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;ENTRUMPAL
l' ' l '13“: 'um'WWJ- lvnlml-ri'u_

(,l iliu miau "iv'ui'n Fniwlm'om

cousas sui-¡ro! fl oxiia'nih'ilmliwlid

irndjo r'líi'x'roi. . ;Nulos "l j “1"” '

(l rn'ulol' &Unifor-(iii:lilililo"ciàw~

manu. qué surfirolionl Mi o# ;loli-

Hub'. quo life'pnn'toii 'liishozu quo

agitou _o pair. d'nm-'mumiio no

oniíri E 'l'bi !ar ¡viqivlucyin iúruporudu

do (3 info. lim-N? mande um .lino/is

gro/'uh' iietrilhliillqiiii os almàlrs'idu

moura mmmir limurúnum' i ¡i'm-.sie

\'ulbo' Portugal. (l .4P. Mos- Founilr

rn. 'quo 3já linha: bulii preparado .

1mm “126w ii mm I-!rthüulu irimu-

'plilnitli ã um.J Wyióc'k (Éki)l'l3(l8;iib'll*›-~

.m riti 'lllüllllüllille“(múitm@ONID

do :munido nillüil"Hilth-díêiNmisih

S'r-n'ln›r'iln;ms illiriutoilonnii:oito

«nulos Pl “(ñliiulu 0“(úilül),nhüühll-

do. «loliu'lnimnuqne mito! elilrudzh

du !muito login' .u'nniu !ll'dilllà iu-

temia do nowuári&Imagino-oo luto'

domingão» .obuol : omaha): .sous an#

minimum¡ manu( lubi oo i' ,Lim 12.o, ,gi-.ju.

bnillo:periliiliululiio dudu-.um mal

ganho! lr. 1- i :_ q 4; ¡,g -

(l sr. .lnymu dr Mugulliàoa Lin

maul «por low'niplo.; uni,-g .npnbava

;igni'ullnminb de sorolouuurro-L

l

x

l

l

nhêic'iu kn .dos comum-"elas de ' .sou, ;pao il)

com nina puocluitwlmgel¡6311,!.argu- _

d Nuryãn dlum trerlw. ¡lc/.sixmhwdn

::ln 1ouerirul15'; . .o :(uàq ::um uu

mundi-,mia ronl dos H('l1$li4'iü›$)..'.~

o sumo-me do Mngullmos,Lioni.n

¡'unm 'uunos ilízontlm lilihunJIlHinr

danilo' faze¡ mui¡ mariano anmrrillu,

com duas unir-ns do botous dou-

Til-[US, nm i'llíllll'u roubando uiu-

dnuiaimiiiulo, do qluo___o..do sr.

Salvando“ o ,wiiaw,,lioiu5 i:i›ilo.s§(1rs

colo ;apurou ,do prum. dormimos

sia» ao avisou ;14,154›orciiuan'im 'uam

sr. Ilins |"iu'rvíru. Quo h), du 'olha

i'umr Imjo du msm-n. dus lmtus o

do chupou mnbirnalo, do son :Llo-

raulo- o colorido-duma¡ do plu-

mule

SÉ;

l ill'll -vw

. :nuno a

.i'morlmsiãsums
LI› '* ' l'l vn;

Hi « i 1.1! 'r

. vW '. 1»1,_- !41-

r ;Luillllil WW?)

\rapina-15'“, 4 i'll

(Dos' l MWMHSHNM 'UlkiCU usos Puo na-

Iuoos .\'.~\ rzmwu HHNIZESA mano n.-

i.osrmv: salmo? munüuur).

Senhorim; pnnúfnios rapidamente por

rima rl'iáio. flomowii-iiec. truhsponbo um

&bu-o 'Comunas' um».ng ulvou fuman-

do citaçñes no nham;- ooaníhu pouco

dizia ii sr: Kniliw !Risos na esquerda).

'íÉYEiHàifolá'éhêuuMM ao uapilulo quo'

' !rala do" mlsiilnriem'l-do projurio; Sorri |

talimnm incomum!!! 5

m[Humano-95vrum que precaução .qn

prum :Nau-*ria 'ziuiphiholossim !impondnz

'1:' mio', SM“'i'i-lpellir oirrnn .foi-!dito un-

lnrini'iiiilirthf; "p'umf bom :41% voucobútvm:

amplnlmlol'in. .2-, prooiuo dieta-orixá( 'oan

:n rlu'ni'lini :virou «imoriànlus pul'lllu) noq

luulilliltlH r-l-EI'YÍI' illollu.;A primuicu o ,

sino na inlun::.'u› du su dizer «mio-:rien-

luunoe gh ¡mlnvru-i llliili'i'ill'âi o pura!

maior scenli'unçuoonxcm, quando Sour _

   

   

 

-úvr'r

.' ' Á ,Izi'nz

;www-i wi. ' _

' r uii'ni'inghl 'r '-_ ' 4]'

oww». Agi; im 4,5114)

,. ;ru ri

!lj

i¡ . ll_ _ _ H

i'll¡ wii ¡llolm'jhl'i “um 531” u laugh“

' 'mir

v¡'°'líll<¡iii

L

  

   

  

   

  

 

-.n'u m: um¡
     

_ i. _J

(Egito: i . l

-I' riu¡ l; nim-i:

y-vnlillt rg

        

 

      
  

 

  

     

 

  

 

HS; ;1 z. z I

,o ,p _5134 Â'ÇÊÂLÊÍÊYH _Pinto ”rasto.
.\l

Luinle (2,4..
!LLC/lg»

.anulou imñànfsos_ a originar-sv. no

paludgiiowopm 9,511?!va l'Zslnm um

higlou'o. Irioslro rorius quando

' lendjtlo pula i'osoliiçúoivhwl'rr l
iu'ympruafg do sr. Dios Ferreiro l

§';lin1¡liyioãui_r<› sr. Pinto lina'-

ig ¡álõiugu lugijipas do sanguimm

hrmivüii lõíill'o¡ oslíoquo. variando

,1.11, na); ou_ mais -iíiollos olho.? 'dos

_l 'Morri nfmisf' gãutis quo ;mauro-'-

_59'11“11_ããilliji'llll'il do parlamen to

go milimruiê. 'Mas o caso e para¡
li¡

i. o. ›

h' 'Yi',“l iinlillro dçsmíolario tiulni

i “Úrodr'liu ml' honra quo nim¡-
...crli i,.-.g*¡.-, _. .._:

lí url¡ ~1 rol ohdotdo ooo “Hit-:.1-

iiiq¡ú_0,ri'i1“u'is5il_ilbs luvores, prom-

“Miojo, '10 'Sol de mil combu-

ttls' "

iu H no. 'v.a'lunio ?spatial (Zumo

',olzlgllílilixñj'ill bom nas mãos oximíns

goiano.“ lumoSo ospuriuobini l l

.,,f'ifiiliioui linha um ruvailo

;bi-;almrg' hidro não so rm' obrigado

Agi', ¡ài' no n'o cortejo ('i\'il:i) Zu

Dro; ' ^ '

1¡ 3¡ Fernandes Thomaz. quo

,agulzríénui'ilíii-e u duo com o sr. Mo-

¡gul 12105 Lima, perdão. mir-,traduz

:i dim com o Magalhães Lima¡

ll(l_]lãi])01 dos' iraducloros, esse', o

àr l"('l'llílilll('S Thomaz, até subiu

_muitos mortas com n_ msm-n do

_lion_ oilioiro. Uum casaca Corn que

um, o mesmo sr. Magalhães Lima

«Luc lho arranjou do sr. Dias For-

ruim 21 traria de conselho.

U sr. Marques G-oiuos.olevmio

ai (zulln-goria't do lusiorimior do'

reinado constituinte. mon/livra r'n-

zor um livro riquíssimo para os-

urever as ulironirus. '

lümlim. até. 0 (joga nor:: (por-

(IUHH-IIUS a phrase', é um nomo

nxquisilo, mas c» o noin dl'lln !l

a quam solo¡nnonn-nb- ;xiii-runni-

ram que ::r-'ria uonnnun(hmmdos

urulneiros do guarda "UllSlllllllllI-H

gastou os cobras om uzazlgujos o.

nlaban'das. Quando estam a snir

pura a run lixo l'nnmsnhumilhado,

quando o Muixuios Gomes (minu-

bro da academia real das scien-

.' .' ' er. .LV _1;_ _.___.

|11|!!le .'l dizr-,r-rulnron'_a<-rumtonlhr' bai-

xinho nãlu rostriogão lnuulul-nllllne lu)ij

_o continuar ¡did-anño 'ii'/. No ou

aquillon. l'or nato modo i": o jlll'illllliillu

vorilwluirn ¡losdo o ¡n'iuripio zu": :io lima

(Nom liiluridudo nu l."¡l|lll31'll¡l).

Em 1719, o padre (lunarnii dou'lnm

quo descobriu nmu maneira um'u do

não inuuLir o di: nucullur :1 warriodr no

nn-,nnu Íllllllul (Ilisos na osuluorda o no

noutro). v

uuonsisio um l'ullcu' so nmli-riuimon-

lo i: prol'urir palavra; sum ínlmu'ãn do

lim; dor signiliouuão, como sr, nzuiu si-

uuilicus'som com oli'oiioz-i-omn quando

so pronuncia u palavra x-.bliulri . . .h

«Snpponrio qm- O-'n'il palavra ou ou~

tras sinnihunlos não signiiiorun mula no

ouso um quo i“: preciso l“:illur o nooullmn

no nn-.smo Lumpo o Sagrado do coração,

explica-.io l'uoilnnzntt: ootno não bu num

podo haver mantiru noqnoi'nllu. Porque

ninguunrnmntu Suiião por palavras que

signiiiquom alguma call-Su dr: UpleSLO ao

que uxisio no espirito. -

lã' porwillidouiáru' rio jurou-unicos pus.

rameuioyiwiwriwis toda; os' vezes¡ que;

alem d'wua rasão gravo quo nos_ gcijinit-

.taimmmnpg'n'oí do palavras Sami-signi-

dloüñiouhogqua_ um" ::13510 mais normas.

-J'Mfolwuru'sm ' &opgiiraincnio pura-

!nnmlwm o". ;a í.. '” . _

5:1 .9 fugiam¡ :látiiriafhiohlo,'nãi› jlll'a.
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k ;irrf mmsli- ru ¡Narrow-i' ;1

lu l'arun m. um lino ilm joruullde liragjá'ail-

num-m nos quídm ("autos do tor?

..rnprb “du honra r-.onsliinin- '
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¡iresiniieou o sr. Mugaibãos l,i-'
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i-¡lui'iilliilàlyr'i

promo¡ 'Hli'o'rliñih

rn que o duello do “sr. Dias Vor-

roiru com o sr. Fontes* não .uol-in

no ('zn'numl. ums sim lá porn do-

pois do onirlidol E' ll'ÍSlP.

_Nos Iommiumos profundamen-

lr o dosnrranjo quien urvir'znr'olia

inçspçrudu 'do sr. 'Dias l<'c'i'i'r›~.ii':1

causou aos. sous corrolígionorios

do Aveiro. Maldição' 'sobro ello!

Mol/lição f-Ínhi'P. ella quo não Posso

do sor Inu cuiuvonm ¡u'ujmliuiul

:í puz ¡mblirã o à bolsa dos .seus

sulwiilos.

Muiiliio Soja o eutrudo rei»

nudio l "

;'\bonçoado o onlrndo do rol...

Nata! ' ~

lW'o”gM.*tp*

O'DÚNDVAN BOSSA

 

_ E' ainda ¡lHHHTlipÍO do quo a

iniprmísa se. our-upa u ionlntixrr

do assasàinuio do que foi victimu

o famoso rm'olucionhrio irlandoz.

E' subido quo (i'llono 'zm os-

capOu d'umu morto qiíusi coriu,

porquo Cl'illll _graves os i'm'iuwu-

los quo i'm-@139,11. e segundoos

tologranmrns publicados pola im-

prensa(estrangeiro, em' bravo os-

iarú rostabolooido (in agm'cssão

du jovon iuglozu miss Dubloy.

'Quando perguntam á assassi-

na ¡iorquo- nliontou contra a villa

do O'llouov'an; i'ospóndo: &PUI'QHG

clio é clio. o'eu sou iuglezam AC-

çri-srenlo quo o seu lim ora fazvr

rlesumiarmêer de S('›h!'(' n 'corro o

buu'nsm mais miseravol que tom

(.'onluauília '

Miss Dudley confessa que não

forum |)l'e(ÉÍSHiiiUii[ü - os ultimos

horriwis :ilimitados quo so de.

ram nanondros. que u impulsio-

narom zianflle rr'nno, mas sim us,

ruim-reuniam que' (.l'iLlonovuu irma

rom olln. n'uiuzi das q'uaos “HU.

lho umnifvsbira com muito san-

gnu frio, que pouco ou nada im-

portava a morto 'do uns tantos

FWRMÕ'WM- ÍM"MR& WSOWQ da par

lzivru «Juro» como “Tm fondo sinonim-

i;ào, não ujlu'um (Appluuios ironicos.)

r Vrum, portanto, senhoros; quo a

doutrina so 'upori'oiçúa ou¡ pleno seculo

(li-.soito, mais¡ do ciumento annos depois

du morlo du Pils'lh'll.

0h! musj hu muito: outras cousas

bonitaq quo'- uão oim. porque Loria união

do oilur iodo o volumo.

Os rovoroudm padrao não se con,

irmmriun com ostubclocur estos princí-

pios gomos'. Poderia aconteocr' que ul-

gmnus ii'Itolligenoiaa morlíom'es m' não

COI!)pl'úhenilllâí'lüiii o por isso Buzom-

baiun e Lacroix oiiereceu estos¡ exem-

plos. .

«Assinn,_ como a palavra «Collin» em

latim pode signiiicur nm gallo ou um

i'rzmcoz, SU mr.: porguulurom n'eüsu lin-

gua 54o male¡ mn !rancez,' [Bipülldül'ül

que não, nnlundendo gullo, ainda'quo

Lonlia (lc facto matado um frauoez (Ex-

oiamações e risos. j

.. no. mesmo fofura, o verbo qcsno». nm

latim, sign-lilica'ser ou comer. Pon' dou-

ngIUJiic, 3o mç; pe untarên'i ::o um.:

está um casa, rea ou ore¡ que não, :lina

,[121.un (Ninja, e'n andando quo mn por-

,guiuam walls.: oowe (Exclamuçõm o ri-

sosi) _ _

;L Passamosá coinpouéagu çccultàs

«Não se pouca contra :i justiça. diz

»mauuugají..Má-¡ii'hipJ-_ià do' So 40th :taum-Lone“: so c obrigado á redimi-

du-¡xuuw'u u
i l

4 :gundo unido-.ss rouebo dinheiro para mu-

inn-
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uma, '7

Mons.iii\iili'eim ou _ineniiios,

?glirrktoiuparacào dos soiirimouios

(lal'TÍ'l'ahrlh.

Miss Diurno;r não é. viuva. co:

mn disso om principio. Teve dois

filhos quo inorroram, causando:

lho tão grande triste“r/.a que v'urins

mms'. tentou suiuidur-so. Dos rie-

tolbes (no publicam ulgunsdiw

rios iuglpses deduz-se que Miss

Dwiléy tem uni sentimento por

triotico tão exaltado (.I'uo anuai-

nadapoquiorroJ' que. proihizi 'um

os :ilimitados do# ii-Tanrieiios'. 'ro-

solven noluez'do_ sciijiubm ll'uus-

¡u›rlar-Ho_a§New com :i lir-

nn- rosobngüo'de mami- o choic-

du seita l'oninna. Onlrns mrsños.

porém. quo propulam os irlamiu-

ms, (11mm qui-i esta jown foi su-

duzida pela polioiaingic Zaqne lho

inspirou a iiluiu do rrinm,ulugub-

do-u com u esperança (li: iiillnui'-

tnlisgu' o .sun Homo se. resolvida

como estam a suiridnr-so, pros-

tusso a sua patria o u sua religião

o serviço do exterminar um'ini-

migo du grunilozu de Iuglatrrm

tão enourniçmio como O'Donovan,

Rossa. ' A¡ r_ l ' ' '

Jeremiali (lillonovan, mais ge-

ralmente conbmrido pelo nonlo

do (Phonovau Rossa, nomeou em

inss, pequonn povoação do 'cou-

dado do (Jorok. Ainda muito _jo-

von abandonou a sua terra puro.

se dedicar ao oonnnorcio, cujos

rosnllados não lhe forum favorita

vois, vendo-so obrigado ohproou-

rar mu modesto emnrogo n'umo

oliioina do uma sociodai'le do 5m:-

oorros. Em '1858, quando SLB-

plions (,irganisou o famoso movi-

mento quo deu mais tarde ori-

guur '(1 :solta funuma -O'Dono'vau

fundou oiu Skibboroon, (nulo so

achu 'a onipregndo, um club quo, _

com o ¡'n'oirxlo do popnluriyn' u

litteruturu, lho sorriu para i-xor- i

«ter uma poderosa inllunnioia nas

povmugi'ws do sul da Irlanda.

'Ilurnnte os ¡IÍHIÚS do '18029

lSiB_ U'ilouovan tomou uma ¡mr-

lo mudo uctivn o propomluruntu

nos :igiluçõos irlumlr-xns. l'nnn'lou

e dirigiu o diario Yi'ísrli Peopln,

orgão principal dos feniuns, o não

ta¡*,$ui'ir__zt_lguu113 ou_ pgggçiçar quniulnnr_

outro' nisto cmi'trnriõ” fática'. '

Quando uni homem o. rico o oulro

pobre, do morlo quo aquullo quo e rico

soja obrigado a :Ljurinr o quo é pobru,

podo esto roubar uquclie Hoorolauiuuto

sem poocar nem ser oiii-igquo i1 restitui-

ção. i -'

A mulher pode, 'i'nomno ooulru a. pro-

liibíçãu dov'nmrirlo, contratar, fazer usa-

Inolai ou donativos, gastar dinheiro no

“jogo, em qualquer recreio houoáto e nos

song adornos.

Os amados não poucam quando rou-

bam alguma cousa presnppondo a vom

Lado do patrão, porque' se persuadom,

segundo os ditames da razão, quo ollo

não sorà injusto. ' ~ .

'O filho não pouca subtraindo no para

alguns bens contra vontade d'osln, para

soccorrer a necessidade urgcnlu do sou

proximo.

'Sc Us' filhos! julgam do boa iii quo

oa pac; lhes haveriam (lado o que lhe

roubaram, cassa Linguagem pedir-lh'o,

ngm são ohrigadosi'á restituição»

' 'A componñaçãálocoultn, :o peuczído

'de_i'ouho,*o crime do roubo chamaram

muito a'àltençho dos bons padrao; Dis-

i-.utirum largamente. se o «roubo con-;li-

inc pescado mortal. 0 valor lies-ic poo-

' izario,_o nuiço quo imponha a restitui-

ção, variñtminmliarmonw Ile sooulo pau'

'ra soctiioJVarim¡ mm o dinheiro, quo

tambem murln do. rnlnrpl'ilism na um

l que-rua.) E r: apreciações; do mosma 1m'-
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iardo'u › em; ser "p'ergegçmd mdf.

oiabmgnte; .Rosoo proniiuc'iou por

este motivo“aute o tribunal' um

(1¡5(Í7lli'80 Que dhro'u oito lim-us,

i-xpri'miudo-so com ultivéz. U jurv

condenmou-o a. 12 :nulos de lrai-

_bolbos forçados, sentando Que

ll'Donovan- ouviu proa Lumi-ar com

uma oxlraordinuria Sorenidudo de

espirito. A

A umnisiia (191869 poa termo

aos seus soi'irimpntos. trasl'adam

_dor-so então para a America Onde

foi recebido com grande @mim--

siasum polos seus oounmlriotus.

Pouco depois dedicou-se do (nora

po e alma a fomentar a 'agitação

du Irlanda contra a inglaterra

adquirindo tal popularidade e .tão

rupirlnmento, que a pouco espaço

da anmistia, foi eleito_ membro

do cnni'ura dos commmi-s' 'polo

.iollogio de Temporary, mas 'o par-

lzuneu'm annullou a sua' -oininão

cousicleramio que Rossa llaiiéñdo

sido con'çléiunudo 'o deportação,

não podia ser eleitoíme'mhrodt)

parlmn'eiito; ' i '

. Desde' osso. instnhté, D'botio-

'van' Rossa pois-su @frente da fru-

\ccãd :1 nais violeninê dim'remmoiu-

.uorios o ¡rigind 3265703 seus ;admi-

rudores-;attri ' ueui ;as rigiouç'gis

do sou ("faÍ'ilimàl' aos soiimmonlos

da paixão; U'Dono -:m_› quamlbera

joven' _tinha o typo _tio Vi'mf'rador

irlanda; ÍliUUltU,'_ c'ohfàbírlwi ,os

cl'efoitws e' todos as QWládeSula

sua roça, o os sous rooe'ntosiegllaa

roses, :mim-.es pelo _e'i'n'mfgo da

dynzunile :5514) uLLriliuli'l's :mma

uborrmjo nmniul, 1)”"Ílllél2'hj0-

von pra: muito llmmmo; à:

_o alternado dê”?fiio'miálvo

U'Douovan causou nos írl _ _asus

rvsirlonu-»x nos Estaulos uidos

uma agitação extrurptn Os 'oiii-

mos iologrammus anuunciam' que

pin'a o mon de julho .su, *'rpiulirão

ironia aswmbioiu . om Chicago. :ft

lim do invr-stir (YDonovnn'nn cbn:-

l'uinru do partido mn i'oz doJolin

IlronndiLia conngognreln todos os

sons usi'orços o rmursos não pu~

ra ilestrnir edificios om Londres",

*mas pá“o (instruir 'os mirins do

guerra ingleZes. A ' '

. .h o

ma rarizu'mn, Saigund'o :1 riniuniu riu pm-

rsô'a mami Tanta¡ mesmm uo-

siiisl,;i<., tnnxu'nmln cmlu u'ni :H con-

sas por seu lzulo! Vru'uums comb IN

iziwuisim do scouio dusuuovo roàolro-

ram a qnnstào. . _,i

O padre iluiumbanin foi.alog_n das

oit.ac,:_4'ies quo doixo apontadas; «Aqlinilo

qui: é extromamouio pobro, pode rou-

liur tudo quanto llio I;- unhá'àiaxio o o

que se pode i'uzor ouro $i,_ 5m 'ri-;éra fazer

para quom osLoja ulliligá.ili_íácriii.»

«Um pobre, #estou-.uso, pode mesmo

limiar o que o impede de r0ubar tl quo

lho à nooossario, como so pode mulur

_quem Sn apossa de bons necessarios ou

quo na retom por violencia»

Eis auiorisado oronbo e uppluudirio

o assaàsinuto l! ! (Protestos nmnoroso a)

Indiguuos-vos, porduo encontro n'oé-

tas' these; a apologia do homicídio. Pois

uinda tenho citações mais directas a fu-

zor c mais interessantes porque são ro-

fcreni ao seculo deseche. _

laPOdé _um 'filho desejar ii morte du

seu poe para lho ;roçar a lmrnhça? Pi.-

de uma mãe desiejar aunorto do sua. Ii-

ilm para so não Ver obrigada &susten-

tri-ia o rima-lu? Sim. 'visto que a ulupri::

que com Hdr¡ sentir não provam do mal

ri"v'mire;"m; ?nas rio num que d'abi Vos' ru.-

sum“ (Exuliumçõca o risos na !38qu r-

rim) i i

'-Flis-noo lacuna no sooulni doioiio.

(“muro iiobw. ¡mrmmiac--w i;- -pbl'llrltidu

'a um liliiu“alcgl'dr~$c 90m a marie d...)

\ .

.-i
*i
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RELATORIO
sem15'l reiispol lu. .. . . . .

Productoda cobrança

da subscripção. . . . 30942”

P ucto da venda

'alguns artigos. . . 81m

Publicâmos em' seguida o re- Juros dos capltaes

latorio da commãssão remotora

do monumentode Jo _ Estevão.

Era uma divida sacratialsima que

Aveiro devia ao eminente tribuna;

e a briosa commisüí'é digna dos

maiores elogios pela actividade

com que tem procurado solvel-a,

fazendo erigir no largo municipal

uma estatua ao filho dilccto que

pugnou sempre pelo bem-estar da

sua terra. Tem eito muito, atten-~

dendo aos minguados recursos de

que pôde dispor o distñcto de

Aveiro, a quem cabe a maior par-

cella de gratidão a memoria de

José Estevão, mas o muito que

resta ainda para t'azer,conseguil-o-

ha a perseverança dos cavalhei-

ros que iniciaram o monumento,

o patriotismo dos conterraneos e

os admiradores do vulto gigante

da tribuna parlamentar nacional..

Senhores :

A commissão promotora do monu-

mento a .lose Estevão, vindo 'hoje apre-

sentar as sr .as contas do periodo decor-

rido de '2! dl. fevereiro a 31 de dezem-

bro de 1884, julga do seu dever fazei-as

acompanhar d'nma breve resenha dos

actos mais importantes por ella .pratica-

dos dentro d'aquelle espaço du tempo.

Em 46 de marco promoveu esta com-

missão um brilhante espectaculo no

Theatro Aveirense, que, como vcreis das

contas, rendeu, liquido de despens-

127W reis.

N'este bcneñt-io tornaram pode ¡ze-

nerosamente es t“(illliOS artistas Mar- “

ques Pinto, Alfredo Napoleão. Gyriaco

. Cardoso, Xisto Lopes, e adtorv'l'almrda.

A eommissao folga. dc ter mta m:-

casiào para signiñcar mais uma vez

quanto está grata áqncllos cavalheiros.

Outros espectaculo!! tentou esta com-

IIIÍSS-ÍG para conseguir receita, mas por

:tivemos motivos, não se poderam rea-

isar. -

A cobrança da sutiscripção produziu

30W, hnendo ainda em divida uma

quantia avultada.

Estando resolvido que a. estatua que

se pretenle erigir seja de bronze, foram

para isso convidados os nossos mais

distinctos ascuftorcs a apresentarem pro-

postas para a sua modelação em gesso.

A mais vantajosa das propostas recebi-

das foi a do sr. Simões d'Ahneida, de

Lisboa, lo que foia preferida. ex!,

perene da nlo pondo dar-começo aos

trabalhos por lh'c impedir o seu estado

de saude, tencionando fazei-o na pro-

xima primavera, se as suas melhoras o

permittlrem. Sen horas: São sempre gran-

des as diliculdades com que se lucta

para levar a cabo commettimentos de

vulto, - como este-e que tão grande

dispendlo exigem-principalmente n'u-

ma terra tio 'pobre de recursos como a

nossa.

Esta commissão, porem, oenfladaem

o nunca desmentido patriotismo dos por-

tuguews,-especialmente dos filhos do

dintt'icto d'Aveiro, residentes dentro c

fora do paiz,-espera que dentro de pou-

co poderá dar por .terminado o seu man-

dato, ficando .levantado o monumento

que atteste às gerações futuras a nossa

gratidão para com ocidadio honcmerito

da patriin-o Filho querido d'Avciro-

.lose Estevão Coelho de Magalhães.

Seguem as contas.

RECElTA

Saldo em 21 de feverei-

rodc 1881 . . . , . . . . ..

Produc'to liquido do

concerto dado cm

16 de março no

Theatro Aveirense.

WO W210

!278905

__-___.__

pae, que commotteu estando embriaga-

do por causa da fortuna que hcrdavm- x

e responde que sim com esta explica-

ção engenhoso.

«601110, por um lado, o parricidio foi

praticado innocentemente, sem preme-

ditaçào or causa da embriaguez; e por

outro la o teve por consequencia a he-

rança de grandes riquezas, boa conse-

quencia sem duvida, a minha doutrina

que poderia parecer paradoxal, e verda-

deira na especulação, ainda que perigo-

sa na pratica» (Hilaridade geral na es-

querda)

Seria. preciso citar este volume todo,

senhores, para se admirar a latitude das

doutrinas jesuíticas. S?) ha duas cousas

a fazer em face d'estas citações-ou

negar-lhe a exactidão, o que e impossi-

vel, ou experimentar um sentimento

profundo de horror e de indignação.

(Vozesz-e verdade, muito bem.)

Esta leitura causa-nos tedio e nojo.

Eu fi-la do principio ao ñm. E' um ver-

dadeiro pantano, onde deh-side se pro-

cura terreno firme ,para assentar o pé.

Tudo é immundicie, tudo e lama. (Nu-

merosos signaes de approvacão.)

E' extraordinario que grande nume-

ro d'estas doutrinas não pmvenham de

puros theologos, de puros casuístas, de

plulosophos que se dirigissem a ho-

mens maduros; foram escriplos por pro-

fessnres, forum ..mwntrudus nas saben-

;as dos alumnos dos collcgios jcsuiticos,

 

  

  

  

     

   

   

          

   

   

   

   

  

  

  

existentes na Caixa

Economica. . . . . . w 856m

---- _ars-

Total mis. tem

:u-IÀÚE

WA j c

Commissio de 3 p. c.

a Manuel S. Amaro

Junior da cobrança

por elle feita de

  

3678980 '(1) . . . . . . . .- 115040

Ao mesmo por servi-

ços prestados duran-

Deteo 41.500

spezns f. 'ex iente

e outras . . . . . . . . . . .. 93230 ?M770

Saldo que passa para

1885: . . . . . . . . . . . . . ..

Em cofre . . . . . . . . . . . . . 481375

Na Caixa Economicad :2735810 ima

Total reis... 1m

As contas e documentos mism-

tivos acham-se em casa do secretario da

commis-rão, patentes a quem as quizer

examinar. ,

Aveiro e sala das sessões da coni-

missao 29 de janeiro de 1885.

(l presidente-João da Main Romão.

O *thcsoureiro-Pedro Antonio Mar-

ques.

0 secretario-_Domingos Jose dos

Santos Leite.

Os wgaec-¡osc Joaquim Gonçalves

da Caetana, Manoel limitam de C. Chris-

to, Antonio de Sousa., Francisco Rodri-

gues da Graça.

M““

Não recebe-,ums carta do nos-

so m›rres1wndente dv lisboa. Dos

jornars da capital extrahim as

seguintes noticias:

A representação apresentada

ás cortes pela deputação dos ban-

cOs portuguczcs, a respeito da li-

nha ferrca de Ambaca, pondera

que esta linha com os raniaes que

lhe serão successivamentc liga-

dos promette at 'avessar extenso

territorio do continente negro, e

atrahir a Loandmmstissiino com-

mercio.

Como poderoso elemento de

dominio seria arriscado não pre-

venir-se o risco de poder ir parar

ás mãos das que nos cobicam

aquelle vasto continente. Que bus-

cam rodoar-nos e illaquear-nos por

todos os lados, que nos calum-

niam a todo o momento e bus-

cam indispór-nos com a opinião,

embora os portuguezes tenham

provado quanto é benigna a sua

dominação, quanto ás raças afri-

canas e svmpathica a sua Jresen-

ça nas cidades, villas. aldeias, e

no sertão, onde são recebidos co-

mo irmãos.

Os representantes convencidos

da necessidade de Vigilancia con-

tra insidiosas usurpações, exhor-

tam a camara a que de preferem-.ia

a sujeitar pelo concurso esta po-

derosa arma de civilisacão,de ex-

   

(l) N'esta importanciajdc 3676980 con-

preendc-se 22mm reis de quantias co-

bradas e descriptas nas contas publi-

cadas em 21 de fevereiro dc iSti't.

 

os collcgios de Amiens ou Lens por

exemplo.

Ah¡ tendes, senhores, a moral dos

jesuítas no fim do seculo desoito. Não

conelno ainda para que me não digam:-

isso foi ha com annos. O «Sumus ta-

les quales» já lá vae; a doutrina mudou;

aproximou-se do evangelho: o Decalogo

já hoje não e insultailo assim por aquel-

les que se nos apresentam como os seus

mais nntorisndos defensores

Por isso transponhamos um seculo;

cheguemos aos tempos actuaes e Veja-

mos o que &Screvem hoje os que se im-

pozeram a missão d'ensinar amocidade,

missão que o sr. ministro da instruccão

publica, o Governo, e a Camara., penso

eu, lhe querem arrancar por os julgarem

indignos d'ella.

Muito bem! Aqui temos um «Compen-

diurno de 1834. Verão que os nossos ad-

versarios ainda o acham velho! E verda-

de que elle tem muitas edições.

O reverendo padre Moullet, escreve

pois no seu «Competidium Lheologiaa mo-

ralis», etc... count superiorum permu-

su» (ltisos na esquerda).

«Duvida-se de que seja permittido

matar um homem que se quer apoderar

de bens temporaes de grande valor, sem

serem entretanto nec¡ sairioe à vida? _

A opinião aflirmativa parece a mais

provavul (interrupções e risos na direi-

ta .

› «A rasão d'isso e que a caridade não

' her do neoon-ido, partiu immedia-

   

  

  

  

  

   

 

    

    

   

exige que para salvar a vida propria ou .

0 POVO DE AVEIRO

[Horacio commercial, e de con-

solidação de dominio às garras de

poderosas ambições, se accion-

se o gwemo a constam# a linha

de Ainham por conta do estado.

_Notícias chegada de Mons

tevideo dizem que estiveram ati

presos, á 'ordem do cousul ame-

ricano,___11 subdito'e portuguezes,

que fañemupnrte da m', nicão da

baleeira aliiericana AM'Opa, com

destino aos mares do Pacífico e

Australia, Os quacs se negaram a

semiir viagem pelos maus tratos

que recebiam do capitão. O nosso

ministro no Rio da Prata, ao sa-

 

   

  

   

   

    

    

   

        

   

  

           

    

 

   

   

   

          

   

  

tamcnte de Buenos Ayres para

Montevideo, e devido aos seus

bons omcios junto do presidente

dn republica, conseguiu que os

nossos rompatriotas fossem pos-

tos em liberdade não seguindo na

baleeiru.

-Na quinta feira ultima suc-

cedeu um incidente desagradabi-

lissimo á entrada do paço daAju-

da. Um individuo caindo bruços,

no vestibulo. deitando sangue pc-

la boca. Acudiu-sc-lhc logo, mas

conin-reu-se que esta 'a morto.

\'crificaram o obito os srs. drs.

Ravara e Teixeira de Aragão. 0

cadover foi removido urna egr -

ja da freguezia. 0 infe iz succum-

bin por certo ao rompimento de

algum aneurisma. Trajnva decen-

teincnte e indicava ter trinta a

quarenta annos. N'nmas cartas

que trazia. e que revelavum desar-

ranjo mental, lia-se o nome de

Pedro Villar (Joelho. Era o de um

homem que teve agencia de ser-

viçaes.

-Nc logar de Breija, munici-

palidade de Silleda (Santiago) aca-

ba de sucoeder uma espantosa

desg “oca.

Um lavrador, que tinhaquatro

filhos, dos quaes o maior contava

dez unnos, mandou um dia d'es-

tes :i boti :a da terra comprar uns

pos contra as lombiigas. Eram

destinados ás creunçns. que os

tomaram n'uma dissolução pro

parada pelo pai-s Pouco tempo de-

pois manifestaram-se nos pobre-

sinlios symptomas de envenena-

mento, sendo preciso chamar á

pressa um medico. Este, porém,

\'cio tarde: quando chegou, tres

eram. já radaveres e só um poude

salvar-se.

_Na quarta feira, ás nove e

meia horas da noite, caiu ao 'l'e-

jo, do paredão da rua Vinte e Qua-

tro de Julho, Bernardo José da

Silva.

O guarda da alfandega n."227,

presenceando o desastre, lançou-

se ligeiramente á agua e conse-

guiu salvar 0 desgraçado. que, na

queda, batera n'uma pedra, ferin-

do-se n'um quadril.

Acudindo depois diversas pes-

soas, foi-Se buscar uma maca, em

que Bernardino da Silva foi trans-

portado para o hospital de S. José,

ficando em tratamento na enfer-

maria de Santo Amaro.

_Descobriu-se agora que um

larapio, que em 23 do mez pas-

sado se apresentam em casa dos

_

 

a d'ontrem, se sacríflque uma parte no-

tavel da fortuna».

0 sr. «De La Bassetiere».- E' a

theoria de todos os proprietarios contra

os ladrões!

O sr. «Rene Goblct», sub secretario

d'Estado da justiça-Mas não e a do co-

digo penall

0 sr. de Launay.-Não qucrcis que

nos defendemos dos ladrões que nos en-

tram em casa ?

O sr. «Paul Dorian-Eu so peço ao

taehygrapho que tome nota d'estas in-

terrupções approvativas l (Muito bem,

muito bem, na esquerda).

Uma vez que isto levanta diswssões

n'aquellc lado (o direito), vejamos outra.

cousa.

A paginas 221 pergunta-sc em que

obrigação se colloca um homem que ju-

rou d'uma maneira. fingida e para enga-

nar. Resposta: «Em nenhuma, em vir-

tude da religião, porque não prestou um

juramento verdadeiro;. . n (Exclamacões

e risos na esquerda) c. .. obrigou-se por

justiça a. fazer o que jurou de maneira

lingida e para enganar».

Eu e que estou convencido de que

os tribunaes se não contentariam com

tal resposta.

Estas theorias, senhores, embaraçam

ás vezes os alumnos dos reverendos a-

dres, como vou demonstrar. Um 'a,

n'um exame ao bacharelado. n'uma com-

pOSiÇñO de hilosophia sobre a univer- l

salidade da cimoral,um alumno dos je-

.mais nào houve noticias, era o ce-

lebre Physico, pi

tas vezes celebrado estende.

srs._l"ern:nulcs d (23“, all'nvutrs, nn

rua dos Fanqueiros, e ali se cn

trajara n'um hello casaco, de que

_ ue Pci-tm_ e,

de quem o noticia

O fignrão, ao gave¡ o casa'-

co, disse que moravana visite

numca, e, por isso,_ lturin em

breve com 0 dinheiro. Jú disso-

mos que nunca mais nppurcreu.

-Uin crime mystorioso oc-

corrido em Lisboa prende lia (lius

a attenção dos alfacinlias. Tiru-

mos d'nm jornal lisbonense os

periodos mais interessantes que

se referem ao acontecimento (“2 l)

Na madrugada de hontem.

(quarta feira) quando a lua ba-

nliava a cidade adormecida, e

esquinas das ruas escaheceavain

os guardas noturnos, um indivi-

duo cujo nome *ignoramos e que

áquella bora matutiua. 2 e meia.

passava pela Patriarchal, lem-

brou-se do entrar no jardim, on-

de a sombra dos arbustos, desc-

nhando-se com languidez sobre

a areia, descreviain curvas gra-

ciosas, arahescos elegantes, c n

tiragem escoava-se por entre as

arvores n'unia suave melodia.

O sujeito. certamente um poe-

ta, um dovaneador, ou quem sa-

be, um desgraçado, embrenhou-

se ein cogitações intimas, convi-

dado, certamente, pelo encanto

da natureza, e depois de discre-

tcur pelas :ileas f o jardim, pro-

curou com a vista um banco. ap-

proximou-se d'elle e sentou-se.

Subito, ergueu-se d'um salto.

os cabellos arripiaram-se-lhe. um

cstremecimento percorreu-lhe ln-

do o organismo, o olhar espanta-

do fixava-se n'um ponto do hun-

co onde estivera sentado, ao pas-

so que uma pallidez Iiiida lhe in-

vadia o rosto e um suor gelado

começava a aljofrnr-lhe a testa!

Por sobre o banco não appa-

record n despcrtul-o a cabeça de

Meduza. ooln as suas mil serpen-

tes venenosas, nem a megt'ramy-

thologica lhe sorria com estn'dor.

Um iequeno objecto apenas

lhc attra iia a attençào,

Sobre o banco estava uma po-

quena mão de nmlhcr, cortada

pelo pulso, morna ainda, pullida

como a eéra, de unhas perfuma-

das e da côr das rosas, e no dc-

do annullar brilhava um pequeno

diamante encastoado em oiro!

A policia foi logo avisada.

A mão, a perfumada mão de

uma umihcr, mão de burguesa

rica e cocottte, foi levada para

um commissariado de policia. se-

gundo nos dizem, e o sujeito re-

tido para avuriguacñes. No banco

ficou apenas uma larga poça de

sangue e em muitos pontos da

jardim se veem tambem pingos

de sangue.

Mais adiante, n'um dos can-

teiros guarnccidos de flores, ap-

puieccu de manhã um sapatinho

de polimento, com fivella (loira-

da, forrado de pellica, e que pa-

recia ter sido feito cxpmssamen-

te para adornar 0 pe de uma \'0-

  

suitas teve muitas difl'ieuldades em res-

ponder :i esta these geral.-«t) roubo c

proliibido.» E objectou-lhe o seguinte:-

ultorquc Deus permittin aos llehrcns que

fugiam dos cgypcios que rouba-;sem tu-

do que cncontrassem? Não era isso um

não pertenciam aos subditos de l'lia-

raü'3u

Eis a objecçào d'um liomcm hones-

to. Porem a sua boa educação po-lo ao

abrigo da sua propria consciencia. «Sem

duvida, mas pertenciam a Deus primei-

ro do que a tudo| soberano senhor de

todas as cousas. Pode :i vontade tirar a

uns os bens que lhe deu para repartir

com os outros» (Esclamaçõcs e risos.)

Temos aqui um outro assumpto mui-

to curioso, de que se occnpa um exten-

so capitulo do grande volume que tenho

á vista, mas não lhe. posso fazer cita-

ções sem offender a moral publica.

«Um membro da esquerda». -Mes-

mo em latim !

O sr. «Paul Bert». _Mesmo em la-

tim. (Exclamaçôes e risos.)

E' verdade que o reverendo padre

Moullet achou meio, no seu manual dc

moral, de affastar a difficuldade empre-

gando palavras que se podem ler alto.

:O facto d'alguem» -dlz elle a. pag.

wii-«achar prazer em estreitar relações

íllicitas com uma mulher casada, não

por ser casada mas por ser bonita. . . . »

(Ruidosa hilarídade na esquerda e no

centro) não constitue crime dc adulte-

   

    

  

   

   

   

  

  
   

  

   

   

   

    

   

      

   

  

   

  

nm*por mma, '_

"t'ipv liezll. 'l'ch ::ido ucnríutlns «li-

Versus masc(

'gnu a apurar q seguinte que, de

   

   

   

  

  

roubo 'P Os objectos que cllcs roubavum'

,.

nus. A_ policia tem procedido a

minIn-iosasinfomncfms para des-

vendar o mysterio (lllaSl romanos-

co que envolve :i nppnrijüo da

!não encmhápra de uma mulher

'um dos bancos da praça¡ iln l'l'in-

e :ipi-»nas se ('lnu

resto. 1›tÍm-__'__fqiie nada tenha de

-ronnnnm'c ' o facto u que nos

referimos

Na noite em que apparcccu a

mão nbandnntula na praça do Prin-

i-ipc Real, um guarda llflf'illl'llO

viu que wrrn das? [101'th da noi-

te, dois individuos acompanhan-

do uma senhora, saíram de uma

casa da calcada do Hombre e se-

guiram por toda a rua Formosa.

Us dois homens ínln discutin-

do, acaloradmncnto, e pelas pn-

lavras que ouviu o guarda noi-tur-

no convenceu-sc de que se trata-

va da dama que ns acompanhava,

de cujo nome openin- de repetido

dili'erentes vezes clic se não re-

corda leiubrando-se apenas que'

tennina em do.

inn dos lmmensdiziaaresmi-

tu da damn palawns confusas o.

arrebatndns, iuspi 'atlas', talvez por

lllll mau sentimento, ao qui- o on-

tro, homem alto bastante, direito

c uno o cubo de uma vassouray

mspondia de forma a defender a

aggredida e exclamzn'a: Hei dc sal-

val-a a todo o transe; assim i". pre-

ciso. assim lia de ser l

Finalmente os tres desappare-

ceram à:esqui|ia da run Formosa,

na volta pa 'a a Praça do Primi-

pe Real, e o guarda nocturno,

que por curiosidade passou junto

d'elles thnrvou que a damn sn-

lucava e limpava os olhos nuno-

jndos de lagrimas. Na penumbra

brilhava um diamante que devia

¡wrtcncer a algum anne¡ que a da-

ma tivesse na mão esquerda, cor-

tamento o mesmo que foi encon-

trado na mão mutilada.

Foi isto o que fez dar visos

de verdade :is declarações do

guarda, o qual sendo conduzido

á presença do individuo preso

ante hontem declarou não lhe pa-

recer que aquellc homem fizesse

parte do grupo que elle observa-

ra.

A questão. de que nada tem

trauspirado de definitivo e de

que os nossos collegas não lo-

g'aram ainda informações, ron-

servn-se envolta em mvstcrio,

com quanto alguem nos afliance

que estão envolvidos n'clln uo-

mes muito conhecidos do nosso

publico.

A apparicão do sapato tambem

não tem ainda explicação. Tudo

nivstcrioso l

Prosegnmn os trabalhos poli-

ciacs. Hontem (quinta feira) foi

muita gente á praça do Principe

Real observar as manchas de san-

gue que se conservam indelevcis.

rio fazendo-se abstract-ão do acto do

luisaincntom (ltisos c upplausos nn es-

quul'du.)

ala“, diz elle, uma velha opinião de

Lignori»

Note-se que este Lignori foi cano-

nisado pela Egrejn. !Nova hilaridade-J

(l sr. «De La Bassetiere». - Santo

Affonso de Lignori não era jesuíta! (Ex-

clamaçõcs na. esquerda.)

f.) sr. «Paul Bert». - Então von-vos

citar jesuítas. De resto, senhores, pou-

cn importa esse argumento, um que fal-

larcmos, dc que este ou nquelle nào era

jesuíta l

0 sr. «De La Bassetierc». - llllm'-

rompi-vos para precisar um fat-to, c do

forma alguma para dizer que a doutrina

de S. Lignori não seja a doutrina catho-

lica. A Egreju approvou as doutrinas de

S. Affonso Lignori e portanto não fomos

o direito do declarar que a sua doutri-

na não seja a verdadeira doutrina. Nos

sômos catholicos até no fim. (Ruidosas

exclamaçoes, applausos e risos ironicos

na eSqnerdn e no centro.)

«Muitos membros da. esquerda». -

Então, a vossa doutrina e essa?

0 sr. «De La Bassetiere».-Pcco a

palavra.

«Um deputado».- . um argumenth

favor do divorcio!

(CON'I'ISUA.)



  

Rogamos aos srsi nas¡ ntes

que. temos cm .Angu-ju, A ¡noru-

him., Ançà. .Arade. (Itu-ia. (Susten-

de, Lixo, Marinha Grande, Palha'

t'üt Panmilhosa, Pardilhu'o. Sarm-

solla, t'crdemiulho. e Villar For-

moso, ::1 dama r de mandarem sa-

tisfazer -a iiimortancia das suas:

assinaturas. para não soll'rerem

interrupcào ma 'remessa do jor-

nal.

«Agradecemos summament a re-

conhecidos . uellcs que com tan-

'ta 'ponthahda e corresponderam

ao nesse pedido. A esses a nossa

vi tisSima gratidão.

ç 'Reliflcando o pedido que di-

rigimos no passado numero do

nosso jornal ao sr. Arthur Au-

gusto do. Sacramento, do Porto,

temos a dizer a s. 3.' que o sr.

Bernardo da (.'mz Maia havia já

ha tempo particimdo a um em-

pregado d'esta redmçao o que da»

sejavumos saber. o que por des-

'cuido do empregado não chegou

ao nosso conhecimento opportu-

tiamente.

ltelmtimos que e possivel ha-

ver qualquer irregularirlzule na co-

brança das assignaturas. U chaos

em quo nos deixou o incendio das

nossas oil'h'inas e redacção deu

logar a gírias dill'icnldades.

Iioino não qtu-.rcmos dc nenhum

modo lcsar os nossos assignan-

tes acceilzimos quaesqucr obser-

vações que por ventura se susci-

tem ao serem apresentados os re-

tribos.

_+.

Chegou a dar series cuidados

o estado gratissimo do nosso col-

lega do Campeão das Províncias,

sr. Manuel Firmino.

Acha-sc já livre de perim, o

que estimzunos since 'unit-nte.

+_

Extranhz'unos deveras a levian-

dade do che-fe (la estação postal

'de Iiio Maior, que viu na queixa

'qur- exposémos aqniem o n." pas-

sado, uma :iccusajão as suas fun-

-cções Não accusâinos ninguem,

nem o poderiamos fale-rem quan-

to ignorasscmos a vcrdadeira ori-

gem de uma falta para cuja expli-

,caçíio não micontravamos sahida

plauzivel, e foi por isso que pedia-

inos esclarecimentosaquem nol-

os podia dar semquerermos com

tal ousadia ochndcr a dignidade

do empregado que com tao injus-

tilicada sohrauccria nos atira com

uma insinuaçao incpta.

Se s. s.“ t uizesse dignar-se sa-

tisfazer o pe ido que táo do fun-

do da nossa lnunildadc lhe diri-

giumos, ohrignr-nos-ia sobrema-

neira. Admittimos, porem, que es-

piritos. por dcl'citode organismo,

respondam ao publico d'uma ina-

neira inconveniente, quando este

lhe pode sem cxorbitar, explica-

ções sobre serviço publico que

Ílhe diz respeito, c é or isso que

*desculpàmos a insu observa-

«çào do chefe da repartição postal

-dc .Rio Maior, para cujo proce-

dimento devia ser modelo a pro-

'at'n de deferencia que ao sr. Gui-

!lherlnino de Barros merecem sem-

'prc as 'lYBt'litlllilt_'.Õt'.s da imprensa

sobre o correio.

¡Instiindmos que um emprega-

do superior dluma re artição fos-

:se tàu precipitado. u não nos

fariamos cmnprehender bem na

simplñsdmml ie tanto inelindrou

.a sua dignid; ev?

Valim-nos 'Di-us. . .

_._.__.*__.

. O Eutrudo nem da signal de

U l'olgazão d'outras eras, que

deixava entre :nos o ruido lon-

-ginquo da sua passagem machin-

velica a gemer saudades pela qua-

resma dentro, não escapou á t'a-

talidade .da decmpitude inerte, e

lá está ao canto dos seculos, es-

preitando por entre as melenas

desgrenhadas as saturnaes, as he-

mtomhes, os sacrifícios, as libe-

cães, os arroubamentos de elo-

quencia, que lhe são olt'erecidos

no meio d'um chiner turbuan to,

descomposto, de perfeito carna-

 

› Val, mas nos limites do actual or- o_ '

 

o povo Dr. AVEIRO

¡cenio iodndo das algas mari-

 

ganismo huniano que não está unas, insulin-nos mais alegria.
para fatias... mais vida, e põe-nos no espirito

E as gerações novas a succe~ a Metadado pelas gatas sorriden-
derem-se :ts gerações velhas em

l progressiva decadcncia vital. e a

Nt'tl-lsaçdo a adaptabse ao meio tas

emu-iliando as suas premgativas

com o retrocrsso da structure

humana. e deixando frutiflcar o

pmverbio genuinamente port u-

ieitt-dlais caldeira e menos

. ndeira.)

O Entmdol. . . Oh! lendarlo

inspirador de chocarrices garotas

e apimentadas. tu quejá insuilas-

tc de verbe os peitos dos Ribeiros.

Rezendes, e. Britos, já que a ge-

ração presente não pode em tre-

geitos e mumices tmanescas fa-

ser casquinar as gargalhadas. en-

torno-lhe no espírito macambuzio

a inspiração do teu Verbo, mvoan-

do-lhe o cerebro de mil ditos jo-

ãozos, ardentemente alcoolisa-

os.

-___.-_-__.

O Centro Eleitoral Republica-

no Aveirense, para quebrara mo-

notonia carnavalesca que vao por

ahi, da hoje uma deslumbrante

sofre-'c nas salina do mesmo cen-

tro. Acha-se nomeada uma com-

missáo composta dos nossos ami-

gos Anselmo Ferreira, Angelo da

Rosa Lima, Manuelde Lemos Ju-

nior e Joaquim Fontes Pereira de

Mello encarregada do embelleza-

mento interior do edilicio bem

como dos serviços.

São já conhecidos pela sua

magnilicencia os esplendidos bai-

les promovidos por aquella asso-

ciação. Eucarecer, pois, essas

reuniões animadas sempre da

mais franca alegria e sinceridade

fraterna!, é desnecessario ara os

que conhecem o espirito esanu-

viado e cordeal da nossa socie-

dade artistica nos poucos mo-

mentos que lhe restam do seu

labutar insano.

l'lsqucçámos portanto no tor-

Vellinho lolgazào da epoclia as

decepções ininterruptas da vida.

Folguemos, gozemos, riamos, que

vem la a quaresma. .. para nos

penitenciarmos.

*+_

lla umas noites que uns tvpos

de mau gosto se tem entortido

jogando ;viradas á sentinella que

se acha á porta do quartel do re-

gimento de cavallaria.

Um dos otliciaes d'inspecção

sendo avisado do acontecimento

pode averiguar que as pedradas

vinham de dentro do passeio pu-

blico, e tentou dar raça aos ag-

gressores, que deram as de Villa

Diogo saltando pelo lado poente

do jardim.

So a uma requintada malvadez

pode attribuir-se o facto. E' con-

veniente que as auctoridades en-

vldein todos os esforços para des-

cobrir os taes notivagos, fazendo-

lhes sentir a incomeniencia das

suas proezas.

_h

Na segunda feira á tarde, 'na

rua do Espirito Santo, um dos

soldados do regimento de caval-

laria cahiu tão desnstradamontc

do cavallo em que montava, que

fracturou uma clavicula e uma

perua e deslocou um Foi con-

duzido ao hospital, eacha-se gra-

vemente doente.

&+__

Lembramos a camara n con-

venienl'ia de mandar terraplenar

a parte norte do Rocio, que as

ultimas chuvas transformaram em

alguns pontos n'um lamaçal in-

tl'ansitavel. A elevação do terre-

no destinado 'à feira de Março faz

escoar para aquella parte as aguas,

impossibilitamlo a communicação

com as casas que sc acham cons-

truídas 'a margem do rio.

_+-_-.

Desde segunda feira que o tem-

pose nos apresenta de aspecto

pn'mav'eml. A invernia que se fez

sentir rigorosamente por estragos

considei'avçis cessou. .. . por em-

quantc deixando-nos contemplar

este s ' tão claro e oazul d“este

ceu que se rellete na limpidez

de nossa ria formosa e poetisa

como poucas. E a viração fazen-

. do-nos respirar a plenas pulmões

tes da pmnamra.

l Mas nada de tinr muito n'es-

ap ›arencias bonançosas do

Fever , ro, qne os annexins popu-

lares teem comme de ¡eserm

---_*n__._..

O sr. Castanheira das Neves

Bediu a sua exoneração do mem-

ro do congresso postal.

Que sera?

_+_-

Começou-se ahi a ublicar um

papel constituinte. gl' redigido

pelo dr. Joaquim de Mello Freitas

(o tal!) que dirige umas poucas

de incoeias ridículas aos republi-

canos no 1.' numero. Este ho-

mem, como se sabe, já foi repu-

blicano. Este homem, como se

sabe. já censurou muita vez o sr.

Dias Ferreira. Agora é monarchi-

co e constituinte. Esta dito tudo.

Escusamos hoje de lhe rom-

mcntar as tolíces. .lá nos tem fei-

to rir por varias vezes.

Para outra vez nos tornarêmos

a rir.

w_

O coinmando geral de artilhe-

ria pediu aos corpos sargentos pa-

ra o cargo de amanuenses.

_+_

Os jornaes da India portugue-

za disem que oarcebispo primaz

vae responder ao ministro da

justiça acerca da publicação da

encyclica Humanum genus, repel-

lindo a censura.

A mai-ção levanta a crista. U

sr. Chagas vae ficar com a cara a

uma banda com attitude do pa-

dre Valente. O bispo da Guarda

iniciou a campanha (lc hostilida-

de desmascarada.

Que ministros sem energia,

sem dignidade, sem pundonor,

que dobram a cervis aos arrega-

nhos do ultramontanísmo!

Tudo no ultimo grau da de-

comp ›sição.

_+-

0 club abolicionista dc Ale-

gmte,provincia do Rio Grande do,

Sul, entregou no dia 31 de de-

Zembro proximo findo, 250 cartas

de liberdade, constituindo assim

outros tantos cidadàOs livres, do

paiz, e declarou livre de escravos

aquelle municipio.

0 Brazil que ainda ha pouco

era apontado como uma nação

onde a escravatura se exercia

abominavelmente. vae adquirindo

a sympathia e aadmiraçào da Eu-

ropa pela maneira como persiste

em ex til-par do seu solo a nodoa

ignobil que lhe invalidava os fo-

ros de estado humanitario e civi-

lisado.

A iniciativa official central, do-

brando o collo aos negreiros mil-

-lionarios, pouco tem feito em fa-

vor da raça negra. t) grande de-

senvolvimen to emancipador deve-

se aos municípios e aos clubs

abolicionistas, ao povo emfim.

ilurrah pelo povo brasileiro!...

w..-

Na quarta feira ultima foi en-

contrado sobre um dos altares da

egrcjamatriz de Chaves o cada-

ver de uma creança de poucos

dias. Não se sabe aqueni perten-

ce, mas a auctoridade procede a

averigiuugões.

E' o ultimo grau da preversida-

de materna!

m*

Diz um com'espondcnte de Bra-

ga que lhe asseVeram que para os

lados do Pico de Regalados, ha

um pharmaceutico, que possue

certo especitico, com o qual se

combate promptamente a epide-

mia das bexigas, tendo já sido ex-

perimentado por muitos doentes

e sempre com optimo resultado.

_-›----

Apontamentos para a historia

de um paith _

O parocho da Reguezra de.

accumula a profissão de tabernei-

ro com a de arcypreste e de pre-

gadori Mas... triste dequem tem

má sorte. A criada da residencm

e da tabernaandam n“este momen-

to no ultimo periodo da gravidez.

De_ modo que o santo apostolo do

 

pio as dilliculdades de chefe de

numerosa familia acostumou-sc a

entregar a prole aos outros para

que lh'a alimentam e crie m.

achandwse assimespalhada em...

partes incerlns.

Cumulus:

lia dias voltava o padre da rc.k

¡oada d'un) freguez com as duas

moças na (muto, subindo uma en-

, costa .tudavam lentamente (at-

tençào ao seu estado) e levavam

uma o sobretudo doamo e a outra

o pau do mesmo. 0 padre toca-

va-as com uma pequena vergasta,

animando-as.

Ha mais, mas tica para outra

vez.

M*

Deve ser julgado em Mirandel-

la, por um crime repugnante, um

tal José Joaquim de Souza, co-

veiro, que atravessou com um fer-

ro o caixãoe cadaver de Jose Ver-

delho, na occasiâo em que o en-

tcrrava. com vingança de antigas

desavenças que tivera com o de-

funto.

____+-___

Em Buenos-Ayres foram inau-

guradas ha tempo quatorse edi-

licios destinados a escolas mu-

nicipaes. A cidade achava-se festi-

vamente engalanada. dos edificios

publicos e particulares pendiam

ricas colgaduras. dando á festa

escolar o caracter da mais patrio-

tica manifestação nacional.

Sublime comprehensão dos es-

tados republicanos. Lá, a instru-

cção, a luz. o (muro dos povos.

cá, onde impera o direito divi-

no, a miseria, a ignorancia popu-

lar como lemma fatídico da sua

passagem, e a systematica morte

por inanição dos preceptores da

infancia.

Que contraste!

_.__+___.

Por portaria do ministerio das

Obras Publicas foi designada ale-

tra-T-, para servir durante o

corrente anno nos añlamentos de

todas as medidas e instrumentos

de pezar e medir.

_+-

CONm A “JDM“

Recommendamos o Vinho Nu-

tritivo, de Carne e a Farinha Pci-

toral Ferrnginosa da Phalmacia-

Franco, por se acharem legal-

mente auctorisados.

_+ú

Em França. trata-se com toda

a attenção o importante assum-

pto da creação. educação e futu-

ro das creanças abandonadas; e

para o custeio d'estas despezas

formulou-se um projecto de lei

applicando para este fim os valo-

res de todas as heranças jacen-

tes. Por esta forma os recursos

para as creanças, subirâo a i0 ou

ll milhões.

_+__-

Um architecto hespanhol está

construindo a casa que será bre-

vemente apresentada ú ap rova-

.ção do governo e. que ha ( e ser-

vir de modelo para edificar as das

povoações destruídas na Andalu-

zia. Poderá armar-se e desarmar-

se facilmente, resistindo às maio-

res provas de oscillação.

+

Celebrou-se a 3 do corrente em

Sever de Vouga a costumada fes-

tividade a S. Braz, na capella da

praça. Este anno, porem, os (levo-

tos do protector da garganta esfor-

çaram-se por dar maior luzimen to

a cerimonia convidando duas mu-

sicas--a da terrae a de Peceguei-

ro, tocando aquella diversos pe-

ças com mestria e gosto no que

foi acompanhada por esta, r-

tando-se alem dlisso com to a a

defemncia e cortesia, esquecendo

antigas rivalidades.

A philarmonica de Sever. da

regencin do sr., Jose Carvalheira,

tocou além da Marselheza e do

ordinaria Republicano de Scotto

Peres, algumas polkas. ordinarios,

e uma valsa, de Jose Pinheiro, e

um bolero, de Bettisi

h*

Aconselho-se n clara (Potro pa-

ra as queimaduras recentes, de

pequena 1m ortancm'; não ha na-

Scnhor reccando desde o princi- da mais rcrlgerante nem mais
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ell'icaz. Deve-se preferir ao collo-

dio, porque tem alem de tudo a

Vantagem de se encontrar sempre

á mão. Aclara d'ovoe muito mais

refrigerante do que o oleo d'amen-

doas doces. e alivia mais prom-

ptamente a dor.

_W

Continuamos a lembrar a ne-

cessidade de se inscrevequ co-

mo eleitores os nossos correli-

gtonarios que não gosam ainda

nquella garantia politi :a estando

ao alcance das ¡espectims pres-

cripções. Damos abaixo as for-

mulas de diveisos requerimentos

para se ser inscripto no tecen-

v seamento eleitoral.

Requerimento por saber ter e

W006"?

F... tilho de F... e F. . . (es-

tado) (prolissão) morador. .., fre-

guezia de... maior de... annos,

sabendo ler e escrever como faz

certo com a presente petição, to-

da escripta e assignada melo seu

pmpnio punho e como devida-

mente reconhecida, usando da t'a-

culdade que lhe concede o artigo

l.° da lei de 8 de mio de 1878.

requer para a inclusão do seu

nome no recenseamentoa que se

vae proceder.

Assim espera lhe deñram.

E. R. M.

Este roqueaimmto deve ser

reconhecido pelo tahcllião na pre-

senca do requmnte e duas tes-

tcmunhas.

Requerimento por ser che/'e de

familia:

F. . ., filho de F. . .. maimde..

annos (estada) mmñssão) mora-

dor... froguetia de. . ., vivendo

ha mais de um anno emmmmum

com FF..., e sendo além dlisso

o supplioante quem ° rom aos

mtcnrgos de sua referi a familia,

pretende usar da faculdade que

he concede o antigo 71.““ da lei de

8 de maio de '1878 para .ser inclui-

do no iecenseamentso a que se

vao proceder.

Nestes termos requer

se the detim.

E. R. M..

&quadril/'ente por scr 'coll'ect'rrdo

em contribuição 'di-recta não in-

ferior 'a 115000 reis. _

l'"u\$', m fwl'›\ e Fo\ I',

maior de. -. . annos testado) (pro-

ess-ao) monador. t . (reguezia de...

tendo sido conectado no lança-

mento immediat-amente anterior

na quantia de t'eis.›. ., como ro-

Va'oom os dmumentos jun os,

pretende usar da fatalidade 'que

lhe concede o artigoü.° da rei elei-

toral de 23 de novembro de N50

e artigo 6.“ 5 2.° do decreto de 30

de setembro de @852. para serin-

cl'uido no recenseamento a que

se vae proceder.

N'estes 'termas 'requer

se l'hc (mil-ra.

E. _R_ M.

Este requerimento deve ser

reconhecido pelo tabel lião 'e 'acom-

panhado do ultimo riu-lim de de-

cima; na falta d'este, do aviso re-

cebido, bem como da certidão de

edade.

Observações :gomes

E* preciso ter 21 -aiums com-

pletos. salvo se for avisado, oiii-

rial do eXeiv-.ito 'ou .acumula, 'ou 'ten-

do 'um curso completo_ do ¡yr-eu

do reino; n'este caso hasta ter

18 annos, juntath certidão de

edade.

_w_

Hcram Maxim, norte-america-

no, submetteu á apreciacão do

governo in'glez nina n'i'etmliiadora

automatica de fogo coutinho, que

parece ser o ultimo invento na

arte de matar. E' lima especie de

canhâor-iewolver collocado sobre

um tripode e combinado de mo-

do que se utilisa o retrocesso

produzido por cada tiro.

Em Vez de i rder-se como em

uma arma de ogo ordinaria, esta

força serve para limpar a camara

de tiro do cartuxo vasio e col-

locar outro novo. que estala em

seguida. A metralhadora uma vez

montada, dispara continuamente.

tantos tiros quantas balas se lho

adaptem d'ante-mão. o que o sim»i

pics. Os Carwxos fixam-sc em



numero de RR?) em um comparti-

mento que se_ ncommodu no do-

posito da motrnl'lnnloru, A extre-

midudn il'o csmniuriimeido cá'éjfú-

ru do' deposito-,'hastu, à' mcdída

quo ¡lt'íúlíl a ¡.u'oviâã'o', unir n'esiâe

('ompdrl iiiiciiWW" outro novo

cheio do (YSTL'UXOS, para que o fo-

go continuo sem in terrupçào.

A velocidade dos tiros pode

alcançar 600 por minuto.

_.4*

Conforme esclarecimentos of-

ñcinres publi'tmílos pelo . gommo

francez, os indígenas do Tonkin

empregam com hmn exito'nm re-'

medio, que cura a hydrophobia,

sendo implicado antes de mani-

festar-se o periodo agudo da doeu- .

ca.

li'az-se uma primeira infusão ~

com 5 ou 6 folhas de dutumvstra-

monium. (tigueira do inferno) odei-

ta-se fora, por ser muito foi-lc.

Com as mesmas folhas se faz se-

gunda infusão, de que o .doente

toma um grande copo. O remedio

subiu-excita o doente. fed-o trans-

pirnr, produz um ataque, de raiva

artificial e cura-o..

  

REDE
COLCHÓ'ARIA

Bila &PAssem

E' prohibido sair Prague?, sem

vista. Ser hai'nteiro para arranjar dinheiro. "

_ SEM A urna: ;

Tonlca, hollamlçza, da 'antiga fabrica'_idê'fgnnoñelrá 6- C.“

PREMLIRl NA ULTIMA EXINJSIÇÁU AGRICOLA DE LISBOA

Consummo encocitação geral. em Lodo o paiz. Deposito em to

dos 'os'estahcieoimentos de mercearia no Porto.

  

G

l

 

Rcmlimonto 43917-

130 sem 'emprego

_JA _de (11111119110.

'lEM se fel'neocr dos sc-

guiutes e s t a holocimen-

los, recebe como brinde

(rodolst do Banco (Zoo-

pcruuro (Jonnm-:rcial e por ron-

soqucncia tambem recolwrá o di-

nheiro que dispendor nas com-

rns que Iizer, por isso que o

anco 'pagará opportunammito o

valor integral das” mesmas cedu-

las.

Mercearia dos srs. Gamellus

&'Fillio. Praça do Commercio.

João Maria Ribeiro, com' esta-

belecimento do serralhoria o for-

rngens, rua Direita n.W 443. e

50. Ilú egnacs garantias u quem

alugar os seus carros.

'robot-:iria do sr. Joaquim de

Sequoira Moreira, rua Direita.

_.____.-__
-

ptmwznm
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FLURENTlNO VICENTE PER_

BEIRA participa :in respeito-ol

publico aveirenma que 1m›nloua

sua o'fücina na rua da Arroxella,

n.o 12,4' .Alhoy.

'BANDElRAS

I IA-as do lindos gostos om casa de

José Vieira Guimuràcs, quo as ill“-

ga por pregos modicos.

  

   
L
_Vñ-r
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Para escrever saridices é neo'

cessario ter'liabilidade, ê deste

gnu'ero ninguem' iguala o «'ljre'l.

Ês'trolinhágsm disfarçado .agiu-a em

&Um; Observadoni ?Or-a.. vagar) o

Séguintd período: 'cchoae-ros 9m

quanto é'tempo, pela ponta entre-

ahorta do paraiso, que; tendes

a 'irimmente candura* dns honras

cre-ancas a engrinaldar-VQS' u hon-

te luminosa» l l !

Achilles era' vulneravol polo

calcanhar; este é \'nlucrzlrul pelo

nariz,c olhcquuo foi dosmlmr- g

Zagunchol ! l São di-

nào é, \'ordum

ta do sr.

gnos um do outro,

de “2 Ora enlão. _ adieu. "mm cri/“a nfs(

Assignado- Secundum
l'crilus;

N. B. Esta declarar-ão [um 176-,

ferem-.ia a um m;a1mol,iuie foi pu-

blicado ua Era A'oua n." 391,410

28 de janeiro, p, foi 'logo rcnucttida

á mesmo reilmgzgio, pura u fnzor

publicar, como ora do sou (lover,

visto que tinha publicado a prol

 

   

  

nn*  
:Do CORSARIO

Mola - l 06

fazenda. A unStào c,- do pintos :i

  

... .V_V<!¡›I_

msn ruim m0

MEME_ phelandrlo composite»

de roza. '

    

PMI““ áílíÍ-Ttírpeüca do dr.

Queiroz.

Deposito em Aveiro mi phar-

Inuciu c drogaria medicinal (lc

Joao Bernardo Ribeiro Junior.

Contra :1 deliiliilade

FARINHA P 4_ TullAL FlãlllllíñlNOSA

UA PHARMA A'T'riixxtzo, unica Mai-

menlc aucl'orisuda c privilegiada. Ei um

tomou ruconàuiluinLo o um prpuiuão 01%-

mcnio rcpurudor, muito agrudavol e de!

facil digestão. .-\proveila do modo mais

extraorrllnario nos padecímontos do poi-

to, falta. de.: apetite, em oonv'alescentcs

do ¡iuwsquer doenças, na. alimentação

dos mulheres movidas e amas' (lc loilo,

posfx'oa; edosaqk creançm, ' ancmicos, e

em geral rms (lehllltados, qualqncr que

seja; a causa da.jdel›ilídade. Acha-sc à

venda om todos as pharmacias do Por-

tugal c do estrangeiro. Deposito ;go-ral

na phármacíu Franco, em Bolom. Pace'-

ic 200 réíS, pulo correio 220 r. Os paco-

tes dovem'contcr o retracio do auctor e

o uomo cm pequenos círculos amarel-

los,.umrca quo está depositada em 'con-

l'ornlidado da Ie¡ de !tda junho de 18855.

DEP( iSl'l'Oã run ' Avoird, pharmaciu o

drogaria medicinal de João Bornardo

Ril-ciro Junior.

o li('›t<371"Í?y'sne do \'ongalni

'um' para alugar. Quem o pre-

tender pode dirigir-sé aodito

hotel on á antiga coolieira do

sl'. Loiro Ribeiro, proximo á ala-

meda do Cojo.

  

    

   

   

  

' Phaéion ¡ '

O POVO DE AYEIRO

1  

  

vocgção que. nos foro, imiupotudu:

memo.; »ilfrigidg-.çsoin a isso dar-

mos'niouvovgiligu
iàl :Em: _ H

A Iara MWM. .inaugura publicar_

até h

_ , Veritas.

 

g nninnurni

[Revista d'c lãsíaldos Ill-

vroo, Bucclioniõã o u.“ 'l-l do se-

gundo ;nino (Pest-_51 imptn'lunte ¡su-

biicàiçào, cujo_ summurioo o se-

uiuto: _'. _ _' “ _' x '

lçlisioria da Poçlqgogii( (un Por-

tuga!, por Timo/Mula \ Drago/..TA

concomfu.) do Dcus (conolusno),

por Arm/mira Cabinas-Il1511643505

exti't-.iiicnlms, _por .I. illçil're dr i' ns-

col'umllos._(iepgrupl
na dia um pro-

mrbio, polo11-vaiiio.'7«1*[ri
mos ro-

;muu Lioos: Camillo ' Castello Brun-

oo,› por [fais !JamusoLéHistoria

dos l'ullus. ou Fullus (primoin

ensaio (historia sobre( s habitan-

Los de¡ África contrai), por Carlos I

   

i
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'(-torisa- '-. ,PÉ;_'FBE:| _ima-

tlo poi» ' r :aa-masa“-

th'a de Salmo publica

7' _gr e aprova-

  

r

o mulhor tonirzo nulrilivo que se. co-

nhncn: é "mito digestiro, l'ortilicunto o

rcconslituinlo.~Soh u sua inllucnclu do-

SLHIVUh'U-SB rupidguuontc o :qro-.llítc, cu-

riquuon-so n sangalo. l'orloloccni-so os

musoulos, e 'valium us ¡org-LH.

Eulprogu-âo com r! mais l'ol-iz exito

nos oslomuguwudu os mais dolJcis,

puru c<:›mlr›utor na' Lligoslocs tardias' o la~

horjoms, \ a ¡lion-ima. cardiulgin, gas-

lvro-rlynia, 'Qêlãll'ülüliá anemia 'ou inac-

cào dos orgãos. raoliiiismor consunu'ngão

(lc carnes, all'ocijõcs oscrophulosm, o om

;.jcrul uu convulizsconçu do todas as' do-

onçns :Ionrlc 'c prc'ciso lovuntur as for-

.“ius. - ' .'

Tomar-So lrcz vozes ao dia, no. :tolo

«lc cado comida, ou em culnlo quando o

(locuto não sc poa'suulimcntar. i

Ilohois, uma colher das do' sopa dia: carla-

vcz; o. para os :idulmmduas ou tros co-

lherns lumbom de cada voz.

nhus; é. uii'i oxa»!íli:nlc ulimch» para as

pessoa:: fracas ou conVqu-accntcs; pro-

pam n eitomnao pura ucooilar 'N',Hl u

ulimcuiação do_ juntar, .c _concluido clic,

toma-so agua-l porção ao “Hash, para

facilitar complclamonto a digestão.

lfurucvilzu' a conlrul'acção, os envo-

lucros dos' garràms devem crnllcr o ru-

truclvo do uuclor c 0 liomumu pequenos

círculos mnarçllos, marca que. está de-

positada nn¡ conformidade da lei dci¡

dc junho do 1884. '

Acha-so á venda nas principaos far-

macius do l'uriugul e. do csu'unguiro.

Dcposilo geral na farmacia Franoo, um

Belem.
' >

Duponilo om Aveiro «na farmacia o

drogaria ¡Iiiumáual (lo .loào Bornurdo lii-

bciro Junior.

(10m 'a a losse

  

legalmente umttorisudu pulo ¡Jomar-'lho

do Saudo Publicar, ensaiado o ;unprnvnilo

nos l'iospilnos. Acha-Sr: á venda mn Lo-

dos us plnu'niuoiM do Portugal' e do cs'-

trangciro. Deposito geral na prinn'xmmiu

Franco, em Bolem. Os frascos dovom

conter o reiracio o_lirma do auclor, e o

nome mn pa-:quonos círculos mnurollos,

marca quc está depositada em confor-

midade da lei de 4 do junho do [881.

Duposito em Aveiro nu p'liarmacia o

drogaria medicinal de João Bernardo Ri-

liciro Junior. -
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-"HERPES E museus

Curam-Se em pmicos dias com o uso

da. POMADA. ANTI-HEHPETÍUA do dr.

Moraes. E' muito util no tratamentodas

feridas chronicas.
_

A' vondg. nau principais. pharmacias

do ruino. Ezn Aro-im, pharmucia Moura;

em 'liliarm Joao (2. Gomesa Deposito aze-

rul, plurmuciu Maia, Oliveira do Bairro;

 

navioniil,

ojo;'lá Loirãiaês' suas ramos. .. 141519009

 

Pura as crouuçn; ou pessoas muito USci'm'L-.r,

  

da 316110,--*Nljt'l'uiligiilí &Irma-_do l'i-

['95, por J. Ll'iln (lc lrtsc.›¡i,.-w!!u.x',

ibama;e“. lfl ;slijçriláiridüoto r-

ruu (o _."Yl'áLl'ni'thQii-

ele.. .'

Réceliemos o_ nílulorio'o (ton-

_tus do1 &pplpêllllliil Seguros Ta-

gus, rogmitunha 'ao 'eu mo do 188%(

Durante¡ o roforldii ;nino Lero

uquollu companhia 233061-5( 30 rcis

do prejuizos torrcerBsc murill-

mos. . ' _ ' A

. Agradecemos o exemplar.

a:

Rocubcinos os nl?“ 'l', 2.3, e /h

do nmguilico jornal do modos El

Correu dc lia¡ Moda, quo so

publica cm Mmlrid. _

E' num adiçãolilo luxo. Oslou-

ta prumn'osos Jigúrinos o modelos

'do dim'rvntos lJordudÓS.

Assigna-se_$133_ Portugal. om

Lisboa, um ("uso do Henrique -'

'l'_lmiimson,_ calçada da Fish-vila.

'Lil-1.“ ' ' '

'ARMA'1m
Aluga-sc mn nos baixos

'-”~ g”“.er'lo' dacasntme foi 110 ¡alice-Mo'

Beato Riagalllvães, um mm (lc

\.llfanüeg. .

Quem o pretender (Url-

ja-sc _a . Formulaan Homem

Chu-isto.
'

 

  

     

 

CAn'rõI-;s nz Viãl'l'A E PAR-A¡

1›.w'1':-:n'AgÃr› m; (2A-

SAmcmo, A mvnnncmsn

N'nsm TYPOGELU'HIA

   

.liiç'ies ' Populares ils.

lu 'ziTiiriugüeza

Ao alcance de todos

Contando o que c l'lOLnâÉHIU'ÍO para

' qualquer pessoa ontonder o que ln, n

na lingua pormgmcma sobre:

qualqnor zmsmnpio com correcção, pu-

rozu, clareza e' (denuncia, .mam :Lumlio

do mostre, pci-Antonio Peixoto do 'Amu-

lâqta dose, com quaewuer bolachi- I'al.

Nx B. - Esto livro contem tambem li-

CCÕBã do anulyso logica. c grammaticnl.

A' vomlu no Porln - nu Livraria Por-

t'uonso o Papelaria Uluvul à“: G.“ - &dilu-

ros= ruu (lo Almada, '119, '123.

  

. meí

num.

V4_

_ ¡uu-¡gtsgigça " _É na nos

Myanma-ão: .' ní'nliomos u nu-

mrñro do iii“ mmo

Aosig'iuieso nn plnunnumi M. .l.

PinLo á- C.“,\ Loyos, SlJ--PUI'LUs

  

à .

imaginamos (riam-,irqu *13 dus

.Elalihema Ile !ju-ouso. uxplcn-

d'nlu romgni-.o cdilmlo pola¡ om-

promi Somos lioumnlicos.

ASsigna-m! nu ruu do Cruz do

.lÍ'uu, 26- Lisbon.

í¡

.l Inquisição qlch _e o

Novo .Wando. por F. 1;. Parre-

nho, rmnmn-c cdiluilo pela Biblio-

l.liocn Noite-1.5 llmnnnlirus.

llcrcbemos o ül§uiülll0 7.

Assiguu-.se uu rua d'ALulayu, [8

Lisboa.

   

  

«,lfg'p. do'uiPovo (lc Aveiro»

i IiuuÍ da, .-1.1/wulcga, n." '7
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'JOÃO AUGUSTO DE SOUSA
C011

OFF'ICINA DE SERRALHERlA

EM

>-=Avn¡nnh~

 

Bibliotheca. de

unico ferragens, doln'üdhnnas, fplnh'nsj fechaduras (10 t“düs

svslplnns, pin'álülHUS do todo u qrmlulmlo, l'rvrrugruis estrangeiras, can

mas do [erro, l'ogõos, chumbo cm burro, prego dÍurumn, vlw.

Ronnuices Bu ?atos

 

H IM RMS MBA'V'DHMÊ

A publicação maia harala me liojc

nm lwochndo, com 256 paginas do impressão,

i onms PUBLICADAS E A VENDA
'120 réis.

.x

0 Seg'iiêiío Terrich :1 uolmnm Machados, . . . . . .

.t Herança 'do' nanquim-irc). #Ji volumes broa/lados”

Rio Tempo do 'I'CE"|'0I'. :3 “f.

(Bs Dramas (la Polícia. :J

0 1h'. Gilberto, 1.? a -uolzmws broa/nulos. ..

No PRELO, o

x DR." GILBERTO

conhecida. I>L1miu_;,n_-ão mensal il'mn volu-

om Lnliozi, 100 l'ClS, nu [.n'ovincia,

900 riffs

.201) n

'olemwsvMachados..... - JU!) i)

t'nlusmns hrnclmdosr. i .E. 300 n

#UU v

3.” VOLUME DO

u

l

'todos os podidosá ,Bibliohlmca do lunnuncm Bambu_ rua ilu Magdalena 9"

Lisboa.. I'recizuxu-.sc ouro ;mudado-;I L-u. todos; u's localidades.-
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