.

commetter toda a casta de trepelias e Sinceramente 0 dCBGjNUOS-

de violencias no poder. ¡Tallecianeuum _No dia 2

De fórum que, já hoje não é per- do corrente fullecsu no Carvalhal de

wiiiniii'i-riiiii_a_ .i unit_ iu and

é o interesse geral querido amigo e ill'pdtre parlamentar,

  

 

-- Está na Barra o sr. dr. Julio circumferencia. Haverá apenas este es-

pectaculo em Aveiro, pois que o sr.

- Regressar-aiii do Costa. Nova do Contreras retirarii na segunda-feira. Os

preços serão baixos, para que todas

José Ferreira. da Cunha c Sousa e sua possam ver o arrojado aereonnuta.

Deolavnção. -- Pede-nos o

sr. capitão Baptista Lobo, a publica-

ção. que gostosamente fazemos, da de-

claraçâo seguinte:

Tendo sido convidado para auxi-

liar um grupo de artist-as dieita cida-

de, que se dispozerain ir a Anadia

dar uma récita de beneficio; declaro

que acceitei tal direcção, concorrendo

ao mesmo tempo com os poucos co-

nhecimentos que tenho da arte de Tal-

ma para o regular desempenho, sem

que com isto tomasse sobre mim a

obrigação de fazer quaesquer nbonos

de dinheiro ou d'oiitra qualquer natu-

reza, salvo com o fim de emprestimo,

o que fiz algumas vezes, dando como

perdidas quaesquer quantias dispen-

didas n'este sentido.

Venho declarar que não tenho com-

promissos alguns sobre mim referen-

tes a receitas e despezas de tal réciia,

bem como que só sutis-farei aquelles

que por mim pessoalmente fossem tra-

tados com esta declaração; considero

salva a minha responsabilidade sobre

este assumpto. Mais declaro que nun-

ca auctorisei pessoa alguma a usar do

meu nome para firmar qualquer nego-

cio com referencia a. esta récita sem

dinheiro, porque os serviços que fiz,

foi dar illucidações sobre o que os os-

sociados tinham a fazer n'este ou ii'a-

mittido a um cidadão Portuguoz. no M““WW' Ponce““ 'le T“"llüllal a 5"'. que“e seiludul mas "uma como ordem

exercicio plen › dos seus direitos, apre- l). Maria da Penha c Vuswucellos, Por 35 "a“ Pdde" dm'-

ciar a obra ridicula dos governantes viuvu do sr. dr. Julião Maria de Car-

conforme entenda de justiça! valho c Vasiconccllos, magistrado no

E' até onde pôde chegar o atrevi- antigo rogimen. Apczar da sua avan-

mento!

Aveiro, 9-10-95.

A. B. Lobo.

Carnes.-E' no proximo dia

çada ednde, ainda estava muito vigo- 15 do corrente que deve ter logar, no

E não perseguem l E não Oppl'i. rosa o sempre mostrou uma iutelligen- edificio dos paços do concelho, a arre-

mem,os dictrploresma linguagem sub- cia lncidn,dmrlo provas de fina e esine- mutação para o abastecimento das car-

serviente das folhas que os defendem l roda educação. Nascem no Brazil, na nes da cidade.

Quanto tempo estaremos ainda sob cidade (li.) Recife, pt'OVliicia (lc Pernam-

estn pressão esmagadora?

Sabemos que se formou uma com-

bnoo Era mãeda sr.“ D. Marin. das pauhia que Concorra em condições
w

Naves de Carvalho 0 Vasconcellos, muito faVOI'ñVEÍS para 0 publico, a

  

_ . _lillimm ,.
dros Oudinot Era senhora instruidae

l
.

Viuva do nosso conterruneo o antigo quem a camara prestou com tal reso-

___ amigo, o sr. Antonio Rangel de Qua- luçâo um born serviço.

A carne desce, e decerto a compa-

Notas da. carne¡ 'aí-á ininitg_ virtuoso: ,iilliandn sempre aos nhia não perderá.

Tem passado ligeiramente incomnio- seus sennmentosl religiosos e caritati- Tr¡bunnl judicial. -Es
dada de mude a gr.“ D. Maxima Clc- voa, um .grande nluor pela sua familia tão muito adcautadus as obras de re-

inentina Rangel de Quadros Monteiro o nino ;grande dedicação por todas as partição a que se anda procedendo no

Rebocho, uma das mais syuipathicas Pessoas¡ .1m, amis iiitiiuzts relações.

senhoras da sociedade aveirense. Gusnm do gei'aes sympnthins, e

tribunal judicial desta comarca.

Serviço uúiitunz- Pela

- Esteve alguns dias em fhixo. O pol' isso a sun morto for :noite sentida. diVisno dos contingentes mil-titres do
Í) . u . . , .

Sl'. coronel Fernando Roll“ng d“ lvd- A sua estimavcl filha, a seus notas e corrente anno, feita no governo eivil

g0- No dom“llão fell”" PW'a Vlw”: :i todos os seus, envia-um os nossos do districtoein cOnformidade do do-

onde é digno commandnnte do regi- ,,mninmuoa e 0,, Pputedws da "um“,

me"” “l“ estalllOHRdO- coudolo ncia. desejando-lhes a resigna-

"' Tel“ Pa““m'lo ligeiramente i"- ção, t-Fio precisa em tão duro transe.

commodzidii, mas felizmente vue inc- O TM“ [30.10.03,, ;unha u alma da

lhor, a sr.a D. Amelia Rebocho Freire illustre fin-ido. em paz.

d'Andrade e Albuquerque, uma das sc- ¡gxnnlps._19ez houlcin um

nhoras mais respeituveisd'csta Cidade. 1).““ um, H., de, mm..., U 8,.. Manuel

-' Já 5° “Chill" "'esm Clda'lei dc Firmino dc Vilhena Barboza dc Maga_

regresso das 9*““ 03333 da Síllre" C lhiics, lilho mais iiovo do nosso queri-

Portu-gal n'esse sentido, são a. expres- Ag“edai 09 “08509 Preula”“ “mãos e do a'niro c college, sr. dz'. Barboza

são correcto e nobre da verdade.

__--.__

Visita ministerial

.
,

distinctos professores do lyceu desta de Magalhães, a quem oorileüliueutü

cidade, os srs.: Albino Dias Ladeira felicitmuiis.

de CRHÍI'O e Jose Marques de UIISliilIO. 131):.;s¡_\_. _'Poujn (“manhã posse

__ Tambem regressou du sua casa (1., logar (1., juiz de (limita da. comarca

Diz-sc que, no seu regresso do de Cabanas, na Beira Alta, reassuiniu- .le Anadia, para que foi ultimamente

Porto onde rae assistir ás manobras do as func ões leu ente uu ministerio imujm-¡JU o 51', (lr, ,.ã Maria das _ ,9 › 0

projectadas dos corpos da guarnição pu dico nesta comarca, o sr. dr. Jose Rom“, ua“,xw' ,,,u dos mas“ mau;

d'uquella cidade. o sr. ministro da de Souza Men-les.

guerra visitará o regimento de caval-

luria 10. aqui aqnartellado.

Só temos que bem dizer a visita de policia e administrador d'este cou-

lutogl'us e illustrudos magistrados ju-

_- Suiu, com pequena demora, o diciaes,

sr. dr. Sanches da Guina. cominissario Nogãn seuhowt

.AX ruins-f" ›i

das

iniuiiifica a lcsla

de sua em“, visto como o governo. que celho. Ficou-o substituindo o sr. Jnio de :5 Jucmtho. Com o boni tempo que

dignamente representa, só tem tratado Pedro de Mendonça Barreto.

do bem e da paz geral da nação, que

lhe agradece reconhecida.

fez no subbuilo o domingo, realisou se

- Passou na quinta-feira ulllmtt'ulli a festividade de Nessa. Senhora

o unniversario da HH” D. Mafia JO-*é das Areias. l'louvc nu vespcru illuini-

Extinguindo a liberdadcmmarrau- Baptista Fernandes Thomaz, ex reiuo- nação, fogo e uiusicn, e no dia imine-

do “justiçil á grille da sua “mude 5“ "me do "0350 bm" amigos 5". Alllll- dinto soleiuiiídudc religiosa, que cons-

omanUW'ltc' cercca"d° os direitos do bill Fernandes Th'Jm-'Izi digno HOVCI'- tou de missa cniitu'la. sermão e pro-

P°V°› “mg““do u cmmntlllçñot “um" "ado" elvu “Uh“¡ltuw (“este *ll-“tl'lClU- cissào. A' tarde houve vistoso arraial,

necciido o devor, premia'ido o vicio, o - Esteve ha dias em Aveiro, com queeszem muito concorrido_

governo, de que faz parte o sr. PÍmGU- sua ex.um familia, o nosso illusiro aini- :senhor-n do ¡jm-surdo.

tel Pilltotgelleml a P0““o ll'exo'Fó 'em g0, 9"- consuma“) Albums“) Mm"“ de -No domingo eli'cctuon-se int (igreja

curado (1° interessa do P“¡z' A Paula Cn“” Cône R'enli muito digno Proc" parochial de b'. Pedro das Ai'adus,d'cs-

agradecido, vae até erguer-lhe uma es- rador régio junto da Relação do Porto. u, (“Hugelth .r, :convidado de Nossa se_

tatu“ “ll lm'nheon da sua gratidão' "' Par““ Pa"“ a anula“ 0 dll-;'10 iihora do l-tzisurio, uniu das melhores

Venha, pois, a Aveiro o nobre e professor do lyceud'nquella cidade, sr. que ,se costumam fazer n'aquella fre-

vnloroso campeão da guerra. Hu-de Alexandre Ferreira da CunhacSouzn. que“, inn¡ ,,111 ¡.,cmu a concemuwh,

ter aqui as mais «expoutaneas maoi- - - Está em Aveiro o .nosso prcsti- ,,|¡y|,,,.,,m,,¡(m Audrense_

festaçõss», festas chidas ás suas al- moso e dedicada (tn-religionario, o sr Novuuu5,__ Ummçmam no

ras qualidades ministerias, aos seus Manuel Correia Vazchguiar, dignis- ,|,,,,,¡..:o u.. n,- nplo de b'. Joao Evan-

elevados dotes de estadista e á sua ma- simo presidente da camara municipal “hmm (i) .rumimüp m, "uma“, em

gesto” elegnncm l““rcml e guermim- de M“Clelm *lc Gambra' honra¡ de Santo. Thereza. dc Jesus. São

E se não, verá. . . . . . - Deve estar hoje na Carregosa. cantadas pelas senhoras, recolhidas

de Vit'litll; ao RI'. Bispo Conde, 0 (10581) ¡Vaquünn cup-n religiosa_

distincto amigo, o sr. dezemburgador A ,espanha fab-nú““ ,em loga,

. . Fr““clsco de cas“” Malu”“ no dia 15 Sera orador o sr. cbncgo

Não ha como o “luana Pal““ do "' P“NO hoje Pam 3 Figueira 0 Alves Mendes, cujo nome é bem couhe-

governo Pam os_ consell'95_“l°lg°5' _ sr. Fernandes Tiionmz, digiussimo go cid., e... ,mio ,, ,um

.Os Pl"'g"t3“lsms; P'JS'l'Va'”e'"e ll' vernador cri/il substituto d'esie dis- ¡13x,.,›ciuius i-eligiusos.
lndidos no mau caminho que seguem, "um, _Tucm a““ muitu “qué-lth“ os

refulvemm de“” a 865' na 'uma he *' Eñlcve 34"¡ lm dia¡ 0 dlâllncw uxercimos religios ns que, cm honra de

"mim que me travar.” em çmupm'lm escripwr. 9". Alberto PHHCHÍGl- Nossa õennorn do fiosuri..›,se teens effe-

elelwml' as grandes' homencas e no' -' Vimos “Omelü em AVE-11W 0 otuudo cm alguns templos d'cstucidade.

bles gentes do 39'73"an- iiosso respeita.ch amigo, sr. João Frau- 15m bem prova que o povo avei-

Num derradeiro “fumo generogol Cisco da“ Neves: dlng Pri”” du ES' rensc ainda ama os principios religio.

como quem se prepara 0.01” Padre-nos' g“elra- sos c as tradicções e crenças dos seus
sos para arrancar estas almas penadas ___ Esteve homem n'est“ emule o mamas_

das penas do Inferno, aiuellas santas ar_ Nmoluu Braga, “cum mummcusp la(_!g_uul._w no wuximo do_

 

G 'ande gente

Supprimimos d'esta carta algu- gentes bem lhes hradam, bem se can- da ,
tomara municipal de Ovar.

mas referencias pGSSOnOS. pOI'queiçam por mostrar lhe o caminho da

sào altamente coinpromcttedorus, beiuaventurauçu que desprezam.

e não queremos irrita ' as paixões. Assim, entre outros, pregava¡ lion

tem o Ilustrado:

 

A questão do Nyussa

' ' mm "e I teimosumcutu, conli 'O'il' ai gravuledti da si-

A maneua,por queu [Liller ll ”Jucá, em quo ,m Culluunu, .uns nós, inizui'i-

Se diz l“depe'ldeme “Em "M“_ndo das' cordiosainoutc, cootmuare nos u accontoal-o,

ta. qitcstáo,accu:sa apenas a odiosa pre' para edilicrçdo do pubiico e para vermos

”ocupação do descredito. ss o chamamos ao bom caminho, em inte-

"hugo que dive cti'outunr-sc a annou-

- Partiu honte u para a sua casa t mma rrnrntn nu Conta Nom do Prado.

da capital o venorando arcebispo dc

.llitylcne.

¡Brains-i.-itegrcsmrum da 1"¡

eU illust.. partido progressista não quer, giicii'n da Foz as sr.“ l). Henriqueta t. .tania.

l). Julia dc Casti-u, pi'ecadas filhas; di- do, dará no

Consta-nos que vnc ahi grande en-

tiiusnisnio por ella.

adaptando-aih). - O aeron-

Unm-cius, quo csti it's-:na cida-

proxiino Jugulnc'o, do tur-

iilustie chefod › partido progressista de, um espectaculo gyiullitb'thU. nu

sr. couseluetroJOsé Luciano de Castro. pinça «lo cnmpo de ô. Joao, ao Rocio.

--_ Voe amanha a Espinho o now Em seguida fará uma ascensão aerea

creto de 5 do setembro ultimo, cube

ao Concelho de AVciro recensear 270

manccbos, dos quinas (ill serão para o

exercito activo, 28 para a 2.“ reserva,

e 2 para a armada, 93 ao todo.

l?i1ra-raioss.-Sã~, como é

sabido, um excellente preservativo con-

tra as terríveis consequencias das tro-

voadas. Collocaui-n'os aqui ou em qual-

quer ponto (lo districlo e por preços

ino'iicissimO', os srs. Antonio Maria

Duarte e Antonio Joaquim Gloria, em-

pregados telegraphopostaes, compe-

tentemente habilitados para isso. '

Atheiicado. _Ha dias foi

agredido traiçoeiramente o sr. Rodrigo

Marques de Mello, alfaiate, residente

na Oliveirinha, a queen fracturnruiu o

braço direito, fizeram uma contusão na

cabeça e pizaram um hombre. Estão

detidos, para averiguações, como sus-

peitos de auctores da façanha., Manuel

Marques de Carvalho e filho, d'uquella

mesma freguezia.

:it

Foi posto ein liberdade, por falta

de provas, um dos indigitados aucto-

res do crime. O onti'o,.llaunel Marques

de Carvalho, foi hontem entregue ao

poder judicial, onde prestou fiança.

DPSÉISCI'B ou Iualvn-

dez?-No sabbudo foi apanhado

pela machine n.“ 163, io kilometro u."

261, perto das Q tintas, n'cstc conce-

lho, um pobre rapaz, gallcgo, d'cstes

desgraçados ambulantes que concer-

tam guarda-secs, ficando em miscro

estado. O infeliz deu entrada no hos-

pitul d'esta ciilade,c ein tal estado que

foi logo ungido. Dizem-nos, poréiu,que

elle pôde ainda fallar, o dissera que ti-

nhu sido victima d'um crime, antes de

scr lançado pelos ouvardcs agressores

na linha ferreal As anctoridndes pro-

cedem a averiguações.

'fr-abriu“) de pesca.-

Não o tem havido. porque o mai' se

conserva imp'uticavel. Ni¡ ó inteira-

mente ruin, mas o vento que o agita,

Celorvft por completo o trabalho.

&leveist (legal-(linha,

-Póle dizer-se que estao exaustas as

reservas que havia das ultimas pescas.

A que os mcicnntcis haviam recolhido,

esperando falta, vendeu-se já e mais

que houvesse. E' que o pedido é supo-

rior á olferta, e, infelizmente, tem sido

assim sempre este nuno.

allen-cado de saiu-Con-

tinuo a subi¡ e te genero, c ni'iu ó só

aqui que sóbc, ó assim om todos os

pontos pruductorcs. fd' quea pruducçiio v

foi pequena e limitadissimus as reser-

vas dos annos anteriores.

As ultldias vendas elfostuaramse

já por SGdUUU reis nas eiras a medida

restrictu de 152000 litros. E não páio

u'uto; lia-de ir mais longe. 0 velho serve ainda de base.

   

  

   

  

       

  

 

    

  

  

   

imposto do sêllo.-Rocebem-se annuncios annuses, mediante oontracto especial.

no seu balão Cidade de Granada. que está apenas em duas ou tres mãos, e

mede 25 metros de altura por 55 'de quantidade só a tem dai proprietario' mam que estilo s ter ninar as vinil¡-

que foi sempre menos propenso a ven-

der barato.

Nloviinento nun-¡tiina

_Acham-se actualmente bastantes nu-

vios surtos no nosso porto, vindo aqui

á carga do sal, que tem tido muita

procura.

Bla“ ternpo.-Segnndo os

prognosticos do afainndo Sargigoçano,

temos tido outra vez muito mau tem-

po, trovejando, soprando o vento i'ija-

incnte, e chovendo por vezes torren-

cialmente. Na manhã de segunda-feira

foi tal a força da chuva, que na pro-

xima povoação d'lãsgcira, ao norte

d'esta cidade, cahiu um grande muro

d'uma casa, perto do Olho d'Agua, e

ainda fez outros prejuizos ¡inportante3_

Aqui, em Sá,dcsabou tambem um mu.

ro e a parede d'uma casa.

ChehL-Em consequencia da

abundancia das chuvas, o volume das

aguas da ria augmcntou consideravel-

mente, pois os seus continentes vein

tambem cheios d'agua dos montes.

Captura. - João Agostinho

de Miranda, da Murtosa, foi no sabba-

do preso no governo civil d'este dis.

tricto, na occasião em que tirava pag-

saporte para. o Brazil, pois se arrepei.

tou ser auct›r do crime de homicídio

praticado na terra da sua naturalida.

de, sendo logo depois enviado ao sr.

administrador do concelho d'Estarreja.

A cura. da. tysica, _Um

dos redactores do nosso illu-strado col.

legs portuense, o Commercio do Porto,

escreveu a seguinte carta, ácerca do

problema da cura. da tuberculose;

«Meus ami_qas.-Estou em Geno_

va. Depois de uma deliciosa digreuão

pela Alta e Baixa Saboya, depois de

haver pernoutado nus cellas da Gran_

de Chartreuse e de haver subido ao

Grand Som, depois de haver visitado

as formosas cidades de Turim e de Mi.

lào, depois de haver permanecido jim.

to ao tnmulo do nosso Santo Antonio

em Padua, depois de haver percorrido

os cauaes da phaniastica Veneza, de.

pois dc me haver extasiado diante das

maravilhas de arte de Roma, e de Flo_

rençn; depois de haver admirado a Na.

turezn e a Arte em Napolesa em Por”-

peia; depois de haver visto a torre ju-

clinuda de Pisa -á-emlilñf'lfb'poià de uma

verdadeira peregrinação da Arte, eis.

me em Geneva, 0 grande centro com_

mercial da Laliu. Sabem que tenho

aversão a escrever c a i'cr impressões

de Viagem; por isso, escrevo tão só-

mente em cumprimento da promessa

feita, quando estive em Pall'lz com o dr,

Riux. Apenas aqui cncguei, tratei de

procurar o dr. Mui'ugliauo, que tanto

ruido fez com us suas pretendidas de::-

cobertus sobre a cura da tuberculose.

No seu consultorio,_da Via Galata, iu-

l'ormarain-me dc que havia partido pa-

ra Roma, o que devéras me contrai-lou,

porque o desencontro me f'orçava a pc

dir informações em mais do uma ori-

gem. Averigue¡ que o dr. Maragliano

mantém em grande reserva os resulta-

dos dos seus trabalhos e informaram-

me tambem, não sei com que funda-

mento, de que tem exigido elevadissi-

ma remuneração aos clientes que o

teem procurado.Convenci-me, desde lo-

go, de que forçoso se torna adiar o em-

prehendimento em que tanto desejo

vêr empenhado o Commercio do Porto,

abrindo uma cruzada para que o nos-

so paiz apuveite, sem demora, os re-

sultados poeitivos e seguros colhidos

no estudo do tratamento da tuberculo-

se. Ainda assim, deixo prchnidas as

cousas, para sermos informados, eum

inteira segurança, da marcha. dos fin_

balhos do professor Maraglinno,

Sempre vosso-_13. C. '

Novo Í()l'll¡l.l.--Appnreceu

ein Ceia um del'feusor dos seus interes-

ses e propagandistn do seu desenvol-

vimento. Tomou o nome de Cem'ense, e

é independente. Longa. c prospera vida.

lãclipse do sol. _O nuno

dc 1900 lia-de ser assignalado por um

eclipse total do sol, visivel na penín-

sula iberico. A maior zona de duração

d'este phenomeno abrange uma facho,

que vae desde a Mealhada a Mathosi~

nhos, na parte occidental da penínsu-

la, passando pela Guarda, na linha

central, e por Alicante na parte orien.

tal. N'estu. tocha 0 desapparecimento

total do sol será d'um minuto e trinta

e ClIIOO segundos, a oéstc da penínsu-

la, c d'um minuto e quinze segundos

n léste. Fora da fecha, a duração será

menor, podendo até o eclipse passar

de toial a parcial, conforme a distan-

cia da linho. central.

A duração de todo o ccipse deve

ser de cerca dc duas horas e meiu, is-

to é, desde que o sol principio a. cuco'

hrir-se, até que lion de novo inteirar

mente descoberto.

O eclipse terá logar a 95 de maio,

começando cerca das :3 horas da tarde.

Ahi está um boni themn para os

exploradores da idea do fim do mundo.

Fim de seculo, com eclipse total.

'briudiuuush - Contam d'A.

inuruutc que as colheitas de vinho,

nestes ultimos tres dias de tempo re-

gular, foram feitas quasi todos. A qua-

lidade é perfeita e mais abundante que

a do nuno passado, regutnudo o preço

médio u Ziduoo reis a plptl, o que náo

.w . A .-_

 

-- De Arcos de Val -de-Vez, infor-

    
  

   

  

    

   

mas n'aquelle concelho o quc a colhei-

ta de vinho é abundante e a sua qua-

lidade. em geral, se não pôde di-

zer-so superior, i5 comtudo boa, iipezar

das ultimas chuvas terem prejudicado

alguma cousa a dos agricultores que

se gnarduram para tarde. Não ha ain-

da preços regulares, pois quc nâo tem

havido procura para fôr-a, e algum vi-

nho que' se tem vendido para o _consu-

mo local regula entre réis lõisiOOU c›

iotooo.

Por falta de vasilhamo, no conce-

lho de Fafe, está~se vendendo vinho á

bica do lagar a 855000 réis a. pipa!

Em Busto, uma das melhores qua-

lidades dc vinho, vende-se a 14d000.

Em Aguada está-se vendendo vi-

nho n 7..) réis o litro.

Em Pinhel vende-se vinho a 400

réis cada 20 litrosl

Por toda esta semana devem ficar

concluídos os trabalhos das vindimas

no Alto Minho. Desde 1887 não ba

memoria d'nma colheita. tão importan-

te, tendo as vendas começado já a effe-

ctuar-se, embora em pequena escala,

porque os viticiiltores, levados pelo es-

pirito gauancioso, se retrahem espe-

rando melhor opportunidade.

Cereaes.-Escrevein d'Ama-

rante o seguinte:

Os milharacs promettem boa e mais

abundante colheita, regulando o pre-

ço do milho, no mercado, o 500 réis

cada 20 litros.

-- Dizem de Arcos de Val-de-Vez:

Temos aqui abundancia de cereaes,

especialmente de milho e feijão; porém

as chuvas estão prejudicando muito a

colheita, e se o tempo não melhorar,

muitos se deteriorarão.

.A. b“amilian.-E' o me-

lhor semauurio illustrado dc leitura e

modas que se publica ein Paris, tendo

alli, assim como em todos ns cidades

da Europa, o mais extraordinario nu-

mero de assiguuutes. A Familia é o

jornal lido por todas as senhoras de

distiucçi'io, confindo por elias a suas

filhas, porque o gosto por tão boa lei-

tura as_ leva ao mais pratico conhe-

cimento de francez. Todas as semanas

se publica com eXpleudidas gravuras,

figurinos os mais elegantes,oü'ereccudo

durante o unno hello¡ supplementos,

musicas, moldes cortados, e custa ape<

nas (300 réis por cada trimestre ou 12

numeros, na sua agencia, Boi-cana: de

[a, Presse, gare Rocio, a casa que _em_

Lisboa conta a mais escolhida e suor-

me clicntella, assignantcs de todos os

jornnes de modas que unicamente alli,

afóru o preço reduzido, tem direito

ainda a excellentcs brindes de um jo-

go, moldes, retrato u oleo, etc.

'intros e azeites.-~A

Biblia!.th Popular de Legislação, es-

tabclcclda em Lisboa, rua du. Atalayu,

18h', .°, reuniu c editou n'nm só fo»

lheto os decretos de 1 de setembro de

189-1, 16 de maio c 23.3 de agosto de

1895, sobre a fiscalisaçño de vinhos e

azeites. E' tudo qliunto hn decretado

sobre este assumpto, sendo' portanto

esta edição sobremaneira necessaria a

todos os viticultores, vendedores de

vinhos e de azeites, commissõss respe-

ctivas, etc., etc.

U custo do folheto, que está ao al-

cunce de todos, é apenas de 100 réis,

franco de porte. Esta ediçao é a unica

que tem rcportorão( Pedidos á cinprcza

da referida .Biblia/icon.

Despachos de fazen-

da.. - Verificaram-sc os seguintes:

Francisco Augusto Ramos da b'il.

vcira, escriptui'ario de fazenda no con.

celho de Lagoas, ilha do Pico, transfe.

rido, como pediu, para o de b'. Roque.

_Manuel Dias Lima Leal, escriptu-

rario de fazenda no concelho de S. Ro.

que, transferido couro pediu, para o de

Lageus, na ilha do Pico.

Aiitouio Miguel da Silveira, 1.) a3.

pirante da repartição de fazenda da

Horta, prorogudu por 30 dias a licenq

ça que lho foi concedida.

João i1 ngusto Nunes Andrade Fon-
seca., escrivao dc fazenda no concelho

de Ponte da Baron, licença de 4.3 dias.

Antonio Ribeiro Pessoa Cabral, ea-

crivño de fazenda uo concelho da Ca-

lheta, e Joaquim Augusto Martins Bar.

boso, escripturario de fazenda no cou.

celho de Vianna do Castello, licença

de 61) dias.

Nquzautiní e Lapas_

cuelo.-l¡uiu senhora italiana de-

sejou ter no seu album, rico das as-

siguaiuras dos maiores homens do seu

:uz o de algumas celebridades extrau.

gciras, os nomes de Mazznntini e de

Fruscuelo. U primeiro escreveu:

.Não é occasião opportuna para

escrever no album de uma senhora
bella segundo mc informam, queiri

soli're os horrores de uma digestão d;

uniu opipura ceia, depois de matar tres

touros do egregio descendente do des- .
cobridor do -novo mundo; mas fazendo

um tour dc [arco, traço estas linhas pa-
ra manifestar o desejo de que no pais
triste c nebulosa em que nasceu a do-

na d'cste album, haja ein breve corri~
das de touros para ter o gôsto de it'
liual-os com a minha cucdm'lla..

.Frasciiclo escrever¡ menos, mas foi
mais profundo, como vão vêr:

a0 sangue toureiro não se compra,

sem se berlina
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. Sob o titulo que precede estas

lmhrr'., o antigo ¡non-.treinou que. o

governo actual fez republicano, es-

creve no Com'mbricense de 1 do cor-

rente mcz o artigo que segue:

Declimus profecia grande pa-

tcntt'a! documentum!

Em verdade nós démos ao

mundo o mais espantoso exem-

plo de paciencia.

thrro.

Nuno denmm redt't animou.

Emñm rcspíramos.

TACITO.

O ultimo decreto dictatorial do go-

verno, que ahi nos está esmagsndo,

acerca da camara dos pares, é um dos

maiores attentados que no regimen da

monurckiat se tem praticado n'este paiz.

Já não hesitam cm cousa alguma. Te-

mos o absolutismo audaciosamente es-

tabelecido em Portugal.

N'estas circnmstancias os homens

sincera e verdadeiramente liberaes não

podem ter'duvida no caminho a seguir.

Querem a manero/tia absoluta?

Pois nós queremos francamente a'

republica e comuosco a ha de querer a

nação portugneza. E ninguem concor-

re para isso mais do que esses secta-

rios da monarchz'à. Então os homens

que luctaram desde 1828 a 1834 con-

tra o absolutismo de D. Miguel, con-

tra as suas arbitrariedades e as suas

perseguições; aquelles que desde 1846

a 1851 novamente luctaram contra o

nbsolutismo cetwtitucional, haviam de

ver em silencio os nttentados que se

estão praticando com a maior petulan-

cia e andacia? Não, mil vezes não!

Rasgam as disposições legaes; af-

irontam todos os direitos dos cidadãos;

não recuam perante attentado algum?

Pors n'essc caso lcvantâmos a luva, e

declarâmos do modo mais solcmne,quo

t'cpcllimos semelhante fórmn do gover-

no, que é a renovação do antigo abso-

lntismo; e advogaremos com firmeza,

spezar de já estatutos nos 73 anuosdc

edade, a causa da republica, (tomo o

ultimo remedio para tao grandes af-

frontae aos homens livres. Aquelles

que quiserem o absolutismo que acom-

paulth 0 actual governo, ou outro

qualquer que seguir as mesmas pisa-

dns. Os homens livres, não.

Faz no dia 18 d'este mez 78 an-

nos, que no dia 1.8 cl'outuhro de 1817

os barbaros governadores do reino e a

frente d'elles o despotico marechal Be-

resford fizeram enforcar 12 liberaes, c

entre elles o distincto general Gomes

Freire de Andrade. O seu crime era o

quererem estabelecer u'este poiz o sys-

tema liberal, sacudindo o absolutismo

que nos opprimia. Pois decorridos es-

ses 78 annos temos em Portugal o

mesmo absolutismo que havia em 1817.

A paciencia tem limites; e os seus li-

mites foram em 24 d'agosto de 1820

no Porto, e no dia 15 de setembro im-

mediato em Lisboa.

No Porto creou-se em seguida á

revolução liberal umajunta. precisaria,

e para ser orgão d'ella começou_ a pu-

blicar-se um periodico, com o titulo de

Diario Nacional, de que saiu o primei-

ro numero em 26 de agosto.

Em todos os numeros de 'que'ccns-

tou esse periodíco, vinha uma signifi-

cativa epigraphe, constando das so-

guintes palavras de flacito:

Deda'mus profocto grande paciencia do-

aumentam'

Em verdade nós démosao mundo o mais

espantoso exemplo de paciencia-_Tanta

Como em seguida ao .numero 9 do

Diario Nacional, publicado em 5 de

setembro de 1820, foi destruída por

um grande iuceudio a typographia da

Viuva Alvarez Ribeiro & Filhos, on-

de elle se imprimiu, saiu logo outro

periodico no dia 18 de setembro, na

typographia ai. praça de Santa '.i'here-

za, com o título de --›- Regeneração (le-

l'ortuguf. Esso novo periodico tinha

a_ seguinte apropriada epigraphe do

flacíto:

Nuno demiim rcdít animes.

Emlim rcspirâmos.-ül'ucitu.

Ah! quando haVemos nós de res-

pirar (lo andaz absolutismo que impe-

ra em Portugal, como repiraram os

homens de 1820, libertando-se do ín-

tolerale absolutismo dos governado-

res do reino!

*t

No sabbado, Õ do corrente mez de

outubro, faz 75 nnnos que ajunta pro-

visoria do Porto entrou da maneira

mais festiva em Lisboa. Estabelecido

o systems liberal, promulgada a cons-

tituição de 23 de setembro de 1822,

extincta a infame inquisição, e feitas

pelas côrtes outras importantes refor-

mas, trataram os absolutistas de derru-

FOLHETIM
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FENIMORE coornn

O c À R HÀ S C 0

PRIMEIRA PARTE

I

O sol acabava de desapparecer por

detraz do cume dos, Alpes tyrolianos e

a lua elevava-se sobre o Lido. Cente-

nares de homens e mulheres,vindo das

ruas estreitas de Veneza, desemboca-

vam na grande praça de S. Marcos,

como a agua que depois de correr tu-

multuosa n'nm canal estreito, vae lan-

çar-se em vasto e profundo pego.

Cavalleiros elegantes, cidadãos, sol-

dados de Dalmacia, marinheiros, mu-

lheres de mau comportamento, merca-

dores do liinltomegociantes do Levan-

te, christãos, turcos, judeus, viajantes,

aventureiros, oilicines de justiça, ln-

cnios, advogados e gondoleiros, todos

de envolta sc dirigiam para a praça.

As maneiras, gracejos e modos de

toda esta gente, as cantigas, os sons de

instrumentos, as momices dos peloti-

queiras, o aspecto tragico dos impro-

visadores, as evoluções dos saltimbau-

cos, os gritos dos vendedores; estecô- líca christa e o elegante campanarm,

'v extravagantc de vozes, esta agita- as columnas de granito de Piazzetn,

bar o systems liberal; porque o odio

que hJje vemos contra esse systems

já vem de longe. A furibundu Carlota

Joaquina, seu filho l). Miguel, os fra-

des e os altos privilegiados pozeram

em pratica toda a qualidade de intriga

para voltarem de novo ao absolutis-

mo; o que conseguiram. Seguiu se em

30 d'abril de 1824 a Ahrilada dos ul-

tra-absolutistas, que não estavam sa-

tisfeitos por não trabalharem as forcas.

Fallece o imbecil D. João VI; Ott-

torga D. Pedro a Carta; revoltam-se

contra elle e ella os miguelistas,e rom-

pe uma guerra civil, que durou desde

1826 a 1834. O que os absolntistas

não tinham obtido pela Abrilada de

1824, realisaram-no em o

D. Miguel. Trabalharam as forcas e

os fusilamentos; estabeleceram-se as

sauguinarías commissões mixtas de

Lisboa e Vizeu, e a não menos sangui-

naria alçada do Porto. Tanto sangue

derramado, tantos sequestros e tantas

prisões, não fizeram senão estimular

mais os liberaes a luctar com maior

energia contra o governo de D. Mi-

guel. Triumphando em 1834 a dynas-

tia, chamada constitucional, quiz ella

zombar na pratica dos liberaes, que ti-

nham derramado o seu sangue, sup-

pondo que era uma cousa seria o nave

systems. Os reis n'ests paiz, fiados na

sua inviolabilidade, tem-se manifesta-

do muitas vezes favoraveis ao absolu-

tismo, procurando impor-se com a sua

vontade auctoritaria, em desprezo das

ideias libcraes e da propria constitui-

ção do estado. 'l'eromos occasiño de

mostrar com documentos authcnticos,

a maneira abusiva e facciosa como el-

les tem intervindo na administração

publica. No governo de D. Miguel ti-

vemos o absolutismo de direito e de

facto; e nos governos desde 1834 te-

mos tido este ultimo absolutísmo.

A situação está. definida.

Quem quizer o absolntismo susten-

tente a actual forma de governo; em

que se zomba da lei fundamental com

uma audacia pasmosa. li¡ quem quizer

a liberdade o :ts devidas garantias pu.-

ra os cidadãos, não pode deixar do pn-

gnar pelo oystcmn republicano. Sc dis-

sessem aos liberaes, quando batalha-

vam contra o absolutismo, que o re-

sultado dos seus heroicos esforços era

este, sacrificar-se hiam a tal ponto?

Não, por certo. Absolutismo por

absolutismo, tanto valia o de D. Mi-

guel como o da dynastía de D. Maria

II. Pois cuida vam os descendentes d'es-

sa dynastia, que oslibernes haviam ba-

talhado pelos seus olhos bellos?

Quanto se enganam.

Os miguelístas queriam o absolu-

tismo e os constituctonaes queriam as

garantias de cidadãos livres. A dynas-

tia era apenas um pretexto. Se D. Pe-

dro IV se declarasse absoluto achar-se-

ia de todo isolado dos libernes, e só

teria o apoio dos absolutistas.

.Nâo é admissível, nem toleravel

em Portugal, um systemaabsoluto. Os

verdadeiros liberaes devem saber o ca-

minho que teen a seguir, aliás procla-

me-se o absolutismo do filho de D. Mi-

guel. Este ao menos é franco. Diz o

que quer; emquanto que presentemen-

te temos o absolutismo de facto, dizen-

do-se-nos memtirosamente que estamos

n'nm governo constitucional.

Nós sabemos bem que nos cumpre

advogar a causa da republica ecomba-

ter todo o absolutismo. Da mouarcttia

não podemos esperar senão um gover-

no oppressor e desprezador de todas as

leis. Temos dito.

Josoum MARTINS os CARVALHO.

_--+_-._

CONSEGUENCIAS

Um dos maiores inconvenientes da

actual dictadura é ter determinado a

necessidade absoluta de outra dictadu-

ra, como já dissemos, (nas actos ha,

como a retornou da camara dos pare-3,

que estão fórit da alçada do parlamen-

to c que devem ser annullados por um

simples decrc-.to do executivo, egttal

áquelle que lhes dou origem, sem pro-

juizo da accusação dos ministros e do

seu julgamento por tão grande atten-

tado, que não pôde ficar impune.

Com efieito, não se trata daínfrac-

ção de qualquer eu de quaesquer dis-

posições da Constituíção,¡que as ca-

maras podem ou não absolver, dando

ou recusando o bill de indemnidade

sollícitado pelo governo; trata-se da

violação da propria Constituição por

meio de um ataque directo nos seus ar-

tigos, que foram ampliados, alterados,

modificados e interpretados ad usam

dictatttror. Para relevar tâo grave fal-

ta, on melhor, para absolver tão gran-

de crime, não teem as côrtes faculda-

de, não estando prevista uma tal hy-

pothese, que pela primeira vez se deu

no nosso paiz depois de 61 unnos de

regimen constitucional e no princípio

M

ção, dava por assim dizer, um novo

realce a belleza da praça.

Collocada nos confins da linha que

separa o Oriente da Europa occidental,

e em constante communicução com a

Azia, Veneza apresentava, mais que

outro qualquer porto, uma grande va-

riedade de typos e costumes.

Esta particularidade que ainda ho-

je a distingue, apesar da sua decaden-

cia, notavn-se no mais alto grau na

época em que se passa a acção d'este

romance. Veneza, apesar de não ser já

a rainha do Mediterraneo e do Adria-

tico, era ainda rica e poderosa. A sua

influencia estendia-se até aos confins

do mundo civilisado, e o commercio,

posto que em menor escala, era suiü-

ciente para sustentar a posição de to-

das as familias que haviam adquirido

riquezas Colossaes, no tempo da anti-

ga prosperidade. Os habitantes de Ve-

neza achavam-se então no estado de

lethargia que precede a decadeucia de

uma nação. A' hora que indicamos en-

chia-se progressivttmonte o vasto pa-

rallollogrammo do mercado: a multi.

dão agrupava-se nos cafés e lojas es-

tabelecidas nas arcada que cercam a

praça, illuminadas pelo clarão scinttl-

lante dos archotes e lampeões. As ca-

sas nobres, a massa gigantesca e so-

berba do palacio ducal, a antiga basi-

  

do um reinado. E se houver oôrtesque

se aventurem a fazei-o, dando o seu

voto para. legulisar tdo momtruoso at-

tentado, esse voto alem de suspeito é

nullo, _porque excede os direitos de

quem 0' proferir. Temos, pois, quer

o parlamento prudentemente se abste-

nha de apreciar a referida reforma,

quer não, ella não poderá prevalecer

e tem de ser desfeita pelo mesmo modo

por que foi feita! Basta considerar que

são chamados a retificar aquelle inau-

dito abuso do poder os proprios que

d'elle se aproveitarem, para se reconhe-

cer qne este absurdo e esta ¡mmol-ali

dade nâo poderão investir com a opi-

nião publica, que, ao primeiro ensejo,

governo de se manifestará ruídosa contra a refor-

ma da camara alta, que não é nem

mais nem menos do que a audaciosa e

temeraría reforma da Constituição.

Sc ha caso em que a suspeição apro-

veite. este é um d'elles e seria necessa-

rio suppôr que os futuros pares se em.

parelhariam com o governo em anda-

cia e cinismo, para se acreditar que el-

les quizessem iniciar a sua carreira

com um acto fóra de toda a critica,

porque está tambem fóra de toda a

plausíbilidade, ou antes, possibilidade.

Não esqueçamos que a camara al-

ta deve offerecet' um espectaculo mui-

to original desde a sua abertura., por-

que não apparecendo alli nenhum dos

dignos pares progressistas e dos anui-

gos do sr. Manuel Vaz; não podendo

comparecer os pares regeneradoremquc

estão comprehendidos nas incompati-

bilidades, quo o governo entendeu ¡u-

dispensaveis para darem ás decisões

d'aquella casa do parlamento aoctori-

dade e prestigia; e não querendo apre-

sentar-se outros pares cgualmeute rs-

generadores, mas quo não approvam a

politica do governo, poucos mais pa-

res ficarão, além do novo pessoal uo-

meado pelo sr. João Franco para o

etcrnisar no pudor.“

E é esse pessoal que hn de ir ap-

provar o decreto de :25 de setembro

ultimo, em que elle é directa o immu-

diatamente interossndol Mas o gover-

no que priva os pares que são directo-

res, gerentes ou iiscues do emprezas

industriaes on mercantis constituídas

por eontracto ou concessão especial do

Estado, ou que d'este hajam privile-

gios, subsídios ou garantia (le rendi-

mentos, (las faculdades legislativas,

porque isso concorrem para o presti-

gio e austeridade das decisões da cama-

ra alta., como é que permitte, que ha-

ja pares que votem pro demo sua, ap-

provem a propria nomeação e decla-

rem justo e legal um acto que lhes

aproveita? Como se comprehende tau-

ta meticulosidade para um acto de

consciencia e tão poucos ou nenhuns

esorupulos para outro acto tambem de

consciencia? E' immoral que o par do

reino director, gerente ou fiscal d'umu

companhia, ezerça as funcçõas logis-

lativas, para que se não diga que tra-

ta dos proprios interesses, tirando ns-

sim 'prestígio e ouctortdade ás decisões

da camara, e é moral e não prejudica

a austeridade c o prestígio da camara,

que o par do reino nomeado illegal,

arbitraría e tumultuartameutc trate

dos seus proprios interesses, approvau-

do a sua propria nomeaçzio?!

Extravagante moralidade é esta do

governo, que se parece com a suajus-

tiça de funil e singular distincçáo cn-

tre interesses materiaes e interesses'po-

liticos, que é simplesmente ctnica e pn-

ra embahir pacovwsl

Se ella fosse sustentavel ou so ten-

tarem tornal-a pratica, teremos de as-

sistir ao extraordinario espectaculo do

vermos julgados os ;tuctorcs d'um Ct'l-

me pelos seus cutnpllcosl

Mais ainda, e cousa que nunca. se

vira ...os julgadoras¡ teriam sido no-

meados pelos proprios auctores do cri-

ino dc que ossos julg. dores eram outu-

plieesl... E é cem estas e outras month

truosidndos, e «i com estas o outras t.t›t'›

pezas, e ó cam estes e outros ilestton-

tos a verdadeira justiça e a verdadeira

moral, que se está governaudo discri-

cionaria, abusiva e despoticamente um

paiz, que se diz liberal, regido pelo

systems. representativo e que conquis

tou uma Constituição a troco de mui-

tos sacríticios e do muito sangue!

(Do Ct'iunucrcio do Portugal)

----.--_.

Cilli'l'il DE fillliS _

30 DE SETEMBRO os 189.5.

quuanto o Diario do Governo

não publicou o decreto da reforma ad

ministrativa d'cste districto, é certo

que alguns regeneradores d'aqui, es-

pecialisandoose entre elles o muito co-

nhecido Francisco tgnncio Dias No-

gueira, incompat'avel administrador su-

bstituto, vtvtam pouco satisfeitos. Ago-

ra succede o contrario. Teem razao.

E' que o concelho ficou classificado da

WW

os monstros do grande tropheo, eram

allumiados pela claridade pallida do

luar. A soberba e veneravol cathedrnl

de S. Marcos occupava o fundo da im-

mensa praça, tornando-se saliente no

meio dos outros edificios.

Era bysuntina a architecture d'es-

te monumento, velho padrão du. unti-

guidade e grandeza da republica; Os

cavallos de Coryntho que se desenha-

vn u'aquella massa sombria co'u toda

a arrogancia de arte grega e os ma-

cissos de llera e de musgo que sobre.

pujavum os muros, á luz fraca e vn-

cillaute do luar, davam lhe um nepo-

cto solemne e mysterioso, que se casa-

va com as lembranças do passado que

desperta aquclln obra'. dos seculosl

O rosto da. praça condiziu com o

que deixamos descripto. A base do

campauario, estava sepultado na som-

bra, emquanto que na parte superior,

do lado do Oriente, a lua batia em

cheio o desusssombradn.

Os mastros destinados nas estan-

dartcs conquistados em Candíu, Cans-

tantinopla e Marea, sobresnhinu¡ como

linhas sombrias, no azul do Céu. A'

borda do mar, uacxtremidade dcpiaz-

celta, crguíam-se sobre pedestaei de

granito os vultos do leão alado, e d)

santo, padroeiro da cidade.

Perto do primeiro it'cstes monu-

mentos estava um homem, que olua-

ra com indifferença para o espectacu-

   

 

   

 

   

              

    

 

  

  
   

      

    

  

           

    
   

   

  

  

  

   

  

   

  

  

   

 

  
 

  

  

fórma que elles desejavamz--etn se-

gunda ordem. Por essa círcumstancia,

os agraciado-t prmnovernm, no dia 1:3

do corrente, rttidosos festejos. A phy-

larmonica regeneradora, que é a do

Ignacio, e que já ha muito jazía no

seu tumulo do Pci-Salgado, resnscitou

n'aquelle dia. Mas quê? Ella estava

ctg/arv'apada; e tanto, que, a pedido do

Ignacio, foi preciso remendal-a com o

afamado pnuno da fabrica do Adão;

porque, do contrario, teríamos de ta-

par cuidadosamente os ouvidos. Assim,

tivemos o gosto de presenciar tudo, e

gostamos. A pbylarmonica chato-ca-

chimbana --podemos denominal-a ns-

sim--pcrcorrcndo as ruas da villa,

executava Inagístralmente o hymno

nacional. Os foguetes, que talvez fos-

sem comprados ft razão de 335000 réis

a duzia, cruzaram-sc em todas as dí-

recções; o seu estalido atordoava toda

a povoação; o fumo era tnnto,que che-

gou a esconder a braucurn das nossas

casas. Os vivas á familia real, minis-

terio, partido regenerador, etc., etc.,

eram incessantcs. 0 Ignacio berrava

d'ulna fôrma extraordinaria; por fim,

quiz levantar um viva a si proprio e

não pode; estava cnnçavlo; alem d'isso,

tinha elll'OthuCOldU. Finalmente, foi

uma festa delirante. E qual será o re-

sultado da classificação do concelho

em segunda ordem? E' obvio: Lucram

bastante os taes regeneradores; as con-

tribuições, que já são grandes, hão-de

nugmcntar fatalmente, pois que o con-

colho-coino dissdinov-«é pobre, ape-

zur de ter uma arca extenso; e o :tdmi-

uistrador substituto, que, por índole,

só vive para fazer mal, continua firme

no seu posto; quer dizer, a praticar

toda a casta «le patifarias, com o que

muito sc vanglorin. [la quem diga

que lhes foi muito custoso obter do sr.

ministro do reino tio importante bo-

nelicio. Pois nos dizemos o contrario.

lãmquunto du 'ar esta nefasto c

anormal situação, elles obtecm tudo

quanto quizerem; é só l'nllar, o nada

male. F. ¡tuto-so quo o sr. Franco Cus-

tollo Branco, :tttcndcndo-os sempre,

ttpcntts !'ifllllpl'fi Hill (lllb'el': T000l1)piâll-

sur altos serviços. Então s. cx.“ havm de

desfazer-:tc do celebre Francisco Igna-

c1o Dias Negociru, d'essu entidade que

ahi continua, desenfreada, na i'nina de

injustas perseguições? Llavin de dos-

prezur quem ó capaz de fazer tudo

quanto the vier á. imaginação? ,De

fórum nenhuma. O reles é Insubsti-

ttuvel; é um verdadeiro teríno.

O que o sr. ministro do reino de-

ve fazer é continuar a dar-lhe força

para elle, com mais facilidade, nos eu-

commodur e prejudicar cscandulosn-

mente, pelo. simples r-.tzuo do mio que-

rermos seguir us :mas iiclns political-3.

NÓS, que Boatos t'uspcitrttlm'nn, puciii~

008 e eXll'ciunutoutc obcultctltru, ct“:iuws

dignos de ¡uoluor sorte! .Sim, um ll-

nhamos jus a um ttl-lllnlslt'uaitn' di-

gno! Mas não ha que \Ôt'. Umiiuuare-

mos :t ser íl-'lpgellldUb' por' quem, :tlént

de ter o appin dos sans superiores,

teve a felicidade de ::ltuuuit'ztt' um

ecclesiustico que Gatti. .sempre promth

para o ubsolver. Esto, que, n. nosso

vêr, é dotado do qqutlhltt los uloutioas

ás do Ignacio, é o sl'. padre Francisco

Pereira Pinto, prior onmnimetida'.ch

da freguesia o boni-.cut nosso

conhecido São dois Francisco:: pri'iei-

tamento «guns-ai. l) que é um, e o ou-

tro. A amizade entre elles é ¡hrÃUlubl'O'

sa; o tanto isto é verdade, que nós

chegámos :t suppúi' que elles sc attra-

hiuml A proposito: Uom que direito é

que o sr. padre Pinto, parocbiando tão

irregularmente esta f'reguczin na falta.

do sr. padre Alnmiilzt, que é o proprie-

tario, tem ¡'eeebido a cougrint do co-

arljntor que aqui não existe desde a

sua vinda? jour que direito é quca

junta das congruus, cujo presidente é

o tal lgnnciu, tem pago flfllICllU pastor

num. quantia. que lho não pertence, e

ella: nuur'n devia t“uccber? Porun fu-

zzio é quo :t :tuotoridndc administra-

tiva., como fiscal (ln lei, tem permítti-

do este. íllegulidade? Haven't combina-

ção entre o Francisco amo e o Fran-

cisco serv'o? Quem é que nos dove res~

ponder? Pobres pnrochiunos! 'l'endos

um pastor quo so servo para vos pre-

judicar c ensinar o nmuoxomplo. Além

dc vos deixar muitas vezes amu missa'

por causa d'ontros interesses, tema

uuduciu. do Vos exigir uma congruu

que Vurl não compete pagar. li) se di-

zemos pobres puroehianos, é porque

dos ricos poucos pagam. Queriamos

ir louis longe; tuas não o fazemos pot'-

quo esperamos que o st'. padre Pinto,

conhecendo bem uma Virtude que se

chama Justiça nào deixará de res-

tituir aquillo que individiuneutc tem

recebido. O remorso, se o tem, ha de

obrigal-o a isso. No caso negativo, is-

to é, se o sr. padre Pinto não fizer a

m

mui to

 

lo que o cercam. Um grupo de indi-

viduos em que havia alguns mascara-

dos, passou perto d'elle, sem lhe at-

trahir a atteuçào sequer.

A julgar pela attitude, cru homem

submisso o paciente, costumudo a es-

perar as deliberações estranhas. Com

os braços cruzados e o corpo descan-

çado sobre uma perna, parecia esperar

as ordens de alguem, para. então dei

xar a praça. O jnleco do sela orando

  

  

           

  

 

  

       

    

    

doro. Muito se tem resado no convez

do teu barco, meu caro Stefano, ape-

sar de seres pouco prodigo em orações

restituição, nós, com bastante magos,

voltaremos a tão desagrurlavel assum-

pto; o, então, cltmnui'ctnos para cllc a

esclarecida attenção do nosso voneran- ¡

do e virtuoso prelado, a quem darc- inculcar aos seus discípulos.

mos Conhecimento d'outras bellezas.

Mas não ha-de ser preciso tanto

trabalho, cremos. O cumprimento d'um

dever fica sempre bem a todo o ho-

mem; é honrosa. Por conseguinte o sr.

padre Pinto vai ser-nos agradavel; quer

dizer. sua rem“, querendo imitar o

seu dilecto amigo Carreira, vai cum-

prir o que lhe indicamos, como, á ter-

ceira vez, cumpriu as ordens do digno

delegado da. comarca, distinctissimo

ornameuto da magistratura portugue-

za. E. creia que só assim é que nós dui-

xaremos de dizer outras verdades amar-

gas. Uomprehende, sr. padre Pinto?

Olhe que ha interesses que não conve-

em, e favores que nunca se devem fa-

zer. Foi sempre convicção nossa de

que o réles o havia de degradar, e

não nos enganamos. Sabe perfeito-

mente que o temos poupado, com o

que provamos ter na devida conside-

ração os eus desejos e pedidos. Re-

genere-se, pois. Ainda está a tempo.

Sc o não fizer, depuis não se queixo de

nós; queixa-se de si mesmo. Hoje, só o

avisamos e nada mais.

- Está muito adiantalo o serviço

das novas matrizes, o que é devido,

sem duvida, á solicitado do digno es-

crivão de fazenda e nosso part..cular

amigo, sr. José Gomes Carneiro.

- A0 sr. Jeronymo Cardoso da

Silvn, digno professor de ensino clo-

mentar e complementar d'estn villa, foi

concedida auctorisução para gosur trin-

ta días de licença anterior.

- Como n'outras partes da penín-

sula, as trovoadas que sobre aqui pu¡-

raram ultimamente, forum medouhns.

Oxalá. que u proxima quinzena seja

mais benigna. Até breve.

José Hcpôl/to.

_<__“_M

_üliddid3____:

 

V'iagern de el-reL-A

Época, orgão do governo hcspanhol,

consagra á visita de s. m. ol-t'ul a côr-

te de Hespanhu, um artigo muito alte-

ctuoso e lisongeiro para a 'nação por-

tugueza.do qual destacanms os seguiu-

tes periodos:

. :Honra de novo com a sua visita

a côrte de Uespanha, agora em San

Sebastian, o mouarcha portnguez I).

Carlos de Bragança. Deixando s. regen-

cia d'aquelle estado a sua esposa,a for-

mosa rainha D. Amelia, cujas altas

qualidades são notei-ias, dispõe-se l).

UMlUH a j'wrcorrm- algumas córtes cu-

ropeias, começando, como é natural,

pelo. de lívspnulia, que, além do ati:-

cto vea-dmleit'ameute l'raterual que une

ns duas rouca familias, o que é e deve

ser historico, tem com Portugal com-

munidade do interessch

:áejn beu¡ vindo entre nos l). Unr-

los de Bragança, cuja viagem só póde

contribuir para. estreitar e consolidar

as amiguvcise excelleutos i'olnções,que

existem entre :ts «lua-i cortes c os dois

governos. D'cssc fim, o d'csse seguro

rcsultado,até pedir auxílios o coopera-

ções,nb-mlutamento (lesuecossarios, vao

uma distancia iuliuíta que só a lcvían-

dade da imprensa republicana portu-

guesa e hespanholn, é capaz de esque-

Ccr levada pelo odio cego,qtic professa

ás instituições tnonnrchicas. I

Seguudo telegraunnas particulares

do San Sebastiana. m. el-rei teve aco-

lhimento o mais alfectuoso e sympa-

thico por parto do. população e de to-

dos os representantes oiliciuss. No_ ban-

quete do paço tt'ooai':ttnso brindes

muito cordeaes entre cl-rci c a rainha

regente, sendo notavel o brinde dirigi-

do pelo sr. conde de Macedo ao sr. du-

quu de Tomou, ministro dos negocws

estrangeiros,brindnndo á prosperidade

e f'rntcrnal intimidade entre ns duas

naçõcsirmãs e amigas. As illutninações

forum deslumln'antes. A multidão ac-

clamuva calorosnmente el-re¡ todas as

vezes que elle appurociu as janellas do

(decidam-mma. No dia »l devia s. m. al-

moçar no paço partindo em direcção a

Paris ás 4 horas da tarde.

[Cl-rei deve chegar a Berlin no dia .1

de novembro. De Paris irá a Londres.

O ¡cortveuto t ¡it-'nasceram

-A França está-se preparando para

prestar as ultimas honras por meio de

funeraes solemnCs, ao subiu que tantos

beneficios fez á humanidade. E em-

quanto se fazem preparativos, não ful-

ta quem se pt'coccupe com o destino

tino que terá a grande obra de Pas-

teur. Segundo parece, pném, a con-

tinuação da obra do Pasteur, a de es..

tudos e investigações no "os para des.

cobrir o remo lio das doenças actual.

-- A Bella Som'entina. não é cria-

da do um cura! Não é rapariga que

adormeça quando um corsario de 'l'u-

nes lho paira Itu. visinhança. Nunca sa

histe do Lido. por isso não sabesudif-

ferença que vai de perseguir um bar-

co a nbordal o.

-- Ajoelha-te e dá graças a &Theo-

 

    

  

 

    

  

   

   
  

. homem que colnhatia a morte, e o ho-

mente consideradas como incuraveis,

está solidamente assegurada, graças

no espirito singular de solidariedade e

de amor .a sciencia que Pasteur soube

d'aquella gloria, consagrava ao velho

um coração de filho.

Pode dizer-se que Pasteur morreu

rodeiado de dedicações uuieas. Os seus

jovens collaboration-es eram como o pro-

longamento d'essn admiravel familia,

esposa, filho e filhas,que hoje choram.

«A posteridade começa na frontei-

ra» dizia um dia Alexandre Dumas.

Para Pasteur principion no coração da

França. Mas a dôr da patria tem o seu

coco para além das fronteiras e o luto

que nos fere muitos outros attinge.

Não é só Paris que estremeceu de dôr,

é o mundo..

A iusurreição de Ca-

brs.-Em Chicago, onde os separa-

tistas cubanos contam grandes simpa-

thias, porque n'aquella capital abun-

dam os partidarios da doutrina de

Monroe, houve uma numerosissimu

  
   

    

   

  

  

   

  

                                                          

   

   

  

   

           

   

  

   

    
   

  

    

  

 

  

 

O Instituto Pasteur parece com-

pletamente um convento, não pelo seu

aspecto architetonico, mas pelo genero

de vida que n'elle se passa,e convento

é chamado pelos homens de scieneia

de Pariz. Todos os discípulos de Pas-

teur que alii trabalham parecem-se

uns com outros, como monges de um

mesmo mosteiro. Todos usam a bar-

ba toda: todos técm o mesmo ar de

desprendimento pelas cousas mundo-

nas; todos vivem modestamente para

poderem ceder a maior parte dos seus

vencimentos á obra commum, isto é,

ao Instituto, ou antes convento; todos

trabalham infatignvelmente no lab0›

ratorio pensando só nas investigações

ou nos estudos que lhes foram incum-

bidos. Dir-se-hia que Pasteur fundára,

não um Instituto, mas uma Ordem de

religiosos, que ao entrarem n'ella re-

nunciam as vaidades humanas e traba-

lham com afliuco no laboratorio, para

levarem cm seguida a longas terras,

aos paizes infestados pela peste, pelo

cholera, ou pela febre amarella, o bom

exemplo e o re-.nedio. O espirito de

cmnmunidade dos discípulos de Past ur

é, em verdade notavcl. Occupam-se

mais da honra do convento que da pro-

pria notoriedade. Cousa rara em ho-

mens da sciencia. nâo sabem o que

são ciumes nem rivalidades. O despren-

dimento pelo dinheiro parece sor n sua

divisa. Duclaux, o sub-director do Ins-

tituto, vence 4:000 francos por anno

(SUOÉlOOO) e d'estos 4:000 francos ce-

de ainda 1:000 (200;500'J para o refei-

torio dos estudantes. Roux, o aperfei-

çoador do sôro anti-diphterico, vence

10:000 u. (acontece), tuas d'esto st.

larlo destina 3:000 fr. (600;5000) pa-

ra o augmento do fundo commun do

Instituto. Da cana fundada por Pas-

teur formam parto bactoriologos expe-

rimentados e estudiosos, e investiga-

dores como Roux,Metchnikoif, Calmet-

to, etc. Como se vô, Pasteur não só

foi grande pelos descobrimentos que

rcaltnou, mas tambem pelos discípulos

que soube formar. O sou Ingar do su-

perior do convento será agora occupa-

do por Duclnux, membro da Acade-

mia das Scioncnts c professor do chi-

mica biologira na Sol-bonito. Para. o

lugar de sub-director paSsará o dl'.

Roux. A proposito dos tuneraes, dizem

os jornnes estrangeiros que o cadaver

to foi transportado de Garches para o

instituto Pasteur, achando-se exposto

na sala da bibliothccu qu.:~ foi trans-

formadn em uma especie ,do capella

ardente. Velam o athaúle varias ír-

Inãs de raridade. A entraria ,lo publi-

co foi permittula no dia 3, desfilando

por diante do ataiile miluaz-es de pes-

am“. A fachada do lnStltuto a¡ reves-

tidu. de pituuos negros o crepes, assim

como os candieiros da illnmmação pu-

blica, na rua em que esta oi Instituto.

miuistrativa. Pronunciaram-se caloro-

sos discursos em favor dos rebeldes

cubanos: leram se cartas de varios se-

nadores, governadores e cidadãos im-

minentes, em que antecipadamente

adher'em ás resoluções que se tomarem

na asse'nbleía, e esta approvou por

nnanimidade uma preposto em que se

pede ao governo dos Estados-Unidos

que reconheça como belligerantes os

insurrectos de Cuba.

- Acaba de circular na Havana

uma terrível noticia, infelizmente cou-

firmada. Perdeu-se em Cayos Colora-

dos, defronte das costas de Mantas, o

cruzador hcspnnhol (th'stobal Colon.

Segundo parece. esse navio de guerra,

commandado pelo capitão de fragata

Toca, encaluou nos referidos recifes,

perdendo-se completamente. Dos tri-

pulantes faltavam apenas tres, igno-

raudo-se se morreram afogados ou sc

conseguiram salvar-sc. O Clristobal

Colon, (til-tatãlllüítllo como de 2.“ classe,

era de ferro e de typo egual ao, do

Conde de Vcnadita. Foi construido em

Cadiz e lançado ao mar em 1887. A

lotação era de 1:152 toneladas, a ma-

china polia desenvolver uma força de

1:500 cavallos e tinha uma velocidade

de 14,60 nós. Podia armazenar 19?

toneladas de combustivel. Tinha cinco

canhões de 12 centimetros e de syste-

ma Hontoria, sete de menor calibre,

uma metralhadora, e dois tubos lança-

torpedos. A tripulação era de cento e

oitenta c sete homens.

-- Os insurrectos foram batidos

em territorio de Sancti Spiritus, rece-

bendo um terrivel castigo. No dia 24

de setembro, uma colnmna, comman-

dada pelo tenente-coronel Rubin, al-

cançou no Potroro de las Varas, um

importante nucleo de Hibusteiros, cujo

ntuuoro se calcula em 23000. A colu-

mua tinha 700 soldadm e a força rc-

bultle compunha-se das guerrilhas de

Sanchez, Castillo, Luyas, Periquito

Perez e do muluto Logon. Os comba-

tentes encontraram-se nas ímme lia-

ções do referido potrero e, apezar da

superioridade numerica do inimigo, o

tenente-coronel Rubin atacou-o imme-

diatarnente. A lucta foi renhidu, con-

seguindo afinal as trepar; desttlojar os

rebeldes das suas posições. Não obs-

tante estarem convenientemente cn-

trincheirados, tiveram de fugir, ds¡-

xando no camp-r «10 mortos. Os feri-

dos, cujo munero não se pode precisar,

são bastantes. Morreu o mulato Logon,

que tinha grande prestígio entre a

gente do côr. Ficaram feridos Sera-

phim Sanchez e son cunhado Peña.

Ambos combatiam na primeira fila,

animando os seus partidarios. As for.

ças militares tiveram 14 feridos, entre

os quites o tenente-coronel Rubin, que

recebeu uma baila na coxa esqumclu.

Felizmente o ferimento não é grave.

Dn-sc grande importancia a este

combate pelo numero de inimigos ven-

cidos e pelas posições que elles ooou.

pavam. Os soldados bateram-se com

inexcedíval valor.

-- Treze homens da guerrilha de

Seraplmu Sanchez apresentaram-se,

armados, ás auctoridades militares,

_ pedindo indulto. A7 medida que au-
Mns nenhuma orvatura humana fo¡ gmentn o numero de soldados hespa.

melhor do que elle. Bastava vel-o pus- uhoes, :tu-;menta tambem o dos rebel-

sar para o comprohcnder. .-'tqneljes des, a pedir indulto,

que, nrn dios de scssõcs :tendo;i›.ions,

viam Pasteur, :tppoindo :to braço do

genro, marchamlo lentamente, no at-

truvessur o pnteo do instituto, não po-

diana, embora não o conhecessem, dei.

xar do dizer:

-- Aquelle homem que all¡ me é

alguem! Até na simplicidade d'elle hu-

vin uma auréola.

E quando se ouvia dizar em voz

baixa.

«E' Postem-l» toda-3 as cabeças se

descobrinm. Sundown-se esse grupo

venerando e commoventel o grande

;a 'Ji

D'u n hello artigo que o Tampa_ pu-

blicou ácarca de Pasteur, Neonapr

os seguintes bellos periodos; t

.Os discípulos diziam d'elle. '3'

tão bom homem, !ao meigo! Excepto

no trabalho. Então é todo vontade e

commando. l i

Era o Chefe, n'umn palavra. Todos

esses manos-bos que o seguem, unidos

pela. nus-ima dedicação e pela tuasma

Í a lu-tirnçlo _os Ducluux, os Chamber-

_7 land, 0:; Metohnikof, os Roux, os Unl-

mcttes, o: Uhnutomesse-tollos esses

:caçadores de. bacilos, esses monges de

l bacterinlogíu, esses cuvalleiros do mí-

croscopê..›, que destruiran um dia o cho-

lera, como demoram a diphetcrin e

a raiva, esses pastorianos seguiam nu-

ciosamentc Com o olhar o mostre, quan-

do elle lhes examinava os trabalhos ou

as tabellus, onde inscrovinm as suas

observações. Assim cru. Napoleão na

presença do seu estado-maior. Um fran-

zir do sobr'olho n'um julgamento.

-- O 'limas recebeu de Chicago

um telegrammrt, que interessa á Hes-

pztuha. _Segundo o correspondente do

referido periodico, 'Ike Tribune do Chi-

cago publica uma curiosa collecçño de

cartas, esotiptas por 19 governadores

de outros tantos Estudos da republica

norte-americana. Todas se referem á.

questão da independencia de Cuba e

todas foram cscríptas em resposta a

perguntas formuladas por um cemité

de pessoas que sympathisam com os

rebeldes da grande Antilha. Onze d'es-

ses governadores declaram convenien-

to e opportuno o reconhecimento da

belligeraucia ein favor dos separatis.

W

- E não tc faltaram Os pés, só teceu a Pietro, nada. hn de novo. Lam-

com a ideia (las bastonadas? bras-te do Pietrillo, que foi o teu so.

-- Tenho carrith descalço e por bre-carga, quando vieste da Dalmucia,
mais de uma vez as nossas montanhas e que suspeitaram mais tarde de ter

da Calabrin; não me faltam os pés por ajudado a roubar a filha de um se-
siutilhantes bagatellasl under ?

-- Todos teem o seu fraco; e eu -- Lembro-me d'elle tão bem co-

bem sei que o teu é o medo dos turcos. mo da fome que sofi'remos! O maroto
Bem asperas são as tuas serraniaspuas só comeu macarrouidurautea viagem-

dizem por ahi que os tormentos que os e bebeu o lacrima-christi que perten,
turcos fazem sotfrer aos christãos são cia ao conde Daltnnte.

meu¡ "OVO, que,

.,...,._,-..

vivendo á sombra

  

 

reunião, presidida pela auctoridade ad- '

   

de flores, sobre o qual assentam um

colleirínho do mais vivo escarlate, o o

gorro de veludo, in ficava um gnu lo-

leiro no serviço do qualquer nobre.

Depuis de ter observado por mui-

to tempo os exercicios que faziam ao

longe alguns sultimbtncos, voltou as

costas :i praça c cxpoz o rosto á brisa

do mar. Um sentimento dc prazer lhe

illuminou imuiealiatnmsnte a physic-

quaudo te vês em segurança no canal.

O marinheiro olhou de revés para

a imagem do padroeiro e respondeu:

- Mais necessidade tinhamos das

azas do teu leiio que dos favores do

santo. Só imploro S. Janeiro quando

rebenta a tempestade.

-- .Isso é lá. cotntigo, meu carol

Quanto a mím,uão tenho fé. n'cssc san-

to. las então deixando ficar nas un'tos

“0 "l“: e POUCO depois abraçou um mn- dos turcos, o teu barco e a tripulação?

riuheiro do rosto trignciro, vestido co n -- Fomos avistudos por um c ›rsa

desalinho, o que trazia o gorro usado rio entre Stromboli o a Sicília; mas

pelos da sua profissão n'aquolle mar sor~lhe-ia mais facil dar caça :to fumo

classico. Foi o gondoleiro que fallen de um vulcão, que alcançar o tneu bur-

primeiro, exprimindo-tc nn suave lin- co em tempo de sirocco.

guagem das ilhas. _... E não tiveste melo?

-- lã's tu, Stefano? Ouvi dizer que -› COSpettol Queria ser n'aquelle

tinha! caldo ¡lv-S 'mim d'a-iuelles din- momento um cnvalleiro do S. João de

bos da Bril'lJJl'ln¡ empregando-tc a dis- Jerusalem e ter por bato) um¡ am-

por flores q :e lqgo refrescavas co n us gante ga e a de Mali¡ t, para poder 00m-

proprias lagrimas. bater poa honra da ohrtstaudttde! Fui

O marinheiro respoindeu no diale- perseguido mais de tres horas c de tão

cto aspero dos calabrczes. papo que podia veres caras dos pentes!

  

 

  

  

   

 

   

  

bem terríveis! - Pois, coitado! o brigue Anto-- I r . ~ J-- Por minha fe! Pod) o homem mo passou-lhe por cima da barca como
deve restgnnr-se com os males que aP um senador por cima de uma mosca.
sorte lhe depara; além disto fiz um -- De sorte que a pobre gente foi
contracto com o confessar e ajustámos dar um passeio até ao fundo. . .
que todas as calamidades acoidentaes '

l
.- O pobre rapaz atravessava a

que eu sofi'rer, servnno para substituir Giudccca com um estrangeiro que ia
as pentteuctas que elle me der. . . já para a cgrcja do Redcmptor; a proa

vós que as bastoundas podem ter al- do brígue tocou no costado da barca,
gun¡ presumo.. Mas deixem J-uos de eoi- e desfel-a como se fosse uma bolha de
sas. Como vai Int) cá por Vetíeza'rltguo cscuma.

fazes tu nos canoas, 00m um tempo - Como vai o teu patrão, Gino?

assim, pOIB conservas sempre nova a Parece-te que obterá o que anda a re-
tua camisola? querer no sentado?

- Faço todos os dias a mesma -- Olha; de manhã banhos-se nas

coisa. Ando com a gondola, do Rialto aguas do Gmdecca, e agora faz o mes-

para a Gindeocn. d: S. Jorge par: S.w _ mo que os nobres: passeia no Broglio.

Marcos; de b- Marcos para O Lido, e U marinheiro viu um grupo de in.

do Lido para casa._ i divíduos, que passeíavam debaixo das
_. Aqui entre nos; não bn. nada' _ sombrias arcadas do palacio do Dogs,

de novo a respeito da republica.? Não_ logar onde, áquella hora só podiam
se teem afogado udalgos, nem enfor entrar pessoas prevdegiadas.

cado judeus?

-- A não ser a desgraça que soon (Genoma.)



tas cubanos. Alguns afiirmam que os

Estados-Unidos ' teem 'direito á anne-

xação da 'ilha de Cuba; cinco recusam-

se a intervir na questão, não se dando

sequer ao trabalho de responder.

ton, governador do populoso estado de

Nova-York, e Mac»Kinloy, o celebre

auctor da reforma aduaneira em senti-

do proteccionista, e que é actualmente

governador do _estado de Ohio. Os dois

referidos governadores, politicos, mui-

to influentes na grande Republica, di-

zem que elles nada teem que vêr com

a questão de Cuba ou com qualquer

questão internacional. Um d'clles de-

clara que sustenta essa opinião, cin-

bora o imminente estadista inglez Gla-

dstone tenha dito repetidas vezes que,

no seu juizo, o parecer dos princi paes

magistrados com respeito á questão da

autonomia da Irlanda era de grande

peso e podia exercer decisiva influen-

cia no desenvolvimento do conflicto.

Entre os governadores que advogam

o reconhecimento dos belligerantes ou

a annexaçâo da ilha de Cuba figuram

Mr. Alteged, do Illinois, e Mr. Evans,

da Carolina do Sul.

- Telegrapharam da Havana em

1 do corrente: t

Ha quarenta e oito horas que aqui

reina um violentissimo furacão. As

chuvas são torrenciaes e tão fortes,

que ninguem se recorda ha muitos an-

nos de coisa egual. Ainda não se sabia

de_ prejuizos.

Acaba de sahir o V:lpt')i'~CU¡'l'Ul0 de

Hespanha. Hontem dcinmou a partida

por cansa do violento temporal que

reinava. N'esse vapor seguiram com

des-'tino a Ceuta, os autonomistas Ta-

mayo, Bravo, llethancourt e _b'ajardm

importantes personagens oe bantiago

de Cuba.. Um facto que chamoua atten-

çño foi o de irem apenas despedir-so

d'elles dois amigas, embora as aucto-

ridades não tivessem prohibido os

cumprimentos das pessoas que o de-

sejavam fazer.

- O general Martinez Campos

chegou sem novidade ao districto de

Santa Clara.

›- São cinco os cruzadores que

estão em serviço nas aguas de Cuba:

Rei/no Mercedes. Jorge Juan, Conde de

Vcnadüo; Isabel 11 e ¡ri/'unica Isabel.

Provavelmente vão ter o mesmo des.

tino o Afonso X11, cruzador de 1.ll clas-

se, e o Marquês de la Ensenacla. de 3.'

- Do Carcel-\Iodelm de Madrid,

seguiram para Ceuta os seiitenciados

da. ilha de Cuba que, recentemente des-

embarcaram em Santander. Entre cl-

los figura o jornalista mulato Juan

Gualberto Gomez, cciidcmnado a vin-

te annos de presídio por ter capitanea-

do uma guerrilha insurrecta.

-- lhe World, do Nova York, pu-

blica um telegramma de Gicnfnegos,

noticiando que na embocadura do rio

S. João, desembarca-ira uma expedição

que mais tarde se juntára com as tro-

pas do chefe Rololf. Diz se quo essa

expedição trouxera duas mil e qui-

nlientas espingardas e grande quanti-

dade de munições.

Morte de “missioná-

rios. -Telegrammas de Blantyre

noticinm a morte do bispo anglicano

Maples. Afogou-se com um compa-

nheiro de viagem nas aguas do lago

Nyassa, a. 12 de agosto. Um outro

missionario inglez, o padre Atlay, foi

morto pelos indigenas em territorio

portugnez. Provavelmente foi um epi-

sodio da lucta travada ha 15 aunos

pela Universitie's Munioii, de que o

morto fazia parte, com os negociantes

e caçadores de escravas do Nj'assa-

land. Estes, e especialmente a tribu

dos gas, terror do Nyassa, teem tam-

bem-feito muitas razzias ao longo da

fronteira do territorio portugucz, al-

guns 300 kilometres na margem orien~

tal do lago Nyassa, entre os ¡russos-

sões nllenn'is do norte c as iuglezas do

sul. O padre Johnson publicou no _fli-

mcs uma carta em que narra detalha-

damente a sangrenta façanha em que

foi morto o missionario Atlay.

O Pupn.-Um despacho de

Roma diz que o Papa recebera domin-

go ultimo tres jornalistas italianos,

representantes (lc um jornal de Tu-

rini,reunindo25:000 liras (4:50033000(

para o Dinheiro de S. Pedro. Leão

XIII, que estava de excellente saude

c na melhor disposição de espirito, cle-

clarou que nunca recebera tantas de-

monstrações dc dedicação e de afieoto

á cansa do papado como durante as nl-

timas festas realisadas em Roma. Um

dos jornalistas quiz referir-se á questão

da conciliação, dizendo: «Apesar da

lucta contra a Igreja, certos libernes

continuam fallando na probabilidade

de uma conciliação com o papado.›

A isto disc Leão XIII:

.Mim jámais deixei. de dizer-lhes

que é precisa uma condição essencial:

o restituição de Roma e o reconheci-

mento absolnto de todos os direitos da

Santa Sé.) Leão XIII disse ainda aos

tres jornalistas que é com Dinheiro de

S. Pedro que faz reparar e conservar

o Vaticano no estado em que se acha,

e subsidio muitas igrejas e escolas no

Oriente, a fim de as não deixar passar

para as communidsdes schismaticas

que pretendem que ellas voltem á an-

tiga união. A _

Zorrilla. -- Em Valladolid

effectuou-sc uma imponente manifesta-

ção em homenagem a ,Zorrillm no dia

28 do mez passado. A s dez horas da

manhã, saiu da casa da 'camara um

brilhante cortejo cívico em que toma›

ram parte representantes de diversas

corporações, os vereadores e todas as

anctoridadcs. N'um carro ia a meza e

a cadeira, o tinteiro e pcnna, e o bus-

to do insignc poeta. O cortejo dirigiu-

sc ti rua Fray Luis de Granado onde

foi descerrada uma. lapide em que se

lé:--/fquz' nasceu o cura-'nerds poeta .

José Zorrilla. Amzo de 1817. Por ci-

ina da inscripçâo vê-se, em baixo re-

levo, o busto do poeta, em marmore.

Cálstello de WWIitCem-

ber'g.-Um professor de Dresde,

lid. Gurlitt, encontrou, nos archives

de Neimur, varios documentos, pelos

qnaes se sabe que, em 1503, o grande

artista alleinão Alberto Durezo pintou

a fresco a abobsoa de uma capella e

as paredes de dois salões 'no castello

de Wittemberg. Os frescos da capella

estão, infelizmente, destruídos, mas ba

grandes esperanças de encontrar inta-

Íctos os dos salões, sob a camada de

Entre estes ultimos figura Mr. Mor- cal que os cobre. O grão duque de Sa-

xoniu Weimar communicou as noticias

de Gnrlitt ao imperador e brevemente

começarão no castello de Wittemberg.

que actualmente serve de quartel, os

trabalhos de investigação.

Passeata-0 governo fran-

cez deliberára que os funeraes de Pas-

teur fossem feitos a expensas do Esta-

do, coin a solemnidade de fuiieraes na-

cionacs. O ministro da instrucção foi

pessoalmente a Garches. a fim de par-

ticipar á viuva do glorioso bactereolo-

gista as resoluções tomadas pelo go-

verno, que quoria igualmente que a

inbnmação sc verificasse no Pantheon.

A familia de Pasteur exprimiu, po-

rém, o desejo de que a inhumação se

fizesse no Instituto Pasteur, sendo im-

mediatamente concedida a auctorisa-

ção necessaria. Como n'aquelle Institu-

to se tem de construir uma capecie de

mausoléu para. receoer os despejos do

illustre sabio, o corpo será depositado,

no dia dos funeraes, na sepultura de

familia, no cemiterio do Montmartre,

depois dos ofiiciaes religiosos resadcs

na igreja de Notre Dame.

O naufr'agio do cr'n-

zador ¡COIOIID.-Em um pe-

queno espaço de tempo a. Hespanha

perdeu tres cruza'lores: o Reina Re-

gente, o Sanches Barca'ízlegut' e o Co-

lon. São tres desastres, devidos a cir-

cumstancias eapeciaes, mas que o pu-

blico hespanbol attribuc a impericia

dos ofliciaes da armada nacional. O

naufragio do Colon produziu nos ani-

moa a mais dolorosa impressão e é ge-

ral o movimento de indignação em

Hespanha contra os ofiiciaes não só

d'este barco mas de toda a marinha.

Este movimento de indignação não se

baseia em sólidos fundamentos, mas

tomou tal generalidade que a propria

imprensa pede que se faça um inque-

rito rigoroso sobre as causas origina-

rias de tantos e tão terríveis sinistros.

Santa. Thereza. _Santa

Thereza, a que a egreja celebra a 15

de outubro, a que recebeu a beatifica-

ção de Paulo V, a canouiSnção de Gre-

gorio XV. e de Urbano VlII o titulo

de doutora da egreja, até ahi recusado a

outra pessoa do seu sexo, dizia:

Ay que larga es esta vida!

Quo duros estes destiorrosl

Esto. carccl, y estes hierros

En que ol alma esta metida!

»Solo esperar la salida

Mo canas. um dolor tilo fiero,

Que muoro por que não muero-

( ) ioriialiñiuo p a. r' i-

siense..--Um collaboratior da Rc-

vitc Encyclopcdlque, Albert Cene, pu-

blicou ob o titulo de Vida. Liderar-ia,

n'nni dci ultimos numeros d'aquella,

um artigo dcv-éras interessante ácerca

do jornalismo parisiense. Interessante

e. . . lcornprmnettedor.

Du. leitura d'csse estudo conclue-se

que uma boa parte dos joruaes de P-i-

riz, em vez de pagar aos seus redacto-

res, sâopagos por ellesl Está visto, ex-

cepção feita dos jornalistas do nome

que' luctam tenazmeute contra essa

concorrencia perigosa e que se fazem

pagar proporcionalmente á reputação

de qluc gostaria. Em já conhecido do

pnblÉicc que as acções financeiras das

mais importantes folhas se acham ar~

rendtiidas a agencias especiacs que, por

meio d'esse importante orgão de pu-

blicidade, lançam certos valores, ata-

cam outroa, cuja baixa lhes convem,

e exercem uma verdadeira chantagc

contra as eiuprezas industriaes que

lhes não pagam os cncomios. Desco-

nhecia-se, porém, que as outras secções

de caracter menos commercial se acha-

vam da mesma fôrma alugadas a in-

dividuos que teem uni interesse qual-

quer em as explorar para fins diversos.

Assim, por exemplo, um aspirante

a deputado, e que, para se impor, pre.

cise de uni jornal que exponha as suas

idéas e lhe proteja a candidatura. eu..

tende se com o director de uma d'essas

folhas e, por um tanto por Inez. tem

ás suas ordens a primeira pagina para

escrever o que lhe parecer. A secção

de criticas theatraes é, frequentemen-

te, alugado. a. rapazes que dispõem de

meios, e desejam frequentar os palcos

com a mira em aventuras galantes.Se

continuassemçs, era um nunca acabar.

JL suíenc¡n.-Spencer pu-

blicou, na Fertuightly Review, um ma.

gistral artigo defendendo a sciencia

dos ataques d'aquelies que api'egoam

a sua, bttiicarom. O illustre philosopho

inglez demonstra que a anctoridade da

scienciu tem segmentado de um modo

pi'odigioso e que ninguem lhe pôde,

actualmente, contestar com sincerida-

de os seus resultados positivos. Termi-

na af'ãrmaudo que a sua veracidade e

o seu credito augmentarño cem a mar-

cha do tempo e o progresso das con-

quistas scientificns. Eis um dos trechos

capitacs d'esse artigo, refutaçâo de um

livro publicado por Mr Bnlfour:

«Desde o dia em que os padres da

Clialdea começaram a registrar os ecli~

pses, os conhecimentos astronomicos

tornaram-se de dia para dia mais exa-

ctos e mais extensos e os movimentos

celestes são hoje tão perfeitamente co-

nhecidos quo uma passagem de Venus

ou uma occultação de Jupiter pela lua

se produzem no momento annuiiciado.

O mesmo acontece em outras scieucias.

As previsões do chimico attingiram

perfeição tal, que, prevendo a possibi-

lidade' de um composto desconhecido,

gostando de certas prepriedades. elle

não hesita em formal-o, creando assim

uma substancia que não existia antes

d'elle. . . Conduzida pela sciencia, a

humanidade chegou do boomemng ao

canhão de cem toneladas, da canôa

tulhada n'um tronco d'arvore ao pa-

qucte transatlantiCo, dos caracteres

pintados em pergaminho ao jornal que

tira 20:000 exemplares por hora. E',

pois, superfin dizer que a sciencia

preside hoje ao desenvolvimento de to-

das as nrte's da vida.›

.vliiieii'o e di'rtnuttur'-

g0.-U proprietario das minas de

ouro da America do Sol, o arobi-mil-

lionarío Bai'nato, não contente com a

gloria que lhe proporcionam os seus

milhões, aswira a fazer-se applaudir

como anctor diametico. Com esse in-

tnito, tomou por collaborarlor a Had-

d'm Chambers, um dos auctores da

obra ingleza Fatal Card. Barnato fez-

se acompanhar pelo seu collaborador

a Pariz, d'onde se dirigirem a. Londres

trabalhpndo sempre para não perder

tempo. A estreia da nova obra deve

constituir um dos grandes aconteci-

mentos da vida theatral na capital in-

gleza. A peça será no genero das de

Alexandre Dumas, filho. A acção pas-

sa-se na Africa do sul. Toda a vida da

colonia apparecerá com grande colori-

do e verdade. O personagem principal

será a encarnação de todo uni povo de

trabalhadores, figura symbolica reves~

tida de uma aureola de sublimidadc.

Espera-se um successo com esta peça.

Tambem, se fôr preciso claque, decer-

to nâo faltará dinheiro ao rei do ouro

para a comprar.

'Peri-¡vel explosão. --

No passeio de Santa Maria de la Cabe-

za, em Madrid, ha uma fabrica de fun-

dição, onde occorren uma grande des-

graça. Dentro d'um dos fornos, tinham

sido introduzidos para fundição' mui»

tos projectis iuuteis e de icarregados,

entre os quaes algumas ballas de ca-

nhão. A alimentar o fogo d'esse forno,

occnpavam-se dois operarios. De repen-

te, dentro do forno, explosiu corn grau-

de estampido uma das ballascanhão,

que se suppunha descarregado e os cs-

tilhaços, sahiudo pela bocca do forno,

alvejaram um dos operarios. mutilan-

do-o de uma maneira horrivel. A inor-

tc foi instantanca. O outro operario,

que se tinha distanciado para acoendcr

um cigarro, ficou tambem ferido n'uma

coxa, mas levemente. Todo o lado es-

querdo do peito da primeira victima

desappareceu, bem como os braços. O

cadaver fazia horror. O infeliz tinha

48 annos, era casado e deixa filhos. A

familia ficou na maior miseria.

Aloucura.. -Endoideceu em

Munich, onde era director do Theatro

Real, o maestro Hermann Levy, con-

siderado como o mais habil director de

orchestra do mundo e o que nielliorl

comprehendeu e interpretou as subli-

mes creações de Beethoven e de Wag-

ner. Levy esteve em Madrid, na prima-

vera de 1894, dirigindo uns concertos

exclusivamente consagrados aos dois

grandes mestres allemães.

Morte d'am cabo de

guerra. japonez.-Noticiam

dc Londres a morte do tenente-general

Yamugi que dirigia as operações do

exercito de oconpaçño no sul de For-

mosa c que tinha alcançado sobre os

insurrectos indígenas da ilha as victo-

rias de Chan~Hovae Taiwan-Fon. Suc-

cumbiu a um accesso de febre.

No B 'aziL-O El lntpar

cial insere o telegramuia seguinte:

(Em consequencia de terem sido

preferidos na camara. violentos discur~

sos contra a. sua politica, o presidente

da Republica Brazilcira, di'. Prudente

de Moraes, retirou-sc da cerimonia or-

ganisada para inhumar no sepulcliro

definitivo os restos mortaes do antigo

presidente general Floriano Peixoto.

-- O presidente da Republica deal

ao ministro plenipoteuciario da Italia

a certeza de que serão examinadas as

reclamações formuladas pelos subditos,_

em consequencia das offensas por cl-

lcs sofi'ridas. Esta declaração do dr.

Moraes é o resultado d'uma euei'gica

nota ofiiciosa dirigida pelo gabinete

do Quirinul ao do Rio dc Janeiro»

ñIedouho ternporal.-|

No dia 5 do inez corrente desabou so-

bre Madrid uma. medonha trovoadal

que principiou ás cinco da tarde e aca-

bou á tneia hora sobre a. meia noite.

Cairam varios raios. mas apenas um

d'elles matou um peqneiiito que anda-

va a brincar nas escadas d'um predio

da rua do Tres Becos.

liaphael I.-O famoso ex

matador Lagartijo, que ha dias par-.

tin de Bilbao, onde teve uma recc-l

pção de primeira ordem, disse a al-

guns amigos que, dentro de alguns

dias, inatará no Romeral, ou na praça

de touros de Antequera, um touro de

annos, dos da sua ganaderia, para ob- ,

quiar d'essc modo Romero Robledo, a

quem muito estima. Na lide, ajudarão

Raphael seu irmão João e outros ton-

reiros. A corrida será á porta. fechada,

mas Lagartij ) fará grande numero de

convues aos 1).¡ng08.

l)aquete russo erica.-

lhado.--Dizeiu de Sebastopol que

o pnquete russo Ílzarewna, naufragara

na noite de 1 do corrente, proximo

do pharol de 'I'askankont, abrindo um

rombo na quilha. De Odessa foram cuo

viados soccorros. Não houve v_§ inias.

Ingles. ter-ra. e 'Fur--

quin.-Um despacho publicado nos

jirnaes estrangeiros unnunoia que che-

gara n diante da ilha de Lemuos, á. en-

trada dos Dardancllos, dezesete navios

da esquadra britanuica do Meditei'i" -

neo. Esta manifestação de forças, in-

teiramente inopiuada, tem causado vi-

va emoção nos centros ofiiciaes ottoena-

nos. Parece que este acto da Ioglatciu

ra se relaciona com a questao da Ar-

menia. Tres outros navios de guerra, o

Royal Sovareign, Resolution e Speedy

receberam ordem para se abasteccreiu

de carvão, dirigindo-se em seguida pa-

ra o Mediterranea.

Os eae-activos¡ de (lille-

rentes exercitos.-Uiu jor-

nal francez apresenta a seguinte esta-

tistica sobre os effective:: de diversos

exercitos da Europa em tempo de paz...

ai' mada: '

A Russia tem actualmente em ar-

mas 858:OU0 homens, isto é, D solda-

dos por 1:000 habitantes.

A Allemanha tem 580:000, ou 1:3

por 1:000 habitantes.

A França, 512:(JOO, ou 10 por

1:000.

A Austria-Hungria, 380:000, ou

9 por 1:000.

A Italia, 300:OOO. ou 10 por 1:000:

A Inglaterra, 2:30:000, ou fl por

1:000.

A H .apanha, 1Ufl:000, ou G por

1.000.

A Belgica, 31:000, ou 8 pot-_1:OJO.
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Situação viticola e oinicola.-Vão

quasi em fim as Vindimas d'este anno.

'l'ivmnos colheita precoce e as chuvas

violentas e abundantes da primeira

zena d'este mez não favoreceram a qua-

quinlidade. Tivemos uma colheita to-

tal. pouco maior do que a do anno pas-

sado. A p/tyllo;cera. que tem avançado

muito os seus desastres, e o mllditt,

que destruiu completamente as uvas

das vinhas que não soffreram regular-

mente os tratamentos anti-peronospo-

ricos, reduziram muito a colheita que

foi abundante á nascença.

Agora tratem os viticnltores de ir

escolhendo as cepas que hão de ser en-

xertudas; não propagar us castas que

desavinlutin ou produzem pouco e pôr

de lado as que soffreui muito de mil-

dt'it. Os estudos enologicos não estão

feitos no nosso paiz, mas ha indicações

que é necessario não desprezar.

E' bom tambem terminar as surri-

bas para na novas plantações; as sur-

ribas de terrenos seccos devem ter pe-

lo menos GU centimetros de profundi-

dade, e as snrribas de terras frescas

podem Comentar-se com 40 centime-

tros. Nas vinhas que foram muito ata-

cudus de mildlu. é conveniente fazer no

fim da. vindima um tratamento anti-

peronospm-ico, para favorecer o atom-

pamcnto. Tem-se reCommcndado para

este tratamento o uso dos pós com ba-

se de sulfato de cobre. Estes são os

primeiros trabalhos depois de conclui-

das as vnidinas e feita a viuifieação.

O verão correu sem chuvas e o calor

intenso de agosto apanhou as uvas

pouco adiantadas em maturação e pas-

ou. grande quantidade. Esta circums-

tuncia exige cuidados dos lagareiros,

e por isso, alguns d'elles teem feito o

desenguce da uva., operação que só em

casos excepcionaes nós approvamos,

por deixar, quasi sempre, o Vinho cha-

to c deseuxnbido. Um mosto bem equi-

librado deve ter 80 010 de agua e 20

010 d'assuoar; este mosto deve produ-

zir um vinho com 12 010 de alcool.

No paiz hu muito o costume de

prolongar demasiadamente as curti-

mentais; o melhor é tirar o vinho quan-

do ao glcucoiuetro se vê que todo o

assucar foi reduzido; isto é, quando o

vinho está feito ou o gleulometro mar-

ca o. As boas viniíicações exigem que

a uva. seje. esmagada logo que entra

no lagar; que haja immersâo comple-

ta da parte solidu na liquida durante

toda a fermentação, e que se tire o vi-

nho logo que o glcucometro marque o.

O commercio de vinhos continua

desanimado. Os preços baixaram con.

sideruvel nentc; muitos, que quizeram

especular, fizeram uma má Operação;

o não consta. que tenha havido com-

prua d'iuiportuucia na propriedade.

Estamos (581105 de que o commer-

cio não fara cstc nuno preços tão ele.

vndoa como na colheita de 1894. Al-

guiuas lagarudas teem feriuentatlo ir-

regularmente pelo excesso de calor. 3'

cedo para se avaliar da qualidade dos

vinhos que d'estes mostos, resultem,

mas nota-se uma,c/talesa, u'alguiis uma

nilstringeucia e ii'outros nun gosto ex_

tranlio, desugrudavel,

Estamos, pois, em presença d'uma

colheita que não é abundante, e para

:i qual não njipui'eceui por cmquanto

compradores. A qualidade não é fina,

mas crtãcuos que haverá rasoaveis mar-

cus CUllllllBl'Clllle. O nosso mercado de

vinhos dc consumo é o Brazil, Este

mercado esta mau para nós. Podero-

inos exportar pelos preços que corre-

ram no unno findo, continuando os

hespanhoes a vender por tão intimas

cotações? Pensem ii'isto os viticnltores,

que vale a pcna. Com aguas-ardentes

pelo, preços actuaes e co-n os vinhos

caros, é imposschl vender no Brazil,

tal cimo alli se acha o commercio.

Por emquanto não ha preços; nós

descjaremos quo os viticnltores não fi-

quem desanimudOS, pois estamos con-

vencidos de que este aurio não serão

pagos os vinhos como o foram na cam-

panha prece lente.

O alcool-_A Associação Commer-

cial do Porto dirigiu ao governo re-

presvntaçõcs e fez pedidos para. que

fome alterado o preço do alcool, que é

elevado para liencticiaçño das colheitas

do Douro. Agora que se falls. tanto

para ahi em vinho falsificado, veem-

nos á ideia se-a aguardentaçño feita

para preparar segundo 0 uso ou para

conservar Os vinhos, não será. tambem

uma falsificação, como se consideram

os segundos vinhos, feitos com agua

e assumir com bagaço fresco, produc .

tos que dão, por transformação, o al-

cool ethilico. Mas deixemos este as-

siiuipto das falaiürações, que tem sido

tratado menos bem, e limitcino-nos a

aflirniur que o vinho do Porto preciso

dc alcool, c para se favorecer o com-

mercio dos vi hoc, devo ser barato.

A aeeessidade de alcool barato.

para o preparo dos vinhos finos, nãoé

cguul para os vinhos de consumo oi'-

dmnrio; para estes dove-tw dillicultar

o cominei'cio dc alcool e favorecer os

estudos cuotcclinicos que apurem os

preparo:: cspeciacs que exigem estes

vinhos para serem velldidos puros e

frescos. Tome o governo conta das exi-

gencias d'estes dois ramos commer-

ciacs e resolva um direito differencial

que sei-á applicado segundo o destino

que tiver o alcool.

Parece, porém, que o governo re-

solveu não fazer dictadura para alte-

rar a lei do alcool, o que nos não pa-

rece rasoavel depois de ter feito tan-

tas dict'iduras absolutamente iniprofi--

cuas e inutcis.

Em França tambem vce uma grun-

de lncta contra um projecto que esta-

beleceu o monopolio e elevou os direi

tos. Tem levantado grandes protestos

de lavradores c coinuicrciautes.

Entre nós deseja-se muito o abai-

xamento de direitos do alcool hcspa

uhol de vinho, por ser bom para o

preparo de todas as marcus, mas o go-

verno parece que nada faz, e faz mal.

As vinhas da. Figueira. - Quem

vae, pelo caminho de ferro da Figuei-

ru', pela linha que segue para Lisboa,

passando o Mondego, encontra* uma

extensa margem d'este rio completa-

mente coberta de vinhas, em terrenos,

d'antes alagadiços e em grande parte

cobertos de arroz. Percorrendo ao .ella

região, iniaginamo-nos transpoüados

á Hollanda, onde os barcos _cruzam

por entre os campos semeadas.

Estas vinhas são muito formosaR,

n'ellas abundam as castas brancas,

mas o mildiu persegue com ardor a

producção que nasce sempre abundan-

te. Applicase muito o caldo bordelez,

com vantagem. Esta cultura parece-

nos muito lucrativa: limitadissimo cus-

to de producções, baratos granjeios

annuaes e producção de certa abun-

dnncia. Tem havido um certo descuido

na escolha das castas a propagar, pois

nos parece que algumas d'ellas são

anneiras e outras pouco productivas,

mas os terrenos, ainda assim, estimu-

lam as mas cepas que se acham plan.

tadas. Passamos alli em época de viu-

diinas; era uma alegria; vimos barcos

que transportavam as uvas cortadas,

tal era a abundancia de canaes, que

dividia os estreitos talhões.

A pbylloxera tem iá feito alguns

estragos, e pareceu-nos que não havia

aignaes de lucta nem trabalhos de re-

canstituição. Finalmente, ficámos ma-

ravilhados. Quem vê aquelle extenso

campo tão cortado d'agua, julgacse

n'um prado; não acredita que haja all¡

vinhas; pois ha-as e muito boas, de

certa elevação de producçao e dando

um vinho, que, se não é fino, dá um

bom paladar e tem sido apreciado no

Brazil.

Vinho de passas.-A Belgica está

fabricando muito vinho de passas. Foz

este auno, em maio, um tratado com a

Grecia, pelo qual são admittidas na

B lgica, sem direitos, passas de uvas

levadas em saccos de 100 kilos ou em

barris de 200 kilos.

Calcula-se que 100 kilos d'estas

passas produzem 240 litros de vinho

com a graduação de 9,5 a 10 graus, e

pelo preço de pouco mais de 20 réis o

litro. O governo publicou ultimamen-

te um decreto elevando os direitos de

consumo sobre os vinhos produzidos

de passas.

A fabricação artificial dos vinhos

tem tomado grande desenvolvimento

em varios paises, e não se encontra

meios bem efficazes contra. ella. A Bel-

gica, com os seus vinhos de passas,

dispensará os vinhos naturaes que cos-

tuma importar? Os franoezes já re-

ceiam que este paiz mande taes vinhos

para o norte da França.

0 fermento na viniñcação.-A fer.

mentação alcoolica representa o pa-

pel mais importante da vinificação,

Por ella se transformar o assucar em

alcool, em acido carbonico, em glyce.

rina e acido succinico. Esta fermento..

ção tem origem n'um fermento ou ba-

cteria e este fermento é conhecido vul.

garmente pelo nome de levedura, pe.

queno vegetal, cryptogama de ordem

inferior, só visivel ao mycroscoPio,

Esta levedura acha-se espalhada,

no ar, em fôrma de poeiras tennissi-

mas, e deposita-se á superficie dos ca.

chos em quantidade variavel. segundo

a época do anuo e as condições meteo-

rologieas. Sendo um vegetal, precisa

materiaes nutritivos, azote, acido plios

phorico, e hydratos de carbono, e o

uiosto do vinho contém estes elemen-

tos. Precisa tambem respirar, e obtem

oxigcnio do ai' e do assucar.

O meio acido é dos mais proprios

para a vida do fermento, por isso o

niosto cousticue para elle um excellen-

tc meio de viver. A temperatura deve,

ao mesmo tempo, ser conveniente pa-

ra a propagação do fermento; muito

elevada anuulla-o. A experiencia tem

mostrado que a melhor é entre 25 e

30 graus. Todas estas condições exis-

tem no uiosto; parece pois que todas

as lagaradas deveriam fermentar livre-

mente, o que as vezes não suecede.

Muitas vezes as uvas levam para

o lagar varios ferinentos de fórmas va-

rias,que prejudicam a vinificação,trans-

formando o assncar em acido luctico,

butyrico, etc., e dandc; ao vinho qua-.

lidades desprezíveis.Nas regiões quen-

tes falta acidez, onde certas bacterias,

differentes da alcoolica, se desenvol-

vem bein. E' preciso' remediar este

mal, para nao perder a lagarada, jun-

tando ac mosto acido tartarico.E' tam-

bem preciso regular a temperatura pa-

ra não afrouxar a fermentação.

O cominercio annuncia a venda de

leveduras cultivadas on seleccionadas;

são fermentos das melhores varieda-

des, obtidos por meio de culturas,mui-

to aptos para dar vigas, ás fermenta-

ções dos mcstos. N'estas condições os

outros fermentos ou bacterias de má

qualidade são abafados pela força dos

ferimentos alcoolicos. As experiencias,

feitas até hoje, d'estes fermentos arti-

ficiaes teem dado bom resultado, e nós

aconselhamos os nossos leitores a que

os emprcguem para obterem boas fer_-

mentaçõcs quando receicin de' não as

verem correr desafogadas.

O papeldos fermentos é de primei-

ra ordem na boa vinificação. Cumpre

pois ao vinicultor dar-lhes vida, pro-

pagar os bons e inutilisar os maus.

Muitas vezes os vinhos apresentam de-

feitos que só são provenientes do fu-

brico. Cumpre pois tomar o maior

cuidado.

Os violao.: ñ'ancezes. ›-- A França

consome dos seus vinhos, em garra-

fas, perto de 50:1)00 hectolitros, e de

vinhos em pipas, mais de dois milhões

dc hectolitros. E' sobretudo a (Alrirondc

que fornece a maior parte dos vinhos,

mas tem-se observado uma certa dimi-

nuição no consumo. Para o estrangei-

ro. n França experta muito, principal-

mento para Inglaterra, Allemanba,

Republica Argentina; mas tambem ul-

timamente se tem notado um certo de-

crescimento nos negocios. E' por estas

'razões que cs franceses se rctráem

nas compras aos proprietarios e deixa-

ram de vir ao nosso e a outros paizes.

Não se indicam razões para explicar

este plienomeuo.

O black -rotn-Esta terrivel crypto.

gama fez este auno muitos estragos, e

os tratamentos cupricos, ensaiadas con-

tra ella não merecem a _epprovaçño de

viticnltores distinctos. Mas nós vimos

um talhii'o de vinha abandonado em

vista dos estragos da phylloxera, ta-

lhão que produziu e vingon muita

uva, ser completamente devastado pe-

lo black-rol; e uma outra plantação, ao

lado, eollocada nas mesmas circums-

tancias, mas tratada com o caldo bor-

delez, a 4 ou 5 kilos de sulfato de co-

bre s 2 a 3 kilo de cal viva, foi tam-

bem atacada, salvando-se, porém, toda

a uva. Os tratamentos foram feitos em

meio de maio e em fins de junho, e

poucos eram os bugos atacados pela

cryptogama. Que concluir d'este caso?

Que os tratamentos cupricos são

efiicazes contra o Black-rat, visto que

as vinhas estavam situadas no mesmo

terreno, com a. mesma exposição, e for-

madas com as mesmas cepas.

F. d'Almeida e Brito.
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Magro, velhinha, toda curvado,

-Cara de rugas lavada em riso,

A pobre cega, junto da estrada.,

Lembra uma santa que anda. exilsda,

Mas que vao perto do Paraiso.

Apoiadinha no seu bordão,

Apenas ouve passar alguem,

Logo a. ccguinha lhe estende a. mão,

E, em voz magoada, diz com cocção:

Pelas almi'iilms de quem lá tem.

:t4

.Para as saudades om qse hoje vivo,

(Calla-tc, filhol filha, soccgal)

não era facil achar motivo

.De tanto sonho, tão suggestivo,

Como o podido da pobre cega,

Quando olla falls., não sei que é isto,

Não sei o encanto d”aquella voz!

E's feiticeiraçpobre de Chi-isto?

-Sombras orrantcs, qiie então avisto,

Almas que eu amo-dizei-m'o vós!

Sim, porque ouvindo-a, logo aoudis,

E, uma apoz outra, fitase-me todas. . .

Quero ir comvcsco. Serei feliz!

Almas, levas-mel Mas vós fugia. . .

Ai! muito tardam as nossas bodasf

á¡

Pomba saudosa, quc amavas tanto,

E's a primeira que ea entrevejo.

Os mesmos traços. O mesmo encanto".

Só tens os olhos roxos de pranto_ . _

Pomba saudosa, que eu já não bmjo,

Em vão te quero prender no¡ braços,

Florir os olhos no teu olhar.

Escapas, fogos aos incus abraços,

E apenas ficam, pelos espaçoa,

Os tens suspiros, a aspirar. . .

#

Alma que moras no Ideal perdida,

Tambem tn desccs á. claridade,

Mas a voz perde-se n'um gemido

-Voz que era o sonho do meu ouvido

Quando eu te ouvia. . . na mocidade,

tu

Uma. creança. Como cevoaça!

0 olhar ingonuo procura o meu.

Depressa foge. Mas, quando passa,

A minha infancia-botão dc'gmça,

Abriu de novo... fechou... morreu;

à:

Triste, seguindo-as, eis de improviso

U amado vulto de minha irmã,

Nem uma. phrase... Nem um sorriso...

Como vao longe! Mal a divisa...

Adeus, alminha côr da manhã!

S

Depois, a olhar-mà, toda se ¡ábli'iiá'

A Avó querida, que me euibauou,

Na sua aureola quasi divina.,

Au mesmo tempo que inc illmnina,

Lembra o que eu era. .. chora o que eu sou!

a'

.ancioso e pallido, um rosto amigo

Pausadameuto surge por tim.

Mou Pac, espera, que eu vou comigo!

Dorniom sete anuos no teu jazigo,

E tu não dormes...--vela.s por mim!

Não passa. uni dia sem que me amparesl

Ho o tou frio me dá. calor!

llei-do emballar-tc, se me (lixeiras,

Que jd é tempo do rcpoisares

No travesseiro do meu amor.

Mas elle afastase do repente.

Dobaldc chamo: mou Pas! meu Pael

Aos meus ouvidos, saudoaainento,

Maguadamentc, longinquamente,

Ecco ou suspiro, responde um ai!

a

Ai de quem vivc, partido ao meio,

Entre dois berços e o cemitcriol

Cega! tu fallas... e brota um veio

De agua corrente, dentro do seio

Q io tinha sêde d'uin refrigerio.

Engano apenas esta visita?

Divino engano, que me consola!

A tua boca seja bemdital

E, como sabe o amcr que a dieta,

Nunca. regeites a minha esmola.

Com ella as maguas não t'as adoço. . .

Vá, pobresinlial bcin pouco él

Em paga, reza-me um padre-nosso,

Reza, ceguiuhal já. que eu não posso. . .

Deus ha do ouvir-te, porque tens fé!

Chamci-te pobre“?l Doida ironia!

Essa pobreza... tomara a ou!

Cliamei-tc cega? Negra heresia!

Essa cegueira. . . quem in'a daria,

Mais a bondade, que Deus te deu!

Pobre é minha. alma, que foi roubada!

Falta lhe o ciro do coração!

Era boni rica. . . Ficou sem nada!

Delta-lhe a benção-«ii desgraçado!

Dzi~lhc a esmolinha d'uma oração!

Cega ú minha alma, doce mendigo!

Nem sol, nom lua. . . Cegou de vez.

Dil-th o teu braço! Que ella to siga!

Coin tantas pedras o chão iatiga...

Feliz, se visse, comotu vC-s!

Qusiuoz Rissmo.

*M
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Amo o vêr a faco tua,

cercada do ostrellas mil,

brilhando, ó formosa lua,

em limpith céu do anil!

»Amo o fulgor das cstrcllas,

quando vou, sniiiuho, \'êl-au

brilharam na solidão!“

3, por noites de magia,

om ti busco, de poesia,

torrontos de inspiração!

Astro das noites formosa,

quem deixará. de to amar?

.Sinto um arroubado gôso,

n'estas noites do luar!

-Teu meigo clarão me inspira

a cantar em aurea lyru

ternas eudoixas do amor!...

Da tua face a belleza

me falls com mais certeza

de existencia do Senhorl

Tu nie pareces, ó astro,

quando te mostras sem véu,

ser lampada de nlabastro,

pendente do azul do céu.

Então os meus pensamentos

clevo e, n'esses momentos,

uasi da terra não ou!

Bica a ti minh'alma preza,

ao vêr, ó lua, a belleza,

com que o Senhor te doton!

Doce inspiração me ahraza

em estos de casto amor,

se das estrellas se casa

o brilho com teu fulgor;

quando o teu brilho fogueira,

n'essas noites de janeiro,

mais bello vejo fulgir;

quando a tua luz tão grata,

tão formosa, se retrata

n'um brando lago a sorrir.

Quando n'esse aéreo, trilho

te começas a mostrar,

gosto de vêr o tou brilho

a reflectir-sc no mar.

E, n'esscs brancos penedos,

ou por entre os ai-vorcdos,

amo o vêr o tou fulgor;

teu fulgor, todo' poesia,

que restituc a alegria,

a. quem só vive na. dôri

Parece quo aos tristes fallas,

formosa, n'um ceu dc anil,

quando se veste do gallas

a natureza em Abril!

-Amo então essa belleza

e do anotar da natureza

admiro o grande lpoder;

ou quando, lá no orisonte,

por dc traz dc altivo monte,

vais tua face oscondcrlm

E, quando em lago sereno,

ee vê um barco a hoiar

e se escuta o som ameno

d'um tomador a cantar,

eu esqueço as aniarguras,

ao vêr as aguas tão puras,

que o remo então faz bolir,

que, brandamonto agitadas,

parecem gotas douradas,

que vão do remo a cairl

Nas meigas noites de estio,

quando vás brando a correr

tão suavemente o rio,

onde te estás a rever,

quando a fonte além mnrmurs

e o rio váe com brandura

deslisando o seu crystal,

como é formoso rolando

e, com tua luz, mostrando

palhetas do sureo install!, _ _

Quando, por noites formosas,

ostentas suave luz

e a soltar canções saudosas

o tou brilhar nos conduz;

quando, em campos de esmeralda,

ou da montanha na falda

se reflecte o teu clarão;

entao, de vêr-te, mais pasmo

e, cheio de enthnsiasmo,

pulsar sinto o coração!

Quizera então ter a sorte

de por ti amado ser;

e buscára com transporte

os teus segredos saber!

-Se ou fosse dos escolhidos,

a, quem pagas ais sentidos

com sorrisoii, só dos teus,

em ti buscára as venturas

o, esquecendo as amarguras,

só por ti eu crêra em Decal_

0hl sim, crôral E, quando os lume¡

no cóu to estão a cercar

e a briza gratos perfumes

váo pelos bosques levar,

quando nina nuvem ligeira,

branda, subtil e fogueira,

nos escondo o tou clarão;

.. ,assado reajuste vejo.
ser essa nuvem desejo

e mirar-te a face então!

Eu então te perguntam

muitos segredos dos teus,

Como ahi to collocára

a potente mão de Deus!

-N'esses felizes momentos,

olhando os tens movimentos,

quizcra então descobrir,

sem medo, longo do mundo,

esse segredo do profundo

do ton formosa lnzirl_

C, se-acaso me pudosscs

teus segredos revelar,

te pedira, me quizesses

tambem comtigo levar

por esses campos cthcrecs,

para saber dos mysterios,

que a noite nos occultou!

Gozando do tou sorriso,

antevera o Paraizo,

para que Deus nos ereoul

Teu mar veria e teus montes,

rios, lagos e vulcões

e, percorrendo horisontes,

soltára puras canções!

Tous segredos conhecendo

c o mundo todo esquecendo,

te quizera contemplar!

-Do céu rogrlra ás saphyras,

me dessem sonoras lyras,

para n'ellas tc cantarl_

Mas o meu enthusiasmo

onde me leva“?l Não scill. . .

Quando em ti, ó lua, pasmo,

dos astros desprezo a lei!

Desprézo as leis das distanciasl

Vou por aóreas estancias,

sem d'essas leis me lembrar!

Vou, na minha fantasia,

es arrojos do poesia,

pela noite, procurar!

Que importa do a sciencia

ao homem a inspiração

e que elle, por sua essencia,

seja o roi da creação?

Quo importa? Sempre humilhado

e no pó, sempre roiado,

ha dc na terra viver!

-Quando espera feliz sorte,

la vem do improviso a morte

os seus projectos tollicrl-

O

Perdoa, perdoa, ó lua,

o arrojo do trovador,

quo, ao mirar a faco tua,

se cnleva com teu folgorl

-Mas, ó astro, sc não deixas

de ouvir minhas tristes queixas,

de onvu' os suspiros meus,

um favor tu me concede:

«para animar-mc despede t

de ló. um raio dos touslln

Então, por ollo, animado,

tudo, tudo esquecerei

o o tou fulgor tão amado

n'esta lyra oantaroi!

E, nas noites de socsgo,

sem ter a mais nada a ,a ,

do que no tcn puro fulgor,

camara a belleza tua

o, ao cantar-te, o meiga lua,

eu louvaria o Senhor!

Ilcm quizora, c'o astro bcllo,

dedicar-to uma canção!

-Mas, que importa o meu cabelo,

sem ter de vate o condão?-

Sb posso amar-te a belleza

c, a. sos com minha. tristeza,

n'estas noites de luar,

enchugo meu trite pranto,

já que n'esta lyra 'um canto

não posso á las entoarll

Russa na Qlunsog,
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Extraordinario! O que se passa no

pair., esphacelladas todas as liberda-

des, perdidas todas as esperanças de

remedio, mortos os brios de uma na-

ção que foi o pasmo e o assombra do

mundo inteiro, ie e profundamente

triste, profundamente desolader, 'não

é menos extraordinario de baixezae

de pusilanímidade!

Fraco de forças ede recursos, quer

supor o estrangeiro, que nos admira

o sangue lrio com que suportamos tan-

to, que o povo portuguez, o bravo po-

vo d'outras horas, que rasgou os ho-

risontes da luz á civilisaçâo elevou

até ao continente negro os eccos do

seu grande nome, é! tambem fraco de

caracter e fraco de consciencia.

Pobre paiz, perdido até no concei-

to dos estranhos, que sorte, que tortu-

ras,que inlelicidades lhe reservou para

agora o infortnnio! Vexado, opprimi-

do, enlameado, gasto, quem o levan-

tará mais do estado a que chegou?

Convence-se, a final, toda a gente,

de que somos uma raça degenerada.

Descidos aos derradeiros degraus do

aviltaiuento, nem sequer já temos um

pouco de dignidade, restos de antigos

brios, para sacudir o jugo aviltante

que nos domina!

0 que isto é, não sabe ninguem di-

zeI-o. O que se vê, é que está. no poder

um rancho de corvos que nos suga to-

das as lorças e nos rouba toda a vida,

que nos esmaga e nos arruina, que

nos opprime e nos mata, e que não Iia

meio para expulsaI-os d'alli sem um

exl'orço de maior grandeza, que arras-

to tambem na onda quem, contra a

vontade unanime do paiz, os sustenta

á frente dos negocios publicos.

Por toda a parte a desordem e o

arbítrio, por toda a parte a licença c

o crime. Eis no que se cifra. toda a

obra nefasto do governo. E nâo ha

quem se levante e o expulso, c não ha

quem o encliote do poder!

l'ixtraordinario, pois não é?

-- A rainha, que é antes de tudo

patriota, enviou á viuva de Pasteur o

seguinte tolegianima:

ul lumprc-me assegurar-vos quo tomo par-

tona vossa dôr. Unindo-me hoje ao luto que

fere a França inteira, junto oe meus senti-

mentos o os testemunhos da minha profunda

admiração a todos os que, do mundo inteiro,

cercam a memoria do admirava! gonio que

I'leiis acaba de chamar para si.--.›lmeliu,

rainha do Portugal.

EI-rci, que chegou a Paris no dia

do funeral do illustre academico, tee-se

representar no cortejo funebre pelo vi-

ce'almirante Teixeira Pinho, seu aja-

dante de campo. Sua magestade man-

dou depôr uma corôa sobre o leretro

de Pasteur. A dedicatoria collocada

nas fita era a seguinte: «A Luiz Pas-

teur-El rei de Portugal..

-- Houve hoje conselho de minis-

tros parcial no ministerio da fazenda.

Estiveram alli reunidos em demorada

conferencia os srs. presidente do con.

selho e ministros dos negocios estran.

geiros, marinha e obras publicas.

-- A questão do porto de Lisboa.,

resurge outra vez com exigeucias no-

vas do empreiteiro e do seu goVerno.

Confirma-se a noticia que dei de que

o arbitro de desempate nas questões

entre o governo e o empreiteiro, e que

é um extrangeiro, concordou por com-

pleto com a avaliação das indemnisa-

ções feita pelo arbitro escolhido pelo

empreiteiro, sem sequer usar da atten-

çâo para com o perito por pai-te do go-

verno portuguez, de lhe ouvir o laudo

e os argumentos contradictorios. O

governo traucez reclamou tambem, e

ahi tem o paiz a fallada resolução que

á questão deu o governo d'eI-rei nos-

so senhor.

-A mala da Índia trouxe noticias

* importantes i'iccrcu. da revolução des

'nativos contra os europeus e contra

o governo portuguez. Por falta abso-

luta de tempo, limite-me a dar-lhe as

informações que pude obter do rela

torio que expediu o governador da Iu-

dia ao ministro da marinha.

A causa foi motivada por não se

lixarem os soldos. O governador tele-

grnphou ao ministro da marinha para

os regular, mas não obteve resposta

definitiva por espaço de duas semanas.

l) governador já tinha lretado um na-

vio da British india para o transporte

das tropas quando se declarou a revol-

ta. Diz-se que os bottos, sacerdotes

gentilicoii, tinham aconselhado os ma-

rathas a que não seguissem para Lou-

renço Marques, pois não era da sua

vontade que elles fosem. A verdadei-

ra causa, porém, foi a dos soldo, dei-

xando estes ao arbítrio do commissario

régio em Moçambique. Os soldados,

que eram vigiados e estavam incom-

munioaveis, revoltaram-se á meia nou-

te. Armaram-se, equiparam-se e sabi-

ram do quartel, arrastando um corne-

teiro e espancaudo os que não queriam

tomar porte na revolta. Seguiram os re-

voltosos para Ribandar e d'ahi para

Marsella, onde fizeram alto, continuan-

do depois a marcha para Sanuelim.

D'aqui mandaram um emissario pediu-

do perdão e que os não mandassem

para Moçambique. A' sahida do quar.

tel dispararam tiros. Junto do monn.

mento a Añonso de Albuquerque,foi en-

contrado moi-to um soldado cliristão.

Alguns jornaes manteem a infor-

mação ha dias dada com relação ao

novo governador da India, e que se-

gundo essas folhas será o sr. Raphael

de Andrade, que já n'outra occasião

desempenhou aquelle mesmo cargo.

No ministerio da marinha, porém,

não dão grande fé a essa informação.

Todavia o sr. Raphael de Andrade

tem andado em uma roda viva atraz

dos ministros, o que faz suppór que

de alguma coisa trata aquelle ollieiol

com os homens do governo, ou vice-

versa. Tambem ouvimos que o sr. Ra-

phael de Andrade irá no_ Zaire como

commaudante de bandeira, e até essa

versão e podíamos considerar como

semi-odicial, porque a onVimos em

boa. fonte.

-- Sua magestade a rainha regen-

te de Portugal telegrupbou a sua ma-

meuto dispensado ein San Sebastian a

seu augusto esposo.

~~ Em decreto dietatorial publica-

do ante-hontem no Diario do Governo,

determina-se que a brigada de arti-

lheria de montanha seja segmentada

com duas baterias, que serão designa-

das-_terceirm e-quartm As baterias

terão em tempo de pa:: c em tem po de

guerra, a composição indicada. respe-

ctivamente, nos quadros n.° IO e 11,

que fazem parte do plano de reforma

do exercito, apprOva'lo por decreto de

6 de outubro de 1884. Os oliiciacs

das duas baterias serão tirados do es-

tado maior da arma c o commando da

brigada de montanha será exercido

por um tenente coronel ou major.

- Foi addiado no Supremo Tribu-

nal Administrativo o julgamento de

aggravo, em que é aggravado o Minis-

terio Publico da Relação .e aggravaute

o sr. Antonio Joaquim da Costa Tor-

iuuims s «anuais aii mui

A Fabrica de Fund¡-

ção do Ouro, tem ú venda,

const :tidas nas suas ollicinas:

Ui'fia inachina de vapor com

condensados, systems. RIDER. com

valvula d'expansào variavel pelo

mgulador, para a força de .32 ca-

vallos eñiectivos. e

Uma machine. de vapor loco-

movel semi-lixa. liorisontal. svstc-

ma PAN'l'IN da força util de“8 ca-

vallos.

Mais uma caldeira liorisontal,

em bom uso, systems. PAN'l'lN,

do. força de 8 cavallos.

De construcçào estrangeira, ven-

de uma machine e caldeira verti-

caesi. em bom uso, da força de 6

cav'aIIOs, e uma caldeira vertical.

de conducta movel. d-.i l'orça de 5

res, na qualidade de administrador da cavallos, tambem em bom uso;

massa faIIida do sr. conde de Moser.

_ DO estrangem ,em o homo de vidativos, ou a dinheiro á vista, ou

se estar preparando uma intervenção

collectivn a exercer. contra o governo

brazileiro com o lim de obter satisfa-

ção ás reclamações apresentadas pela

França, Inglaterra e Italia, reclama-

ções que ainda se acham pendentes.

- O Rocket, couraçado americano.

entrou hoje no Tejo por volta das 3

horas da tarde.

-- Constava hoje que o sr. minis-

tro da marinha instára no ultimo cou-

selhe pela compra de um transporte de

guerra; mas que os collegas lhe tinham

recusado os necessarios creditos para

aquella acquisição. E' até onde pode

chegar o descredito d'um ministro!

- - Está no Tejo o paquete Portu-

gal, sabido a :3 de Bordeus, de viagem

para Dakar, Rio de Janeiro, Montevi-

deu e Buenos Ayres. Aquelle navio

traz de França, em transito, ?50 pas-

sageiros; afóra duas mil toneladas de

mercadOrias diversas.

›-- Reuniu hoje no ministerio da

marinha a commissâo do codigo de

justiça militar. Na ausencia do sr. vi-

ie-almiraiite Teixeira de Pinho, que

acompanha el-rei na sua viagem e que

ó o presidente da commissao, dirigiu

os trabalhos o sr. capitão de iragata

Joâo Betto. 'Proton-Se do referido co-

digo e da elaboração d'um regimento

disciplinar para a armada.

- Foram hoje julgados no supre-

mo tribunal (de justiça os autos crimes

de conllicto negativo de jurisdioçâo

entre o tribieual militar e o tribunal

do 2.° districto criminal de Lisboa,

sendo requerente o sr. Carlos França,

alumno da escola medica de Lisboa.

O tribunal resolveu dar como coupe.

tente o 2.o districto criminal. Foi re-

Iator do processo o sr. conselheiro

Abranches.

- A Empreza Iusulana odereceu

o vapor Vega para o governo utiIisar

no serviço 'da repatriaçào das tropas

que estão em Lourenço Marques.

._ O sr. Franco de Mattos vai re-

querer autboriisaçâo para lazer estudos

em Lourenço Marques de uma doca

para carga e descarga de navios por

conta de uma Companhia, ou por con-

ta do governo, conforme o estipulado

na concessão. .

- Assegura-se que a rainha re-

gente uâo assignará nenhum decreto

dictatorial, lizmitaudo-se a assiguar o

expediente.

- Houve Iiontem uma conferencia

entre varios ministros na presidencia

ds conselho, por causa dos negocios

da India e Timor, e outros assumptos

coloniaes e de marinha.

- Comqnauto o decreto sobre a

nova reforma do recrutamento militar

esteja já assignado, e fosse já appro-

vado o regulamento respectivo, toda-

via guarda-se ainda a maior reserva

sobre este ass-umpto. Façam ideia so-

bre o que ahi virá. Preparem-se para

tudo o que possa haver de peior.

mo navio que transporta aquella força,

como capitão de bandeira o sr. Ra-

phael de Andrade e como immediato

o sr. Nunes da Motta.

-- Chegou a Benguella a commie-

são de engenheiros conductores que toi

para os estudos da linha ferrea no sul

dc Angola. Em Benguella houve de-

de congratução ao governo.

-- A canlaoneira Rio Lima recebeu DO

Que tudo vende por preços con

a pi'asos.

_Porto '7 de outubro de 1895.

"llllJ UÃWCÍÍÍE" miilílõiílc

do sr. Dl'. João Carlos Freire

Tlieinudo Rangel. no Porte,

mudou se para a rua de S. Joao

Novo. Il.° 9.

 

TRICYGLE

VENDE-SE um solido e leve e quasi

neve, por preço rasoavel. Carta a

Manuel Pereira da Cruz, rua de Jesé

Estevam, Aveiro.

Mm

SAL

 

JOSE EDUARDO DE CAS-
TRO, vende nasua marinha ex-

cellente sal velho a 10:500 réis ce.-

da moio.

VENDE-SE

 

M balseiro, bom e bem feito. pa-

ra fazer vinho, que deita 8 a 10

pi pas.

Tambem se vende um bonito

centro de meza e duas l'ructeiras,

tudo de jaspe, proprios para casa

de jantar.

Dirigir a José da Silva .Sereno

-Anadia.

 

AVEIRO

ntonio Baptista Lobo, leccimiis-

ta oll'iciali'nente habilitado, avi-

sa os srs. estudantes de que vai abrir

aulas de mathematica, historia e

geograpliia e di 2.“ parte do curso

de sciencias naturaes. podendo tam-

bem ensinar frai'icez e iiiglez. Tu -

do. segundo o plano da nova refor-

ma da instrucçào publica.

Pode ser procurado em sua ca-

sa das 10 da. manhã. ás 4 horas da

tarde.

Pode egualmente leccionar es-

cripturaçao e contabilidade com-

mercial, por partidas simples e do-

bradas. /

"'iiíiiu'iiii iiiiiiiiiii. '

E.“

PRAIA D'ANCORA

ENIPHEZA

CANNAS AFFONSO Bt O.“

  

MARCA REG] STADA

tirando exploração de productos do 'sp

cticinios. Manteiga do puriseimo leito, fabri-

cada pelos mais modernos processou.

N. 3.--Esta manteiga entra no merca-

--Vâo para a India 500 praças do do para combater a ruinosa e perigosa. con-

exemho da metropoie_ Seguem “O mea. corroncia das margarinas estreiigeiras, e dos

productos innl fabricados no paiz, vendendo-

so por um preço altamente vantajoeo para

o publico.

Garantia escrupulosa no fabrico, o na pu-

reza do producto, eis o ideal d'osta empresa.

Pede-se aos nossos consumidores que se

ncautellem com as imitações das marcas,

d'outras emprezas.

Deposito em Lisboa na Calçada do Mar-

quez d'Abrantes, 8, á. venda nos Grandes

monstroções de regozijo publico. A Armazens do Chiado e em varias mercearins.

authoridade mandou um ¡elegmmma No Porto, Rua das Flores, 124, e nas princi-

paes mercearias, confeitarias e lojas de cha.

Em Aveiro no estabelecimento do sr.

mingos Pereira Guimarães, rua de José

em Adea communicaçào telegraphica Estevam_

para alli aguardar ordens.

- Sabin bontem de Lourenço Mar-

Todos os pedidos devem ser dirigidos a

ques para Bombaim, com escala por CannasbAÍfOllSO 455 C.“

Moçambique, a canhoneira Quanza.

- Largoai ante-houtem de Ponta

Delgada para Lisboa a cauhoneira Açor

-- Tambem largou ante-homem

do porto da Praia a Gruiné o transpor-

te Salvador Correia.

- Chegou ante-hontcm a Malta o

couraçado Vasco da Gama. Este navio f"

não vai a Timor.

JNàPÍMLÊQEL...,

AS HEBNIAS

(RUPTURAS)

As pessoas aii'ectadas d'estu terrivel ei¡-

midade, vivem n'um perigo constante se

não usarem um apparelho-funda perfeita-

- Véeeiu tt caminho de Lisboa a mente apropriado para as rupturas dc que

corveta Afonso de Albuquerque e a ca- padoccui. Uma. funda impropria sua Cuicam_

nhoneira Rio Lima.

- Diz-se que o governo está re-

solvido a augmentar a marinha de

guerra.,comprando alguns transportes,

canhonsirns e um cruzador de moder- e perigo,

no typo, cujo custo parece não será iu- bernias(rupturas),dll'lgl-VOS(30111

t'erior a 1:000 contos. Ainda agora é toda. a (eonihesuçn á. casa es.

que se resolve! Pasma a gente de tan-

ta iuercia.

Y.

ÕASA DE MODAS

LOPES DE SEQUEllll li Golll'illillll

23:), 237, 289, 291,293-RUA DO OURO

LISBOA

ANNUNÇIQê
____--_

-

    

BOTE

”ENDE-SE uni muito veleiro, de ex.

v cellente cometrucçãoe optimamente

aparelhndo. Quem o pretender dirija-

gestads a rainha regente de Hespenha, se a Manuel Pereira da Cruz, rue de

agradecendodhe o &Eectuoso acolhi- José Estevam, Aveiro.

da ruptura de quo se solfra, faz com que

esta se desenvolva e se torne n'uma ruptura

escrotul e até mesmo epiplosa, o que ocea-

siona atrozes sotl'rimentos o as vozes a morte.

Se querela livrar-vos d'esse incommodo

seia qual fôr o estudo de vossas

peeialista em apparellios orthopedicos e fun-

das, de Camillo Martins dc Araujo, o qual,

com verdadeiro c profundo conhecimento

d'esses males, vos l'ai'á. e applicará. fendas

de sua especialidade, que cnraru

n. iuuitos e pi-cservarão a outros do

perigo OLD que VIVOID.

Não contiuidír esta.

casa. com outra. 135ml. é

a segunda, ao cimo da rua de D.

Pedro, 141, proximo s Uaucella Velha; leia-

se na tuboleta o nome do

CAMILLO MARTINS D'AIZAUJ'O

13011.0

'TT-'NOVIDADE Li'rriáiiiiit'izi '"

navalha/is
(versos)

por Adolpho P'ortellu

   

Edição de .luso lhslos-l'iua lini'rell, 73-75-

Lishoa. A venda ein todas ss lii'iariiis.

Prego 500 réis
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1893, liabilitou n'esta OPOCL. em di

0 Cellcgio de S. Bento está situ

a satisfazer por completo, sendo de no

,1 ' e . a

Innsiiuini'se todos as disciplinas

Lyceus, ensina-se gymuastica, musica,

B
_,_M_..__.....__....._....-............ .-.4, ,.,

Pos DE KEATING

POS DE KEATING

POS DE KEATING

ñcazes. Exija o publico uno :m lulas
A 

265. .IIITA DIS S. 1;¡AZ

BSOLUTAMENTE 'inn/¡busiiiospara os animam dinner/ines, são iril'al.

liveis na (Ie-"iil'lliijÍllJ de parasitas e insectos nas suas dill'ercntcs pli -

ses. Em resultado da .grande venda que teem estes pos em todo o

mundo, numerosas iinitacões npparccem ;'i venda o que são inel

(
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ARO, 278-P()R'PO

Este importante estabelecimento, inaugurado em outubro de

l'l'ereiites disciplinas, '165 allmmosv
obtendo todos excellentes classificações nos seus exames.

ado n'um dos lugares mais iiygienicos

e aPriniveis da cidade do Porto. O edificio em que est-á. iiislallado, é de molde

tar que, por muitos annos, esteve n'elle

iiistallada a casa de saude do medico Ferreira.

Recebem-se aInuiiios internos, semi internos e externos.

do Curso Complementar dos liyceus,

sendo o ensino regulado segundo o plano da ultima reloriiia de instrucção se-

cundaria. Além das disciplinas que constituem o Curso Complementar dos

dança, conversação frauceza, e ingleza,

bem como tudo o mais que exige a moderna educação.

O corpo doceule é o mais escrnpulosaniente escolhido. quer sob o ponto

de vista moral, quer sob o ponto de Vista Iitterario. Envia-se o regulamento

R quem o requisitar RO escriptorio do estabelemeiito ao

Dii actor,

ento José da. Costa'.

 

_.-

PULGAS

PERCEVEJOS

BARATAS

'PRAÇAS

MOSCAS

FORMIGAS

  

tenham a assignatura do inventorl

Thomas Keating, c ei'iibi'ulluiiíliis em papel verde. Agencia e venda só por

grosso, rua dos Fanquciros, Iii', 1.° andar-Lisboa; venda por grosso na

Pharmacia Barral em Lisboa e em todas as primeipaes phariiiacms e

drogarias do reino.

1368 de ÍíG'SIt-íug'.

l'ós de Keating'.

136.9¡ de luíeuting'.

 

A-itctori'smlrt ¡ir/.v. ./'l-'HÍJlfíI'ÍU'l'ÍfL Geral

(la um; do Rio de Janeiro

XAROPE llEl'I'lHlAl. JAMES, unico

legalmente :iuctorisudo pcIoCoiisclho de sau-

de Publica, ensaiado o npprovado nos hos

' pitacs. Acha-sc ii. venda oiii todas as phar-

mucias de Portugal c do cstruugciro. De-

posito geral na Phariiiacia-Fraueo d. Filhos,

ein Belem.Os frascos devem conter oretra

to e firma do anctor, o o nome oiii peque-

nos círculos amarolios, marca que esta de

positada em conformidade da lei de 4 de

junho dc 1883.

Deposito em Avoii'i*›_1“liariuacia e Dro-

garia. Medicinal de llilinii-o .limiar.

Âo p:

J_ v1.4 t'ul tir; til-'Han', que n 'i0 exige A

L; rop-'nrii_e:i¡)(-e,e:::1 Il'uIlm num í

A modilhznçno nluiimu no»- !ialu'roe

e ucciipaçoee. fazem uso da¡

AFAMADAS

PllüllTlllAS
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.cautelar-se com

tndu ciihlailn.

UNGÚENTO SÀNTO
preparado me

1311a1'ruucia [Sierra]

IIICIlPIL'S, ICMPllil-INS, I)Al2'l;ltll, &ARN/ls. E

QUAICSQUI-lll OUTRAS AI"FltlLl_'.UI-25 liU'l'ANI-JA:

duram-se com o uso d'cslc uugiiuiilu.

Trinta :iiiuos de hoiii csilo, são os iillcsladOs

mais valiosos que podemos apresentar para provar a

--:(át):›-

Xarope lieitornl

(Conama n Tour)

Empregado com loui resultado nas 'russas s

news, BRONCUITIJS, i,.ui'.'.\'ui'ri:s, AS'l'llàlA, 'fosse (JOR-

NOULSA, panorama, risini, clc., ulc.

, PHARMACIA BARRAL

126, Rua Aurea, 128

LISBOA

CEM'IN) unuuuiciit iriiicii'riiit'ii

R. MARTINS DE CARVALHO

43 - RUA DA 50171141 _4:7

Ooirnbrn

maior o mais variado sortido ein Vc'

Iocipedes para alugar o vender. Ae inc-

lhorcs inacliinas do mundo para Familia, AI-

faiatc, Sapateiro o Corriciro e bem assim ss

eelobres machines oscilaiites e para fazer

mein, e estas as mais completas. As vendas

d'cste artigo fazem-so a prestações do :300

para alugar c vender. Carros para passeio

de creauças. Objectos i-Ieotrieus. Oculos o

lunctas. Relogios para sala e dcspertadorcs.

Coucertam-se machines, velneipodus, oeulos'

o quotas, instrumentos iiiusioos, etc., etc.

Responsabilidade por tudo o que saliir d'csta

casa. Vendas a prestações on a pi'ouipto pa.,

gamento com vantajoscs descontos. I

Enearrega-se da venda de instrumentos'

pelo catalogo e preços da fabrica.

. «r ' 'i' . colica c (Irsli'iiii'fio dos Humps e h~ I'.
. i os d e incl I' s ctori r-'li d"“ de ' I 'I 'u'

réis semana“ P an u hu e au (a, l:i ii digrslihi. Pri-go (lc ¡inculr ruin z» guiniiiiiis EDU

reis, e com til) griiiiunas !um l'dlñ.

'dis ash-bros. Ill'cçi) dr. caixa ¡illll iii:: pelo correio

i .3.30 mi.

inventor, João do liariiio “Sllh'l llasqneiro do sam.

“mio, ltua dos llarallmrps, ol) c 524Lisbos.

' ""“ iiiiiMis 'i'iiiiíiisiui'iiii "i'zs'iiiis'"

RM

SANTABEM

MILCAR VIRlSSIlVlO,com casa

de cominissào d'azeitcs, na rua

de S. Nicolau ii.” (59, em Santarem,

tem uni grande deposito do gene-

ro, do Il'lãtlS especial, e de dil'lei'en~,

tes proccdciiciiis. Fornece qualquer

qiiuiitidnde, nào interior a casco,

pelos preços (IO mercado. Os srs.

negociantes d'este genero, podem

dirigir-se-llie pessoalmente, ou por

carta, c a qualquer pedido satisfa-

ra promptuiiiente.

GRANDES Vivemos“

   

  

  

  

    

  

   

   

 

Vinhas Antericanus

Plantas proprias pai' todos os terrenos

c todas as regiões

DE BACELLOS, BAltBADOS

E ENXlÇltT(Â)S

.Illilll IM lilth d, Illilllllllllll

Oliveira do llairro -« BUbÍTUb'

ielecçao perfeita em estacas, vn-

b ras, bill'l'lililüñ e enxertos, garan-

tindo a autineiiticidade das varieda-

des dos seus Viveiros.

Recebciii ciiconiiiiendas de to-

da :.i. parte do puiz, para serem sa-

tisfeitas eiii devido tempo e á vou-

tade do comprador, encarregaiido.

se do seu boiii acondicionamento.

PREÇOS .SEM UUMPLTENCIA

Rccommcnda-sc especialmenie os bons

e bem desenvolvidos barbados dc

Riparia Gloria de Moiit'pellier;

Riparia Grande Glalra;

ltipui-ia Gigante Tomeiitosa;

Riparin Grossa Vide Negra;

Rupestriz Fortworih;

Rupestriz Moniicola;

Rupestriz Gansiu.

   
  

  

    

    

 

Siiiuiviii'ii lNSIlliTllJllTil-llll saum'

MA' TA it'iígiiil-diiiciiiílx'emiíiiiigailciãiiii
sabonete c inteiramente iiiolfcusno tanto aos IlOlllL'll!

como aiiniiaus tIDIllL'aiICUS. 'Iaiiibcin e o aceio d - lo-

ilils :is c;is:i.~, pois uilo mancha a cama ou roupa como

os pos que hop: i'sluu :i voador. c ílIL'lll d'isso iiilo os

“mile. apenas os iilni'ili'iii: u que mio aronluue (toiii o

sril›oiii:lr,qui- iiiiiliii iiisluiilnurziniculc,i: dura dois lue-

zvs a uni nuno. I'i'vço lllU l'l'Is; ¡Irlo rei'i'cio HU réis

BALSAMO DE SANTO ANTONIO

llliliigroso remedio que põe a andar um parnly-

tiro ciii 8 dias. ltslo halsuiiio tem l'eilo iinportuiitissi-

mas ciiriis, pois serve para curar dói'es i'hsuuialicns,

nervosas, scmticas o tlÓl'l'S do cabra-a. c pautadas.

Preço (lo frasco MU reis; ptlt) correio :Hill iris.

CHÁ MEDICINAL DE ..'AMPAIO

Cura loilos os pain-ciinriilozi do Vullll'e e estomn

REBL'ÇADCS ANTI-FEBHIS

Para conihulm- 5.1.2505, qunilaiis, r. iv'l'l_'.'lll.~, e to.

Grioidcs descontos para revender

Toda ii COI'I'i-'SIIlIIIIIIÊIKÍiil deve ser dirigida no seu

 

ANTONIO

 

JOSE ALVES

RUA DO VISCONDE DA LUZ!

COIMBRA

Unico deposito das acreditadas machines MEMURIA para alfaia-

te, sapateiro e cestui'eira.

Vendas a prestações de

descontos.

Estas bom conhecidas inaehinas teem obtido o melhor acolhimento do
geral, pela perfeição, solidez e boa execução no trabalho.

500 réis semanaes e a 'prompto pagamento com grandes

publico em

São l'lconÉLSÊaVSlmQütô r.; melhores até ?io-ie conhecidas.

Peças soltas

Pianos, instrUmentos para phil

bandolius,

Lisboa e Porto.

Csmpauhias electrioas, promptas a eollocar.

Grandessortimsnto de Oculos, lunctas c binoculos, por preços limitados.
Accessories para machines, velocípedes, instrumentos, etc.

Cordas para. reboco, viola, guitarra, violão e bandolim.

_ Os preços da nossa casa. são, cm tudo, mais limitados de que em Lisboa e Porto-
porisso pedimos ao publico que não compre em parte alguma. sem primeiro se certiñcar
do que oli'erecemos

Todos os pedidos

immediatamente.

Completo sortimento em oculos e Iunetas, a preços sem competencia, e concertain-
80 05 mesmos.

_ Concertam-se machines do costura do todos os sectores com
s ea importancia quando se justitiquo não fiquem boas.

r.?l .

.. ) -

.ui toi-as as machines de costura o concertos das mesmas

VELOCIPEDES

Poposite de bi-eycletas Clement, Dia-na e outros sectores, as quase se vendem:
prestaçoes e a prompto pagamento com grandes descontos.

INSTRUMENTOS MUSICOS

*Em

llll

 

mam

_ armonicns e orehestras, guitarras, violões, viola
hai-manias, dantas, llautins, tambores, etc., tudo mais barato do que em

podem ser leitos a nossa essa em Coimbra, onde serão satisfeitos

perfeição, restituind-e

 

FllllDELLOS _A
DE

mapa s FILHOS
IJO13,TO

ONSTRUIL'M motores hydraulicos, coberturas metallicas, prensas

para vinho e azeite, bombas e estanca rios, portões e grades, li
nhas d'eixos e polias, columnas e tubos de ferro. guindastes e guia

chos. motores para vento. repar

 

bom exeluplau', o¡

 

ações em machinismos e outras obras'

 

SELLUS DE CORREIO
Antigos e nctuness, de preferencia. de Por--

tag-ul e das Coloniass, desejo compraLos e pa.-

go preços :nais elevados do que qualquer ou-

tro; po:- exeinplo-1853 D. Rins-in. 100 réis, novo,

10035000 z
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-iginaL com gornma, pago réis

OTTO MANGOLD-FRANCFURT A31

BET'l'lNASTR, 35._ALLEMANHA
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national que :Lu-v - . \,"1. I \\ ~\\ mnh'il

devia d: meu na - “à, '77/ “ ç) " I'
um“ Indunml Poli:: fà/ *amu* a ti
seu¡ v Unix-:rui de ;gt/i 9 \ A ::iriulniemíázahu já

m. . »m/,r-;gàíey .a DE \fr-.i, 'tiraria :em: i,
:lenda e rod ,i _1 48)' u v i; I iit., tem 55mm?” ter, i
9mm In. Win-..l T ”l . :ml vii-:d ' i
IÍIIGJJHI'.|'EIII.NL !ml ”E l minima-v, p na» 'I
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ALMEIDA NAVARRO

RUA DA. PALMA, 256

LISBOA

TA casa continua como sempre a construir trens de todos os system“ e com a¡ mai.

modernas invenções referentes a esta industria. Tom actualmente

csleohes, landaus, lauda iietots, hreaclis, pIiaotOii-ty'lbury,

de já serem conhecidas a'i \UNION-'Wall coiistruugõos que aqui se fazem, todos 0,, carro¡ são

garantidos para maior segurança don eai““ compradores.
m

para vender coupés,

phacton breaek, etc. Apesar

EXTRAUTU COMPOSTO DE SAL-

FEAPAR ?JL-HA DE AYER--Para purifi-

l :11' o songucdimptiro corpo, e cura radi-

cal das caeropliulas.

PEITORAL DE CEREJA DE AYER

-O remedio mais seguro que ha para. cu-

ra da tosse,bronchite,asthmae tuberculos

pulmonares.

Q REMEDIO DE AYER CONTRA

SEZOES-Febres intermitentes e biliosas

VIGOR DO CABELLO DE AYER--
Impede que o cabello se torne branco e

restaura ao cabello grisallio a sua vitalidade e formosura.

Todos os remedios que licamindicados são altamente concentrados de

maneira que sabem baratos, porque um vidro dura muito tempo.

inteiramente vegetal.

 

”i

PILULAS CATHARTICAS DE AYER.-O melhor purgativo suave e

PERFEITO. DESINFECTANTE E PURIFICANTE DE
JEYElS, para desinfectar casas e atrinas,tainbem é excel-

l - .
!l lente para tirar gordura ou iiodoas de roupa,linipar metaes

e curar ieridas.

Vende-se em todas as principaes pharmacias e drogarias.
_Preço 240 réis.

VERMIFUGO DE B. L. FAHNESTOCK

E' o melhor remedio contra lombrigas.

O proprietario, estando inteiramente satisfeito da impossibilidade de

que o remedio lallie, ofi'ercce-se para restituir o dinheiro. caso 'o doente tenha

enibrigas e tenha seguido as instrucções, e o remedio não tenhadado resultado

SABONETES DE GLYCERINA

MUITO GRANDES, MARCA CASSELS

Amacia :1. pelle

A MELHOR. QUALIDADE

PREÇOS BAR/!IOS

Vendem-se nas principaes pbarniaeia e drogarias.

Os representantes .Ínmus Oarssels .lt o, rua do M u _ .

da Silveira, 85, 1.“-POltTO.
' ° 0 Binho
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Typogmphia AWÍTWB Largo da Vere-Cruz.--Séde da ad ' -

Bus da Vera-Crue, Aveiro: ”Ilustração


