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ELEIÇÕES MUNICIPÀES

.-\pproxin'ia-se a opocha das

'eleições muuicipaes. Est-.usado c

'eucarerer o valor d'estas elei-

cõos. São (Puma importancia ul-

tra, oxtraordinaria na vida dos po-

vos livres.

Segundo um notavel publicis-

ta fi'anccz, o municipio dove pro-

ver como o estado :i segurança

das pcssoas e das proprimladus,

a:: exigoucius da hygieue publica

e privada, a regularidade ua cir-

culação, ao alimento dos seus ha-

bitantes e ao tratamento dos do-

entes pobres. Deve soccorrer ou

recolher os indigentes enfermos

e velhos, as creanças abandona-

das. Deve propagar e desenvolver

'a instruccão do povo. Emfim, de-

ve preparar as gerações novas pa-

ra o engrandecimento mo¡ al e in-

tellectual do paiz.

E' isto que se tem feito em

Portugal nos cincocuta annos dc-

corridos do constitucionalismo?

lie modo algum. As eleições mu-

nicipaes foram sempre o primei-

ro elo d'cssa cadeia de galopina-

;zum que tanto nos tem degrada-

'do e aviltado. Não se disputam

as cadeiras do municipio para

bem servir a localidade, para a

dotar com largos melhoramentos

matcriaes, para lhc erguer o ni-

Vel intellectúale physico com es-

colas. bibliothecas e gymnasios.

Disputam-Se para servir directa-

mente os interesses dos amiga-

lhaços, 'para auxiliar as t'alsilica-

'ções dos recenseamentos, isto é,

para melhor preparar a hambo-

chata das eleições legislativas.

E' por isso que nos, como ver-

dadeiros radicaes, como descen-

tralisadores, como autonomistas,

aconselhamos vivamente a todos

os republicanos o ataque a mo-

narchia nas eleições que se avi-

siuham. E' necessario protestar

praticamente contra o abandono

a que se_ lançaram as povoações

do paiz ha tantos annos, contra

a fome dos professores de instru-

cção primaria, contra o impudor

'e o descaro com que esses ho-

    

::essa-asim

 

    

 

l'lllãço DAS A. 'suma'rl'n

EM AVEIRO- Axsm 50 (NUMEROS) 15000 ns., sicniias'run

  

   

lliiaiiaga :til às Scientia-'o lie !9.85

  

    

 

PUBLICA-SE AOS DOMlNGOS

BRAZIL. (MOEDA ruins) a' AFRICA ORIENTAL.. moi) ns. i As AgglañATUnA” ”EVE“ ”E“ PAGAS An'AxTIBAQ

 

No couro ou

?àoxuano avo¡

“coacção lv¡

mano, 7

V... “mw,..--. 7“_0_ , _ ._,___

mens da rcaleza tripudiam sobre i darlella, 'inteineratos e puros. 0

a ingenuidade e a llti,'i,li'l$(_'lcliifl! vast-.'llo de. ignorancia ha de ca-

da massa. Alem Ll'isso, o munici-

pio é. a melhor escola pratica pa-

ra os republiczmos. tlonvcm quo.

alii vamos aprimder a adminis-

trar, a governar, a examinar dc.

parto as i'iecessidadcs populares.

Ponhanios de parto o sentimen-

talismo, deixemos de conliar nos

doutoras o vamos a arena, tanto

quanto seja possivel, reconhecer

quo o nosso melhor chefe e o nos-

5o traballio, a nossa ;'lei'licaçao, a

nossa aptidão. Os outros chefes

sao fetli_'lli35,(.[l1!3 so vivem a cus~

ta da ignorancia do maior nume-

ro.

E' olhar para a França. Foi

das luvlas do municipio que os

republiianos se ahalauçaram as

;mudos luctas do estatlu. Foi no

municipio que os radicaes prin-

cipiaram o seu glorioso cornlmto

com os republicanos conservado-

rcs. lluje a vida n'iun'icipal, se

ainda não esta de todo livre das

pelas dos conservadores, e ja bri-

lhante e gramliosa principalmen-

te onde os radicaes tem maioria,

o que succede em todas as gran-

des cidades. Paris, do ha muito

em poder do radicalismo, gastou

só com pobres, com os desgra-

dos, a bagatela de 2.'...76320ll0 fran-

cos ou réis 4.4«38z00050m aproxi-

madamente, no auno de 4879.110-

je gusta com certeza muito mais.

No mesmo anno gastou com a

instrucgão primaria e com cinco

escolas de iustrucção especial a

bagz'itela de '113611200 francos ou

204620005000 rs. aproximadamen-

te. Gaston, pois, trez vezes mais

do que o estado portugch gasta

com a instruccão primaria em

Portugal, tendo aliaz a cidade de

Paris menos da metade da popu-

lação qucuós temos no continen-

to c ilhas. lloje gasta muito mais.

O quadro,como se ve, e fulminan-

te para a monarchia portugueza.

Portanto, a lucta contra ella

onde seja possivel, em todas as

looalidades onde haja um bafcjo

de trimnpho ou d'cscalada. Mas

nada de transigeuoias, nada de

accordos vergonhosos. A honra

acima de tudo. ou a opinião nos

quer, ou nào nos quer. Se nos

quer, para a frente com honra e

com gloria. ;Se não nos quer, lir-

mes na estacada, a porta da ci-

Que é. o mesmo que extrahir d'unia rosa um cevado,

E tudo isto porque?

 

hir aos nossus golpe-,s corajosos,

quo são os gOlI'l'ÊS da razão, da

verdade e da justica. '

Us chi-'tes que vao cavar ha-

tatas. A' Iucta soul elles, nem por

ellos! A' lucia pela 1tcpul›li“a, que

este partido ja não tem medo de

papocs. nem ¡irei-isa¡ de tutores,

mormente quando são tolos e

dcsgoveruados.
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I'lavmuos do vos pegar pela

gargallriira o. de vos machucar o

focinho na lama tantas vezes; quan-

tas aquellas cm que 1a tendes pre-

tendido arromessar os homens

honestos lilo partido.

Ningunin pode ter uma opi-

niao diversa da d'ostes m'alsins da

honra alheia, que nào soja um

espião do governo do sr. Fontes.

Ninguem lhes pode censurar as

torpezas, as villanias, a infamia

ou a toloima que não esteja ven-

dido ao governo. E com essa ca-

tadupa covarde de calunmias,

teem desalenlurio uns, cnodoailo

outros, des:u-reditad() estes e ve-

xado aquelles! De forma que a

laia de Sapos ropugnantes e uo-

jcutos, converteram o partido re-

publicano n'um antro de reptis,

n'uma taverna de caco onde não

pode entrar um homem limpo sem

perigo de enlamei'ar os vestidos.

E' preciso acabar com isto pa-

ra sempre 'que a honra do parti-

do em que entramos deve estar

um pouco superior a haha dles-

tos pelotiqueiros repellcntes. Con-

vcm BSlllilgttlfllll! o craueo de Voz

com o box da verdade, para que

sc nào tenha de transitar por es-

te partido com as rn'evenções e

Os cuidados com que se transita

pelo pinhal da Azambuja, porque

se aqui nós assaltam a bolsa, aco-

lá assaltam-nos a honra que val

mais alguma cousa.

E' o que faremos. Recuaram

alguns na lucta por fraqueza. Suc-

cumbirani alguns maispusillani-

mos ao peso do accusações ca-

lumniosas e iul'mnautes. Com nos-

co nao ha de snccoder assim, po-

deis ter a certeza. Nós somos dos

que 'admiircm ,tanta mais cora-'

gem e arrojo quanto mais nos

arossaln c perseguem. .la dovicis

:astro-disso convencidos ! No cain-

po que quizcrdes, no campo quo

vcs aprouvor, an¡ nos ircis encon-

trar, c pela frente. _

A nossa missão _é de justiça.

Hoje mais do que nunca «estamos

convencidos do que é falso tudo

quanto se propalou e quanto se

disse de homens mais ou menos

importantes. .la se contam por

dezenas os espiñr-.s do governo e

os vendidos ao rei! Espiões para

que, oh iuisoraveis? Para espiar

a vossa iiuljccilidade reconhocida

e provada“? Vendidos para que,

0h calumniadórcs torpes c devas-

sos *2 Para entregar os vossos pla-

nos de campanha? Vendida por

vós esta a honra do partido ha

muito tempo l

Sim, e necessario que sosailia

is'toz- são falsas todas as :locu-

sacões que esses homens tequ di-

rigido a muita genti-u !Islan'ios dlis-

so plenamente convencidos. Us

espiões e os vendidos. sao tmlos

aquelles que lhes faziam sombra.

ou que não (ÉUllCOl'tli'll'êllll com

as opiniões d'csses ti'ansigentes,

d'esses tolerantes, d'esses bons!

As caluinuias que 'emita-m, só en-

volvem a mais reipiintadadas fra-

quezas e a mais vil das covardias.

Sem valor moral para combatm'.

sem coragem para a det'oza, sem

abnegação para luctar, julgam

vingar-so a morder na sombra as

reputações honestas. Levantae-

vos uma vez na Vida se quor ao

menos e vinde a canzpo raso a

combater. Largac o frasco do ve-

ncno e empunhae aespada lealis-

sima do combate. \'anms! lã' de-

fender das accusruñes que vos

temos dirigido. E' pedir que as

desenvolvamim c pi'm-isi'-'.'.ios. 4

A nessa missão e de justica.

llavcmos do. acumprirate aolim,

pegzuido-ros pela gargalhcira e

muchmamilo-vos _o focinho na la-

ma tantas vozes quantas aquellas

em que la _tendes pmtoudido ar-

fremessar os homens honestos do

(Ahz' me para os do «Seculom e para _todos

partido. E só licaremos-satisfei-

tos quando vos tivermos escan-

galhado a peanlla a poutapcs!
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¡ _ Bem lhe diziamos nos. sr..la-

, ciutho Nuncs, que .a nossa mo-

' nioria e a incllior carlrira i'lc lr-m-

lu'ancas quo. ri:›iil1eri“ximis. (lousur-

va ::raramente arraCadailo aquillo

quc um dia lho cntrcgamos. l'." a

nossa amiga mais liele mais lcal !

,la lho. dcimiustràmos que nao

tinhamos 'rm-It¡iii-ações a tir/.urso-

liro as :iii'ii'iiiii'r-.FuI-s que lho altri-

lmimos no artigoque v.'*o.x.“ mau-

dou publicar no Secult). V.“ cx.“

(leclarou claramente n'esse artigo

que so nos deveriamos detendi-r

da Egrcja- quando ella nos ataras-

se. que so entao deveriamos op-

por as suas dimtriuas a Scicm-ia.

V.“ ex.“ ainda foi mais longe do

que isso! V." ck“, _que diz que

quom nao reoouhecer a lilierdado

do consciencia sora tudo quanto

(lillzlil'Çln, menos republicano dc-

mocrata, v.n ex.“ que diz que o

seu radicalismo onão induz a uo-

gar aosoutros o quo'quer parasi,

dcscouheccu exactamente cssa

:.:randelihcnladc, poz-nos fóra exa-

ctamented'essa decautada tole-

rancia que o leva a querer para. os

outros o qm: quer para se', porque

nos achou violentos, porque nos

achou im“:ompativcis com os prin-

cipios da democracia. apenas por-

que quizcmos l'urnlar uma escola

philosophica em que se comba-

tessem todos os deuses e todos

os clcros. sem compromissos poli-

ticos para nenhum ' partido, apee

nas porque soulnêmos defenitlor

com vigor as ideas que professa-

mos e com o mesmo vigor Hugel-ç

lar. não os nossosiuiinigos decla-

rados que a par do ataque que

lho devemos nos merecem o ros-

peito de quem tem convicções,

mas esses eternos especuladores

que nos i'lizem pousar em, casa

como nos pensamos e pensar na

rua como os outros pensam, ou_

pelo numas não pensar cousa ne-

nhuma, que é. o supremo attribu-

to de_ todos os idiotas. Quer di-

Zcr, v.n ex.“ querendo para si o

apauagio da tolerancia, sóse de-

monstrou um 'puro' intolerante ro;

moos sous companheiros do Se-

çalo, expulSando do partido em

que honradamcnte militam. co-

mo incompalíi'eis (ro/rios principios

da clamam-(win, aqueltcs que não

_W_

 

Festins onde se serve o Evangelho com trufas,

A Biblia com champagne, o a alma de Jesus,(os borrabotas que !sem medo' dos padres,
Porr u* na bil'lia um mono -

4 l' J taes quaes como o Masellaj
Devora uma maçã som licenca do dono!

Bum picada, rocheiando os raisões e os ['tfl'lls !

› , - , Embaixador de quem ? do Christo? não; do papa;

O Padre Eterno está coberto de mascllas, Quem e o papa?

E tu, (teu nome o atesta, e bouzo,) és uma d'ellas.

Mazella, escuta.:

l lilHlllE Ilü Pllllli [llllllll (Aki- -vae para 0 sr. Alves Corrêa e para os

que se casam catholicamcntc, (lixado-sc

livres pensadores)

 

Um Deus inventado à sucapa,

Um Dons, para fazer o qual bastam apenas,

Aos_ 11a Associação anti-jasmim::

(Un rnuno EM BRAZA ;uma MARCA“ NA TESTA

os CHEFES na REPUBLICA rom'uoumza)

(."lhi uae para os que baptisam os filhos

na Egreja/

Baptisaes: arrancaes d'um anjo um satanaz:

Dcsinfcctaes Ariel banhando-o em aguarraz _

De (igreja e no latim que um malandro expectora,

Dizeis á noitez--limpa a tuuica da ,-.irora,

E ao rouxinol dizeisz-pedc a benção da c'ruja.

Daes os lírios em flOr ao rol da roupa suja,

Iicprcscntaes a farça estupida e sombria

i'I'nm eniicz'o a lavar um astro n'uma pia,

finalmente cxtrahis da innoccncia o pecado,

Eurico, Eurico, ó palida figura,

Lastimoso, romantico [evita, ,

Que nos serros do Galpe em noite esuura

Ergues as mãos á ahoho'da infinita.;

Rasga a pagina santa' da Escriptura;

O espirito de lu'I. que cm nos hahita

Já não consentc essa ideal loucura

Que faz do amor uma paixão maldita.

Deixa_ a soídão dos montes, esealvados;

Não soltes mais os _threnos intlamarios,

Nem tenhas medo às garras do dcinonio.

Beija a Hormengarda, a. tímida donzella.

E vai de braco dado tu e ella

t',onl.ral¡ir civilmente o matrimonio.

Deus, o Deus em que acredito,

Essa luz. que alumia essa noite-0 infinito,

Esse eñuvio d'amor que em tudo anda disperso,

Espirito que, enchendo o abysmo do universo,

Cabe corn todo o seu vastissimo esplendor

N'um olhar de ereança ou n'um oalix de nor,

Esse Deus immortal, unico, bom, Clemente,

0 Deus de quem tu és o herege o eu sou o crente,

Esso Deus, ó Masolla, e um Deus pleheu o humilde,

Cuja firma não (lá nos banqueiros Rotschild .

Credito algum, um Deus descalço o proletario,

Que em vez do libras guarda em seu profundo era-

' l'lO

Montões d'astros, um Deus de tal maneira vil,

Quo não tom cortezãos, não tem lista civil,

Nem bispos, ncm cardeaes, nem sacristães, nem

tropa,

Nem nuncios para dar pelas córtes da Europa

Eni do'irudos sulcos e esplendidas estufas

Quatro coisas: -cardeae<, papel, tinteiro e peunas;

Deita-se n'um_a sacca uma lista qualquer,

Qualquer nome-Gregorio, ou Borgia ou Lacenaire

Ou Papa-voiue-e prmnpto! em dois minutos fica,

Manipulado um Deus authentico, obra rica

Tnnsurado, sagrado, inl'alivel, divino.. . °

Quer dixer. sahiu Deus d'uma boISa do quino !
Ef um Dons por concurso, um Deus feito por tretas,
E em cuja divindade ideal ha favas [,u'etas 1

Apezar d'isso a Deus. Vai pousar-lhe no seio

0 Espirito Santo, esse pombo correio

Da Providencia. E' elle o redemptor e o oraeulo.

A humanidade vai adiante do seu hueulo.

Soluçando, ululamlo, exhausta, ensanguentada,

Pavoroso Iropel (lc sombras pela estrada '

Do destino Fatal. (l pensamento humano

E' simplesmente um cao sahujo e ultramontano
Um cão vai-tio, um cao l'muinto, um cão impura,

que o papa recoiheu dc noite n'um monturij '
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tiv.<~~.nzn outra cousa senão affir-

orar bem alto os seus principios

r religiosos, sem pregões de guer-

'ra de fadista contra este ou con-

tra aquelle, antcscom a declara-

' cão precisa de que. queriam a li-

berdade do consciencia iara to-

dos, a neutralidadedo Es ado nas

questões d-'esta especie, e de que

era em nome d'essa liberdade e

diessa neutralidmle que se decla-

'ra'vam pela propaganda contra to-

dos os deuses, contra todos os

(-leros, contra todos os altares.

Ncm sequer definimos, como v.l

ex.“ e os seus conmauhciros de-

finiram, uma politica religiosa pa-

ra o partido republicano ! Nom sc-

› quer accusámos prum-tiro de into-

lerantes, esses especuladores que

faíscam c ¡ncntem tudo quanto

.teem pregado as turbas! Nem se-

quor, repare v.a ex!, accus:'unos

os nossos adversarios dc vendi-

dos ao governo e espiões do sr.

Fontes, por pensarem contra nos !

Dc¡nonstrámos~lhe tudo isso.

Hoje vanws-lhe demonstrar que

tinhamos n'mitissima razão cmac-

ousar v.“ cx.“ de ter dado a eu-

tender que o partido republicano

não deveria decretar .a 'separação

da Egreja do Estado, senão como

uma represaiia da guerra que o

'clero lhe movesse.

No Nove (lc Jul/Lo, n.° 4, de 30

do Julho do corrente, diz v.a ex.“z

«Eno entanto o 'clororportu-

guez, ou por temor, ou por igno-

rancia, ou por conveniencía, faz

hoje causa commum com a diabo-

líca companhia. Se-o clero portu-

gucz se preoocupa com o seu /ittm'o

e com 0' futuro do pai-z, se qucr

mostrar-se prudente e previdente,

faca como o seu chefe supremo,

sacada de si a lepra jesuitica.

Se porem -corrar 'os olhos a

luz da verdade, e continuar man-

communado com a 'seita negra,

não se queixa depoisdo que possa

succcdcr-the. A demOcracía não

perseguira nunca a egreja, mas

poderá retirar-lhe os enor-

mes privilegiam que ella es-

tá dlsírtwtando, c então,ex-

posta á lc] da concorrencia,

'terá occasião do medir o al-

cance do seu erro, ou da sua

teimosia.)

_ Então o que é isto, sr. Jacin-

tho Nunes? O que quer isto di-

zer? Ou nós somos os homens

mais estupidos d'este mundo, ou

v. ex.n disse claramente aquillo

que nós lhe attribuimos, isto e,

que a democracia poderá (ainda

não e de certo) retirar á Egreja

os seus enormes privilegios, ou

os subsídios do Estado, se ella

não fôr prudente e previdente, se

não se preoccupar com o seu. futu-

ro e o futuro do pai; (l), sc conti-

' near nmncomnumatle com a seita

negra., ou por outra, se nào an-

dar de barreto na mão a pewarna

  

não disse o que disse. isso e que

não pode fazer, perene a _verda-

de e a evidencia est-:io acima de

tudo e elias ahi ficam.

'De resto, v. ex.“ diz-nos que

sempre foi radical. Paí'ecía-uos

que sim, mas hoje deslocou-se

d'csse campoLeinbramo-uos bem

de que v. ex.“ nunca deiwu de

nos applaudír e de estar ao nos-

so lado contra certos malandrins,

nas questões liberaes que levan-

tamos no Secult). Não o sabo-

remos esquecer e julgamos que

sem pre ' procuritmos manifestar a

amisade que lhe votamos e vota-

mos, porque continuamos a tê-lo

na conta d'um caracter honrado,

crcntcs dc que não nos engana-

mos apelar das muitas desillu-

sões que ultimamente temos ti-

do. Porem como os principios es-

tão para nos muito acima dos ho-

mens, combatente-lo hoje com a

mesma indcpcdcncia com que o

louvamos hontem e com que 0

louvarêmos na primeira Occasiào

que o mereça. Nada mais.
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Os transígentes, os tolerantes,

e os bons, accusam-nos. alemde

muitas cousas, de termos vindo

hontcm para o partido, de que-

rcrmos desapossar os mais ve-

lhos, e de sermos (Forigem duvi-

dosa.. .

Ilontem para o partido, d'ori-

gem duvidosa! Ainda ninguem

conhecia esses transígentes de

má fe, ainda elles estavam no re-

manso da familia e nos jornaes

da monarchia, já nós iamos, ha-

uns bons nove' annos, assistir

com enthusiasmo, na companhia

d'outros estudantes, que parti-

lhavam e partilham d'esse enthu-

síasmo, as reuniões do primeiro

centro republicano de Lisboa.

Ainda esses bons andavam pelos

salões burguezos de Lisboa, de-

pois de terem escripto sobre a

lama quc os trens diessa burgue-

zia lhe salpicayam ao passar, e já

nós adoravamos tanto a demo-

cracia que alguem que nos esta-

va intimamente ligado não ces-

sava de nos apresentaro exemplo

d'ultra~radicaes que lhe implora-

de candidaturas monarchieas, pa-

ra fazer diminuir a nossa adora-

ção. Ainda elles escreviam em

jornaes incolores,ja nós com pe-

rigo da nossa posição organisa-

vamos manifestações no Gente-

nario de Camões e fazíamos con-

ferencias abertamente republica-

nas. Quando ellos tinham medo

dc tudo e de todos, iamos nós,

com grave risco official, fazer af-

iiru'iações democraticas e radi-

vam a intervengão em negocios!

cauda dos srs. chefes da Ylepu-

blica. chetimos, é demais, che-

ga a ser extraordinarío, sr. Jacin-

tho Nunes! A' _face da democra-

cia, as suas doutrinas são mesmo

criminosas e'sontímos muito de-

' clarar-lhc que não podemos por

forma alguma concordar 'na re-

ctificação que nos pede. U me-

1'1or, e v. ex.“ declarar que se en-

gmou ou que não queria escre-

vc'r o quc escreveu. Sustentar Que

 

caes na presenca do preprio rei,

sob a pateada furiosa dessa ca_-

nalha a quem ellos abriram a por-

ta na associação antí-jesuitica.

E demais, o que quer dizer

em principios essa prioridade de

antiguidade“? Pois quem é mais

novo ha de pensar por forca co-

mo quem e mais velho? Sempre

miseraveis, e sempre. . .tolerantes.

Quem são esses qile ahi ou-

sam faltar? Quem são esses du-

O POVO DE AVEIRO

'bios de todos os tempos, esses

'penicheíros dc Lourenco Mar-

"ques, que se atrevem a faltar de

quem nasceu no partido repu-

blicano, de quem, se em alguma

cousa se tem distinguido e na

sua propaganda e nas suas af-

firmaçôes coherentes, energicas,

firmes e 'resolutas'l Descancae

que vos não queremos desalojar..

Quem aspira a cl'iefaturas e a

mandos não procede como nós.

Não nos julgueis tão ímbccis.Ape-

nas vos queremos castigar seve-

ramente pelos vossos attcntados

monstruosos.

W

Recebemos do nosso amigo

Nunes Ferreira a carta que se se-

gue. E' fulminante para os srs.

da anti-jesuitica, pelos bons ex-

emplos de padres que lhe apre-

senta. Como o nosso amigo diz

e da aldeia, e nunca encontrou

coroas boas por a aldeia. Não as

encontra em parte alguma.

Ah! chefes, chefes, que diesta

vez quebrastes o nariz.. lde_ affas-

tnndo elementos, ide affastando

elementos, que com isso só au-

gmenta o partido republicano, e

só diminue o vosso prestígio,

com 0 que a democracia tem 'tu-

do a ganhar.

Sr. redactor do jornal «0,Povo de

Aveiro»:

Eu não podia. nem devia ficar só co-

mo espectador na galeria do partido re-

publicano, a assistir à polemica que o

seu independente jornal tem sustentado

com o jornal «O Seculo», sem frisar bem

o meu modo de ver, a minha admiração

pela maneira por que v., tem affirmado

os seus principios. '

Felizmente chegámos a um periodo

de todos Se ompenharem com os seus

esforços para de qualquer forma se at-

tí'ngir um ñm decisivo, para a implanta-

ção da Republica em Portugal. Mas in-

felizmente tambem é certo que as duas

escolas que fazem propaganda dentro

d'este regímen politico so encontram om

dcsharmonia nos processos que o bom

criterio indica para o bom andamento

da causa da democracia.

Pois bem, eu declaro que só posso

vcr a questão como o «Povo de Aveiro»

a vê, e emquanto cssc jornal trilhar cs-

so miminho tão brilhante e tão'claro co-

mo 'o tem feito até hoje, nunca deixarei

de o acompanhar com energia.

Falta-se para ahi em tolerantes e in-

tolerantes, e que ha padres maus e pa-

dres bons! Mas digam-me onde àque

estes estão ? Que symptomu tão perigo-

so l Eu sou da freguezia d'nma aldeia

que tem cinco padres, c em nenhum ou

encontro a significação d'esta palavra;

pelo c0ntrario, dosenrolando a biogra-

phia d'estes santos homens, direi, co-

meçando pelo primeiro, pelo paroeho,

que é tão bom que quando tem conhc

cimento da minha chegada ao'seu impe-

rio, .prepara. logo uma. reunião na egre-

ja para so tratar de mo expulsar da mi-

nha terra a pretexto de eu ser um ma-

çon c um destruidor da santa religião l

O segundo, d'cssu para não offender aqui

a moral publica, só direi que a'santa ca-

sa da tniscricordia lhe esta sustentando

o fructo das suas faltas. O terceiro, já

respondeu a um processo crime pelas

suas aventuras amorosas do confissio-

nario o outras mais_ gentilezas. O quar-

to, o um galopím de eleições, que atira

foguetes a passagem do rei no caminho

de ferro, c alcunha os republicanos de

tanta asneira que nem eu as se¡ expli-

car, ameaçando o povo de que se não

deitarem com elle nas eleições, o deixa

sem missa. O quinto, não está bem na

freguezír, mas esta proximo. E' o mais

perigoso do todos. Chega a seduzir as

mulheres casadas para fins illicitos, al-

cunhando os seus maridos de incompe-

tentes . . . . . ..

Ora aqui teem os padres bons que

dizem haver. N'essas condições tambem

eu ,Sou intolerante, porque não creio

que haja padres bons, principalmente

  

   

    

  

  

   

   

   

  

 

admittir que me digam que os ha. Se se

ñngissem taes ora só para por o seu

egoísmo em almoeda.

Eu entendo que a missão dos repu-

blicanos é destruir tudo quanto é perí-

goso á ideia que advogam. Ora sendo o

clero a classe mais reacciouaria conhe-

cida até hoje, porque o que se não ha

de combater o clero em geral, para nos

deixar o caminho mais fi'anco a fim de

melhor au'ipliarmos a grande obra da

democracia.

Sr. redic'tor, este é o meu modo do

vcr c scntir,e para mim tudo quanto

for em contrario, sera mentir ao credo

da Repulica e à sociedade.

De resto, offereço umas palavras a~

lheías áquelles que querem confundir o

progresso e o caminho direito da causa

santa:

«Não juros perante qualquer crença

que tenhas, senão que o teu sim, seja

um sim, e o tcu não, seja um não»

E' esta a doutrina_ que defendo, e

sempre combaterci a contraria.

Aqui fica bem frisada a. minha opi-

nião sobre o assumpto, e a minha adhc-

são ao «Povo de Aveiro».

Manuel Nunes Ferreira.

n_--+_--›.-_

Carla de Lisboa

18 de setembro.

O acontecimento de maior im-

portancia é a chegada dos heroi-

cos exploradores Capelli) c Ivons.

Escuso, creio eu, de particulari-

sar esse successo, porque os lei-

tores já devem ter lido tudo quan-

to lho diz respeito nos jornaes

diarios de Lísbóa e Porto.

0 aspecto. do Tejo na quarta

feira de manhã era lindíssimo. O

aspecto dc Lisboa, com as suas

collinas cobertas de gente, era

realmente brilhante. O cortejo

fluvial composto de varios vapo-

res e centenas de botes, foi de

muito bom effeíto.

_ Os eXploradóres desembarca-

ram no arsenal, onde eram es-

perados pelas auctorídades, in-

clu'n lo o rei, que presenteou Ca-

pello cem a gran cruz de S. Thia-

go e Ivens com a commenda da

Torre Espada. Um presente real,

verdadeiramente inutil, muito

abaixo do inerecímento_ dos bene-

meritos exploradores. 0 seu me-

lhor galardão esta no enthusias-

mo e no reconhecimento com que

os recebe a nação inteira. Do ar-

senal, dirigíram-se ao palacio do

município, onde foram recebidos

pelo sr. Reza Araujo que os feli-

cítou em nome da cidade de Lís-

boa.,

A' noute houve varias illumi-

nações. A casa ,da sociedade de

geographia e outros edificios es-

tavam lindamente illumínados. A

cencorrcncía de povo nas ruas

era muito grande. .

Ilontem re“alisou-se um Ta

Deum a que concorreu a burocra-

cia do costume. Aestas horas es-

tá-se realisando a parada ou re-

vista dos alumnos das escolas

munícipaes, na Avenida da Liber:

dade. Todos os jornaes dedicaram

a sua primeira pagina aos explo-

rodóres, no dia da chegada. Al-

guns publicaram mesmo nume-

ros espcciaes em honra dos illus-

tres portugueZes.

O distincto professor José Jus

lio Rodrigues escreveu uma carta

aos jornaes pedindo-lhe que 'abris-

sem uma 'Zsubscripção nacional

para com o seu_ producto se com-

prar a propriedade do livro que

~M

'em política. E republicanos não vossos o's notaveís exploradores !lilo de

 

escrever sobre a sua travcsz-_LIe_ E

assim a nação, ficando edite; a do

livro, honrava-se a si el'icun'.:u'a~

os a elles! E' a melhor de todas

as ideas que para ahi teem surgi-

do a proposito do (.Iaj'nzello e lvens.

A mais modesta, a mais¡ significa-

tiva e a mais real. Por isso mes-

mo ha de ficar abandonada e es-

quecida ! _

Parece que só d'aqui a oito ou

dez días se l'cali-sart't a conferen-

cia dos exploradores sobre a tra-

vessia. Rcalisar-se-ha no Theatro

de S. Carlos ou de D. Maria. Só

depois é que lhe será dado ojan-

'tar que se projecta. Em'fim, Ca-

pello e [vens estão sendo agora

mais inc-.omnwdados do que o fo-

ram nos sertões africanos Mas

ja agora que tenham paciencia,

que nos aturem, lembrando-se de

que as nossas intenções sào ma-

gn'ificasz- demonstrar-lhe a nos-

sa admiração e o nosso reconhe-

cimento.

-Ail'irma-sc que o governo

hespanhol vae conceder a gran

cruz do i'nerito naval a Brito lia-

pello e a gran cruz de lzabcl a (In-

tholíca a Roberto lvens. D'cssa

forma associa-se a nacíto visiuha

á nossa festa patriotíca, o que ú

agradavel e grato para todos os

portuguezes.

-0 pac-ato, o pacatissimo Diu-

rio de Notícias, tem dado sovas de

rachar na guarda l'uunicipul, pelo

pessimo servico que faz, sempre

que as auctoridades superiores

cahem na tolicede a por em con-

tacto com o povo. E n'essas so-

vas visa principalmente o general

commandante das' guardas. E que

tal? Sabin-se, o diabo do incolol'l

Mas tem razão, muitissíma razao.

Assim como seremos dos primei-

ros a estigmatísar a brutalidade

do povo, quando desconsiderar c

provocar a forca publica, como

succede algumas vezes não tanto

em Lísbóa,.onde isso nunca ou

quasí nunca se dá, como n'outras

terras menos civilisadas, assim

censurâmos e censuraremosaspe-

ramcnte a forca publica, quando

cxorbítar, (mando for malcrcada

e bruta com gente inofi'ensiva.

Tanto mais, quanto é certo que a

força, ou seja de linha ou sejadc

policia, tem obrigação de sor mais

commedída, mais moderada e

mais prudente do queo povo, per

ísso mesmo que é mais forte e

quo representa a nação, que 'e

mãe suasoria de todos e não pao

selvagem de aldeia, que ensina os

filhos desancaudo lhe os bracos.

Faz bem o Diario "de Notícias em

estigmatisar a municipal e em vi-

sar principahnenteos chefes, que

no geral são uns brutos _senta al-

ta noção da dignidade, da educa-

~ção e da coragem; Para ellos a

coragem é 'dar para baixo nos fra-

cos, e levar a coronhada e á es-

padeirada 'por da cá aquella pa-

lha, homens que nem teem uma

pedra para se defender, i'nulhcres

e creanças inoffensivas que é uni

poucocinho pcior. Essa coragem'

pode-se approximar da pcior co-

vardia. E' preciso fulminar estes

actos para dignidade' e exaltação_

do proprio exercito, que não é

uma troupe de pretorianos, mas

uma parte poderosa da nação que

deve respeitar para ser respeita-

 

E a_quem ás vozes da com parcimonia bíblica

A pttança d'um Breve e o osso d'utna Encíclica;

Um papa é isto:-um juiz sem lei; omnipotcntc.

Czar das Conscioncias. Podo írrcmossiVelmento

Chamuscal-as em fogo, ou torral›as em brazas,

Ou fazer-lhes nascer das costas um par d'azas.

O globo e para elle a hola d'um bilhar.

Domina os reis. O Throno é o lacaio do Altar;

!seus templos são prisões o seus dogmas algemas.

C“lgem-lhc a fronte uugusta e nobre os tres dia- Porque Chris'to é de gesso e

E onde não ha nariz procito que ando enxuto;

Cada. heresiarca suja um lenço por minuto,

De modo que hoje o inferno (exala que m'o evites,

Masclla!) é de temer por causa das bronchitcs.

Abaixo o purgatorio! Entre chama ::x-faminto.,

Que reclama com ancia algumas mãos de tinta,

Gelam reprobos nus, reprobos em palete,

Que precisam d'um fogo, ó ceos, ou d'um capote!

Abaixo a farça! abaixo o entremez da paixão,

a cruz do papelão.

Pintado, e'nsanguentado alvinho ea vermelhão,

UnrDeus que sohc ao céo, acrobata farnesio,

Em areostato, e val no bambu d'um trapesio

A fazer o signal da cruz o a prancha com limpeza

Identica, arrojando á multidão surpreza

Bençãos angelicacs variados o emhrulhadas

Em prospectos, e cmñm descendo as gargalhadas,

Para ir repartir em qualquer sacrlstia

n Os lucros da funcção por toda o companhia!

Aos

O bom e o mau ladrão jogam a' ln'Sca. 0 anjo _

Que partirá o sepulchro, um robusto marmanjo,

Desaparatusando as azas d'oiro e o nimbo,

Pede ao velho Caifaz lume para o cachimbo.

E grave e silermioso, a um canto, o thesoureiro,

-Judas - repaí te, emp'ilha em_ montes o dinheiro

Da recita, tirando o quính'ão do emprezario

-0 Papa-, a quem pertence o theatro do Calvario.

E dividida a presa e ruminada a orgia, -

agrado e doirado alvorecer do dia,

damas, Abaixo essa parodia infame em que agonisa Que r'cgabofel O Ghristo, um magro actor de fama, Lá vai esse roldão de sevandijas pôdres,

E na potente mão, invencível harpou,

Tem as chaves do inferno. . .e a gozua do céu.

Masella, o theatro e velho, a receita é pequena,

E ha mil annos que esta a mesma farça em scena.

Abaixo a farça! Abaixo o pardieiro divino,

O céo, que já não tem nom sombras de inquilino. Fora esse Deus! Abaixo esse

N'um Golgota de lona um clowu sem camisa

Que, depois d'expírar convulso, de repente

Salta abaixo da cruz funambulcscamente;

E arranca ás multidões assembradas e mudas

A esportula-que caí no saquitel do Judas.-

Estropeado galan senil depois do drama,

Lava o gesso e o zarcão da tramoia sangrenta

Com a esponja do fel_na pia da. agua benta.

A Magdalena, vesga e sordída rameira,

Guarda os seios d'estopa, o pranto, a cabelleíra,

Limpa a maceraçiío do olhar, que cansa asco,

Deus salafrario, Feita. a rolha queimada e inutil d'algum frasco

Gambaleante tropol da ventres feitos ôdres,

Indo dormir talvez, oh pandcga', oh delícia!

Jesus co'a Magdalena-à esquadra“ de policia.

Vamos! basta de (area, ebastade farçantes!

Mil bombas a vapor jorrem desinfectantes”

Nosso \'UHIO bordel da Egreja-o Vaticano.

Seraphins, cheruhins, anjos, lcgiãoetorna

Dos eleitos, tudo isso andou, poz-se na perna,

Deixando lá ficar, o cafila d'ingratos l

O cadaver d'um Deus roido polos ratos.

Deus com ramo de loiro á porta do Calvario,

Deus que marcha ao suplicio, á epopeía da dor

. Com Cyrineu na. frente a rufar n'um tambor,

Deus de quem llarpagão é caixeíro e tartufo

De mercurio ou de absinto, e, como uma alcatoia,

Atira-se csfaimada ao bacalhau da ceia..

0 bom do Cyrineu, a transpirar, pragueja;

Colera! faz-te mar, Justiça! faz-to oceano,

E inundae, Submergi o Versa'lhes_ maldito'

De Jchovah-Reí sol macroblo do infinito.

Abaixo o inferno, aonde os demos, meus irmãos,

Não tem fogo sequer para aquecer as mãos;

Porque lá onde a curia os rebeldes dospenha

Ha sobra de infieis, mas ha falta dc lenha.

.lá nem é forno; ajuillo e adega sombria,

Onde o defluxo fui: a c;›rte á pneumonia,

Guarpa-livros', um Deus palhaço, um Christo bufo,

Um martyr de aluguel, cbrio, que se aprogoa

Com guisa.: a tinirnos eSpillhOS da c'roa.

Um Deus a quem Mandrin passou folha corrida,

Um'Dcus que fez da morte o seu modo de vida,

Um Deus que representa a turca da Paixão

Mandaaosquintos a cruz e manda ao diabo a egreja;

Dospe a farpela, e bebe a rir alegremente,

D'um trago so, canada e meia de aguardente.

Pilates o pançudo e calvo safardana

Ronca, dormindo. A vil soldadesca romana

Tira as barbas, e põe muitissimo pacata

N'um babu-os morriões o espadagõcs do lata..

Vamos, fogo ao covil! E om'quanto aos salte'adOres,

Nuncíos, Bispos, cardeaes', conegos, monsenhorcs,

#.-Truculenta manada obesa de hípopotamos-

Virgem-mãe dos heroes, ó'~I.iberdadc! onxota-rn'os,

E faze-m'os transpor, a grunhir, sem demoras

As fronteiras do globo em vinte e quatro horas.

GUERRA JUNQUELRO.
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da.

quando salnr fora dc todas as

medidas de prudencia. quando a

tropa tiver mesmo de repellir ag- do um,

Quando O povo cxorbitar, va. Em seguida foi percorrer todos os

palhoiros situados a beira do rio, c lo-

ram levantados muitos vivas ao sr. ar-

racs Scholiño. Depois rogrcssnu a beira

onde ::slow a tocar all'- :'14 duas'

gressõcs, L'iltãt) (”Hifi Sl) SÍI'Vil lift hora-s da noite, sendo queimado ainda

forca se nei:

guem a pmlcra censurar. pol'th

não se podem censurar os que

cumprem rigorosamente o scudc-

ver. .

-Morreu o _visconde dc Soa-

 

res Franco, commandante geral '

da armada. Foi um bravo mari-

nhciro.

'ssario fôr' que ni“- ,l grandi: numero dc peças dc 1'0ng d'az'ti-

1610.

M.

     
¡- ›_,'..._. v- .

mm

O Calino hoje descança. Coi-

 

-0 .Seattle deu ultimamente tado) em tempo_ A0 menos por

em publicar artigos do sr. Rodri-

gues de Freitas, como sc aquclle dóem_ E

publicista lh'os enviasse directa-

mente. São os taes sapos! Ora la-

cam favor de mostrar que estão

um dia! Que os leitores nos per-

perdôam, se são gene-

rosas ! Continuaremos no domin-

go.

sós, andem. Que ninguemja querm

nada com v. ex.““! lã então, mes-_

mo para ficarem ao abrigo da lei,

façam favor de declarar que es-

scs artigos são transcriptos do

-Commrrcio do Porto! Y

Carta da Bairrada

18 de setembro.

Nü'l'llllABill

Foi nomeado medico do con-

vento das Salosias. em lielern. o

sr. dr. Arthur liavara, em virtude

dc ter fallecido o sr. Cunha Vian-

na.

$

Temos em nosso poder um

Ilonra aos habitantes de San- csrripto do sr. .huzintho Nunes,

galhos, honra aos honrados pa- a quo não damos hoje publicida-

rochianos d'esta fl'HgllBZlil. que de nem a competente resposta

se levantaram cm peso para pro- por absoluta falta de tempo.

tostar contra a non'ieação dc um

padrcjesuita, que tonta impor-

se n'uma povoação onde tem as

mais declaradas antipathias. 143

não desiste do seu proposito, ao

que se vê. Os povos de Sanga-

]hos é que coutiimam tambem na

firme resolução de manter as suas

manifestações. Perante o depu-

tado do circulo e perante o bispo

foi ja levada uma representação

_de toda a frcguozia, ¡manifesta-

mente hostil a pretencão do re-

verendo prior de Aucas. Embora

patrocinado pelo deputado do cir-

culo, este padre que tem conver-

tido a freguczia d”:\ncas em coio

jesuitíco, arrebanhando irmãos

para o Apostolado da oração, cs-

.tamos certos de que de nada lho

valerá o apoio do illustre chefe

desthronado dos pr<:›gressistas.

Em ma ho 'a se lembrou elle de

proteger tão inclito varãol

E se s. ex!, o reverendo bis-

po dc Coimbra, não conhecer a

fundo as qualidades que orna-

mentam o actual prior d'Ancas,

nos nos encarregarcmos de llfas

revelar. '

Em primeiro logar apresenta-

remos a escriptura publica que

elle fez com os parochianOS afim

de lhe ser garantida uma con-

grua avantajada, sem o que não

estava disposto a permanecer em

Ancas.

Depois fallaremos nas policias

correccionaes com quo clic mi-

moseia os freguezes que não se

ageitam á sua prOpagnmla jesuí-

tica. Finalmente fallaremos dos

seus serviços a causa do jesuitis-

mo, como sendo* um dos direc-

tores das 536 associações de ir-

mãos do coração de Jesus, espa-

lhadas no paiz para desviar as

familias do viver tranquillo de

suas casas, para aconselhar aos

homens o abandono do trabalho

pelas praticas misticas, para tran-

stornar a cabeca das mulheres

em continuas resas e confissões

mensaes, para fazer emfim d”um

qualquer povo laborioso, como o

de Ancas, uma_ povoação de fa-

naticos e ignorantes. .

w_

tomaram¡

 

Festejos ao s. Paio na costa Cha

da 'ferreira

_ A campanha dc Nossa Senhora_ do

Carmo dirigida pelo sr. arraes Antonio

Joaquim Rebello Schollão fez á, beira do

Irá tudo no proximo numero.

W_-

Felizmcntc o cholcra decresm

notavelmente no paiz visinho, c

por isso pozeram-sc ja de parte

as medidas de precaução que sc

chegaram a iniciar ahi. Não nos

consta pelo menos que depois

d'cssc pequeno movimento de

boas intenções se haja l'cito mais

cousa alguma em prol da salubri-

dade publica.

E, o que esperavamos. O pro-

jecto de saneamento aprovado pe-

la commissão não passou do pa-

pel. Não era tudo o de que pre-

cisa a cidade para lhe dar uma

atmosphera pill'il, mas cra um

gnnule passo andado para um mc-

lhoramento que na grande maio-

ria ilos numicipios occupa o pri-

meiro lugar nos progressos ma-

teriaes.

As commissões eram compos-

tas de individualidades prepon-

derantes; e mau grado nosso não

VemOs que hajam correspondido

ao que tinhamos direito a espe-

rar d'cllas. Ambas tinham elemen-

tos valiosos para influir-junto dos

corpos dirigentes locaes ou cen-

traes no sentido dc levar a cabo

medidas adoptadas pela com-

missão iniciadora de precaução

contra a entrada do cholcra, e

nos nunca as louvariamos tão en-

thusiasticamente como quando

elias porfiassem em mostrar quan-

to vale a sua utilidade n'umaques-

tão de interesse geral, fechando

os olhos a mesquinhas gloriolas

de alardear serviços dc campa-

nario.

Jahiram na inercia que o oca-

racteristico das influem' locaes.

Ja agora esperemos que outra

perspectiva de invasão cholerica

venha saccudir esta indolencia,

inspirar theorias, alimentar espe-

ranças de melhor livgicne, e ire-

mos assim vivendo de... .espe-

ranças. Se um (liaafatalidade nos

lizcr preza do microbio gangctico,

pagaremos caro o desleixo de

quem não occorreu opportuna-

mente a uma das mais urgentes

necessidades da povoação.

V ¡

Na manhã de quinta feira deu-

se um lamentavel desastre no bai-

ro piscatorio. _ o

O conhecido operario Julio Ro-

procedia a demolição d'uma

parede que ameaçava ruína. Ella,

porem, delecou-se inesperada-

mente colhendo o mallogrado fi-

lho do trabalho que ficou com

mar os festejos seguintesz-Teve nuves- uma perna fracturada em trez

pera á noite fogo d'artiflcio cm

escala, illuminação, brilhantes machi--

nas, sendo tudo acompanhado pela phi-

larmonica de Pardilho; que desempe-

srande partes e muito mai ferido nc res-

to do corpo. . _ _ -_

Recém-se que seja Indispen-

nhou variadas pecas de musica.. No dia savel a amputação da perna por

pela manhã seguiu com o sr. arraes Se-

bollão para a porta da capclla, proximo

ao rio, e ahi tocou algumas peças do

scu rcportorio, causando grande euthu-

siasmo em toda a gcnlc que ali se acha-

se achar horrivelmente macerada.

() infelizé casadoc tem filhas.

Profundamente triste.

-_0*-_-

O POVO DE AYIÊIRO

M

Dizem de \'erdemilho a Vo: ia cidade, que éservalo por ma- porem, estudar todas as phases

d'lz'sfarroja, quc foi perpetrado

n”:upicila povoação um crime de

assassinato n'uma pessoa que fo-

ra onta'nitraiia milhondo espigas

n'nma proprieiade alheia, sendo

:uu-foros do crime o dono do pre-

dio e um outro individuo. _

0 cadaver foi encontrado hor-

rivehnente contundido a ponto de

scr dill'icil reconheccl-o.

__*_-_

A nossa policia (“2) ' surprehen-

deu uns ratonciros que se entreti-

nham praticando gentilezas nafes-

tividade de Verdemilho, condu-

zindo-os a cadeia.

+

Uma mulher dos lados dc_

Aguada, quando na ultima terça

feira se dirigia i'l'esta cidade para

sua Casa, sentiu-se fortementein-

ronnnodada no caminho, proximo

d'Azurva, e pouco tempo depois

dava a luz nina err-::mea

Apozar da inopportunidade do

local, o nascimento operou-se com

felicidade, e mãe e filho encon-

tram-se bons.

-_+__

U governo 'tergiversou na rcs-

posta a mexa da confraria por-

tucuse no incidente da capcilada

Maca do Marquez de Pombal. A

resposta e uma exv'asiva'que ma-

nifesta un cao pri.›tcc.:'ionismo

ao clmiento i'eaL-(;:i(›1mi'i(›. Não

obstante, o Porto conquistou já

n'essa parte algum terreno. Bar-

jnna teria a franqueza do seu scn-

tir não consentindo a sccularisa-

cão da capeila, se o Porto não

lhe mostrasse de quanto e capaz

n'csscs ajnntammitos de protes-

to enorgico contra a senha deje-

suitismo.

Nos Congratulamo-nos since-

ramcnte com a attitude da ques-

tão que tanto agitou e provocou

as rcsistcncias seculares ás insi-

nuações perlidas do alto clero

portuense, e arrancou a venda aos

credulos, que julgam o poder ci-

vil cxtranho aos sortilegios do ul-

tramonlanismo. Que os ingenuos

se revojam n'csscs quadros do

verdadeiro estado cahotico e indi-

gno do regimcn que se degradou

rojando-sc aos ,pés do clero, de

quem recebe a força.

(Zlero c monarchia são partes

liomogeneas. Os vícios d'um apro-

veitam 'ao outro, e t'asem, por is-

so. cauza connnum no intuito de

perpetuarem a eXpioração d'este

malfadado paiz. .

A:

, A reacção portuense prepa-

rava uma vila la infame e colle-

rente a opinião liberal do Porto,

mas o ardil cahlu por terra des-

mascarando a canalha vii que não

escolhe meios no seu furor de

açamharcar consciencias.

E' o Commercio Portuguez que

narra circumstanciadamente o at-

tentado a que vimos alludindo.

0 prelado ortuense envolveu-se

n'um circu o dc ferro, d'onde não

encontra saida facil e airosa. ima-

ginou uma tangente grosseira, ten-

tando subornar alguns associados

da confraria da capella da Aguar-

dente a lim (Testes _impetrarem

de .sua eminen'cia a revogação da

sua ordem que prohibiu o culto

religioso na dita capella, o dieSta

forma o D. Americo deferindo ao

pedido quebrava um elo da cadeia

que o prende a indignação publi-

ca. A artimanha, porem, não sur-

tiu o efi'citoc _só serviu ara por

mais as claras os COVEI'( issinws

truões que não teem a dignidade

de nl'l'OSt'dl' com a reSponsabilida-

de da sua obra.

~___+___

Na Povoa de Varzim foi prezo

um Patricio/ta' que era o terror

das povoações circumvisinhas (Pa.-

quella villa. A'fiente de uma hor-

da de collegas, fazia coisas do _ar-

co da velha, o diabo do Patriar-

chaÃ › .

Patriarcha. e o cognome dema-

siado' lisongeiro por que _é confie-

cido o 'capitão salteador.

._____...___

Rcfere um nosso collega, do

Porto, que em um dos diaslda

semana passada, -appareccu a por-

tã d'um' hospital jesuita (Pactual-

nas hospitaleiras, um homem já

de certa idade. promrando uma

filha que lhe tinha fugido e que

segundo lhe ali'irmaram estava al-

li.

Realmente não o haviam en-

ganado. por isso que a irmã. que

lhe veio fallar foi a propria filha.

O pobre velho não resistiu ao 'im-

pulso de arrancar a ñlha d'alli e

por isso deitou-lhe as mãos pu-

chando-a para fora d'aquella caza

file padre nossos e agua de Lour-

cs.

A filha gritou, as manas acu-

diram, e 'a lucta travou-se renhi-

da, o povo juntou-se e então as

manos não podendo conseguir re-

haver a rapariga, empurraram-na

para a rua, depois de lhe terem

rasgado a roupa toda. ,

Sabe-se que dentro d'cste hos-

pital existem tres marmanjñes as-

salariados pelas mimos para as de-

fender. ganhando, cada um 400

reis diarios e que um d'elles é

um verdadeiro facinoram

Oh! santa moralidade!... A

cidade dos baluartes é o maior

focco de reacção jesuitica.

_+__.

Diz o Conimbriccnse 'que o »je-

suitismo cria fundos raizes em

Midões, chegando as mulheres a

abandonar as suas casas e as obri-

gações domesticas, para sc entre-

garcm a um desenfreada fanatis-

mo. ' .

Born bom. Gloria ao D. Luiz

de Loyola nas alturas e ao jesui-

ta cá em baixo verminando a fa-

milia portugueza.

___.._

O Folgwiranse ataca vigorosa

mente o sr visizondc (i'_~\|entcln,

o tal que dou consentimento a

sua filha para ella¡ ira trança pro-

fessar nos institutos jesuiticos.

E' aspera a linguagem d'aqucl-

le nosso college. mas elle empra-

sa o titular a defender-se das ac-

cusaçõcs 'Que lhe faz.

_+g

Na povoação de (Iaroela, pro-

ximo de Chaves, houve pancada-

_ria grossa dentro da propria egrer

japór motivo de rivalidades ei.-

tre alguns musicos.

Us devotos cnfurecidos joga-

ram a_ navalhada, correndo san-

guee ficando morto um, no laje-

do do tem-plo, _ - . -

O fervor religioso descambou

para uma traged'ia como muitas

de que esta cheia 'a historia da

religião 'catholica

._+.___

O aZeite de primeira qualida-

decstã em Elvas pelo preco de

'13200 o decalitro., Não tem pro-

cura, e' ha grandes existenciais.

_+-

Diz um correspondente de Ma-

drid para a Discussão, do Porto,

'que correm ,n'aquella cidade boa-

tos dc que D. Alfonso de Bour-

bon, foi de accordo com o gover-

no pruSsiano na cessão do archi-

pclago Filippgíno e, do grupo de

Fernando Pó, com a condição de

poder contar com o protectárado

material d'aquelle governo afim de

se constituiro imperio Iberia) pro-

clam'ando a D. Affonso de Bour-

bon e facilitando 'este o ;desem-

barque, nas costas de Portugal

ou Galisa, dc um' corpo de exerci-

to, para sc impor.

-_+__

PnaZo e condemnado a morte

devia ter sido executado ante .hon-

tem o heroico patricta canadiano,

Riel, nm dos cabeças, de insur-

reição no Canada Contra o domi-

nio inglez n'aquella possessão.

E' aSSim que _a graciosa impe-

ratrizdas Indias solidifica o po-

derio britannico'.

..+__

Na madrugada da proxima

quinta feira havcrá um .eclypse

parcial da lua. De todos os paizes

da Europa só Portugal gosal'á do

espectaculo da entrada da sombra

da Terra sobre _o disco da Lua.

Em Paris', por exemplo, esse fhe-

nomcno começará :is-611.9, 2 m.,

e o occaSo da lua sen-ã alii as 5 h.

945 m. Os astronomos dasduas

Americas e da Oceania poderão,

do eclypse parcial. A grandesado

eclypse será de 0,784 sendo odia-

metrn lunarzi.

Inn'ante o eclypsc, a lua pas-

sara no zenith dos lugares situa-

dos sensivelmente sobre o equa-

dor desde Quito (81%?, long. () de

Paris) até ã ilha Christina (161°3°Z.

de long. U).

_4*_

. Reappareceu oAmigo do Povo,

jornal portuense que milita nas

phalanges democraticas.

As nossas saudações.

Communica-nos :o nosso cor-

respondente dc Sever do Vouga:

,Na romaria de Santa Maria da

serra', nas Talhadas, celebrada 'no

passado domingo. '13, um cabo en-

carregado de fazer servico de po-

licia descarregou uma tremenda

pancada com a corouha da arma

na cabeca (Pam tal Lobo, da Pro-

va. -' - " n

A _auctorid'ade não procedeu.

1 _A 7 e 8 do corrente reali-

son-se em Ribeiradio o concorri-

do c conhecith arraial da Senhora

de Louroza. Na vespera á noite

houve brilhante illumimwão, mui-

to fogo do ar e-'proso e bastantes

palmas á. musica do sr.,:losé(1ar-

valheh'a, de_ Sever do Vouga, que

fez a função. _ - .- A _

_-Na passada semana andaram

a caça da perdiz em Sowu' do Vou-

ga os srs. dr.~ Jayme Ribeiro, pa-

dre Marques e .mais dois amigos.

d'Agueda. O sr. Jayme, atuante

apaixonante pela caca'epe'i'a pes-

ca, passa infatigavellnentc grande

parte do seu tempo n'estes exerci-

cios.. . .. . .

Hospedaram-se em casa do sr.

Antonio Joaquim.

Segundo o World, o preco da.

dispensa. do ;pa-pa, para o casa-

mento do principe Waldemar da

Dinamarca com a princeza Maria

de Urléans,_f0i de 5:000 libras es-

terlinas'. As mais importantes

condições impostas pela curia são

que os filhos a nascer _dfessema-

triinonio seguirão a ,religiãoprol

testante, e 'queas tilhas seguirão

a religião catholicalli Arnoiva te-

rá um _rendimento approximado

deBñOOlibras. O seu dote será

dado em forma de pensão de

42000 , libras; tiras é- herdeira de

uma riqueza immensa', pelo lado

paterno, .e tambem pelo lado de

sua tia, aprinceza ,de Joinville.

Parece que o .rei da Dinamarca

dara aos noivos o_ castello de Sor-

genfrei, como residencia de ve-

rãol 4,

' _ .

Estão a concurso as seguintes

cadeiras: ' . - ' '

Obidos- complementar, s'exo

masculino, sede do concelho,

180%)00; a mixta, elementar, fre-

guezia de S. Grcgorio, 1006000; a

mixta, .elementar, freguesia dos

Frances, 11005000 .reis.- . -

Felgueirase- ensino primario

para 0' sexo masculino, _freguezia

de Unhão, com o ordenado e gra-

tificações mencionadas.er §§ 4.**

e 2.** do artigo 311 da. carta de lei

de 2 de maio de 1878; provimen-

to dos. lo ares. de ajudante do

professor a escola do sexo :nas-

culino, da freguezia de Borda de

Godim; de ajudante da professo-

ra da escola do seio reinin'ino da

freguezia de, Villa (leva, com oor-

denado e 'gratificações menciona-

das no §_.'l.° do :artigo 34;” e- § 4.**

doartigo 3-1.“ da carta «de lei de

2 demaio deti878, e para o pro-

vimento' dos logares de professor

das escolas de Macieira, Joguei-

ros,__ Airães, Moore_ e Refontoin'a,

com o ordenado e gratificações

mencionadas nos_ $213; e*2.° do

artigo 31.° da lei de 2 de maio de

1878. v , .

-~ -. ~_--›--_- ;

CONTRA A DEBIIJIIADE

' 'Recommendamos o Vinho Nu-

tritivo, de Carne. e &FarinhaPei-

torai Ferruginosanda Pharmacia

Franco, por se acharem legal-

mente auctorisados.

. De i de marco do proximo fu-

turo anne. as companhiasfranoeà

;sas de Paris, aOrleans; do Melodia



M*

»da Tranca. dt- Dvs-*ln «ln llz'lsllanha,

de Madrid a (Iacorcso a Portugal,

o a (Iruinianliio ltt'al dos (lami-

nhos do l'orru Portngnvzos orgu-

nisarüo nm sorriu) dirccto (nn

-rurruagrens do l.“ oia." Nils-secou-

ra o transporte do viajrmtos;^ba-

;rt-Icons o mãos outro Paris c Lis-

bon, :Entrtincamonto e. llorto e \"i-

~(^.o-re> rsa.

Us preços serão:~lhl Paris tl

Lisbon_ om ”1.“ clnsso;2'›'1.57› fran-

cos, 2.' classe, 196,70 l'rznicos, do

Paris ao Entroncumon'to, 31..“ (ilus-

se, 187.60 francos. do Pnriz :to

Porto, l." olassc, 273,50 francos,

2.“ classe, 207.30 francos.

A duração da viagom Gxada

em 'ld dias, não comprehendido o

da mrtidn.

.los dois sentidos do porcur- *

so, os viajantrs terão direito dc

pa 'ar em Bordous., 'lilz'tyonna c Ma-

drid, o podrrão rctirur as suas

bagagens, com tonto que as tenham

registado para ossos pontos.
*ah

Com vista aos ingeridos e cron-

tes na santidade das asSOciaç-ões

jesuíticas:

A policia ilm'rolirin mn iÍiror-

no (italia: n'n Zulu-ngo fllttltlt'B on-

do soh u titulo rlz”: asylo para or-

qdnís sr: ("Xil'l'ñ'lil um ::ommv-xrrio

inlaznissiino, (Ill-l so uma prover--

sidndc sem*qualilicação podia ins-

pirar.

O director d'ossr: esta'imlori-

mento, um tiil padre lJnrza von-

(lia a ¡miliricin das suas educan-

das. n'hrim'ln de 'noite as'portas do

coio :1 (levassidão.

A policia prendeu o immundo

('lerigo e as suas (mmplioos que

@ruin algumas matronas vestidos

com o traje de irmãs agostinhas.

: Foram encontrados grzrridasva 'ias

. das vir'timns. vorillrando~sn tmwn

'morrido algumas por @deito dc. inu-

l nobras ahortivus.

Itolitiguante .'. ..

_--_*%

A r'olnhro agitadoru l'runooza

'Luiza Migml está escrcvnndo o

: segundo volume das suas «Mx-mm

rias». O primeiro está a sahir do

preto.

O POVO l”)l" :'U-"l-ÉlRO

|th Ítiiouol 'it-'zm do. [nn-38:21* um mon

“fora da prisão_ para o que foi do-

\'irl;inwnte andorisadu. Virou. po-

lrvmt durantn osso tempo rwtirnifla

com¡ .lotns'iontn «lo movimento po-

llítico (a, vigiadu pola policia_

('l presidente da republica de

novo mostrou desnjos de a indul-

¡tar. mas Vollu recusou pertinaz-

monte mais uma vez essa graça.

(lu a amnistia para ella e para os

sons ('Olnpt'tlllltBÍl'UF-l de infor'tunio,

lou a prisão: é esta a sua dirisa.

A esta mulher poderão oha~

 

quo é Corto #que F-'Ila 'tem um

espirito altiro e nol›ilissimo. Po-

“ran'to o sou procedimento heroi-

ro. todos hão do, admirar a horn-

in'idndo d'osto caracter intransi-

gente nos .sc-.us principios de so-

lidarir-dmiu, snoriziro e indomavel

na ::spera luctu com a desventura.
H_ %-_

Ila dias. segundo (tonta «El

lim do Navnrru», a cidade de Tu-

'talla anrssentavu um desusado

 

Em consequencia do se tornm 1 aspecto. llrsdo madrugada a espa-
aggruvzulo os sous
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OFFICINA DE
I,

-==AVE

FORNECE ferragens. dobradiças,

systemas, parafusos de toda a qn

 

   
rSA

:a

SERRALHERIA
.M

fet'hOS. fechaduras de todos os

altitude, ferragens estrangeiras, cu-
mas de ferro, fogões, chumbo em barra, prego d'arame, etc.

 

BOM TONEL

cerne, tampos de castanho, arca-

 

_~^

os Misãnnvms
do do ferro o lpva para cima do rzsrucxnlnn EDlÇÃt) PtMtTt'lCNSE,

VENDE-SE um de_ madeira de¡

Ut) ahnudes ou 1.200 litros.

Fallar com Manuel Tavares da

Graça-Aveiro.

Contra a debilidade

FARINHA l'ElTOItM. FERRITGiNOSA

UA PllAHMAGlA FRANCO, union loiml-

mente nuctoriszula e privilegiada. E' um

tonico rcconstituintc o um prooitwo elo-

inento rcparudor, muito agradavul e de

facil digestão. Aproveita do modo mais

extraordinurio nos padccinmntos do poi-

to, falta de apetite, em convulosuontcs

de quaesqncr doenças, na alimentação

das mulheres gravitlas e amas de leite,

pessoas edosas, cruanças, anemicos, e

em coral nos doliilitudos, qualqnnr quo

seja a causa da dchilidnda. Acha-su a

venda em todas as pharmacias de Por-

tugal e do estrangeiro. Deposito geral

na pharmaciu Franco, cm Belem. Paco-

tn 200 réis, pulo corrin *2:20 r. Os paco-

tsq dean conter o rntracto do auctor e

o nome em poquonos círculos amarel-

los, marca quo está. dnpoqitada em con-

formidade da loi do 4 do junho de '1833.

DEl'OSl'l'O mn Aveiro. pharmaoia o

drogaria medicinal do João Bernardo

Ribeiro Junior.

  

OHÍCÍDÉL e (161)08Í-

t0 demoveis

_nua de Estevão-

MANUEL F. LEITÃO apronta

com a maxima brevidade qual-

quer encommenda que diga res-

peito á sua arte.

numa Ernani:
Tem um grande deposito d'el.

les, de todos os tamanhos, sem-

pre forrados e prontospara qual-

quer hora a que forem procura-

dos.

  

&mon; phelamlrio composto

de roza.

“um” anti-bírpctlca do (lr.

Queiroz.

Deposito em .-\veiro_n_a phar-

macia e 'drogaria medicinal de

João Bernardo Ribeiro Junior.

ILLUSTHAHA COM 5““ GHAYU-

HAS NOVAS (lthl'llAlüAS

At) EDITOR PA-RISÍFN'SE1--

ECGÉÀ'E m'uws

 

A olu'a constará do Volumes ou 60 |

fami-;ulos cm 4." o illustriula com .3th

gravuras, distritinidns um lascin-ulos se_

manaus (lo 32 paginas :IU pro-cu dc 100

réis, pago.; no acto da entrego.

Para as província; o preco do ¡as-

cicnlo o o mcsmo que no Porto, franco

de porto, sendo a assimiaturu paga adi-

antada e na iinportancmdo 5 fascículos.

A caca Nhtoru. garanto a todos os

\'leitl dtl'ltllll'tl Ill] CAltd'E
Toda a correspondencia dove ser di-

rigida à Livraria Civilis-u-ão de Eduardo

da Costa Santos, editor, rua de Santo

Ildefonso. !t o ti-l'- rio.

;R$511.00 GAau

mundi-iii n nun
t1)..“ Edite/20 [Hash-ado)

A ohra constará de dou: volume: in

8.0, e será íllustrzida com ctozu uravurus.

No Porto, será distribuída em caderne-

tas de (i-'l paginas e uma. gravura, pelo

preço de 100 reis carla oudornota, papos

no acto da entrega. Não univedorà .9.12

cudcrnctas, quo serão distribuidas quin-

zenalmonte.

. Páraas províncias só se accoilani

a-;signaturas vindo acompanhadas da

importancia dc CINCO FASUIGULUS, cx-

cluindo as doSptizas de porte do oorroio,

que sorão pagas à custa (lttcttitt editora.

Concluida a publicação du obra, u

casa editora distribuirá por todos' os srs.

assignnntes uma explondida pravm'a

executada. expressamente na Altema-

nha.

Assigna-Se naltivraria Civilisacão de

Eduardo da Costa Santos, Editor, ltua do

Santo Ildefonso_ 4 e 6- PORTO.

Contra a tosse

O

XAROPE PEITORAL DE JAMES, unico ¡

legalmente auctorismlo polo Consolho l

de Saude Publica, ensaiado o opprovudo :

nos hospitaos. Acha-so a vontlii cru to- '

das as pharmucias do Portugal e do os- l

trangciro. Deposito ;zen-:il na pllurmauia

Franco, cm liolern._ (ls frascos dovom

conter o rctracto o firma do uuctor, e o

nome em pequenos círculos amnrellos, x

marca que está depositada om contor-

mirlade da lei de vi de iunho de 1884-.

Deposito cm Aveiro na pharmacin o

drogaria medicinal deioão Bernardo Iti-

hciro Junior. l

     

_ a marca (rog'istada) MOREIRA d-

pndvcilnontos 3 cosa nave do 'templo rogorgituva

e por conselho dos medicos, Luí- ¡ de tiros _parausststn'om ao acto da; P

mar~lho uma desvatrada, mas o '

l.›onção du (Jura chamada de S.

Sebastião, com que so ia estabe-

lecer nm cordão saníturio em vol-

ta da cidade! .

Doi-mis da benção noz-se em

murcha a procissão formada por

duas innncnsas tllas de homens

e mulheres, muitos com toc-has

e Vollus acc-casas, lcvanzlo desfrut-

dz-idos vistosk \cstaudartos dc cô-

res. roproseu . ndo os quinzo mys-

tr-arios do Rosario, o a imagoi'n do

S. Solmstiào, ptultooiro 'da cidade.

tlhogadn que foi a ¡irriuzissão fora

car a mesma com os «dois mil e

com metros» do pavio honto, do

poucos contimctros do grossura!

  

 

ainndsnnrnn
M“.

Rm'ehemos o fascirulo M; das

Huíla-res 'de !Bt-ouso, «explan-

dido romance editado pola em-

proza Soroos Romantic-os.

Assigna-so na rua da Cruz de

au, 26~ Lisboa.

 

da cidade. deu-se principio a (L-.cr- i

a:

A !Ilustração Portugue-

za.-~ Ilecchonms o n.° 9 alo :w-

gundo nuno d'csta revista lili-"-

É raria e artística.

g Assigna-se na T'nw'ssu il::

Queimada, n.° 35, “1.” andar-Lis-

boa.

É

A Inquisição. 0 no¡ 1-. o

, Nom Slando. --~ llmiohoums'o

i fusrit'ulo Jlti tl'ostc romances.

' Assignwso na 'rua d'àtalavu,

'18-'- Lisboa.

l
:k

Archivo dos "link-¡13h.!

Por“¡guw-er. Rt'wnhonms a

'oitava folha d'osto utilissima pu-

blicação. '

Assigna-so na Trav. do t Ion-

vento de Jesus, 3:3, 'i."-Lisl)oa.

   

  

  

:.l'yp. do

 

EXPLENDIDOi

;msn itninmno MOURÃO .s.
IItMAU ('om'idztm os sons amigos

e l'i't'~gliezos e Ex.“m" froguozas a

visitarem o seu estabeloriruouto

de ourircszu'ia. na rua de José Es-

tcvrun. onde encontrarão um va-

riadissimo e mimoso sortido de

objectos (Touro e prata. proprios

daostnoào e ultima .novidade no

pttiZ.

GEííBni SEM nun

Superior a quantas até hoje

leem apparccido no

¡anel-cado

DA ANTIGA rnnrutzn DE

C. C. HORIZth t

. Premiada na ultima exposição du

Lisbon..

consumo e acolhimento geral om to-

do o pair..

Deposito em todos os ostuheloci-
moutos dc morcoarin e outros do Porto.

Junia-se a botua o otiqucta com

 

(2." e a rolha com a lirmu (FAC-

SIMILE) dos fabrican

 

    gnu-rn o ,

k e aprova-

peia jm¡-

*' ta consul-

dc saude publica,

E o molhor tnnico nutritivo que so oo~
lllmco:: _o muito digestivo, t'ortiticantc e
ri-sconstituinto. Sob a sua. iniluonuia de-

SçIIVUlVU-se rapidamente o apetite, en-

l'l'lUUUH-sc o sungao, l'ortnlucum-se os
mttSculus, o voltam as forças.

Enuiregn-se com o mais feliz exito
nos estomang ainda os mais dohcís,

Pari) combater as digostñes tardias o la*
horiosus, :l (lispopsia, cardialgia, gas-
ti'o~('lyi'iia, ignorancia, anemia ou inau-
(_'ão dos orgãos, ruohitisnio. (3(lllSIllllpl__'ãO
de carnes, tlchcttjñtJS eSCl'OpllUIOStN, o um
geral na convalesnt'niça do todos as do-
enças aonde e preciso levantar as for-
fieis.

 

Toma-sc trez vezes ao dia, no acto
de ljtlílíl. comida, ou om caldo quando 0
dountc não se possa uliinontar.

Para as cruzou-:9.3 ou pessoas muito
rlohois, uma colhor das de sopa de onda

vox; o para os .-uluitos, duas ou tros oo-
lhores tambem do cado voz.

Esta (tosa, com (“mosqucr bolachi-
nhus, e um oxcollentc «lunohn para as
possua; fracas ou convaloscentos; pre.-

pura o estomago para acooitar hum a

alimvnlação do jantar, e concluido elle,

toma-so egrnnl porção ao doam», para

facilitar um¡¡plctmnonta a digestão.

Para evitar a. nontrafacção, os envo-

lucros dus ;garrafas devem conter o ro-

tracto do auctor o o nome em pequenos

círculos umarollos, marca quo ostáde-

positarla cm conformidade da lei de 4

dojunlm 11618814

Acha-sc á venda nas principales fur-

nmcins de Portugal e do estrangeiro.

Deposito geral na farmacia Franco, em

Belem.

Deposito om Aveiro na farmacia e
drogaria !tutti innal de João Bernardo RF_

beiro Junior.

   

   

    
  

    

  

 

Em Espinho espera portanto

fiancar-lhes que apresenta este

 

.
.
.
m
m

SElPHE"l

 

.AS MAOHINAS

COMPANHIA
Acalinln de Obter nn Exposi

Londres. 'n

 

JOAO AUGUSTO DE SOU _

CASA. FIIJJL'L DE MACEDO (BZ O-“

Simão Monteiro Ile Carvalho, participa aos seus bondosos
amigos e obscquiosos h'egiwzes. que, na forma dos annos 'anterio-
ros, transferiu para a praia d'Espinho e_ dura-nto a epOcha halncnr. o
estabelecimento de modas que dirige #esta cidade.

a sua visita, podendo desde já ati
_ anno u'm sortido completo de todas

as novidades da estação om condições Vantajosissimas, sem cons
petencm de outro qualquer estabelecimento.

UiPHANlEl
DE COSTURA.

iBitiL SINGER
çãO Internacional de Salud, de

D'OÍJRÓ

0 lldltlll PltEllltl Cdãlllliilitl NESTA EXl'llSlÇdtl

E' mais llllitl i'iOIOria ganha nelas excellentcs machinas de_

mau' da tltllti'ddiili Stitlllit que rodam n prestações de

500 reis semanncs, sem prestação de ent nda, ea dinheiro

menos ttl ¡mr conta na

COMPANHIA #FABRIL "SlNGER,,
,AVElltUlel Rua do .lesú Estevam, 79- A\"ElRO

(Pegando :i Caixa Economica)

 

r

'
0
3
9
'
s
o
i
o
i
n
p
a

í

s
o
n

s
a
n
o
u
o
q
x
o

9
s
a
m
p
a
i
o
:

s
n
i
J
o
u
u
d
w
o

"
s
u
m

m
i
n
d
s
o
n
o
(

'e
s
o
p
i
p
e
d
s
o
s
o
p
o
l

_
*
:
*
_

n
ã
¡
q
u
o
p

a
n
s
A
'
L
)
¡
a
n
o
q
o
p
s
u
m
a
)

V
D
H
C
I
N
V
J
'
I
V
a
o
v
n
u

Q
H
I
E
L
N
l
d
H
V
O
3
0
V
N
E
O
H
J
O

n
u
m
o
w
o
o
s
a
m

*
e
n
i
a
q
i
i
i
d
n
u
n
o
p
:
u
m

1,
2

O
i
s
u
i
m
m
o
n
t
o
u

(i
pt
ll
lt
ld
íl
j

s
a
i
u
a
o
u
o
u
e
d

s
r
.
a
n

s
n

s
a
p
o
-
1
e
s
-
u
t
m
u
o
o
x
g

 

-hu

VdLÊES VÊNÊZldNüS

oaqnim do Amaral Fartura tom para.

alugar uniu cloimnto colleccào de vulôos

vonezinnos, oncarregandn-sc da collornt-

ção dos mesmos 13m tuncl, pavilhão chi-

ncz, ou outro qualquer gosto de adorna-

mento.

Encarrega-sc de fornecer

tambem aeroslatos !Iluminaá

dos.

Os precos são muito vommodos.

Quem pretender dirija-se ao anuuná

ciante, em Esgncira.

loiro.

HERPES E EMPIGENS

Curam-se om poucos días com o um

da POMADA ANTI-lllünl'lí'l'lCA do dr.-

Moraos. 3' muito util no tratamento das

feridas chroniczts.

A' venda nas principaes pharmacias

do reino. Em Aveiro, phurnmuin Moura;

emplhavo, João C. Gomes. t›t_›,¡›r›,:ito ma-

ral, lhurmacm Maia, Oliveira do Bairro.
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