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,1. ii. lini : m.;! «te Magalhães, Marques Gomes,

  

... , , _. .—ÍªÉÍ1—, . . . . _.. , . , .. . ,, ,

, . ªs. , "' “' ""'“ "ªº“ *" 1. " - ª ªº " — | " , «vr-o'» ,.: l'l Ílºz; "..-“*E AS QUARTAS E SAJjBiàDOSÍg Public

Afiªdª 333,55: “ , ' " “ “i"“ "ª'“ * .rs , , l

' — - 'ª , Qts i-Fsltià 28 DE MARÇO DE 1888 |

l) ill“ fill“ ““““"? qHH—1""l":“lãlivll'ls lll? 'n'-“" i ' ZV'HU” “" * ';l'l'l '.l'AL— ª'ª'llllillª—ªll' . ".. _;w' ítll' JL" :”:T'l «w- iba: “iu-ao corrente annº Gib—11,3: Hill Jmlta! (%el'ªl.—Deve reu_

ml lztt'lz <àl(,)lh—ildª1u' 4x. 1 40- i'Ji _,:E.— it“-ruca“ 'l;'.— ;. "!:: (IHF lua— leinvl' ,Lí"'*l-'. fal--tn , eu; Ye; — , SE: digne dizeroquc se um 056— nir no domingo, n'uma das sallas do

reªl ter—lina l';'|uutni'lin. u 1. in.— « Ill'N'UI'l'lN': :tltªl'l'íl'lws. & :'lvillft11t«,fs, zl iii..tivszªtttlliirlt'r. i.. ilt'li' ' 3a «.ª » » áccrca do mesmo orçamento. governo civila Junta Geral d'estedis-

Wªíi-ªn- :" -l:» Vida. a it“—lll“ u liutl'lt'. «'in pr":; ('.-j: :lt'uznu nw “”:-' “:iin- u: Deliberou remetter ao athninistra— trieto, em sessão ordinaria.

“l, “lºl-Xiªº“ .* “fºi“ ª“ ' "““" salt—sr p-r p; T rir.-.in— .». "asse—: =. ,L l:.:galn: 'or do concelho de Sever do Vouga o

MM "1” fªlª:!“ I_l “' Wiº “ “' :" “ÍI' ] ' ' prºcesso de investigação contra o pro— Lista.—Está de luto a familia

JULY—L “Mªhªl” DE“ MW Hªm INI“ f....“ Fil-“Pª "' “. ' “ª?" 'A' “." ' ªº?" «"“” "'.i gl'fl : .* 'liTSSOl' (Ie instrucção Primal-ig, da fre- BICHO, acujos SGIVÍÇOS á, liberdade ain-

Tmimhi'm—MW!“ P mzlíwz'x * & .“ “ * “ll ' »«i-io a « ª» lguezia de Silva Escura do mesmo con- da no nosso ultimo numero alludimos

_ulíiuilili Wiii] .“" m " . " "ª“! 'ªªt'líª Pºr lª' “ºlhº, Jºi-lé Jºaquim Rodrigues, a fim aqui. Por noticia recebida hontcm

"'—l'luiijzt'u. * , i .t . lr— “u qui-.; «,.n- cu, -..- de ser enviada a Junta .lriscolar dºa— consta haver fallecido no Rio de Ja-

“ “"I'll“ J' ' ' "ª L " “HW-ª' ªl'ª-é-H lªilª-ª. juv tant « quella circumscripcão, acerca daaccu- neiro, e no dia 2 do corrente mez, o

”""““"l' “'ª " : "v ªª ' “ — *_lv-vjuwí. ss.-.:n-s H.,-.tl fºstºíztllllll - seção feita ao mesmo professor, em nosso illustrado patrícioosr.Joaquim

“.”. ll" ' , ,“ , l,]; ,: ' “* “» ºf ' ““"”“ ' lª' “ ºiª “if: ªni " ª tenidº-'e :'- :d s ”1310.1113. com-o artigo 10 da lei de.? da Silva Mello Guimarães, irmão do

# h . ' ' * ' ' ' " “ l' ' ' ' l ' ' 'ª “l'” “ "Hr-“ « mt maio de 18l8, processo que fºi re— sr. visconde da Silva Mello.

" ,'. ' _ 1 'l ["' 'I ' _ “'E .. “' l __ “ ':l ', i' ' l l ' . ., [n'—_ «l:.s l' si.-"unw— «;*..nrpt-i »gr , .i ttido a esta Commissaomor otiicio Trabalhada; incançavel como te—

. l— “ , ' " ' “”' ""' "" “ “ “.” 'I L . """ " ."" ”“““” "º""“ª"“'—"íº º'—""-"“ªl-lºªll'- “ ' .! ' ex.“ governadºr (:“—;“fll deste distri— dos os seus irmaos, o finado era um

( "'l' ' ' '_,' “. “l' “lm." NH— l""“*ºiºªº'ª Il” "' "' ª"“ªªª-“ª ªº.” ”ª “é“ "i“—”ª“" l'*—'—-ª-"í'-"!l- lero n.º 335 Regulamento de 10 de cor— espírito culto e um indefesso protector

]““ Í ' ' ”," -l/""","€f'v' I"" "l'i'l'lªl- .=. «l ,— ocultada. llíl al::ªEw ªlttjil't' lll—l .l ª'l'líllll' lllX'l 'é srtln Hi [Emi—' ll :ilhcllte. (1357131335; COI—110 o pl'OVíllIl 05 ““Pºr"

1“ ' , “' "ª . "ºª—"“'" " .» ' * ' “lit“. .X Ulbra :ta"'l'íattltl. sm,-iuri ,, .«. aw a-l—r. i, eu ,, t-ula anos.-fa Foram presentes os resumos das tantissinios serviços por elle prestados

_“ ' “1 "t-ª— ! ªliªdª—ªªª“ , ' .nimu . - nt 'lª'rx'líll usinnllzi .vs'iu—aum ::.—u- in,-.,» e. :deliberaçõesdasseguintescamarasmu— a Innocencio Francisco da Silva e ao

j'“ ”"“ ª"?" "'"“'“"«'*”"ªª“'“w 'lªlª lªº'ª'i'"l"lª““““ “"ºi““ '"" "* 'ª '-'“'l“ªªll'ª”" llliCiPªCSª A seu illustrc continuador e nosso Dre-

_ iª ..,, «u,-n:.i-u . . : ; l. l' fre-tim a lili—jiu! sn;; .l—"n— . nl. ,,,, imo. . Aveiro, de 10 do corrente mez de sado eollega o sr. Brito Aranha, na

A! ªlª D «I;.»usdnii-lzsflv v, =< ,:3'.í!t._—itl,ts_ aims t'X'leª-f .lmiirilnlct zw vnssg «1 “...ou-(. ,,,-.,“, ÉHIM'ÇO. ' confecção do Dicáonam'o Bibliograph-

:. " “ ““““-“[”“ .l'ªªl“ "ªªi" ª'í'á'ª- i-“ªlªª'l” ”“ 'lªªlªl-ª—V'“ “lª'“i (' ª'” [">!“ “““"" l '“ Arouca, de 7, 12, 19, 26 de jauei— ('e Portugues, esse verdadeiro monu-

t F. Wil-. lll Mil“) ,l'ª"º““-'7 ' 'ª ' ' ““º““ " ““'-* í"'*'ª"“ª=- 'ª'í illííª- 30%" ”lj..“lllnth nnignus dos nw ro e 3, 8 e 16 de fevereiro ultimos. mento da litteratura portugueza,

. l ' “ " 'l'lªl ªª ªlilfflll'lªº'l '“ > “"W"“? ºii—flºªt» Mealhada, de E) e 16 de fevereiro Havendo nascido-em Ãveiro 21.20

“Mt "'" " tº." “.“ luªr?“— & um lu,-b ' ª“ "ª“ ' ““ª““l'l'ª'ª ªªªlª- " hun-:m- , l'u n-ui'ri- ilna inundados [*ctll't' rtl—“ultimo. de maio de 1831. Partiu para O Rio

““”;" “"Í ”º“? ' , í '." i"! wi,” & um“? ª ““ ªlªªllllªºl'ª “l'-' ª. l l' “"'—ªl“ *lª :“ ª'ª'-'ª-'ª«'5ª'“ª' "."" 'l'ªªªçl“ ltl'n- Hl'jiilil a, Agueda, de 2“ deste mcz. de Janeiro em 1815, d'onde nunca

il ”"'ll'lmv ”":, !ª'lh L ll" llljl'it' l'”!- 'N' t.”:t'lll '..“ l' 'ZZ'. ilf'stl' ;i- grid"? it,)l'llll'lilt't'l. [lll'Tlnl |Q fl l'wllrili'íllw l: i'llªllll,t “[www]-l.. & Ihllbel'º'ill'la, d.;- 28 (reste nICZ. “1113115 VCiO & Portugal e onde exerCe-u

ll. n mini.” Sí Xx- 'l'U.ll:'ll , m um ªª'al .pt“ li «l 'lH—Í'“ .a L.. it!.f'iª m;;t «ln alt.- ri.» pai:-:x ªlul' .is linnilins dos qthf luo—"«. Anadiª,, de 25 do dito mcz. sempre a profissãã connucrcial. «CO-

regra.—"' " "lm "' "nº Km.“... 'Lºº'l" “ . lª “lª“ “Mªiº"“ ªí“—“ª "l'lªª ““l'l'“ “"”““ ““l ª“ ““m“-“““”“ “*º“ “º“l'ª'ªll Feira, de 3 do corrente mez. mo seu irmão. Manuel da Silva Mello

;. i;:illu,l,;, li..., l,“,jnífijllll'íUNI:]? “' 1“ 'rº'fªªWlº' ” “"*ª' "Hybrid-lt ' lu“ ªlí—'..“ r—plivallt um: dª (ln ,ª'mfllºª'ÍªT—e—
Guimarães, l_hoje infelizmente t'alleci-

' “ ' ' ' '“ * 'N' 'I“ ”'ª 'ª'ªl"-'“'ª"'*ªª "]“-““ªº 'lª' liª-"ll? »., “021015310 do), de quem se tratará adeante, es—

l “(?"-"' "V : ;)*“???ng “[ :! “ :“ :“.“l— _ li,—liv“) ". 'n' « '—l.ã ! dllllliarjdª luz' (“c.riu'ljlÇ—jrm—Z
Cl'eve O sr. 'Brito Al'allll'xl,110 101110 XII

VIH—"OCS “"'“ l' 'A Till l': “W."“l 'L “:” i""-'; :t X'Jl'w ll.»'llil' »ã2lli— Y't'tl'fl lit-l' ' ll ' .111) v _ , 7 . d'. 718 .a: (1, "SC timinhº/31130011-

l' "“mãº“ ": ª l'"c iºª"“"“'ªª“'ª' “'" “ª" wl: ***-_:i. .l i'níaill't :ª— ;t lb,—aja. ',.rlls' lrniln'ar—llni-f- *iW' , 1,31538g'eln(lªBílllllla tiígltlíilabíªls lctlª'ZS, aproveitando elln

  

—F.m direcç? a Lisboa e de volta da

 

  

!*. ,. lim rlzt 1'1pªutandolinux.—,.“,iknti—n ? “(M ., ',)»VH ll 1:11 lutª.—nl—r1'.—.m—.f,< t'pn' lli'uiímz «'n'plnuçm .

i.. ªpt nit“ " “TW ll-Ul“ dª ““?-ª"" “3 "ªª » ,., l :li » :., .“ ' l mr—lhw :ts -'; pzt if. «.=, « n'rjlçz'lfti nc- iª se sov— " m' Pla-lºs“ l'oulttgeiu ao Pºl-to'lmssou

, .. “,; , ,“ lhe annuªl, « Wi ; ,., ,,,, ,, , . fx] “,,,“. ._ .; -_., _»;,._,,., “' “"m“ “'ª' “ªtª,?“ dºªm º'd'ªl'dº Pºlª-ª

* —1'. EN.! “ Lªº—U» ííª'lª'ª“ ""mi'l'" lll“ !* .. sul 1 rir:—v n*. l) ' »,. :.*ªl'.llli « - ”titi—:. — -lf.:*$«': 1..- tras,—"c IU“ '. llOl'aS 0,1116131l21 manhã, Sua BI“-

— W— l'kA'í'Í-W 'A fil-“”“*“ª'ºªlªª'ª- ª— “'““ l _ al. ( . x;? :. lªn; “lllllllill'ª'. Ml d- - littªlituto j;.zizt fi il in ilÍí"' «. :tnztlog' «nãº (.ª limnlmf acompanhada de S'

ro mn _. ,, 1a le pifa—mls d:“ NH x.- «'H'sízti' t u_u. itl ":'H'íyl “mn.— [lot ;; ("iii zlil'ill—Jl'llr sta: Min 1 ":i'ªlhil't'l'rlll 0.31" mtante l')',A&º.uSO'

." l:. wª “ ”=“ ºª" Willª-'“ “lilº l"l'b-tlnni“.t,-ixlx_-'_'1i:_u_*lnn _ilw- zi 'll'sgl'açu. (' fiu &, iicª=;_'jut:ixn lvurinlnllu «iupov .| por 5.0 na vespa-“' & noite se recebeu

infrigir—'. iL' .tl. I'W 'ldild “ilibª" itª ., llzttllt'ul aqui uns ltltiiztlêw :ti» cn» l'l"'ll«'/'. ' im dª'-hora da passªgem de S 31.

Maria, Vin. 'l'lª' seu noin'r: pz'w:"*rll— .. uti—'i- d » .si—ili'inn-ntn ]"ll'ib r«<lll.t'v;ã'Í ”(.i'ultllll qur ívniin ;_º'r:|*.::rlo no co— 7' l : por ISSO nãohavcndo tempo Parª

nav .to. it 'ullll' :" le' PWM“) ªªª” “l'““ám' Lítil!l,.r m:. « "url—ln lt” vviwlzi lvll'lt. (- -':i— :";ngà-s «puniu.- ih «luz-» |: ªi'lª lhes sul-' * . terem as respectivas communica-

Clªrins. que ognid-avant lllkfilll lm [viii rida ». min szwz'iliriv. l'un-:“ lmn tª n '.. intininnzn nte gruta. llo,-ricªlaudo—m- : Dªime?” 0 5.17 governador _c1v1l

Hlí'el'lm “ª l'“ "*“ m'ª-"' “ªir"l'lªªªªª“-" “l“ «íwltitv; muszn'rvs.nr unir; sz—irln'nrnnunzt m ml.—rn: «in no; ista cidade fez pelo.» ; strlbulr protusamente na Cidade

gum galp: ,, :_çl'lu'i'—)—:I- L' le'nt, mid juin—"ll & “lini“:t ále lllll.i=1::t ªã"llªillllll,liªl'll . 'x'-"Flii linhªs,».— nu...—, l). llc'll'U lX U (Í-arlos Ál— ' “111110:

._ítsapt-rjz l id“ para ris ]litllll_l4.i-_'.<.t' :( lr:

o sacriiie' ;» que un; ao deixar os con—

fortos d . lnr para :tíi'ronznr as. illícríil—

pet-les Ala estacio. teve na suii—ôiuyba

da pru-prin t'<_)ll.;l.'l!_ªlll_'l,1l. t— nos aplausos

unanimes da nação. o maior gula—tulio».

a que na terra e daflo aspirar. *

Quando a suprema lllêtglªll'ttllU'AL:

('lllpl'tlleil le tai—es ("0111le[lithium-”=. ralo-]

l

bra o prestigio «.lusltls'littllgõrs.«1110

se l'-'ll.)Ll=ilJt'cill com tua-s eXemplos.

Eis O artigo do fu"! :

Corra-vw! Nem de' furl—.»— till,

filha de Victor Manuel. irmã dt

(leu,—a cirlazlv heroi-'n sand-liv“

.Maio [)l'li'fâllzz't'lll th».-

xnª't friª-;x ex.-lorus. lini-.aº.

p.;— tanlc É

Vue-in »s o com

T'lJIÓ. a tolos iu”-

I'í'l'llºl'L'Úliltls (lit

que lzis espzinbvw

In ;] cadera. «ln

('l'tlí'lllÍ'lZ-——-Í* ll:

f-“l'lli! duraí .“

a ultima para

sto-la los na

I'll - H» “i'd“s'u'ls m vn

los Illft'lí Víª")

.exe-mph". gun—b

Portugal f

i; Vl“

film <li": l'

(11 ÉlllSi"

. C .""“ªC a'

t ' (lili

llllªl'ªnª

gritª %:

1 '."Cl. ;

a mil,

5]— vii

l'ím

]ª ra; no

]'21. :o.) lL-u

a i,'.—'l)",,l'8'fil

] l“:.rin «“ 1;

(;_;:u'inmilt-» ..t

]| *.!tªch. na C

]ttlo seria ist» aca-i...

(7 .ipeuas para ,,_- vivi»— '-._

infantis luunnl'íttl.

«Quatro horas «: meia. Vt

outros, e visito aiptclie. [; uu'.

run.—irc de.-wnlm.-llne «) inter-i.»

(0111 ás vv.-urna lilidu (lv lama

() pac e quero lilhitas: tudo o

figurnecido por caridade da sol

que não quiz: esperar prot-asso

nnes (le disenssno perante us at.

remediaveis (: urgentes. lintre ast.

Giras, ha uma de .lois anitos. risoni.

que espera iznpawícnt—s lm (flui-o diz-ts -

Titltla (lit [vªlor“/. lnl'ul'ntu'eil :Is poln'us

tas visinhas: tOilzlçs ils noite.—' ('>p01'111

acordada que a nuit: lillr.'»,__":1:1—íl' :lo tr

balho. com um bolosito de cin—:o r

-— -a alegria de ambos. . .!

No, fundo da ('tÍW'il- llzt um tem

”n;-t sn passagem. « lLÍjÍLIª-lllt' as mãos qual. graças a Deus Slf acha hoje que-'

Coxvrrn

- . Magostade & Rainha e Sua Alteza

"u sr. Infantol). Affonso, passam hoje,

' toras da manhã, na estação do cami-

ferro d'esta cidade, de regresso da

. — : "511083 peregrinação a cidade do Porto,

foram estender o manto sublime de

» cordis sobre as victunas desvalidas da

vai 3 Hirundo u real:-sa «' a lll'lLflStP'fll- l' " r“ ' '»l' s ' 'c' “' s l' ' .*- “ 'f— «rel catastrophe do theatre Baquet.
« - _ º r, -_ “ªª “? “l“ ““ ªº !” (“jª- “- ª “”ºn-ªªª º “" u * ouvido todos os habitantes da cidade

rn «lo l)]lll e «.- szu't-rtlr-«ficiz «la cnrnlaa'le. « liftqào llllt.“ esta untado sempre me tem! , '. 'eiro a irem prostar aos augustos via-

ndo se (lc-sil-nn'a insultuznu altivez lle-,(ln'ltjh esp.;t-iultnente nos ultimos Lcnl-ll'ati'“ as homenagens devidas aos nobilissi-

nth'rutiGa em «*lestwyln'ir—se rwerentt-mm,—_ prvi“ .-.,;3;,;,,-, da dança de el-rei, º, ntimentos que ditaram esta viagem

' ' .e , “dado.

-' 'eiro, 27 de março do 1888.

O.,Govornador Civíl,

MANUEL meso nªALusmi MAIA.

ii.—' luªu—' illlllâ'lll'x't/S «sin'l'tzit'itlos (lu liprrm ,. (li,. (lll? : m leito jml' llr'|s_ n;]-

=la3!'. «ln miar-ria «.» la illtll'ik'. ç— il'LH'LLI' o mino:tssugnrainlo»lhesqui: estarei sem—

«ic -—it: in l,» 'in-liveuwin pí'l't amargura , pn- prnniptu a [ ;;uljm ur quanto eu-

.ivr «intenta— l mini 'eu-iba. tudo quanti- seja bem (li-s—

.'í-1'Q il.:tl—lm lit-ruiva cidade. .

'tlzt generosa! l Não pt:-msn- deixar de, pela minhei

X;; .) pnc") ao raininlt-v da rainha. *, parte manifestar a minha gratidão pe—

: ' _ N . "'N '

(L'o illlil-JJ'ZH'UIJ. . ul.) 1,1,» lu

  ..,-fm; tº por força impulso s ."

tingidas“ por laig'l'lnius de lillellzenl! [si G'Jillplt'lillllk'llt': restaliclceldo,»

+_—

ª «tem lblsmltllt

2?) os maço DF. 1888
“' “ªº A gare da estação encheu-se com—

sr. Yiseondef tetamentc, pois concorreu alli o que

' cidade tem de mais distincto, ven-

irn .l tlnlvr: e Sea'l'cluriu, o sr. o-se á frente do grandissimo numero

;l Pereira da Cruz. ;cidadãos de todas as classes, que

zu & se.—sim pelas lo inn-as da , ;*. i concorreram a prestar as suas ho—

:t t'onnnisszin lixei-inha da,; . nagens a S. M. e A., muitas senho-

] tomou .*onltet'itnfªnto dos" _ da nossa primeira SO'Giedade.

' A' chegada do combovo real fo—

lcvantados cnthusiasticos vivas a

Magesta'ic, que apareceu logo no

".e a sun—ana iinda em idim da carruagem acompanhada

ndo a rest-its «: sal- '4- u augusto filho. Sua Magcstade

'lflllll :mlect'dcntel _, 2.3, de luto pesado, não trazendo

Mªlti—32:33» reis. e uma só joia, a não sere seu eterno

! reis. passando sinªriro de bondade inlinda. A

tua. um saldo de Todas as senhoras presentescbem

,..ªf. reis, sendo rt-is assim muitos Cavalheiros/foram apre—

.nl.=s por papeis de sentar os seus respeitos &. Sua Ma-

i.».t'tal. existindo estado.

f.;; oin'ignçies «listri— A' partida do comboio foram le-

“uniu do valor nominal vam-ados novos vivas, e todos se des-

vazia. uma. relativos ao Pfítll'l'll'uln reverentes perante a imagem

Lraliiilo u_nn a (ft.-inpu- da caridade.

Ni-«rilno l't-e-liz-il l'orm- Notas; de carteira.——

Partiu hontcm para o Porto, onde vai

zrospmnlvr :to unit-io dulpnssz'n- "311151111: família as festas da

! I'lllllt'lt'“. innnit-ipul «_l'Al—Ese-nnxnra snnta, 0 distincto engenheiro

«,- .j «'n- : » alo corrente.Íclmr :l't'sta secção de obras hydrauli-

nfm oppõc a: cas, .» sr. José Maria de Mello Mattos.

...-t Klm-qn“ “freira.! 1— Chega amanhã a sua casa da

ª. ». no vwinsigo pH,—[( >livt-irtnha o bencmerito deputado por

[o

(l lt'IlClzt (lu CX.“

*.“.lílili'UÇ ªr:.»g'al substituto. 0812. ::

'tos:

":: l.):llílti:,'o dn") mod—'

«la Junta Geral rl'cste : ,

l

Lili. :;

irrf-All' :“ '

 

,- lh. . apuro João, Coimbra, e nosso respeitavel amigo, o

m.;;o un.. “pvt“ termo ls- sr. :ir. Francisco de Castro Mattosoda

.-:;'.:'l:« d.,i a'âtiizíti'fl Intuiici-í Silxa Côrte Real. Sua GX.“ esposa, e

. .eu-li.» se nin'iguc aisens illustres filhos já ali se acham

' . exposto. sem <li—' desde domingo.

«não nlgnzztn. E outro —- Esteve hontem n'esta cidade o

wonder-lhe, que em : digno par do reino sr. visconde d'Al-

'l'lltllll. a que uol meidinha, que hontem mesmo regres-

se ruge. ao sou a sua casa da Beira.

gnt.» prontover —- Estão em Aveiro 0 distineto

—ívcis a sua tir-,cugenheiro da camara municipal do

l':nnilia que perl Porto, o sr. João Carlos d'Almeida Ma-

.mo exposto com—j cha/lo, e sua ex.“ esposa..

.:::—tie. , —-- Veio passar as fomos a esta ci-

ais/mid.» á s.,»llieita—' dade «) integerrimo e illustrado dele-

nieípal nit-()vur,tut»11s- gado do procurador rcgio na comarca

io «le llí do marco do de Ai.-nulla. o sr. ,dr. Ruy Couceiro da

que não usa do di-ç Costa. com sua ex.“ esposa.

com .—.-—p«;ito a'. sua! —— i'll hoje esperado aqui o illustrc

deputado por Anadia, e secretario do

ex.“ presidente do conselho de minis-

ltros, o sr. Francisco d'Ahncidac Brito.

.,run. satist'azcinlo li sollicita—l —— Esteve em Aveiro no princípio

[nur-.t. municipal de Ovar, emlrl'cstu s mana o digno escrivão de t'a—

n." 21 «lt» 5! deni:ir<_-nt1ucor-'senda do bairro oriental do Porto, 0

hour que nã-z— usa de direito sr. Jayme de 'Moraes Sarmento. '

,,,-11“ com iwp-ito ao seu 1.“ —Parte brevemente para Lisboa,

a_n-neuro sr,;mil.;iin-nt*:ur pai-ai:: corren— onde vai exercer uma importante com-

i,)! lip;

i.' "lí'. 4-1 nªda.! de 8 do

' ' w.:nstruvção do

rr. an, ul.» turu intro.
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anno l'lt'll nlu ls». :tpprovado pela | missão de serviço publico, o sr. major

uns cacos negros partido,-. ( ) pnc. ti

'

,HlU-lillit «::;íltz'uªít t'zn sua .t.-«Em «le 20 deªtialharlo, que aqui tem exercido com
calda, homçm moço. pl1_'-.'.s7.n;nnn?_:t entr-,

 

gia-a, ahatila. itlll)t)s.—jll)ili'f,z—lu iria! ”lu muy—t nv: min.“); pontuando ,; mesma muita distincçâo e dignidade o com-

da'cncª diª Hªlirtlluu'. embala. l llí'zã- I",—mtºs »? ªª ** 'l l '— -'*—'-l"*f'1..'ªw »guv .ª. Zat qn.- uns-= .i» ..ila-tuzn' qual— mando d'este districto de reserva.
«*:t :: li'ft

; Gunma—fiu .- 111". , .l — Foi 3 Oliveira do Hospital visi—

'ª""“º ““““-ª ª" Wii:-'" -"-':'ª..' 'in * wl. .t—Z: .. :nºsnarespeitavelmãC, qUe estágrave-

Agente de Mi- mente doente, e digno jmz do tribunal

, . bril ti;-rn «'iliiz'íifiz' o «'iispmto no

 

. 11 "_ ' . ' _ .

«z “tilt"... .*! [' “1,1 'L

ços a peqn llli'Ll «: ella ri para os rc-

c--m-chega.l: - :.

Saimos. K:.phaitl litn'dullo jpg-rival

.s-'=:?.l"v1'3'«.r.—= "t.-arc ;Ls Kii

jrii zill'» lift-“pied: j),-jil»_t1'.,_;_ «_nnx'igd' ;”);

, .

 

a alegria e eu. .. nfl—» psrill a amar-, moleca—lhes n :lííuã'lgzlo que ti— Eli—»IL'l'i-i Publi-n,). jmlíu do Tribunal administrrctivo dºeste districto, o sr.Í

gura.Que abvsmosf lhas.t..)rteânto-nos ,vergitn [um «foznmig'o n'cstrt oz.-t“ :iu. .hflllillli-'—Zí"ullt".' o argumento ordinario dr. Francisco Augusto Lobo Castello

“

n'estes estudos do hou-or: I;“ preciso lelegendo—me presidentehonoraria d'esta ,da, (.HTHU'ÍÃ municipal do concelho da Branca.

 

investigações e estudos uteis as poucas

horas que lhe sobravam das lides ha-

bituaes (: hnpretcriveis: e dessa apli—

cação existem não só testemunhas par—

ticulares, por exemplo, a dedicação de

espontaneamente auxiliar, os ditliceis

trabalhos do Diccionario bibliographíco,

com importantes informações, como o

illustre e bcnemcrito Innocencio con-

fessou repetidas vezes, e eu posso atiir-

mal—o com o mais profundo agradeci-

mento; mas documentos publicos em

obras de muito merito, digo-0 com

franqueza e sinceridade, em que pese

a modestia d'este esclarecido e erudito

compatricio, que no imperio do Bra-

zil tem sabido honrar o nome portu-

guez e a'classe commercial, grangean—

do por igual, como seu finado irmão,

a estima de portuguezes e brasileiros.

Por servicos extraordinarios e valio-

sissimos, prestados ao gabineteportn-

guez do Rio de Janeiro, recebeu elle,

por votação unanime, o titulo de So—

cio benefits/rito. E' tambem membro do.

conselho fiscal da sociedade Providen—

cia, e do conselho director da socieda-

de propagadora das bellas artes do

Rio de Janeiro. »

São muitos e importantes os escri—

ptos publicados pelo nosso illustrado

patrício, mas sem duvida o mais va-

lioso é o que tem por titulo Institui—

ções de. providencia fundadas na Rio

de Janeiro. Apontamentºs e dados esta—

tisticas. Rio de Janeiro, typ. Nacional,

1884 4." de XXII, 224 paº“.

Esta obra, escripta para o congres—

so scientific-o internacional das insti-

tuições .dc previdencia, reunido em 'Pa-

riz em julho de 1878, foi depois lou—

vada pelo governo imperial, que a jul-

gou tão importante & eonscienciosa nos

seus promenores, e tão digna e eleva-

da na sua critica, que terminou a im-

pressão por conta do estado, facto que

até então se não tinha dado com escri—

ptores estrangeiros.

Toda a imprensa brazileira teceu

os mais elevados e merecidos elogios a

obra do nosso illustrado conterraneo.

Sobre este triste acontecimento cs-

creve o seguinte o jornal do Rio, o

Paiz:

Succumbiu hontem pela madrugada a

uma lesão cardiaca, 'em Todos o.; Santos, o

Sr. Josquin (la'. sit—u et.-n.],- destruiu.

() fallocirlo ora socio da tirma con

Francisco de Magalhães e Firmino de Vilhena

ções: correspondem-ias particulares, 40 réis por cada linha, neºtypo

% eonnnum do jornal. Annuncios, 30 réis por linha; Repetições, 15 réis, acgí'escendo o Nºlªn" 3:67:

* imposto do sono.—Recebem-sc annuncios annuacs, mediante contracto especizd.

Na afsnosa colaboração, com'que os dois

irmãos auxiliaram Innocencio da Silva na

publicação do preconisado & utilissimo Dic-

es'onario Bibliographico, conseguindo assim

que o. parte referente aoBrazil salussoo mo-

nos deticiente possivel, foi ainda Joaquim de

Mello 0 que teve maior trabalho.

A feição natural do seu talento chama—

va-o de preferencia pam os estudos uteis ou

praticos, e foi por isso que quando em Fran-

ça se verificou um congresso acerca das 50-

ciedades de providencia, Joaquim de Mello

escreveu uma importante monographia sobre

aquella assumpto, que, além dos louvores que

mereceu lá fôra, foi aqui elogiada em aviso

pelo sr. Lafayette, então ministro da fazen—

da. Por ultimo, quando a morte já. se avisi-

nhava d'clle, ainda publicou, em commente-

r. ção a Manzoni, c no dia 5 de maio, a

collcccão das traducções em portugucz da

celei;ratl&q_d9_1l Critique Alagºa).

Occupava—se agoraªem revê??? rdvá's

das ultimas folhas de um livro de phi elogia

portugueza, que seu irmão Manuel deixara

incompleto. Ignoramos, porém,' se chegou a

concluir esse trabalho.

Tal foi o homem, cuja perda noticiamos

com verdadeiro sentimento de pezar.» '

A todos os seus e especialmente a

seu irmão o sr. viãêõiiilê dª. âilvâ Mel-

10, env-iamos a expressão da nossa con-

dolenc'ia. .*

_

Illunlinaçeâo & gaz.———-

Reuniu hoje a. camara municipal d'este

concelho, em sessão extraordinaria,

para deliberar sobre a rcalísação d'um

importantíssimo melhoramento local—

a illmninacâo da cidade por meio de

gaz h_vdro-carbonico. Decidiu abrir

concurso de propostas em carta fecha-

da por espaço de 20 dias, segundo as

condições constantes do respectivo an-

nuncio, que publicamos já hoje no 10-

gar competente.

Caso grave.—— Até á hora

do nosso jornal entrar na machina, não

foi ainda encontra(lolo cadaver de Ma-

nuel Galante, que no dia 21 do corren—

te desappareceu na travessia daGafa—

nha para a ilha de Monte—Farinha. Foi

devido o caso a um crime ? ou foi vi—

ctima de accidente, ou congestão, que

o mergulhou no pégo? Eis ao que

não podemos ainda responder.

Parece que Manuel Galante fora.

visto regressar a ilha, no sítio da ca-

lesinha, entre Sama e Monte—Farinha.

Diz-saque levava ainda vestido o ga-

bão, que depois foi encontrado dentro

da caçadeira abandonada. Accresccn-

ta-sc que quem déra noticia da bar-

quinha estar junto dos botirões fora

um cunhado dºelle. D'aqui por diante

é tudo nebuloso. Nem uma restos. de

luz se fez ainda em tamanho misterio.

E' certo que Manuel Galante era

um bom pratico da nossa ria. Não ha-

via baixio ou fundão que elle não co-

nhecesse. Nadave. bem, e sabia a ma-

nobra como poucos. E apezar do es—

ouro da noite, a caçadeira singrou sem-

pre dircita, a ponto de se notar ape—

nas a falta de uma vara e um remo, e

de se encontrar a bordo a espingarda,

a borracha e o gabão. _

Mas o que succedeu ao desgraçado

tripulante? Se tivesse cahido a agua,

e seu cadaver Huctuaria tres ou qua-

tro dias depois do. submersão. Mas não

succedendo assim, o que se deve eu—

por? Que houve mão criminosa que

attentou a falsa fé contra a existencia

do desgraçado, e que depois de o te-

rem assassinado, sumiram o corpo, a

fim de que 'a justiça não podesse pro-

ceder contra os criminosos.

Tel—o—iam enterrado em qualquer

praia., cobrindo depois o 0610 das ma-

rés a sepultura do desditoso? Eis o

que se supõe, porque se se tivesse afo-

gado, tcria já aparecido o cadaver, e

como ninguem dcparasse com elle,

aquella opinião parece-nos vcrosimil.

Consta—nos que a auctorida'de ad-

ministrativa reoonnncndou com toda a

 

um,—_.urgencia que se fizessem minuciosas

cial Cunha Sá & U., desta. corte, o irmão [averiguações nos concelhos dºi-&veiro,

do tambem morto Manuel de Mello.

Homem iut-elligsute o estudioso, escreveu

para a imprensa e'commcreio, deixando,|en-

tre outros trabalhos, um livro intitula-lo

Apontmucnt'is historicos e dados estatísticos

sobre as instituições de p evidencia no ltio

de Janeiro, tendo sido tambem por algum

tempo gerente do Cruzeiro.

Por aocasiito da publica,-ão do Dic-ciona—

rt'o Bibliograpkíca de Innocencio da Silva,

Mello Guimaraes empregou nesta côrte os

seus melhores esforços o prestígio para Vul—

garisar essa boa obra.

Pelos bons serviços que prestou, o falle—

cido fazia parte do conselho da Associação.

Providencia e do da Sociedade Propagado—

ra. das Bellas Artes do Rio de Janeiro; era

membro da sociedade das Instituições de

Previdencia de França e redactor da Revis-

ta da Exposição Portugueza, nesta corte.

Seu enterro etfoctua—se hoje, as 10 he-

ras, no cemiterio da Ordem do Carmo.

A Gazeta de Noticias commemora

o facto nos seguintes termos:

«Fallcceu hontem, victims. de uma lesão

cardiaca, o sr. Joaquim da Silva Mello Gui-

mar.?les.

Aos seus amigos, que muitos eram, esta

triste noticia não vai por certo surprohcnder,

porque ha muito Joaquim de Mello trazia na

physionomia o no passo arrastado os symp-

tomas fataes da molestia que o matou.

Como seu irmão, o lembrado Manuel de

Mello, vier.—). de Aveiro, sua terra natal, para

0 Brazil, ainda em verdes annos atim de se

dedicar (» carreira conuncrcial, conseguindo

n'ella a maior estima pelo seu trato ameno,

honra—dez o provados dotes intellcctuaw.

Cedo começou a consagrar—se nas horas,

que lhe deixavam livres as labutações do

eommercio, ao culto das lettres e quando,

mais tarde, os dois irmãos emprehendeíam

a publicação da segunda serie de Lysia Poa-

tica a parte, que coube a. Joaquim Mello,

não foi a menos importante, nem o menos

OPBI'OSªo

&'

Estarreja e Ilhavo, para que, se for eu-

centrado o corpo de Manuel Galante,

se proceda á competente autopsia e se

tique depois sabendo se houve ou não

crime. ,

Sobre este acontecimento correm

graves boatos, que nos abstemos de

reproduzir, e entretanto recommenda—

mos á anotei-idade que seja energica,

e que proceda como as circumstancias

origem.

Interrupção. —— Á conti-

nuação das chuvas veio interromper

de novo os trabalhos agricolas, que,

porque as aguas teem sido em grande

quantidade, demorará as lavouras por

muito tempo. Não ha porém, no facto,

damno grande para a agricultura, pois

que, segundo o velho annexim: mais

criam dias que semanas. '

Cheia.—Vão de novo a trans—

bordar os rios que desaguam na. gran—

de baóia. O Cel-tema, o Agueda, 0 Vou—

ga e o Autuã vão por sobre todas as

margens, e o proprio caes da cidade

vae cheio até se sobrepor a todas as

languetas. E, um mar d'agua por toda

a parte, e o tempo está .promettendo

ainda mais, com grande transtorno

para os thirantes, alguns dos quaes

teem já soifrido prejuizos com a entra-

da das chuvas nas barracas.

Estragos na ria,. —-— O

temporal tem feito grandes estragos na

ria. Os ventos e o embate das aguas

tem occasionado bastantes damnos nas

vedações das marinhas, o que se tra—

duz n'um grande perjuizo pmi os pro-

pnetorios.

   

Subscripçâo.——A que no

seu escriptorio abriu o sr. Antonio Pe—

reira Junior, para asvictimas do thea-

tre Baquet, achava—se hontem nos se-

.gum'tes termos :

Transporte. . . . . .* . 273800

João da Silva Santos. . . . . 5200

Viuva Barboza & Filhos . . . 25000

Visconde da Silva. Mello. ,. 90000

Simão Monteiro de Carvalho 15000-

Domingos Joâo dos Reis. . 25000

Anonymo S..P......... 5500

Manuel Gonçalves Netto.. . 15000

Leonardo da Silva. . . . . 3500

Eduardo Galhardo. . . . . . . 15500

Manuel da Rocha e irmãos. 20250

Fernando Ribeiro Nogueira 3500

Luiz da Naia e Silva. . . . . 15000

Jcão Pedro de M. Barreto.. 203000

Francisco Antonio de Moura 13000

Padre Antonio José Rodri-

guesSoares........... 13500

Anonymo.............. 0500

S.Lima................ 35000

ªntonio Joaquim Cªi-dote. . %500

José Maria Carvalho Branco 3700

Anonymo............... 5500

Anonymo F......F..." 5400

J. de Magalhães Lima. .. . . 25000

A.deFaria............. 15,000

Domingos dos S. Gamellas. 155500

1). Anna de Jesus Braga. . . 15000

José Maria Ribeiro e irmãos 333000

Antonio Francisco Teixeira. 25000

Joaquim Santo Thyrso. . . 3500

José Pereira Junior. . . . . . 25500

Francisco Manuel Couceiro

daC—osta............. 23500

Antonio Augusto de Moraes

eSilva....'........... “5500

Anonymo.............. 235250

CBF 205000

J. Brandão............. 1%000

João da Cunha. . . . . . . . .. «3200

Gualdino Callisto. . . . . . . . 15000

I). Rosa Emilia challa (Col-

legío de Nossa Senhorada

Conceição). . . . ..... . . . 5500

Innocencio Esteves . . . . . . . 5500

Antonio C. Biaia. . . . . . . . . 5500

Guilherme A. Taveir .. . . . 135500

Anouvma B. . . . . . . . . . . . . 5500

Antonio Maria Marques Y il- -

lm 15000

José Pereira de Carvalho e

Silva................ 25000

Anonymo............... 23000

Anonymo. . . . . . . . . . . ., . . . 15000

Mattos Junior. . . . . . . . . . . 5500

Carlos da Silva Mello Gui- " '

marães,.............. 13000

D. Clara. Rosa do Casal Mo-

rena. 5500

Anonyma............... 25250

Francisco da Luz. . . . . . . . 5300

F.so 13000

Anonymo A. P. S. . . . . . . . 5500

Anonymo.............. 3500

Egberto Mesquita. . . . . . . ., 10000

José Maria d'Oliveira Vina—

gt'e.............,.... 13000

JFM 5500

Anonvmo.............. 5200

José Pinto da Costa Mon— 7

ten-o................. 5200

D. Henriqueta Santhiago. . 13000

Anonyma.............. 13000

Fernando Christo. . . . . . . . 3500

CL 0400

Antonio da Cruz. . . . . . . . . 15500

Anonvma.............. 25500.

José G. Gamellas. . . . . . . . 5500

Anonymo.............. 5500

D. Maria Barbara. . . . . . . . 0500

Joaquim Martinho Girão. . 23250

F 10500

JGGr 13000

Anonymo............... 3500

Anonymo............... 5500

José Marinho Ribeiro. . . . . 5500

Anonymo............... 5500

D. Clara Mendes Leite e fa— '. '

nua 22588

iarnellas & F.“. . . . .' . . . . . 13000

João Maria Regalla. . . . . . . 3500

D.AnnaClementína e irmã.. 155000

1513400

(Contínua.)

Outra.—O sr. Manuel Maria

Amador, d'Alquerubim, abriu uma su-

bscripçâo na sua freguezia, & favor das

victimas do inoentiio do "theatre Ba-

quet, e já,—tem recebido dos srs.)

Manuel Maria Amador. . . . 133000

Manuel Malan Mendes Leal. . . 200

João da Silva, fe Íro. . . . . . 100

Domingos Ma _,da Silva.. 3050 '

João Casainho..'..... 3100

Antonio Jorge Branco. . . '. . . . 5050

Manuel Jorge Branco. . . . . . . 3040

Victorino Pereira. . . . . . . . 5200

Dr. José Pereira. Lemos. . . . . A 8500

Prior d'Alquerubim'. . . . . . 8500

Joaquim Angelino Rodrigues. 3300.

Somma. . . . 33040

(Continúa.)

DIercado desal.—Ainda

é de 203000 reis e preço do antigo

barco de sal ou a medida de 15:000

litros, mas sobe necessariamente.

Naufragiof—Pelas ' 11 he-

ras da manhã de segunda-feira nau-

fragou junto do Forte, na Figueira _0

brigue inglez Canadá, procedente de

Jersey, com carregamento de bacalhau

consignado aos srs. Rendo & C.“ O -

navio desfez—se compietamente em me—ª

nos de uma hora.. Morreram sete triª-'

pulantes e o piloto Francisco Serra.

Salvou-se unicamente o capitão, agar-

rado & tuo bocªdo de ' -

( n., '.

__“. vn. (N'JL

& » ' «frª

_1. ai
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As viçictinuams do Ba.-

quet.——Eis a lista das pessoas que

pereceram no incendio :“

l—A'utonio Albino da Costa Cor-

rêa, de 50 annos, antigo alfaiate esta-

belecido na rua de SantoAntonio, e

director da Companhia'Mutnaria;

2—Sua esposa D. Jesuína Candi—

da Correia. de ,49 annos; ,

3—Seufilho Antonio daCostaCor-

reia. «

_ 4—Scu irmão Manuel Albino da

Costa; .

5—Sua irmã. D. Conceição;

G—A criada Anna.

“('—José Pereira dos Santos, en-

carregado da succursal da Companhia.

Mutum-ia, estabelecido na travessa. de

Gennalde.

' S—D. Augusta de .Vasconcellos,

irmã. do manjar de infanteria 6 sr.An-

tonio José Teixeira de Vasconcellos.

9—D. Lucinda Amelia Salgado,

professora da escola official da fregue-

zia de Paranhos, Era filha do fallecido

redactor do Commercio do Porto, Edu-'

arde Augusto Salgado, e irmã do re-

dactor principal da. Revista Moderna,

sr. Heliodoro Salgado.

IO—Zeferino José da Cruz, ouri-

ves na rua do Bomjardim,

ll—Sua filha D. Rita Bibiano Go-

mes, .

lâ—Seu genro Francisco Ferreira

Gomes Junior, escrivão da jrmta de

parochia da Victoria.

IEE—Uma filha deste que contava

tres amlos de edade.

14—3Iaria Carolina e sua filha Eli—

sa Carolina:

1 «')—D. Etelvina Julia de Almeida,

professora da escola Marquez de Pom-

bal;

It?—Antonio Lopes Soares, que

foi empregado na recebedoria do bair—

ro occidental, e morador na rua das

Carvalheiras.

17—Francisco Ferreira Gomes,

morador na Trindade.

18—Joaquina Maria, de 10 annos

de edadc, filha de José Maria Alves e

alumna da escolla Marquez de Pombal.

It)—«Maria Custodia Neves, (a mu—

lher homem) casada com Antonio Jo-

aquim da Silva Junior.

20—«Agost'inho José de Abreu Gui-

maraes, guarda da alfandega refor-

mado;

21—D. Amelia Carlota, moradora.

á. rua_do Costa Cabral;

22—Sua filha D. Maria Teixeira;

23—Seu filho Joaquim José Tei-

xeira; '

14—Sua cunhada. D. Elisa;

25—=Um hospede, de nome Domin-

gos Pinto Ribeiro;

26—Uma irmã do Lª sota do car—

ro n.º 3, Manuel da Silva;

27—Marianna da Silva, porteira

da retrate dos camarotes de 3.“ ordem

do theatre Baquet,

28—Adelaide, corista do theatro

Baquet, mordora na rua do Gonçalo

Ghristovâo.

29—Guilherme LouzadaMareenal,

natural do brazil, 24 annos'de edade

do 2.º anno de philosophia daAcade—

mia polytechnica. Em tempo esteve na

belgica estudando, e contava breve-

mente seguir para o imperio do Bra-

zil. Foi reconhecido nas ruinas porum

sobrinho de nome Laureano, estudante

tambem.

?»O—Antonio Pereira Peixoto, sol-

dado da guarda municipal.

31—Sua mulher Maria Augusta

Gonçalves.

32—Theodolinda de Jesus.

33—Seu íilho José da Rocha.

iii—Sua nora Angelica Carvalho.

35 —-Alfredo Teixeira., que acom—

panhava os dois primeiros.

ESG—Antonio Rodrigues de Cas-

tro Almeida. Em tempo fôra caixeiro

no estabelecimcn.o de ourivesariam ln-

nocencio, a rua de Ccdofeita. Atlirmam

algumas pessoas, que se salvaram, te-

rem-no visto saltalde um camarote

para a plateia, já quando asochammas

invadiam toda a sala.

37—João Pinto Ferreira.

38—Sua esposa.

39—Umairmã.

40—Um cunhado.

41—Outro cunhado,

«JB—Luiz Affonso Teixeira, de'40

anno, natural de Alfarella de Jalles

(Villa Pouca de Aguiar) empregado do

do sr Victorino de Almeida; eom cha-

pellaria m. rua de Santo Antonio;

43—Um filho, Henrique Affonso

Teixeira Pinto, de 19 annos de edade;

  

 

(; Fernando de Vilhena

dci—Outro filho, Alberto Affonso

Teixeira Pinto, de 13 armas.

' 45—Sobrinha D. Maria da Concei-

Quanto aos agricultores que dese-

Jarem expôr productos na secção agri-

cola, deverão endereçal—os a commis—

ção Affonso Teixeira Lima, de 19 an— “são executiva da mesma secção, (rua

nos; ' ,

46—Sua Sobrinha D. Engracia da

Conceição A&bnso Teixeira Lima, de

15 anos; *— '

47—Seu cunhado Jcão Pinto Fer-

reira, de 38 annos, ourives morador no

Bomfim;

48—A esposa d'cste D. Margarida

Pinto Ferreira; —

«iº—Sua filha Ernestina Affonso

Ferreira; '

50—Severo de Carvalho, cunhado

de Luiz, Alfonso Teixeira, de 28 an—

nos, ourives, natural de Eixo;

õl—A esposa d'cste, D. Cacilda

Affonso de Carvalho, de 30 anuos, na-

tural de Villa Real.

52—José d*Almeida Costa, ourives;

$$$—Sua esposa D. Ludoviua Ma—

ria. de Lima Covet;

54—Sua filha Rosalina, de 5 an-

nos de edade;

õõ—Outra filha de nome Maria,

de 10 armas; ,

56—José Pereira de Mello; e.

57—Manuel Barbosa da Silva,am-

bos otiiciaes de José d'Almeida e Costa.

58—D. Maria de Souza Teixeira

Figueiredo, esposa do telegraphista sr.

Jcão da Puxitieação;

59—Sua filha Alice, de 3 anuos.

(iG—Sua mãe 1). Maria da Concei-

ção Figueiredo;

(il—Seu sogro Miguel Augusto

Teixeira. (Estaº familia estava no ca—

marote n.“ 5 da 3.“ ordem. () sr. Jcão

da Purificação salvou-se; estava na

platéa).

62—A mãe;

($$—Uma irmã,;

(iii—Outra irmã; e

Gõ—Um irmão do sr. Herminio

Paulino Cardoso, chefe da estação te-

lephonica, e morador na rua do Mou-

sinho da Silveira.

Gti—D. Maria Augusta Brilhante

de Moura, esposa do telegraphista sr.

Eduardo de Moura;

67—Sua filha Monica, de 4 annos

de cdade. (Estavam no camarote n.º 5

de 3.“ ordem).

GS—José da Silva Fontella, ouri—

ves, morador a rua do Bomjardim;

ES)—Sua mulher Thereza dlAlmei-

da. .

ÍO—Uma filha do actor Firmino

de nome Cecília, de 9 annos de edade;

'El—Manuel Garrido Monteiro, de

18 annos, estudante da Academia Po-

lytechnica, filho do proprietario do ho-

tel Lisbonense ;

72—Sua tia D. Dolores Garrido

Vaqueiro;

73—Outra sua tia D. Carmen A-

moedo;

74—-Emilia Garrido Monteiro; ii—

lha da primeira;

75—Franciseo José Soares, de 84

anuos, hospede do hotel Lisbonense.

(Esta família estava em dois camaro-

tes de 2.“ ordem; salvaram-se o dono

do hotel tres filhos e uma menina);

TG—Cinco pessoas da familia do

sr. João Eduardo Alves, proprietario

da typographia Elz'everiana;

81—Estevão Baptista, typographo

de 20 annos; '

82—Um cunhado do sr. Antonio

Maria Pinto, 2." oliicial dacamara mu-

nicipal d'esta cidade;

83—Uma filha do primeiro;

84—Outro cunhado do mesmo se—

nhor;

8õ—Uma tha. (Diesta familia sal-

varam—se duas pessoas);

86—André Inglezias, antigo eo-

cheiro da Trindade;

87—Seu filho Thiago;

88—Sna sobrinha Philomena.

Além das pessoas cujos nomes ii-

guram n'esta lista ha com certeza. mui-

tas mais que pereceram no incendio.

Consta que de Villa Nova, Foz e

Povoa de Varzim, faltam individuos.

Exposição industrial.

'—-A commissão executiva que promo-

ve a installação d'uma secção agricola

e pecuaria juntoácxposição industrial

de Lisboa, acaba de enviar duas impor-

tantes circulares, uma aos agricultores,

sollicitando a cooperação de todos os

lavradores para aquelle certamen; e ou—

traaos presidentes das camaras munici-

paes, afim de nos seus concelhos orga-

nisarem commissões que consigam pe—

los seus esforços tornar numerosa e bem

succedida a atlluencia á. exposição dos

productos agricolas.
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CÉRITUL? “IV

Classificação Moreau

ORDEM

Chorignathi

S UB - O RDEM

Aeantopterigii

'TRIBU .

'ltullpterilii inquietas

1. família—Traehinidao.

1.º gemra—Uranoscopus. *

2.ª* “: ———Trachinus.

2.“ femilia'—Blenniidae. '

l.º genero—Blennius.

' .º ) —Clíuus.

'- .º » —Tri te 'on.

4.“ ) —Gullinollli1gsl.

5,º » —Zoarees.

6.“ » —Auarrhiehas.

3) fmnilia—Callionymidae.

1.º genero—Callionymus.

4.“ familia—Lophiidao.

1.ª genero—Lophius. —

"
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TRIBU

Ivens, 19, Lisboa) em fardos ou caixas,

e bem acondicionados, eonvindo que

no exterior dos volumes se inscrevam

as iniciaes E. [. P., por-uma fôrma

bem legível. *

As remessas devem ser acompa—

nhadas de uma guia, de modelo unifor—

me, guias que para esse fim serão lar-

gamente distribuídas em todas as re-

giões agronomicas.

Os transportes de todos os produ—

ctos destinados a exposição são gra—

tuitos pelos caminhos de ferro do es-

tado.

Os productos agricolas poderão ser

enviados directamente pelos exposito-

res á, secção agricola, ou entregues ás

juntas promotoras de' melhoramentos

agricolas, ou ainda aos agronomos re—

gionaes.

Gamnte—se—lhes transporte gratuito

pelas linhas das companhias particu-

lares, quando assim o sollicitem ás re—

feridas juntas ou aos agronomos, que

deverão «prestar .todos os esclarecimen—

tºs de que os agricultores necessitarem.

Os monarchas da. Eil-

ropa.——Com o fallecimento do im—

perador Guilherme desappareceu o

mais velho de todos os monarchas da

Europa. Os principes de mais edude

da Alle-manha, pela ordem de antigui-

dade, são agora: o príncipe Adolpho

de Schaunburg—IÁppe, 70 annos; o du-

que Ernesto de Saxonia. Coburgo Go—

tho, 69 annos; o grau-duque Alexan—

dre dc Saxonia Waimar, 69 annos; o

gran-duque Frederico Guilherme de

Meklemburgo-Strelitz, 68 annos; e o

príncipe regente Luitpold, da Baviera. '

Dos demais soberanos da Europa

seguem na idade o finado rei da Prus-

sia: () Papa Leão XIII, 78 annos; o

rei Guilherme III, dos Paizes Baixos,

71 annos; o rei Christiano IX, da Di-'-

namarca, 69 annos; a rainha Victoria,

de Inglaterra, 69 rumos; o rei Oscar

II, da Suecia e Noruega, 59 annos; e

o imperador. Franciscos José I, dºAus-

tria, 57 annos. ,

() ilnperador da .Al-i

lemanha.—Referc um periclieo

que o novo imperador da Allcmanha.

Frederico III, é maçon desde a idade.

de 22 annos. Entrou na ordem em

1853, efoi seu proprio pac, então prin- ,

cipe real da Prussia, quem pronunciou

o discurso do estylo, dando—lhe a eo-

nhecer os deveres do maçon. |

Em 24 de abril de 1860 foioprin—;

cipe Frederico nomeado veueravel dai

Grande Loja da Prussia, e a 15 de ja— l

neiro de 1861 conferiu-lhe seu ae.

que tres dias antes tinha sido feito rei.

as funcções de protector dos maçons,

que elle devia herdar quando herdasseí

a corôa.

E' de suppôr que o fallecido impe-í

rador continuasse filiado na ordem até ';

a sua“ morte, por isso que o gran—mesa

tre da maçonaria italiana determinou?

que todas as lojas do reino fizessem as

baterias de luto em honra do irmão

Guilherme, e as salvas de 'regosijo pe-

la exaltação ao throno do irmão Fre-

  

derico. Noutros paizes, comprehendeu- das frases.

do Portugal, tambem a maçonaria pres-

tou homenagem a memoria do íinado. vet.-no que soccorressL— desde já 55 t'a-

A baroneza, Semei- Indias das Victimas, que premiasse os

nitz.—De Vienna annunciam 0 53,1. ; serviços heroicos praticados durante o

lecimento da baroneza Schleinitz, con—

tando 86 annos de idade.

Quando em março de 1848, os ber—

linezes sublevados ameaçavam a vida

do príncipe Guilherme (o imperador

que ultimamente morreu), foi a baro—

neza de Schleinitz que o salvou, es-

condendo-o em sua casa, e emprestan-

do-lhe os fatos de seu marido para fu—

gir da Prussia.

0 finado imperador”, e seu filho, o

monarcha actual, sempre mostraram

pela baronesa a maior dedicação e to-

das as attenções., ,

Discurso do príncipe

de Bismarck.——Damos em se-

guida o discurso de Bismarck no rei-

chstag agradecendo as manifestações

por occasião da morte do imperador:

Bleus serdzoresh—Dar—me-ha grande sa-

tisfação poder-me considerar encarregado por

vós de trausmittir os agradecimentos da

dieta do Imperio aos govurnos estrangeiros

cujas representações nacionaes manifestaram

a'sua sympathia, condoleueia e participação

na desgraça que nos feriu. (Bravo).

Não sei se vos deverei tomar o tempo

expondo-vos eireulnstauciadamente quanto

foi geral essa condoleucia.
  

    

   

Sub-familia C— -Centronr«xiui.

Nào fallo só dos nossos compatriotas, dos

allemâes astahelõcidos até nas mais peque—

' Abriu—se a sessão ás 2 112 horas parcialidade politica,

 

porque isso seria projecto sobre incompatibilidades po-

() sr. ministn» da à: ;1« min. prop

Emu voto de pa d'umlo '«««y.'..'|n_-,n'(.» i

morto do sr. Fru, n-isrn tflntmh n.

(ls srs. (Jon»iglªcri [ªu—lro-w .« )-

_=.—'u'- lªuschini apresvmaram uma n« í «

' ":n«1-1';*«ellação s:.«hrr— a seguransa n'“

« VHS.

.| um em discussão () projcctr r.

pagamento em presrações «la»

«. "'-«-— no Funchal.

, . . . _.nas “ “_an WW «r.-. : 9.1.“ da tarde. . Zuma profanaçao: associa-se simples- htieas. . -

ilhas do glolr«,.«1«1.-_«, “mi.-,,,, .._,__,,— __ . “im“, . «« «r «| . algum—pares. .“ ' . , . .- .., =.« ,em «« nm,—.. , .«s-

telegrapharan. [,, “,, ,...“ _,, , "um U ,«r «..-: .« u É aliada mumu-«, «.— «« "'n «: nrt'ªc'uí' «—

promptldãn ««««r .«erin imp-«. « ««:1trss,«-i«.nl 11'1':'.. , :a' ' u . _:'««« sobre (« inw. ,-

ªpººªfi*ª ": imª mªDfí—LÉW“ ""ºi“ “l'—L ' 'l'li;«.liu_: (lu “«,a —« _".2ici .. a..—' ;H' v;;':.—;£':L—l «l

EsfºmHl,' , a “Wª" « «««—
logares que Liv“ de proc.-unix :; u.:cp[,«.1,«--n-”umª“ ' ' .- ”" rª; ' Pªrª “' (“remªr “"'". ª'ª ' & ,
bºra mejulgu«« tão mªná!“ rm gungrnplrizllgºvºrn” "::.—g - «;. ,- ,!,,«._. ,,,, alcools. : ..«ssao :malnm _;R gº.-«9,4 huhu

quanto o meu «ergo exige, luulu cl1«—galluh.l««,«-iz .ªs—enm na. camara «« « tarde.
oozumovéntes demonstrações dr ºpen,—rubis,]Savmn .t. ? ')ivu_ ..

Pªl"? ªuf. palwras, Pªrª”. tªmbm” “"”“ ". “ <: | J HI“! «lafazr-n«iadisz««« «« “««, «Vssão de Z:“ (lr “««/.eu «pedido 7me do outro hnnuwphv-z'n, ,lm :m-l _ . " _. , ., _ . | ª . *

“lªuda, para ::«nd se dar «_«xpr«-.—_-:“««« sum seus, º gºl" ' ““l'ªª “'“ºlªlllªªlº'Jº'” " ' L'zi-sicloncia do sr. Lloclil-r df: ( “fun-
sentimentos dependo no forum-«'- pain.» ç Leo—àgºWª-“W ' 'fª 37—-

: secretarins os srs. lªvam-iam» V -—

 

ria-'e! ()..“ «“: «É . liz“ ' ' '.. '«iw. « - «
liímdlmon“ se eu , [ í , . 'r ' ”7 ' ' “ ; «lªglººhl ““'ª _ '. «aros e Alponn lim-gen (, :rlnul.

' « «ª' ºº'! fºi" *-—ª ““"“—º para e m «1 ; wa representam-1: í: “« ; - , « . .: ; _ . 1um axam l«so elha .« J.J.-« "“ « « . ' A ”m'ª“ “ “"ª—“º'” ”ª — ““ª ' “Flº “ m— “ª- ” ªl ' «dedada- ' » * ª..-ra «los Amma-«r_- -««*z«-
««« ai..-«'( reu-lsentimento pela mºrte dªl“

l-rs Dur—1 'x.:l. «& " ' '""
dos homem! ter,-m já morri? . «a_nzn lv,

Wa) I, quando Pedro M ,_"':e,;'.«l« , «pmmlfvl

«Luiz XIV paesaram d'ost , '» ««i = mm.-«. ..

(.tl'nllj,

Presentes 74 HTS, «i-z_«:=«.n;,«ã

“"H"" “" m'ª Acta approved",
“' - - « - _

(“Dwªrf-« ' r ,, ([ISIÍ-USS'IÚ (fu "«ilnprôdãâí) (luo ll'rºdillll'uíl, 2.1, = « _,.,«,..,_ :, ,:N- , .' . () Riº. lllãllliiht :r-J" ' " . :h','!,';_'”!,l(!lliill

que dos antipodas com-..« «1 : ;_..-.«— «W º'ª"*"f“"ª" ' " [ª" (lª-«“' I"" ' ' « «« cmmzussfw N.;- ;z'. :; .'- .««'. Ji uln—

viesmml depositar I?:lll';"— «r. '" t.“ a; II),-_,“ ; dim-em ,_,«,« .:, - _l*; , « » pura-«ferª ºvinª“ =,?!“ «Hª' '-
Éâªiitíªdif “till:—riu“ [, i'm-PN:“,Jlírnmmcl ª".-z uªu, Vasrun «ª' «— ªllª_'ªisunffuir'i lª'“ « , , _! _ d_ 1 «
elevou ainda mm,, ,.“ , ,,,,“ __,imão, lele—- [« « nscrmcr-llus. !—.—;«.;«.—«.—.- ** si. hain—.svn. «hu 1.1 «« «.n- _

tirra sem exccytnnr irs'huln : '«i.«:,l('«0 (l“ÁlbU'i'f riª e lmulsh'w ": «' '! Pªrª ª "“'?“ ªii" “, 'Vªlªl'ºnm'ªl'
larga—- junto ao seu [mim!-“« ,. «! vx, ri :x":li“71'i-i&il3l i'frlfu— Ml : «' pl'Ojt'i'tl' &' ' [rª º “um: ""; : ' ”Lºmani“. "
thife, ao luto pf,-lo seu 1':iª«l««.«z««ent«_-. « Mªno,." _., . « 't!) rlm- hºuvi.- "- .-"«uª'—r'mz'ri'.

Hªlº ºlª“ l““ªlmª-ª' ª“ "“ªªª'ní'” “Pªiªl“! (XXXII li.—X «e «HS. lªh.!” « ' :**ª 5-« ' . ;i t'Óllkfg'izt.i-«'- .' '- , Ãxu'ir'Jr—º
que de Vós recebo, não Sw p.:«lç dlr'gir a liv :

"xr. JDM" "«. '«-l (fu.-«f É)“

« "« rcterin—sx, . lag-«'um. .i.:.:
'“ > E

Srs-« t"-
_, « - ' w) .,dos os povos da terra; mas soorosalnrmn; - lll. “««« '-

muito css,—««ªzrírnente as ( «m «:;sm "')-3: _l . ' « . » . 5., , l . ª . l' '. W“ ' º”? l'resnlen 1 «« sr. Lumi» « « ani—«pam-«s max.—; ;«roxnuos e animes, como uu' lª' .,eª:
A-astria-llullgrm—Iúif) prvi—“«A repetir—vo— ,, ?““- sven-[LJ'h .— « bla “in“ _

que todos ten-les Visto ur» 'jurnuus—nu Ila diºr“— t': .llpm Jl : urgus ( num”.

«*;ls.

" >]“. lllllllall'u' «imª chwIllgvll-e

 

. , . . ., . . , . «ª fl «bl-"il () seu pw .«ªnmhtu.La. e em l«_«rt«zgal, na primeira. «mmm-a «ius, Azrrnl—se ; ser: «0 as dn:“w % '«rasdn, & .— .
- . . . .

: ' =, .1 «« ' | ' ::Raizes-Baixos. na humm. na Belgica, na tarde
A * nm“ ( l " “ ' 41 0 m. . m
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«5665'3'7 J'“ 33 ([<ª- llªªª'Ç" _ _:tssm'iou-sc. em www h go-rcrnu :». ?«r— ,,,,an ,[U ]'7"7,Í""f" «.ª. '«o' sro/m

Prosnlenvm do sr. Barros «; ha: 80- «les ns 1nanxl«_«.—.ifu,-«“nas «h sa utnm— nm;.l I'q-yníz««n«'«'«,.

cretanos os srs. Ilus.—ano Garen, «; eon— deixando «',-«Jlutuaç_l«,. ;« m;, ; rt & .1. aos «l««- ' ( X' t ,,
«

' ' h (i'll (: . (Mllt'jã i'('( lle l“! ';'llc de Paraty. pumdos pelo Port" 1 ' l l' . s . . ' «: :: 3 l: «lo artigo 3. t"ªnª:—“L' 'm-Abriu—se a sessao as 2 113 horas «pn ““ mr “ ' ., JDisse t'c<.-,on|1u«;el as [mªs ( «“Indigº—: n*:

da tarde. «los theatres. aclmnul « brim.— tOl','l':L- í Fiªdª] (m'—“lida" , _ . .

Presentes lil dígitos pru-gs. . Wie. vm Lisboa. (, ,;,_, & Lr—rªns e DA O sr. ,(. «velho, rolar.-«1.— apitº «ntou

Acta, z1p])r«“«v:nl;«.. Marin, estando l“'“"“' Íonp ( &“,le nm.-1 sulmm«u«_«:u) ao lili-:s)!“ fix-n;...

() Sr. Silva Amado lann-ntou & ca— excellcut« s :

tastrophe ocm-mºída. no Porto e propor; _
.

um voto de sentimento sendo remetti— (de segurança do th«,«arr«« «'e n', '. ;,rl«)_«3,|ª "ªuf-“fº“ “PM” “Prºª“ªr' .

da a acta «l'esra Sr.—«são a camara do;.mde a inn-mluoçâo da luz ele-:'rim é h'l “'à-«'”ª'l“ “tº l'º'lªºl'lmºmº-

Porto.

O sr. Antonio de. Serpa proferiu!

sentidas palavras lamentando a estas-i

" si. l"1'«'_':l«<rir,o Arouca pediu

segurmneme mn can.—«m. r: nr-lln -

ramento. ,

Disse u_u:- a ret-Jrnm «lo.: diz:.tros'

 
artigo v a sni'v—“tifllNÍãª

U “_ Arouca «,».«mbatcu o artigu

[um

' ª ,os“ “on :m«.« «. 1 'Um? irene lhe qmz nnpôr

Referiu-so largawwnm «i,. CJ,.liçfkuª-[r-«sn ullrstnungw losrw impressa, pm.-nu ,,

lim seguida 13 «mm npprovmlos «*

» ' ;.» Arroio propoz o :«Cllu—

:“;io visto não ('.—tur

= «, «nistro da fazenda, sm-

« Íª «ls de cru-ta discus-

'm«';*. É“ »

”nªr-na, :"

;_(lp ;tpprm “lr -

Hell.».

««:hi «[ lm DIA

% Í'Ít'ªl'ªsuin II,, ';).nª/lcwfun (Ír', lei concedendo

l

: «i «f'««n«Í«J.<.—'rl (ll) Int'l-mf!"
, u, «; ,,r ,«,« ,.

v.- « «' « », Furl-«gira d'Alma-ils,

ª ._«h'ellar Maehalo «ª mi-

'." marinha, que pediram para

'- ««- «-««r««-=ªclidnuma')«xusio á, irmã.

.--:.,««_ tem lª!)“.i'd lª,-reira «lc

<- projecto.

inn: tri-f

Hi"

«i ;1 '«. :

' «,«Í zr,,«e,-:'««t':tzl«=

mu__
,,.)

um (4) I“ 5.79),

_ /

Portaria n: 'lnrzwl « (l'-l'; subsiste

«| pleno Vip,! 1" a nppl ªm,-«ir «le lugar-

'«'*.« ”“";", i

P ," 1.,"

,«ºít'

!

««« « pios. .ni) «, Hugu'id- —. rom-.) as no-

Úm m. :«l! ruin. houve—e, na z-ntlgtl.

- « n, «ª' ri «': « iii-Elfª.

J') «!,/'in «'fª L'.)

(fu; Vu, ;:'3'1';.*Í «ln flei—'n! ro, referida

uu'—,“ zfl« &' 1-'—'1'I_' -l« l'igí.

]:.-J!? ; «ih "!

'( ?««— «l- p:. lin—, :u. niilist'r'a'ti'fl'vs.

A:. 1 '« «l« «'pu- «1- u»;rãot«.xr logar

«« (lm. , I— M' ima :«x n'. lt. abril 05

.«'«1'«'i«ª1 .ª « a' r , '.«>-'« «1 " «' «mm's-) «lr ha—

'« fun.-» «r;«.« lu;;:n-.' 'n- delegado-

tu mv ::.-u :;«r .. «. ««««w'u: fazenda nas

[«« _ Ll'l' so «i "LHRH“.

i .:)! «'in «"«« ."!«f'

. '(llnja >.: '“ l (,llll-vf'r'ulilfr IILPU'ÓS ll )—

lu, _ ««;«_,«:. .'«,«r :- 'ia ««.- canudo nos g)-

ívw- «hug «i': « dia ksa; (lisposlçf-es

last,-,» seg _ra içar «:omm inentl'ms nos

'tln' r” I «n*

* :.?!

nuns asas («e («.sp«_—ntac*rlos.

manuelª

& (« mºra 1«i«1<.)l"«l,BRO

lá“,—tv 1 rl, aslm emm o de setem—

llu' . mula [1 ui!“ vez d « «mmc entre

.u-

v,
- mp. i«« non o«“ªi—:nmloquiz—lhe

'rlar ««i; [Lu.—“inf.; em honra da um-

« - de h,«o,«_º«w: «.: l «) .- ),,«orln o de [n—

,- «of, p,» «-.'e iínlm ando a s. nues-

mr. ln-Í'l - :1 3 ir. 'til: do M-lllc ( nome

««um rim de ««um «ro. «pac Henoch lhe

ll, Sk" .

.
'C' º

» ._ . . , . .trophe que «;*nlutou (« Porto, e propnzlgx1ge. Pm" um hub-, grande («mpg,-Ja,, t.«,«. . '( 'lllú «inc ». l'.;«'..=« 1« e]. : Haxasrl'a pro-

o encerramento da sessão. apºr ««utro a suppressão «los epa-tu “ll-l A rmuernnento do sr. l ««,dro Blun- tm'rã-b [) «leu.» Mal-"., :» quem n “, dia

O sr. dr. Antonio Maria de Sennailos para se fazerem u«- nr.-«- ne.—serias “ªº fºi lufª'rºr'ãªdª ª “ªsª“ ªté SUI“ “"

propor. que o governo fosse auctorisa—oln-as, 0 que privznªia (l«« recax-j-“os' :«s “&'"le “ Prª—',IUCW-

«lo &. collígir 9. relação das familiasdas gmina-7,513 e «N artistas dramatn os, . . _ . ,

n'etimas, para depois a camara resol— U sr. Joàn Arroio prízmip ( u ,“ tpw vma na,segunda—terras camara

ver s«.>bre os som-«)rros «plc se lhes de— agradecer aos srs. Augusto Fuscl ini CII'esponder som—e' «» tornemmrnto «le

“ª“ dª“? mini.—tro das («bras publica.—& o uvix:t-«;l'ª'“_ªºª Pªrª“ 0“ tardmncnros dº“ guir-

Ús srs. Vaz Preto. Fernando Palha rem a iniciativa dos deputados pelo; 1% nªvªl-

e Barjona de Freitas, alludiram tam— Porto as medidas a tomar para sun «_«ru “ 51“- l'ª-llªí'ºll em XÍCSPOSW ”It “D'-

bem ao fatal avontcrinu-nto, em senti- [E]: as vivtimas do indundio. lArouaut. detendeu «:«arílgu «; o pl'OJtºl'ªO.

Disse que não fazia mm:—hlcruçõesl

sobre as medidas futuras (pn- « OIW't'llll Fªfi-')f-_ _ . " .

tomar e que ia tratar apenas da gran—i 1“ "'1 Jªl'rf'ªª'lª “ mau.-rm ““Sºund-fª- º

de desgraça occorrida no theatre ôa-IªPln'ºvª'l" "

;quet.

[

() sr. Hintze Ribeiro pediu ao go—

incendio. que liquidos.—ic as responsa-

bilidades «lo sinistro. e que tomasse

medidas preventivas a respeito de to—

dos os thcatms do ps.—iz.

Por ultimo apresentou as >

propostas. que disse não term

litieo:

Propoz que se lançasse '

O sr. ministro da fazenda, disse que voto de profundissimn «ló;-

o governo («nim.-«ira já ao sr. governa—“vel ram.—"trote occorrida no 1

dor civil do Porto que prestasse os ne-lse enviasse cópia da acta da

cessar-ios sfu-uorros. Por si só ou comsão á «animºu nnmieipal fª

a collaborm_«;1«) dos corpos legislativ«:«sÍ Tambem

trataria de providenciar no caso pre—lmoçâo.

sente e tentaria evitar a repetição de'

mas desastres.

 

apreser

« A camara convi

, soccorrcr por todos

Os srs. Pinheiro Borges e Candido alcance as fmuilias '

Moraes, depois de terem lastimado & ceudio «lo then"

catastrophe, referiram-sc ai segurança os indivíduos

dos theatros.

Foram approvaolas as propostas

dos «rs. Silva Amado (« Antoni-> deldas as suas prol,»

Serpa. ítassc hnmediutmn

A proposta do sr. Senna tic-m Inu—ni 4) sr. mini.—nn.» «.

segunda lcituz'. . ,que o governo se ass

Ascssào foi emm-rada ás 3 horas'tas do sr. Arroio, ill»;

e meia da tarde. mado previciencias.

_ -« ; l_lisse que, «*onu

«Sr.ªs/"m de .?! «!.r- março ,Parto. se ussc,«.:i:wa zl

Presidencia do sr. .info,) (flu-isosto-Íaquella cidade.

mo; soci—otarios os srs. llessmw Garcia;“

e conde de Paraty.

quencia do mes

Propoz. tim,

(.) sr. (,Íunsiglierl l'«—«

”não Kalan—c como «um».

   

 

| 1.
. .. . . l.o ('enero—Xanvrntol. ',«5uh- irmã/m lá"—l'

MªlllliDlBl'lUll lllUl'ªlllCl 2." J » —Li«-hia. ] lr

., ' lªr-º » —Scrinla. ll."fa««zi1£<f— Ma 11.
I,. família—Gobiidae,

' bub-famils'a ÍI—Zeini.
';," 1/

1." genero—Gobitm. ' l.. genero—Zeus. :;

2'º ' Aphya- Sªb'fªª'ªªn” 1:'—(33P1'ÍUÍ- liª fmm'liN-n [ml)].
2.ª família—Mullidae.

l." galera—(James. ] ' ,
1.º genero—Mullus. Sub—fªim'lia .V—Vubicepini. ; ,!

8) familia—Triglidae.
l.º genero—L'ubic—sps.

Sub-familia A—Triglini. Sub—familia G—Lunprim.

1 ," gemro—Daetyloptems 1 .“ genero—Lampris.
23 , —Peristcdion. Sub-fmmf; H—Bramini.

E 3,0 , ——Trigla.
1 “ fo—Brama.

Sub—familia B=SCottini. Suªfamíªa I—Canmlophini. 13; «.«, . Lo genero=Cottus.
1.º genero—f..“entrnlophns. .

2_º , _Aspidophorus. 3-º : ——>'ehef_loplulus.
«Sub—famizia C==Scorpaeni '. 3.º » -—Scrnnmcus.

l_o gemro—«Scorpaena. « _ 4? ) ——Luvarns.

. . 25: » —Sebastes. Sub—família J—Coryphaenini.
4.“ familiaxBerycidac.

' 1.".gemro—Astrodcrmus.
1.0 genero=Hoplostethus.

2. ) ——(Í'orvphamm, l... fa.) ..:?!” — :*
r).- familia=Percidae. « Sub—familia K—Xipheini. ' «*Subfamília A::«çPerciui.

] .' genero—Xiphiss. «'ª-' flºw-«lia "(&
1.º genero—Perca.

') º '
2.º' » —Labrav

3.º » —Aspro.

4.º » —Acerina.

Sub—familia B=Serranini.

Sub—familia L—Eehencini.

8.- família;—'l'ricbim-idm.

: -— l'etrapt ums.

] .” genero—Echeneh .

', ." gt,.

3.“ _y'maílro -—."-.ulc.«tt«'n««

-
-
_
_
_
_
*
.
—

4

l ." yenoro—ª—Lopidopus.

 

1-0 genero—Polyprion. 2." . c—Triclúurug.
.“ :;rfum'r)

2.º ) —Serranus. 9,“ familia,—Álªu-nioi . ! 4.' f: «n' '; - l'otralgosur.

3-º ' ——Epinephelus. Sub—família A—Lophotini. ! _q«.,«:.«,-—.-
43 ! ——-Anthias.

l," genero—L.;.plmms, li,—.* tc: nil.- t— .ªiltgllillwu
5.º » —Callanthias. Sub—familia Il—(Iepolini.

«“ “;]—w?»Sub-familia C=Apogonini.

1 .º genero—Apogeu.

—«Pomatomus.

1 .º genero=Umbriua.

—Sciaona.

—Corvina.

2.º »

6.“ familia==Sdacnidae.

.» 2.º )

3.º »

7.ª família—Seoulbridae.

Subfamília C— «'l'rzmhypterini.

10.“ familia—S;,aridac.

Sub—familia A—-lª'argini.

 

1.“ gazeta—l 'cpnla. o», Mui/«'a “bulimiª“

i." L;:ªí'lc "'. X

«'«1 — .ª-phyraeni ª;««

> ,,,hvrsen:

i'd gªMlei—«fznlceus.
;... , ,,,,

) " » ——'l'rsoh_vpterm, l º “'um r--

1.0 genero—Surgem $l,'i'«_()iiDEM , , «*  

 

U sr. ministro da fazenda declarou

*) sr. José Vasta-lle Brenco romªna-«

1.3 se as ªfirma ur. «avalio, rmma-

«10 “(zu-bw. & Vrum ( « cmi/«« uma da

:l'b'ux'lllillilª'l Elm-f [ J «i.:r dest 'uição,

e mr.". « «hizo (« ie.—tx mw. (pw. segun-

3le ,L Hvr-«sªio de «FMM—Lan õert, a.

[Navarra, nu reli: a Juntª,—"io; «le ;igante

' para a «'n», (CCB. reunia.

Os «;]-« gu «* os romanos 'elebm-

*. am no mu: «flº. ii'Í'»")/'í"f ':ma 'cstfl ém

“««-(fãn fla: graça.— pclJ. ,«rimcªrz, ziprmri-

« do «'a-« trigo.!) "JCW" (lfã n. ,;zisrrados

«,,-a.:m o i'um Em. ( “tubular-io Roma.-

iíax nn [Lg-fu) lil-li.! lª'j «' . r 4 de ou-

« nom e..—m En.—cripv:i( : A :. bellczas

“ «,. 'S("')lt]'z.'«1'll. l'O' este oa.-

'«ele (loaga'eg'rs '; nos («gy-

qne & a; tig vidade assi—

.adod) fio.-io «1 Vai «um-

«pc« : em qu: 53 acha o

E'; ]«r« ,

 
FCS 5

li lº.—. .X DAS

«inn () tempo por

n das. «putos cmd-

uuatro annos

ml nome «los

(,“rflebªà-thnl no

s.— nalguns flo

cldafll: rle Pisa,

t/l/llj'Í(1.—-lh pri-

"nuh- Cªnebo foi o

' começa, se-

n « «« anno da

,L—susllhrês—

ião, «pu. a

«lulas ««a-

uns «'n:-

1110th

,valmdo

rune de

E mais

__

.

(ora.

*)lôl'lllulllr .

-17«-««1,«,.«.

»—l.ota.

Phycls

Xinttaila .

ini.

":*-llanivnp—

Alm r- .:

*Blãil't'

tfi—iklil'“.

lla;- «. ««as.

l.',' & |L.

l'zn: a.

n - l'. .l-i.

-, “ .eu.

«—-«*'chª.

«« i—Blicru'hinxs.

' P—vaw'ir 's.

«Picture—«.eu: '

— lihumhus

——liotl|us

;uol'irlao'

“ .Um;

..wru

?

» __

("'

&
.

' '_v«.'loln'-.':n'3ri:'!i,

[

i

e

. . . . 2 » —l“i,.—«.mx.
'«—ª gªmª“ "':-"i ª! “H-Sub—familia A—Scombruu. _' Sub—família B —* *bladini.

H.. l"«*."i'pTCl'igiÍ
2 º ,; Liªn“1'0 gºiwº'º-“bcºnfber- l." Wim—Box.

Sub-jinm'i' "í' —« i.e.-adogasierutã.
2-º » ———Aux18.

2,0 . —leada.
«, HIDU

l.“ generu-— Lu,-nn )g est,-r.

ªº ” _ghãnnm Sub—familia C— Sparini. -- ' . 2'0 ' "'Um“ dº '
.º : '— o'mys.

Lº yearero—Pzçrzªllus.
Hºlãlºniªll "Sub-familia B——Carangm'i. ª 3.0 , ——Pa—;<ru.-x. * "“ il“ pªdªpndªs

&': gomre—Trachnras. , , > 3.” » . —(.'hrysophrys. 1.“ jlmílv'+—.Unnx« (lj-“Uria «. 'Í.«. : -—-Caranx. Subfamlm D—Csuthami.
l,“ ger «». « .«Xmmodyte». ; (“Vitimª-«)

:

'1 — ri.-'
x “A ' '.”.

.
» ««ª

"“ , : ' '71' <: € "º—* ”ª“ «., _ nas»._. ,

_, « retirª???
' «;.«r

:l'gumns considerar-“ns '

, ___;
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' FILHO nr. Deus

 

São quatro os evangelistas que nos

referem a vida de Jesus, desde a sua

triumphantc entrada na cidade de Je—

rusalem, ou seja a historia do seu mar-

tvrio. E em todos elles não se nota

contradicção quanto a essencia d'essa

historia; apenas um ou outro ajunta

alguns pormenores que completam a

narrativa no seu conjuncto. .

Para o leitor profano, o martyrro

de Christo é uma das muitas injusti-

ças que se registram na historia, uma

das nmitas victimas do fanatismo re.-

ligioso. Se tivessemos de preferir este

criterio e considerar Jesus como sun-

ples philosopho e innovador, parecer—

nos—ia muito mais accelt: vel dar-lhe.

um largo capitulo na historia da plu-

losophia social. De Jesus, segundo um

eseriptor que não é suspeito (E. Re-

nan), so pode fallar dignamente quem

n'clle creia e o ame, quem o admire e

dorc.

O ª Prescindir da divindade do filho

de Maria é desconhecer a sublimidade

e significação da grandeza do drama

do G—olgotha; (: negar a correlaçaomo-

ral que ha entre o (z.—éo e a terra, en—

tre o intinito e. o firme. . &

Nestes dias memoraveis o coraçao

do crente eleva—se a Deus, prestando

culto ao sentimento religioso, purifi-

cando-o pela aspiração ao que e per—

feito, separando—o da realidade que o

preoceupa e da in1pressronalnhdade que

 

o distrae, como o sabio que, absorto]

nas suas meditações, se entreg: aos

seus pensamentos ou se encerra na sua

consciencia para viver alguns momen-

tos no mundo do idealismo. .

Ahi, a imaginação actualisara .o

passado; movido pela verdade histori-

ca e acompanhada da fé, presenciar-a

o martyrio do Just-o.

Ha 1855 annos, o olhar absorto

dos anjo.—: e dos santos, a attenção dos

céus e o pensamento de Denscstavam

fixo,?— na terrm ponto medio do espaço

perdido quasi entre milhares de mun-

dos e de socs n'aquella colina. sagrada

em que expirava pendente da (Jaz 0

Filho do Eterno, com os braços aber—

tos como defendendo a humanidade, e

a cabeça inclinada, exaltando a dor e

o sacrificio. .

Nunca houve espectaculo mais tre-

mendo, nem os céos presenciaram acon-

tecimento mais Íggrandiosol Nunca se

viu o homem mais digniticado c exal-

tado! A morte subindo até Deus e de-

pois convertendo-se em vida universal !

Jesus, resuscitado em corpo e al-

ma. está a direita de Deus, Padre. O

homem junto a Deus, identificado com

Deus, ouvindo nossa-s supphcas e pre-

ces,,depois de padecer por nós o como

nos. . _

E' uma esperança nos dominios do

catholicismo, para os que vao carre-

gando a sua cruz. seguindo o sulco do

grande Mestre, ou a via dolorosa,—a

via dolorosa da existencia, ensopada

das lagrimas de tantas victimas !

#

Sob estas impressões terminava-

mos a leitura do Santo Evangelo, nn-

pressões que surgiam como completa-

mente de infinitos ensinamentos. lres

dias apenas haviam decorrido depois

da entrada de Jesus em Jcrusalem.

O mesmo povo que o clamou, como

seu rei e libertador, indo—lhe ao encon-

tro com palmas e ramos de oliveira,

clamou contra elle,'msultou—o, apupou—

o como impostor. quando depºis de

sentenciada a sua morto pelos seribas.

sacerdotes e anciãos, e concertada a

traição de Judas, conseguiu prendel-o

nas vertentes do ()livete, proxnno da

aldeia de Gethscmani, onde costumava

ir orar com os seus discipulos.

Dois dias antes da Paschoa, e alho-

ra avançada da noite, como o crime

que seja forja na sombra, quando os

habitantes de Jeruzalem talvez senhas-

scm com seu libertador conhecido e

com a proximidade do seu triumpho,

entra a turba nas ruas ,da cidade, de-

scrta e silenciosa, com achas e arecho—

tes, vocifcrando e maldisendo de Jcsus,

a quem levam amarrado, como se fos—

se ladrão famoso, agarrado em campo
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toca. O povo julga—se lmlibriado nas

suas esperanças: vê, não o Messias,

mas o iinpostor,'c o odio de tanta gente

vae recair com a força da vingança

sobr '- o mesmo que havia sido objecto

do seu amor e o ideal das suas aspira-

ções. Esse mesmo povo convulsio-

nado to que o acompanha, como pos-

suido de vertigem e sedento de san-

gue, no seu caminho para o supplieio,

gritando sem se commover perante o

seu corpo ensanguentado e nu, expos-

to na van-anda de Pilatos;

—— rumjíge ! cmcyíqe eum !

Conduzido Jesus a presença de

Anaz, Pontifice Sunnno, este declinaa

responsabilidade da sentença e remet-

te—o a Caiphaz, seu genro, grande sacri-

ticador n'aquellc anno, que foi um dos

que votaram a sua morte em Conselho.

Em casa de Caiphaz, Pedro nega o

Mestre. Caiphaz, depois de interrogar

o Nazareno, e de ouvir da sua propria

bocca que era o Flho de Deus, envia-o

a Pilatos, delegado do poder Roma na

Judea, a quem cumpria castigar os

grandes crimes. Pilatos, depois de re-

conhecer a inneeencia do accusado ea

infaniia dos seus detractores, cede a

imposição do populacho, e envia-o a

Herodes, tetrarcha (governador) de Ga—

lilea. Herodes, depois de presencear &

mansidão de Jcsus, mudou na sua pre-

sença e inacessível á calumnia, devol-

ve-o a Pilatos, e aqui termina esta ea—

deia de. fraquezas, com a eobardia do

abandono da Vltftllllíl', que é a mais re.—

pugnante das injustiças.

Tal é a historia de todas as ini-

.quidadcs. Raras vezes a responsabili—

dade que se declina deixa de revelar o

crime que se consente, mas cuja im-

putação se recusa. A injustiça tem

muito de parecido com a traição : ás

vezes deseja—sc, mas depois de utilisa—

da, longe de acccitar-sc, desprcsa-se.

Abandonado ou entregue Jesus a

furia dos seus inimigos, foi conduzido

ao Calvario, onde se consumou :. sua

missão com o sacrifício da vida, re-

lproducção cxaetissima da innnolação

do cordeiro com que o povo de Israel

eommcmora ?. l'ascln-a.

E” esta. segundo o Exodo, a ori—

gem d'csta sagrada eeromonia, a_vm-

   

   

    

  

  

  

 

  

  

da, toda caridade e amor.
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Gemiam largo tempo os israelitas,

sob a oppressão dos cg_vpcios, quando

movido Deus dos clamores do seu pc-

vo, mandou Moysés ao Egipto para

intimar a Pharaó que lhes desse a li—

berdade. Moysés, acompanhado de seu

irmão Aarão,aprescnta—se ao rei e cum-

pre alordem de'Dens, mas Pharaó ne-

ga-se a obedecer. Succedem-se as pra-

gas, e o rei egypcio presistc na sua

tenacidade. Para libertar o povo dªis-

rael era precisaa espada do Anjo exter— responde o Salvador,

minador. Antes da matança dos egv— tiz plenamente

peios, deviam dispor-se os hebreus pa- meu sangue

ra celebrar a Paschoa. As suprema-s

instrucçõcs conmnmicadas por Moysés

aos seus, são estas:

«() mez em que estacs será d'ora

em diante para vós o primeiro mez do

anno. ..

Com cfi'cito, pelo equinocio da pri—

ntavera, começou a coutar-sedesde en—

tão o anno santo dos israelitas 0 an- a Arabia Petrea e a sua ca ital a an-,
7

no civil começava sempre pelo equino-

cio do outono, como entre os egipcios.

 

ou surprehemlemlo como uma fera nal mas sómente assado ao lume: comereis

,da sua cabeça até aos pés e aos intes—

tinos: deve consumir-sc todo n'essa

noite e nada ficar reservado para 0 dia

seguinte: e se alguma coisa ficar, quei—

mareis e ]'edHZil'f'iS a cinzas para que

não se profane.

«Havsis de comer com pão sem

fermento e plantas silvestres. Quando

estiverdes comendo, tereis a cintura

apertada, os pés calçados e bordão nas

mãos, como caminhantes promptos &

partir, e comereis depressa, porque é

a Paschoa, isto e, e passagem do Se—

nhor. »

Tudo é mysterioso, segundo os

apostolos e os santos padres, n'esta fa-

mosa ceremonia; jamais houve figura

de Jesus Christo, immaculado por nós

na Cruz, mais expressa, significativae

svnibolica, que esta immolação do Cor-

deiro pascal a saída dos israelistas do

Egypto. Esta relação mysteriosa pôde

notar-se em todos e em cada um dos

promenores. S. Pedro aponta esta coin-

cidencia. Jesus entra em Jcrusalcm e

eae em mãos dos que haviam de sacri-

tical-o no dia 10 da Lua, isto é, no

mesmo dia em que deviam, segundo a

lei, prover-sc de um cordeiro, os ju-

deus. Foi innnolado no dia 14, e ex—

pirou na Cruz a. nusma hora em que

principiava a immolnçiw ou ceremonia.

Não lhe quebraram as pernas, como

aos demais reus crueilicados, e isto pa—

ra que, diz 5. João, se cumprisse a Es-

«criptura, que prohibia se nmtilasse ou

partisse algum osso ao Cordeiro da

Paschoa. Nee os i'm-us mnjimgmts. A

mesma rela ;ão sunbolica notam os

Santos Padres entre o Sacramento da

Em,-haristia e o sacrificio da Missa,

com o sacrificio da Cruz.

á"—

Não menos notaveis e interessantes

são Os “aticinios do propheta Isaias.

A prophccia primeira annuncia a

chegada do salvador, rogada por tanto

tempo e esperado por tantos seculos,

que vem, emfim. salvar o seu povo,

quebrando—lhe o largo e duro taptivei—

ro. svmbolisado em liabylonia.

«Dizei da parte do Senhor ai filha

de Sião, isto é dizei a Jeruzalem, ao

povo eleito, que afinal se acabaram

todos os gms males. pois veio o Salva- Que lhe deixa a. alma partida

bºlº dª Pªlmº dª Jºªªªa º dª ªªª Vl'-dor carregado do fructo dos seus tra-i Nª Sºledade dª dôr !

balhos trazendo comsigo a recompensa

dos seus tormentos e penas.

Quem é este que vem do Eden ?—

exclama o propheta. Quem é este con-

quistador que vem de longe, com a

sua tnnica rctinta de sangue, que en—

canta e deslumbra pelo formoso e bri—

lhante dos seus vestidos, e caminha

com tanta magestade, intrepidez e for-

taleza ? Porque é que a sua tunica está

toda roxa e porque é que os seus ves- Vinde, vós, que chorais lagrimas,

tidos se parecem com os dos homens

que pisam uvas no lagar ? Sou eu,—

e empreguei todo o meu

poder e recursos para salvar os ho-

mens. Com a força do meu braço om-

nipotcntc, triumphei eu só do Inferno. »

Esta prophecia lembra a dos Idu-

meos descendentes de Esaú, alliados

de Xabuchodonosor, inimigos dos is—Era/o Sol ao mundo rude,

raclitas e cumpliccs do seu captiveiro.

Era Edom, a lducma, entre a Judea e

tiga Bosra, Canta Isaias o triumpho de,

Israel, e o seu canto sublime é um

«No dccimo dia *d'estc mez, diz o'hymno de. victoria.

Senhor, cada família se fornecerá de.

um cordeiro, e se não for bastante nu-

merosa para o consumir, junte os pa—l

;rcntcs ou visinhos em numero sutiici—

ente para cumprir a cercmonia, não

ªscndo nunca menos de. dez pessoas as

que se cougrcguem. O cordeiro pascal

não deve ter mais do um anno, nem

terá mancha ou detbrmidade alguma.

.Guardal-o—hcis até o dia 1.4 d'es—

,te mez, ou seja ode Nizan (correspon-

identc ao nosso mez de março—abril), e

ªtoda a multidão dos filhos de Israel o.

*innnolará pela tarde. Que todas as ca—

sas onde se comer fiquem assignaladas

pelo seu sangue, nas hombreiras das

portas, para que o Anjo que. ha de ma—

tar os primogcnitos dos egvpcios não

,cntrc nas casas que tiverem esse si-

! gnal. lª'areis assar o cordeiro, d'clle

nada comereis erli ou cosido em agua,

%

cavallo que trazia á mão, e de dar o

 

 

, seu ao estrangeiro que devia servir-lhe de guia.

— Seguiu este uma estrada oppos—

ta ai que Wamba lhes tinha indicado

inalicios'nnente, para lhes fazer errar

o caminho. O atalho que seguiam se

entranhava cada vez mais na floresta,

e era cortado por largos regatas, cujal

proximidade era perigosa por causar

dos pantanos que os rodeiavam. Mas

E ambos sustentaram a sua opi— º g“lª' parcela conhecer como por me—

nião com a mesma tenacidade, “como é

ordinario em tacs casos. Consultaram

as pessoas do scquito; mas nenhuma

se tinha achado assás perto para. ouvrr

W'amb. Por fim Brian gritou, admira.-

do de o não ter visto ha mais tempo;

.Que vejo ! não é mn homem adorme—

cido ou morto que está ao pé diesta

cruz ! Hugo, meche um pouco nºesse

cadaver com a ponta da tua lança.

Hugo tendo obedecido, lçvantou—se

logo um homem, e gritou “. em bom

francez; Quem quer que sejais, porque

vindes perturbar os meus pensamen-

tos ? _

—— Nós queriamos unicamente, res-

pondeu o prior, perguntar-vos pela es—

trada que conduz a Rotherwood, onde

mora Ccdric o saxonio.

— Eu vou para la replicou o es-

trangeiro, e se tivesse um cavallo, ser-

vir-vos—hia de guia; porque o caminho

faz muitas voltas, e não é mui facil de

'atinar com elle, ainda andando versado

n'estes sitios.

—— Tereis ao mesmo tempo os nos—

sos agradcctmentos e uma boa recom—

pensa, meu amigo, disse o prior, se

nos conduzir-des sãos e salvos á. res1—

dencia de Cedric. » E ordenou a um dos

homens do seu sequito de montar no

tincto as passagens mais seguras e di-

reitas; os viajantes acharam-se depres—

sa em uma rua, maior do que nenhuma

das que tinham visto até ali, e no fim

da qual se elevava um vasto e brega-,

lar edificio; o estrangeiro mostrou—o aoª

prior, dizendo; «Eis Rotherwood; a

morada de Cedric o saxonio. .

Foi uma noticia muito agradavel

para Aj'mer, que não era ainda muito

aguerrido, c que, na estrada no meio

dos pantanos (: barrancos, tinha expe—

rimentado tantos sustos, que ainda não

tinha tido a curiosidade de fazer ao

seu guia uma só pergunta. Achando—sc

mais desassombrado, tendo diante de

si uma estrada larga e facil, tratou de

saber quem era o forasteiro que em tão

boa hora lhe apparecêra: «Quem sois ?

lhe perguntou.—'Sou um peregrino,“é

chego da Terra Santa.

— Fora melhor que vos tivesseis

la deixado estar combatendo pelo li—

vramento do Santo Sepulchro, acudiu

dizendo o templario. ,

_
—

—— E verdade, reverendo cavallei-

ro, respondeu o peregrino, a 'quem o

templario não parecia ser estranho, mas

se os que se obrigam por juramento a

livrar a santa cidade, passeiam longe

No cap. 53, mais parece o histori-

ador da Paixão de Christo que o pro—

pheta que. prediz sete seculos antes o

sacrificio do Golgotha. Esta famosa

epístola (; a apologia de humildade.,'

Estaes enganados, diz elle aos judeus,!

se. imaginoes o Salvador como um!

grande da terra, criado entre as hou-“

ras do mundo, na abundancia e uia—)

gnificencia; cstaes enganados soo ima—-

ginaes como o alto cedro: levantar-se-

ha na presença do Senhor, mas será

pequeno como um arbusto e como uma!

raiz que irrompe da terra secca. Te-

mol—o visto no lastimoso estado em que?

vós o haveis posto, e a custo acertá—

mos em o reconhecer: tão desfigurado

estava.

- Seu rosto, coberto de sangue edcÍ

suor, apresentava-o a nossos olhos co—l

mo varão aiºfeito ásdores e. cxpcrimen-º

%

como podeis estranhar que um humilde

aldcão como eu, amigo da paz e da|

tranquilidade, siga o exemplo que!

elles me dão. ? »

—— O templario irritado ia respon—

der; mas foi interrompido pelo prior,

que exprimiu novamente a sua admi—

ração, que o seu guia, depois d'uma

tão longa ausencia, conhecesse tão per-

feitamente todos os rodeios da fioresta.

»— Nasci n'estes logares; equando

dizia estas palavras chegaram diante

da caza de Cedric. Era um edificio ir-'

regular, com muitos pateos, e occupaval

nào pequeno espaço. Porém posto que'

a grandeza do edificio delatasse que o:

dono d'elle era um homem rico, não se

assemelhava em nada com os palaciosf

fianqueaxlos d'mna altln'a prodigiosa,'

nos quaes a nobreza normanda residia,“

e que eram tidos n'esse tempo em Ill-,!

glaterra por obra prima em materias

d'architectura. .

— Rotherwood não estava com

tudo inteiramente desguarnecido de'

fortificações; nestes tempos de motins1

e desordens, nenhmna caza poderia!

sôl—o sem correr o risco de ser seque-|

ada e queimada dentro de vinte cqna-l

tro horas. O edificio estava rodeado!

!

 

 

d'um profundo fosso, que uma nascenter

visinha enchia dªagua. Uma duplice.

paliçada composta de estacas agudzui,l

tiradas das matas visinhas, lhe servi—'

am de trincheiras. Do lado do Oeste

com vantagem aquelle passo.

sou eu que satis- Doces mysterios dªamor;

a justiça divina com o Vós todos de dores ásperas,

,Deu-lhc crua morte em paga,

'Na soledade da dôr?

[sairamente construida, que o fumo que

era saxonia na sua simplicidade pri-

havia uma entrada e uma ponte leva- mitiva, simplicidade de que Cedrie se

diça sobre o fosso: e na parte opposta ufanava. O pavimento era um compos-

outra prolongada por angulos salien- to de terra e cal, bem calcado e endu—

tes, onde, em caso de necessidade se recido, como o terrado actual de nos-

podiam postar os besteiros, e defender sos celleiros. Na quarta parte da lon-

g'ura desta sala elevava-se o pavimen-

— Parou o templario a entrada o to de perto de seis pollegadas, e neste

do logar onde os chama a seu dever, tocou & trombeta, porque a. chuva, que espaço chamavam o docelá em elle re—

tado no infortunio. Teria. sido rcputa- [Abre seus braços d'amor;

do por leproso e. homem ferido pela ,Bem vés os povos em canticos

mão de Deus, e reduzido a mais pro— ECelebrar quem os remira,

funda humilhação: » E que já. ninguem suspira

Assim continua o propheta resu- 'Na soledade da dôr.

miudo os accidentes da Paixão, como
.

poderia fazel-o um evangelista, teste— Livres, pois, nós vimos supplices

manha ocular d'aquelle acontecimento A teus pés; cumpre o legado

memoravcl. Facto historico que, con- Que o Filho Crucificado

siderado sob o prisma da razão incre— Te fez ao materno arnor;

dula, parece maravilhosa coincidencia Sob as azas, Pomba Candida,

vislumbre ou antecipação do futuro, Toma os filhos que ficaram,

presentimento de um povo assencial— E que comtigo choraram

mente poeta e religioso, avido de glo- Na soledade da dór !

ria. e de poderio; mas que sob o prisma J .. d L

da fé é o cumprimento de uma pro- cuo e emos.

messa' divina, a realismo,-ão da esperan- BEATI QUI LUCENT
ça dos patriarchas e dos prophetas, a

ratificação da alliança entre a terra e o Bemaventurados os que choram.

céo, ou a regeneração da linhagem hu-

mana pelo sacrificio do Deus-Homem.

# !

Nós, que temos visto e tocado os

fructos dlaquella admiravel doutrina;

cair do pedestal os idollos; triumphar

a caridade sobre a escravidão e a Op-

pressão; nós, que temos visto a travez

a historia do Christianismo formar o

coração de muitas gerações, sobrevi-

vendo ás perseguições e ás heresias, as

luctas Com o imperio, ao embate dos

systemas plúlosoPhicos e ao scpticismo

dos seculos; unificar os povos, dar for-

ma e inspiração a Arte, levantar sober-

bos monumentos e cathcdraes, huma-

nisar o direito e suavisar os costumes;

que vemos ainda viva e radiante a cham—

em da fé exposta aos ventos da incre-

dulidade n'uma athmosphera saturada

de duvidas e 'ilcscrcnças,—-—não nos pa-

rece que seja preciso rememorar os mi-

lagres, nem as prophecias, nem os

symbolos, nem as figuras, nem as an—

tigas tra/lições para exclamar como o

Centuriao perante o cadaver de Jcsus:

—-l'ere híc Ico/no fila/s Dei era!.

Um Crente.

___—+_—

STABAT MATER

Eil-a só a Virgem languida,

Rola viuva gemendo;

Eil-a, a mãe, nos braços tendo

O filho de infindo amor;

O filho chagado, exanime;

O filho, que e' luz, que é vida,

  

   

   

    

   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

  

  

   

       

    

    

  

   

Agora mais que nunca, ó divino

martyr, precisamos do sudario das tuas

lagrimas, para que todos os grandes

infelizes vejam no teu caminho dolo-

roso, desde o horto ao calvario, o su-

premo exemplo da dedicação.

Todos os dias édecepada uma ver-

gontea da frondosa arvore da vida,

arrancada um pouco antes de amadu-

recer aos raios do sol de estio, levada

uma folha nas azas , tenipestuosa's do

vento, antes do amarellecer sombrio

do outomno, antes das rajadas frias do

norte, que açoita os ramos das fiorestas.

Santo Deus, que doença mysterio—

sa, que pallido espectro, que negra

mortalha, que nuvem de sangue tolda

o horisonte luminoso dºcste seculo!

. Que delirio de morte, como som—

bra do abr.-sino, preside ao testis; das

nossas alegrias, ao grande banquete

do progresso, onde os convivas, engri-

naldados de. flores, bebem na taça de

ouro o lethal veneno, e embebem no

seio o punhal de fogo do suicidio!

Adejam sobre nós as azas negras

da morte violenta: erguem-se os alta-

res de ferro, onde se immolam as e. -

beças loiras, os cordeiros brancos, as

pombas tristes, as rolas viuvas e gc-

medoras!

As arpas da poesia ideal quebram-

se contra os rochedos de granito escu-

ro, que se destacam nas sombras car-

regadas das íngremes serrauias do

mundo.

A desesperança, a noivado. morte.

sacode as lagrimas de gelo das suas

orbitas profundas.

Plana sobre este seculo a mão do

phantasma descarnado e macilento,

que branda.“ ? facho do sepulchro.

r,,r toda a Piu-te. no meio das fes—

Eil—n junto a Cruz, patibulo

])'onde seu filho pendera:

Ai! como a triste lhe dera

Mil vidas, todas d'amor! '

Mas vê já aberto o tumulo,

Lá cabe a pedra tombada. . .

E fica mais desgraçada

Na soledade da dôr!

chestra dos canticos da vida, elle, º

Ashaverus lugubre, solta aos quatro

ventos a mortalha fria do cemiterio.

E o que é o cemitcrio ? O qucé es-

sa vasta necropole, onde descem a to-

dos os momentos, as pallidas heca-

tombcs dos mortos, na inanidade in_vs-

teriosa, no silencio sombrio, na mudez

dos labios fechados para Sempre ? Quem

vae perguntar ás lapides fuuereas o

segredo d'aquellas cinzas ?

Quem vae, ás noites de luar, entre

as vii-ações melancholicas dos c_vprcs-

tes, quando chovem sobre as campas

os raios das estrellas, ouvir o silencio

dos tumulos'? Quem indaga o in_vste-

rio assombroso da eternidade ?

E caminhamos assim, com a ven—

da nos olhos desvairados, para lá, pla-

raaprofundidade intiiiite,pa1a o ocea-

no pavoroso das sombras, parao abys-

mo tenebroso da morte !

Que delirio, que ancia, que deses-

pero nos impclle o braço convulsivo,

que rasga as arterias, traspassa o co—

ração e trucida as entranhas!

E o sol ainda é bello, as violetas

ainda portimaam os valles, as margari—

das ainda matizam os prados, a harpa

maviosa das aguas ainda sussru'ra en-

tre a ramaria dos alamos, a dos sin-

ceiraes verdejantes, acompanhando as

modulações harmoniosas da voz soli-

taria, do rouxinol maguado e doce; e

as ondinas dos lagos, e as nuvens do

poente, e as orvalhadas auroras, ainda

nos bordam em lavorcs celestes o grau-

de quadro, o esplendido panorama“, o

vestido roçagante da natureza. Então,

para que fechamos os olhos a luz, pa-

ra que cerramos os ouvidos ais incfl'a—

veis melodias, e abafamos o coração

aos suavissimos amores de Deus ?

servado para os principaes membros

da familia e para os hospedes de dis-

tincção. Para isto uma mesa ricamente

com um pano escarlate estava" collo—

eada transversalmente sobre este es—

trado ou plata-forma; e do meio desta

mesa partia outra mais longa, mais es-

treiita, e menos sumptuosamente orna-

da, aonde se punha o comer para os

inferiores e os criados da caza. A re—

união destas duas mesas apresentava

a forma (Yum T e vêem-se ainda simi-

lhantes nos antigos collegios d'Oxford

e de Cambridg. Cadeiras e poltronas

massissas, feitas de carvalho grossei-

ramente entalhado, guarneeiam a mesa

priviligiada, que estava coberta com

um pallio, ou docel para amparar os

dignatarios, que occupavam tão dis-

tincto logar dos insultos do tempo e

da chuva, que atravessava algumas ve-

zes o mal constuido telhado.

As paredes da cstremidade supe—

rior da sala, em toda a. distancia do

docel, estavam armadas de tapetes, e

no chão haviam alcatifas em que se

notavam os primeiros ensaios da arte

de bordar, cujo principal merito con—

sistia na viveza das cores. O restante

da sala era descoberto, as paredes nuas,

'o pavimento mal torrado, e os assentos

consistiam em alguns ,bancos de car-

valhos toscos e grosseiros.

* - No centro da meza de honra esta-

vam collocadas duas cadeiras de bra-

ços, mais elevadas do que as outras,

para o senhor e a senhora da casa, que

presidiam ao banquete hospitaleiro, e

que por este titulo se achavam em sa-

xonio os distribuidm'es do pãoº

A cada uma d'estas cadeiras subia-

so por um escabello, artistamente es-

culpido e marchetado de marfim. Os

"inde, ó afilictos da terra,

O' mães, cujo peito encerra

Vinde vêr se ha dôr mais funda

Que a dye—sta mãe gcmcbunda

Na soledade da dôr!

O que tem nos braços tremulos

Era o Bem, era a Virtude,

E a Vida, era o Amor.

E o mundo na ecgucira impia

Pa- isso em pranto se alaga

Na soledade da dôr !

Quem poderá, Mãe ternissima,

Tentar sequer consolar-te,

Se debaldc em toda a parte

Tu buscas o Eterno Amôr ?

Quem pode. esse quadro logubre

Esconder-tc?. . . is 0 sudario. . .

Creme de alto do Calvario

Mas tu podes, Flôr Angelica,

Ter por fim grande conforto,

Lá sobe ao celeste porto

Triumphante o divino Amor;

Exalta comnoseo estatica,

Teu filho é Deus, e as algemas

Quebrou aos homens; não gemas

Na soledade da dôr.

A Cruz infamante, é fulgido

Sceptro agora, e throno e solio,

E do erguido Capitolio

ameaçava havia muito, começava en-

tão a cair com abundancia.

IH

Triste soceorro ! Então da saida costa

Onde o germano mar bramindo espuma,

O barbi-ruivo e d'olhos andado!

Vigoroso saxonio aqui nos veiu.

Thomson.

N'uma sala muito comprida e lar-

ga, mas baixa em proporção, tinha-se

preparado, para a ceia de Cedric o sa-

xonio, uma grande mesa obrada sem

arte com algumas taboas toscas dos

carvalhos da floresta. O tecto, compos-

to de algumas vigas, barrotes e taboa-

do, mal abrigaria os moradores contra

as intemperies das estações, apesar do

colmo que por cima lhe haviam dei-

tado.

Em cada extremidade desta casa.

havia uma grande chaminé tão gros-

 

entrava para dentro não era somenos

que o que saía para fôra. O que com o

andar do tempo tinha dado certa es-

pecie de verniz ao tecto da casa, ins-

crustando—o d'uma camada de ferru-

gem. Instrumentos de guerra e de

caça jaziam suspensos ao longo das

paredes. Portas grandes postas a cada

angulo, conduziam aos demais repar—

timentos d'este vasto edificio.

Tudo n'esta morada annunciava a

  

. . , _ _
tas industriaes, no Uh .u— grande or—

Ai de nós! a chlamyde de purpura

do oriente da vida, como a nuvem de

fogo do céu, queima-nos, e nem todas

,as lagrimas bastam para apagar-lhe o

incendio devastador. Quelma-nos este

ambiente do seculo, devora-nos esta

cede de felicidade, asphixia—nos esta

atmosphere. do mundo, que respiramos

anciosos, otfegantes, entre os arraneos

da alma attribulada.

Nós passamos no meio dos esplen-

dores da civilisação moderna, como os

comdemnados ás feras do circo roma—

no, coroados de flores,

A nossa corôa rasga-nos a fronte

pertinaz, intimo, laceraute, cruentissi—

mo e-dolorosissimo.

Não ha um braço de esposa e mãe,

que nos cubra com as rosas do amor

as feridas sangrentas; não ha pomba e

ramo de oliveira no meio deste dilu-

vio de aguas revoltas e negras; não ha

palavra de consolação para este-hor-

ris0no ranger de dentes e estalar de

ossos quebrados pela mão de ferro dos

gigantes do eynismo, da gelida indif—

fcrença por todos Os soffrimentos.

Resta-nos a tua palavra divina, ó

Christo! Bemaventurados os que cho-

ram, porque elles serão consolados.

Quantas maguas desprezadas,quan—

tos suspiros perdidos no vento do de—

serto, quantas almas transviadas nas

escabrosas vere'las da desesperança!

Foste tu, () svmbolo eterno e sacro-

santo do sotiºrimento do homem, que

crguestc a fronte de todos os infelizes

e de todos os martj'rcs para o céu da

  

  

    
  

   

    
  

  

  

   

    

   

  

        

   

             

  

  

  
  

 

  

 

  

         

  

    

    

   

vida infinita.

A desesperança, depois do teu mar-

tyrio sublime, já. não pode ser a noiva

mysteriosa da morte, que vem com o

sorriso desmaiado e frio, o peito de

marmore, e a mao gelada, incrte,apon-

tar-nos o nada do tumulo.

Já não se pôde invocar o genio da

eternidzule. o genio do infinito silen—

cio, tendo a xabeccira do nosso leito

solitario, nas longas insomnias das

noites tenebrosas, o rosto severo e fu-

nobre d'essc espectro fatal, a desespe-

rança.

Bemavcnturados os que choram,

porque elles sc'ão consolados.

A desesperança já. não pode ser a

nossa confidente, o alvo dos nossos ma.-

gnados anhelos, o termo da nossa pe-

regrinação dolorosa, o nosso ultimo

somno.

Nos seus labios já não podemos

adormecer para sempre, nos seus bra-

ços frios ja não podemos colher a flôr

do beijo derradeiro. -

(iuia—nos tu, ó Christo, a morada

eterna. íamos o travesseiro de. pedra

á. nossa cabeça cantªdª, e ª terra fria

ao fogo das nossas paixões febris.

Sé tu, o divino martyr, o nosso

doce amigo, o desvelo irmão da nossa

alma, o alfectuosso companheiro da

nossa longa viagem.

Ensinastc—nos com as tuas lagri-

mas tudo o que havia além do tumulo.

Caimos,como a doirada messe, oei-

fada pela foice cortadora e fria.

Depois. . . as noites estrelladas, os

murmurios dos cyprestes, as visõs lu—

minosas e brancas, as azas das vira-

ções maviosas e tristes, os raios de lua

e nas cruzes de jaspe, as estatuas si-

lenciosas e compassivas, a soledadein-

finita da morte. . . . . . .

Beatí qui (agent.

Guimarães Ernseca.

.__.,——*——-__

PSALMO OITAVO

Deus! Senhor! a omnipotencia

Do teu nome a terra espanta;

Pois sobre os céos se alevanta

A tua magnificencia!

Ja da boca da crcança

Fazes sair teu louvor;

E o braço do vingador,

Incrte, eae, sem vingança!

Verei a cada momento

Os cães, primeira obra tua.,

Milhões de estrellas e a lua

Suspensas do firmamento !

Mas, é que o homem, Senhor,

Para que Deus o não esqnççª?!

_

outros assuntos não tinham esta marca

de distincçâo. Cedric o saxonio já, oc-

cupava o seu logar usual, posto que

não tivesse o grão de tha-nc ou fran-

klin, como o chamavam os normandos.

Estava tão impaciente por não ver

chegar a ceia, como um alderman dos

tempos antigos ou modernos.

Bastava ver a fisionomia do dono

da casa para se conhecer que era d'um

caracter franco, mas vivo eimpetuoso.

Era apenas de estatura mediana; com

tudo tinha as espadoaslargas, os bra-

ços longos, os membsos robustos, ctu-

do n'elle anuunciava um homem aços.

tumado as fadigas da guerra, ou da

caça. Tinhaorosto largo, azues e gran—

des os olhos, bem apostas os dentes,

larga a testa e todas as suas feições e

pressavam uma especie de bom humor,

que acompanha muitas vezes a vivaci—

dade'e o arrebatamento. Seu olhar ex-

primia o orgulho e a desconfiança, co-

mo quem tinha passado a. vida ade-

fender direitos constantemente accom-

mcttidos; e como fosse de seu natural

soberbo, e atrevido, estava sempre á.

lei-ta em razão das circumstancias em

que se achava. Seus longos cabelos

louros, partidos em duas metades, des-

ciam-lhe d'ambos os lados sobre os

hombros, e a neve da velhice apenas

começava a salpicál—os d'outra côr, se

bem que Cedric se acceréasse dos seus

sessenta annos.

Estava coberto com uma especie

de tunica verde, cuja gola e mangas

eram guarnecidas de menuvair, especie

do forro d'uma qualidade inferior ao

arminho, que provém, segundo dizem,

de certa especie de hai-da. Debaixo,

d'esta. tunica traziauma cazaoa de pau,-:

no escarlate, calções do meninada

»“,

com os espinhos do martyrio lento,

  

E o filho para que mereça

Tua visita de amor ? .!

Quasi a um anjo celeste

Egualas sua pessoa:

Por tua mão a corôa

De honra e gloria lhe dêste.

Tuas obras Ihe confins;

Sujeitas ao seu mandado

Vaccas ovelhas, o' gado, .

Todas as bestas bravias, '-

Aves que voam nos ares,

' Peixes que vagam nos mares,

Deus! Senhor! a gloria tanta

Do teu nome a torna espanta!

. Aden, 29 de janeiro de 1886.

Coelho de Carvalho.

———-——————-

RECONHECIMENTO

Com os cabellos soltos sobre o tra-

vessciro de rendas, com o ar de uma

morta qucconserva a côr de rosa, Li-_

se de Belvelize está deitada, com os

olhos cerrados. Dorme ella na verda-

de, ou antes cançada dos longos bei-

jos, com um resto de encato nos labios,

preguiça com delicia na languidcz do

amor ? Adormecida ou não, Valentim

falla—lhe com uma terna vehcmencia:

——Para merecer, disse elle, o teu

[olhar terno e os teus labios menos

'avaros, trouxe—te todas as joias de to-

dos os joalheiro ; e as costureiras mais

afamadas receberam ordem de vir; to-

das as manhãs, uma após d'outra, per-

n. nn “noir—;-

ªii'diiiiiíig 53, iãiidd já idª os os vesti-

dos, queres ainda mil ou dois mil mais.

Quando abres, deante das tuas amigas,

o menos rico dos teus cofres do joias,

ellas exclamam deslumbradas e com

inveja: Dar-se-ha o caso de teres apa-

nhado todas as estrellas cadentes das

noites d'agosto ? e com _as tuas toilet-

tes, haveria com que encher as areas

de cem princezas affilhadas de fadas.

Mas não me limitei a estes presentes

medrioeres. Quizeste ter um amante

celebre por a sua bravura! Tive vinte

duellos, terriveis, ferozes, e tu fizeste

uma panoplia enorme, entre os bibelots

do teu boudoir, das espadas ensan—

guentadas que eu trouxe dos combates.

Tivestc o capricho, de me veres

tão illustre por o talento, como já o

era por a coragem !Não hesitou um só

instante em ter genio, publiquei ver-

sos que certamente sobrelevani na ma-

geiticencia dos r_vthmos,» e imprevisto

das imagens, aos mais sublimes poe—

mas que os homens admiravam antes

de conhecer os meus. Ja não fallarei,

senão de passagem,—isso nem vale a

pena—de minha mãe deixada só, lá.

em baixo, na velha casa da Bretanha,

porque tu nãoconsentes queen deixe

Paris; de minha mulher,—a mais ho-

nesta das (;;-faturas existentes—aban-

donada depois &; dois annos de casa-

dos e de meus filhos de quem nãº ªªi

os nomes ! Bagatellas, ninharià'ãy Sªº"-

fieios de que todos seriam capazes é!“

troca de um beijo nos teus olhos. Uma

coisa, comtudo, era mais difficil: tor-

nar-me—assim o quizeste—o mais bel-

lo e mais elegante dos homens !.Mas

consegui isso ao fim de algumas se-

manas á força de applicar-ine. Emfim,

pôde-se dizer, 6 bem amada, que nada ,

te foi recusado por a. minha ternura;

do que podia dezejar a tua phantasia,

e tu és em tudo obedecida,'por o mais '

apaixonado e engenhoso dos escravos.

Mas ao menos não foi em vão que eu

os fiz, esses sacrificios! Tu amas—me.

O' encanto, tu adoras-me ! Ainda ago-

ra tn desfallecias deliciosamente nos

meus braços, debaixo, dos meus labios.

O nome de Valcntimé o unico'que

faz bater o teu querido coração fiel, e

em tua generosa gratidão preferes &

todos o amante bem feliz por te mere-

cer por dedicação e dadivas, que satis-

fariam o orgulho da deuza mais exi-

gente. '

Valentim fallava assim na alegria

louca de amar e ser amado, e Lise de

Belvelize, dormitando, os olhos fecha-

dos, os cabellos de oiro esparsos, vol—

tou-,se a meio, tão linda, tão terna,

tendo nos labios um sorriso de flôr &

desabroxar e murmurou:

   

     
  

 

    

  

   

   

   

  

            

  

      

  

    

    

  

. Raul ! »

' .

áreªs está:

lhe deixavam os joelhos descobertos“

sandalhas similhantcs ás dos aldeões,

bem que de materia mais'preciosa, e

apertadas adiante com colchetes d'ou—

ro. Tinha os braços e o pescoço rode-

ados de pulseiras, e d'um colar do mes-

mo metal. Um boldrié ornado com pc-

dras preciosas sostinha uma. espada

ponteaguda e de dous gumes, suspensa

prependioularmente ao ladorNo espal—

dar da sua cadeia estava um capote de

pano escarlate bordado de pelles, e

um gorro tambem da mesma fazeno ri-

camente bordado, completava e vcs-

tuario do rico thane quando queira sa-

ir. A' mesma cadeira via-se encostado

um dardo curto, guarnecido d'um pu-

nho d'aço polido, que lhe servia d'arma

ou de bengala, segundo as occurren-

cias.

Muitos criados, cujo traje variado

participavad-a magnifieencia dos do

amo, e da simplicidade" 'do do porca-

riço, espiavam o menor olhar do illus—

tre saxonio, promptos a executarem as

suas ordens. Deus ou tres d'entr'elles,

mais elevados em dignidade que os

outros, estavam por detrás de Cedrie

debaixo do doce!; os demais occupa-

vam a parte inferior da sala. Viam—se

tambem outros commensaes d'uma es—

pecie differ-ente: dous ou tres grandes

galgos que se empregavam entâopara

a caça dos viados e lobos, outos tan—

tos cães perdigueiros com grossos

coços, cabeças grandes, orelhas longas

e dous cães mais pequenos, que hoje se

chamam rafeiros',

,

tri—li (: in:.-m11'i.lelºf——oºliu -

(If—; I:“! úigrfãºází-Jiã'úª') _
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Acaba de chegar a estação de Caes

dos Soldados a Santa Rainha de Por—

tugal. Não faltou alli ninguem. O mim-

do ofiicial, o mundo aristocratico e

monetarie—e o mundo povo estava

allí para reverenciar A que tem sabi-

do elevar-se ao ponto em que se acha.

A primeira Rainha da Em'epa, a mais

distincta entre todas as que ciugem

corôas, de regresso da sua viagem de

caridade, A Santa Senhora está entre

nós. A sua recepção não podia ser mais

imponente, nem mais commovente. La.-

grimas de prazer e de reconhecimento

banhar-am muitas frentes altivas.

Estão as caixas do correio a fechar.

Não posso por isso ser mais detido.

Viva a RAINHA SANTA,é a voz con—

stante de todos, é a expressão geral

aqui como em toda a parte.

Agora o resto. ,

—— A imprensa de Lisboa reuniu

ante-homem n'uma das salas da Se-

ciedade de Geographia, a convite da

redacção do Jornal da Arauto, resol-

vendo nomear uma commissao com

plenos poderes para angariar donati—

vos para as victimas de incendio do

Baquet. Ha ideia de estabelecer uma

kcrmesse na Avenida e publicar um

numero unico de um jornal intitulado

Pedroso, Hygino de Mendonça, Assis

de Carvalho, Antonio Castanheira, Ba—

ptista Borges, 'rbauo de Casti-de Lu— que construc.

ciano Cordeiro. A' reunião que foi mui— —— Parece que depois da l'aschoa

to concorrida, presidiu o sr. Luciano ,o sr. ministro da guerra passará revis-

Cordeiro, tendo por secretarios 0$«*SI'S. ita ao regimento de engenheiros, que

Fernando Pedroso e Magalhães Lima. em seguida mal-chara para Taneos.

—As Not—idades declaram que pa— — Tem visitado todos os estabele-

ra evitar quanto possível futuras des— cimentos militares o general inglez sr.

graças nos theatros, o governo deter— Gordon Ough, inspector de artilheria,

minou que se procedesse urgentemen- sendo acompanhado pelo sr. capitão

tc ao estudo da illuminaçao electrica. Martins de Carvalho.

litada para concorrer com vantagem

ás obras mais diliceis no genero das

  

de Lisboa, os distribuidores de correio,

os carpinteiros do arsenal, collcgio Pa-

riziense e a Commissão da ti'eguezia de

S. Nicolau. -

' —- A assembleia geral do Banco

llypothecario approveu as conclusões

do relatorio. lºol lançado na acta um

voto de. sentimento pelo thllecimento

do sr. conselheiro Chamiço, e foi re—

eleito o vice-gmwrnador sr. Loin'enço

de Carvalho e nomeados os voga—es cf—

fcctivos do conselho de a::lministraçâo.

e a creança. tendo sonmo, se. enc-es-

tassc a ella, esta cedeu e a creança

',ahiu a linha. Ilmncdmtamente as

duas senhoras que alli seguiam, mãe

e avó da pobre menina, precipitaram-sc

atraz d'ella e a outra creança ficou só,

chorando e gritando no auge do de-

sespero: até que. chegando o comboio,

a estação de Sacavem, ponde contar

aos empregados o que tiuhasuccedido,

indo alguns -d'cllcs em procura das

parao theatre de D. Maria, no qual

poderá estabelecer-se correntes para

outras casas de espectaculo da cidade

baixa, bem como ao modo como a ma

l

 

china de theatre de S. Carlos podera

alimentar a illuminação nos theatros

Gymnasio e Trindade, cujas emprezas

pagarão depois a sustentação da luz,

que será, obrigatoria.

— Vac tomando um certo desen-

volvimento a construcção de pontes

metallicas nas fabricas nacienaes. A

' Empresa Industrial Portugueza, pro—

prietaria das otiicinas de fundição e

construcção metallicas em Santo Ama—

ro, a qual foi ha tempo adjudicado o

fornecimento do taboleiro metallice de

uma ponte de 250 metros sobre o Grua-

diana, concorreu tambem a empreita-

da da construcção completa de uma!

ponte de ferro e suas avenidas sobre o ,

rio Arda, apresentando preços mais,

vantajosos do que o outro concorrente: '

— Vai proceder-se a novo exame

das vísceras do major Piczio que a jus—

tiça suppõc ter sido envenenado pelo

cabelleireire da rua do Ouro.

— Está promulgado a amnistia,

que comprehende todos os delictos elei-

toraes e em geral todos os crimes po-

liticos, de que não tenha resultado ho—

micidio ou lezão grave.

—- Falleeeu aqui o sr. José Acur-

cio Ferreira dos Santos, chefe fiscal

reformado que esteve ahi alguns an-

nos, e que por isso deve ser muito eo—

nhecide em Aveiro.

— Está doente com uma angina

o sr. conselheiro Barjona de Freitas.

—- Principiou hoje a vistoria aos

theatres, sendo mandados alargar as

coxias e os espaços entre as filas das

cadeiras, no theatre do Gpnnasio.

— Para a vaga do administrador

da Companhia Real dos Caminhos de

Ferro Portuguezes, deixada pela mor-

Joshua,-Porto. Na ker-mesm cada jon-nal,fora111 elles de 70:9509000 reis ara te do sr. conselheiro Francisco Chamiço,
terá a sua barraca. A commissão ficou

composta dos srs. Carlos Lobo de Avi—

la, Antonio de Castilho, Alberto Pi-

mentel, Magalhães Lima, Fernando

  

ASPHALTO

MANUEL FERREIRA DA SILVA

Rua Nova dos. Donnªngos 97

PORTO

EM grande deposito d'estc genero,

já preparado ou por preparar e

tambem o manda npplicar nas obras,

nas províncias, por ter os melhores

applicadorcs d'estc genero. Trata-sc

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

sé Monteiro Telles dos Santos. '

 

Inargo da Cadeia

ANNUNCIO
CIRCUISCRII'ÇAO FLORESTAL lll) WRTE

AZ—SE publico que no dia 4 d'abril

de 1888, no Ministerio da Fazenda,

voltam a praça, com o abatimento de

duas quintas partes da avaliação pri-

mitiva, as seguintes propriedades na-

clonaes:

 

Matta de Ceiça, no conce-

lho da Figueira da Foz. 8,3693155

Pinhal de Vil de Mªttos,

no concelho de Coimbra. 3.056ã289

Pinhal (lã Carvalho., no .

_ Concelho d'Estarreja. . . 96%516

Pinhal de Brejo, idem. . . 90663093

Figueira da Foz, 21 de março de

1888.

0 Silvicultor Subalterne,
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listas pílulas, um que senão-se reunidas

as propriedades de Iodo (: do r_erro. con-

vemespecialmente nas doenças
lacrar-tadas

que são a consomem-la de germe escmfu-

loso (Monarca. mau:-zes, nu mores. ,rrzos. etc.),

doenças contra as riu.-nes os Simples fer-

ruginosos são meme-ms; na Chiarello

(pallida; das lllC/UNGS não menstruada),

a Lennon-hen. (fluem brancos op !!qu

alvor, & Amenorrnea [_ Jle;a.rtruaçu0 nulla

ou dimetil, a Tilion. a amam. conlu-

tueiona, etc. Emnm. oucrn'ccm aos medl-

cos um agente therapeullco dos mais

energzcos para cstlmxnar o organismo e

modmcar as constituições lympnallcas.

fracas ou tlcbtlimdns.

N. 3. — O iodurclo de ferro impuroou nl-

terade (: um medicamento inn-sl, irritante.

Cemeªprová da pureza (: authemlctdadc das

verdadeiras rilulnhmue
màexúmo

nosso seno de prata rc-c—

tive. o timbre da Hiltºn,,%”áª._

da Fabric-ant: e a nosa .

assinatura aqui junclo. _, —

Pharmacº em Paris. rue Bonaparte, »

DEBCONFlE-SE DA: numcsçõn

%

!
!

  

 

 

VIXIIO NUTRITIVO DE CARNE

Pririlcgimlo, auctorisaclo pelo governo

pela Irwpectw'ia Geral da Cln-te

do Rio de Janeiro e upprovmlo pela Junta

consultiva de saude publtcu

E' o melhor tonieo nutritivo que se eo-

nhece; é muito digestive, fortificaute e re—

constituinte. Sob a sua. influencia desenvol-

ve-se rapidamente o apetite, em'iqucce-se o

sangue, fortalecem-se os musculos, e voltam

as forças. .

Emprega-se com o mais feliz exito, nos

estomages ainda. os mais debeis, para com-

bater as digestõcs tardias e laboriosae, a

dispepsia, cardialgia, gastro-dynia, gastral-

gia, anemia eu inacção dos orgãos, raclntis-

mo, eonsmnpçã'o de carnes, aff—acções escro—

phu10sas, e em geral na convaleseença de

todas as doenças, aonde é preciso levantar

as forças.

Toma-se tres vezes elogia, no acto da

comida, ou em caldo, quando o doente não

se possa alimentar.

Para as crcanças ou pessoas muito de-

bois uma colher das de sopa de cada vez; e

para os adultos, duas a tres colheres tam-

bem de cada vez. .

Um calix d'estc vilho representa um

bom bife.

Esta. dose com (pinos-quer bolachinhas é

um excellente lunelw para as pessoas trav.-as

eu convalesccntes; prepara () estomago para

acceitar bem a alimentação de jantar, o con-

eluindo elle, toma-se igual porção de toªst,

para facilitar completamente a. digestão.

Para avitar a contrafaeçâe, os envolu-

eros das garrnt'rs devem conter o retrato do

autor e 0 nome em pequenos circulos ama-

.rellos, marca que está. depositada em con-

fonnidade da lei de 4 de junho do 1883.

Acha-se zi venda nas principaes phar-

macias de Portugal e do estrangeiro. Depo—

sito geral na lermacia Franco & Filhos,

em Belem.

Depºsito em Aveiro—Pharmacia e Dro-

garia Medicinal de Ribeiro Junior.

e seu projecto n.“ 1 e de 7233009000 .

reis, para o u.º 2; o preço proposto p“:-l

foi nomeads o sr. Frederico Bicster.

—— Promovem tambem subscripções

“inqucrito agricola. Por proposta do sr.

Elvino de Brito. lançou-se na actaºum

'N N c | o

10 entre concorrente foi de 723455231 a favor das victimas do theatre Bazpiet

reis. A Empreza Industrial está habi- fes emgregados da estação telegraphicu
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A PRESTAÇÓES

EDITAL

:uuunçâu A m

, Camara Municipal de concelho de

1 Aveiro faz publico, que, em sessão

extraordinaria de 28 do corrente,<,leli-«

bereu abrir concurso para o forneci-

mento de gaz para illuminacão da ci-

dade nos seguintes termos:

1."——U prase deste concurso é. de A PRUMPTO PAGAMENTO

[20 dias. a contar do segundo annun- ,. ——

'cie publicado no Diario do Governo, e'

será tambem annunciado n'um dos jor—í

naes de Aveiro, e n'eutro dos da cida-E por tºdº º tempº

de do Porto.

A 2.º—A Camara garante que 0 un—

mero minimo de candieiros destinados

lá illuminaçãe das vias publicas será

 

«|

500 RÉIS SEMANA“
«*.r-war-ª.

mumu-:s m:s<3(w7ros

Garantia ilibada/1a

Vititllllilà'. A cre-anca estava salva lwr

milagre, apenas com uma arranhadura

no dorso da mão direita. Sua avó, ma—

— Reuniu hoje. o conselho superi—

or de agricultura. sendo eleita uma

commissàorpara dar parecor zicc 'eu.

 

relatorio das Commissões especiacs del nas algumas contusões; mas "sua mãe,

lmadamc Lermande, batera com a c. —

boca no chão tão violentamente, que

estava e está. em perigo de vida. A des-

ditosa familia, que seguia em direcção

a Paris, teve de regressar para Lisboa

no coinbove immediate, voltando a

alojar-se no hotel Franckfort, d'ondc

havia partido com a intenção de não

voto de crmgratulmão pelo restabele—

cimento de cªl-rei.

—— A commissão parlamentar ricer-

ca da questão llcrscut resolveu reunir

pois da Paschoa para discutir e pare-

cer, visto terem faltado hontem os srs.

Marques de Vilhena e Pedro Victor. voltar tão inopinala como desgraça-

—— () valor das prºpriedades de damente!

Cintra, no inventario de el-rci D. Fer-ª —— São no dia 2 d) proximo mez

nando, (; de 370:à)00500() de réis. ªo novo jornal A E.,-flmrda Dynftstíca,

— Na linha férrea de norte e “ orgão do grupo do ,ºu-_ conselheiro Bar—

lóste. entre as estações dos Olivaes egjona de Freitas.

Sa'-avec), occorreu um lamentavel! Y.

esastre. Em um compartimento rc—j '

scrvmlo para senhoras havia temadog TELEERAMMAS

logar uma familia franceza, composta,_:_—_—

de duas senhoras cduas creanças, umai Madrid. IEL—Attribne—sc ao (ir. Ma-

de E), outra de U annos. Esta ultima ckenzio a declara,-ão de flludaulzts' esperan—

ia sentada junto a pertinhola do lado ' º“: 'l'ª dª“ 3” f'ºª'ªºf—Í'Il'ªí prºlºngª" ª' Vidª“
opposto áquelle pm, Oii-lc haviam eu— do imperador l'rwlernto Ill por alguns an-

trado no compartimento. Como a,

 

  

nºs .

, _lecimmte de seu

dº; dame d Ausscnac, solircu tambem ape—l

l' Antes do encerramento do Reichstag foi

' appróvarlo por imanimidade () projecto para

a craacío de um momunento que perpetua a

memoria. do imperador Guilhermo.

, Mir/rid, 23.——_—1tHrma—so em Pariz que

'o conselho de grncraes que vai julgar o gc—

'nsral Bozilangcr se limitará. a approvar &

destituijo que lhe foi imposta pelo ministro

da guerra.

Crê—sa— que os partidarios do general

.Boulaug n' desistiram de apresentar a sua

eindidatnrc pelo departmnento das Bose s

do Rhodauo.

O imperador Frederico dirigiu nm._ali'e-

etxioso telegrannna ao presidente da republi-

cl frauceza sr. Carnot, de pezamasªpelo fal-.

ae.

O Post publica um notavel artigo sobre

as I'àlaªõiªs da Allomanha com a França.

Attribue-se-lho altas inspirações. () artigo é

considerado como um programmado novo

reinado, pondo a França na alternativa de

optar entre uma guerra encarniçada ou uma

alliance. com &. Allcmanha.

No tribunal de appellação continua o

recurso do sr, Wilson; a sentença do tribu—

nal de apprzllaçâío será. publicada na proxi-

ma segunda-feira. A aecusação fiscal é sum-

mamente rigorosa contra o sr. lVilson; sus—

tenta_quo elle conhecia () trafico, cobrava

dinheiro em troca de condecorações e indu-

cncia, e que a sua culpabilidarle está, pre-

vada. '

Paris 2/í.— A sentença do tribunal de

appellação, proferida hoje condemna as ae-

çªios imputadas ao sr. lVilson e aos outros

implicados no processo do trafico das conde-

-mra;5es, mas consideranlo que para esses

casos não ba applicaçâo alguma de castigos

na lei existente, absolve o sr. Wilson e to-

dos os outros aeeusados.

Peu-i: "JB.—A camara dos deputad is to-

mou em consideração por 2330 votos contra cs 5.0 firmando uma exposição contra o sr.

170 a proposta tendente a authorissr a. Com-

anhia do Canal do Panamá a fazer & emis—

ªsz'io de obrigações com premios sorteados.

  

 

portinhola não estivesse bem f *chada,

Bill “Sl
A rnnsmçõrs

  

(ll-l.:lNllltlS DESCONTOS

A PRtÚlPTU PAGAMENTO

Ensino e cansei-105

gratis

A NON—A BIAGHIXA PARA GOZER

LANçAoEIRAm'oseamnTE *

O ] A (.'0mn:z'ssão Distr-iam! Email-(im da ª ' ; "

DE

, Insiste—se em «_[u- altos funcionarios de ' ªm:-iz “Boª.—O conselho de inqucrito, rou-

,Bcrlim aprcsgntarão as suas demissões, nido esta manhã, ouviu o sr. BoLdanger,

ronªn >

Jemm Geral do (list-ride (I'Arciro:

AZ saber que se acha exposto ao

! publico por espaço de 8 dias a con-

tar de 31 de março corrente, desde as

10 horas da manhã até ás ?) da tarde,,

,na repartição da mesma Junta, o 1."

,orcamento supplementar d'estc distri-

cto para e corrente anno civil de 1888.

'l'odos os eleitores do districto que

quizercn reclamar acerca do mesmo

ªorçamento. e poderão fazer conforme

o 3" 3." do artigo (3—1 de Co ligo Admi-

lustrativo.

, E para constar se passou o presen-

te e outros de cgual theor, para serem

allixados nos logar-es do estylo e pu—

blicados em um dos jornacs d'esta ci-

Hygienica, infthvel e gnºse

Dsnuxos. Tou:

Insoumu, GRISES uinvosns

, monHªnsen —-
muuururndubwnm

Edla-co o endereço

no lado

—EDITAL

   

  

 

. ervativa, & unica que cura,

Juntar—lhe. os corrimentes antigos ou recentes.

Encontra-sc nas principales Phurmacias do Universo, em Paris, em ousa de J. Funai,
Pharmaceutico. ltuu Richelieu. 102. Successor de M. Bnou

,de 180, ficando salvo a Camara o di-

.reite de augmentar este numero por

preço igual ao da proposta.

Elf—Nenhum concorrente será ad-

mittido ao concurso sem que previa,-

mente tenha feito na thegôúmfia mu—

nicipal o deposit-c de 45053000 reis em

distrai-o ou em fundos publicos.

4.º——Para garantia da execução do

contracto, a Camara exige a canção de

4:500à000 reis em dinheiro ou fundos

publicos.

õ.º—O preso de contracto é por

40— annos. ,

(Lº—ils propostas serão apresenta.-

das em carta fechada, dirigida ao pre-

sidente da Camara, e tendo por fóra

esta simples indicação—Proposta para.

a illuminação a gas na cidade de Avei-

ro, sem signal externo que revelle o

preço, nem as condições, nem o signa-

tarie da proposta.

? .º Cada pro'posta deve conter :

1.n a declaração erpressa de que o

proponente se obriga a acccitar todas

as condições mencionadas no annuncio

do concurso;

2.º 0 preço minimo que a Camara

erá de satisfazer anuualmente por ea-

da candieiro de illuminaçào das vias

publicas, e o preço minimo de forne—

cimento de cada metro cubico de gaz

para consumo municipal e para con—

,sumo particular ou de estabelecimen—

tos publicos, quer em illuminaçãe per-

manente, quer em não permanente;

3.” Todas as mais condições, clau-

sulas, concessões ou garantias que o

proponente quizer otfererer eu accei-

tar, c que possam determinar razões

de preferencia entre as propostas.

8.'—A Camara reserva—se e direi-

to de não acceitar ncuhmna das pro—

postas. se lhe não convicrem, e de abrir

novo concurso, ou contractar particu-

larmente este fornecimento, sem que

os concorrentes tenham direito a qual-

quer indemnisaçào.

E para constar se passou o presen—

te. para ser publicado n'um jornal da

localidade, outro n*um jornal do Por—

te, e outro no Díwrzfo do Governo.

Aveiro e Secretaria daCamara Mu-

nicipal 28 de março de 1888. E eu

Francisco de Pinho Guedes Pinto, sc-

"cretario da Camara, que o subscrevi.

O vereador, servindo de presiden-

te—Anionio Vieira dos Santos.

 

 

CONTRA A DEBILIDADE

Aurtm'isadO pela Inspectoría Geral

da Corte do Rio de Janeiro

ÉFARDTHA PEIT()RAL FERIÍGINOSA

DA PHARMACIA FRANCO & P.“, unica

legalmente aucterisada e privilegiada. E um

ionice reconstituintc e "um precioso elemento

roparador, muito agradavel e de facil di-

gestão. Aproveita omodo mais extraordina-

rio nos padecimentos do peito, falta de ape-

tite, em convalcscentes de (pmesqucr doen—

ças, na alimentação das mulheres gravidas

e amas de leite, pessoas idosas, creanças,

anemicos, (: em geral nos debilitudos de qual-

quer que seja a caos.-1 da debilidade. Acha-

se. á. venda em todas as pharmacies de Por—

tugal e do estrangeiro. I )eposito geral na

lermacia—Franco & Filhos, em Belem. P- -

cote 200 reis, e pelo correio 2:30 reis. Os

pacotes devem conter 'o retrato do auetor, e

o nome em pequenos circulºs muarellos,

marca que está. depositada em conformidade

da lei de «1 de julho de 1883.

Deposito em Aveiro—Pharmacia e Dro-

garia Medicinalde Ribeiro Junior.

   

N' a , _ __— . , , o ' . ' J

15 Esta & 1'6W0111',a0111ais completa que tem liavido nas muchlnas de dadº

cºªtºrª: Cºm ªs quaes se faz com a maior facilidade os trabalhos mais de-
Aveiro 27 de março de 1888.

 
 

  

licados.

O vogal servindo de presidente,

' As suas grandes vantagens são: ligªm-“lº;xzdmmtm

l .BRAÇO MUITO ELEVADO
nele. ......

 

   

  

       

  

Levessimas no trabalho e

A nova machina de lançadeira oscilluníe e

NOVIDADE

Bordados a alto relevo feitos com lã

Agulha e sempre njustaVcl.

Lançadeira que leva. um carrinho de algodão.

Dá. 2:000 pontos por minuto! !

Não preciza encher canella uem enfiar a lançadeira.

O pesponto e' o mais bello e o mais illa—tico. .

Todo _e seu machínisme é ajustavel cstulnlo a machina sempre perfeita.

Sªpateiros, chapelleirOs, eerrceiros e para toda a classe de eostm'a.

A nova nun-bina de la; («kia-a oscillante está construida cs )ecialmente mra costureiras, , , l l ,

_que se dedicam a costura de punhos e eollarmhos. l

EUMPANlllA PERH: “SENGER”

75—Rua de José Estevzun—79

PEGADO Á CAIXA ncoxmuctx

AVEIRO

 

   

 

SMB/ªªª

;_QlllN
- . . ., __ ._L

Enna mm —5 na .;lulen com copahiba.

! applets—las pela Academia ne Medico-,a dr mm. :?

Como não se abrem no estanugo.10lcmm-se sempre '-

« beu! e não causam er nm.-_ Emprega-l : ses eu com a

, iujccçda d: quum foram em muuu pouco tempo “ _

' gonorrhens mais i lLrns'l! :,

- A Academia obteve 100 cores sobre '.

" 100 doentes. tratados por estas Capsulal. ;.

EXISTEM MUITAS lumçõts '“,
Para usual—ns. não se drum lcreiur senão os frascos

que teram sulure n invulmre elleriov : ensign—atura

;, de Haqukn : ») sello olliolal (em azul) do!

overno r&nc-ªz. '

fi. avenusrros .- ruaouze-smssnms.

' 18, Fontoura Saint-Denim PAHIZ, een: todas as hou

pharmami do almoçam. nunc se nchnmu mesmu

“Mulas «le tupalnbalo de sou:. de cupahim e

cuhcbz. de rala-bn. alcatrão. ou lerehmlkma,

. : :wrzcçâo naquzx.

come : emo de lodo tratamento

INJECGM _
DE COPAHIBA TO DE SODA

Não causa nem irritação nem dºr e nlo

 

  

  
  

     

      

   

  

 

    

   

   

silenciosas sem cgual.

dedicada ao serviço de costureiras, alfaiates,

  

  

     

   

PRIVILÉGIO í

Por vinte rumos
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' AMERDA ral—Ros —.ê—'GR“AOS

DEªfSAUDTEBOz-Dr FRANCK
. AperíentesEstomachleos, Purgativos, Depupªuvo.

. anos : Falta de appeuze. Pri—,ão de ventre. Enxaqueca,

Vertigems, Congestões. pt_gº _,E ºra,/75115 ; ;, 34 35,408,

Exigir .“. CAIXINH '.S AZUBS

com o mick- I'm A CDZ Eb“ .-

ÉmPARlZ. Pharma] LEROY. — lHQIC'SZíJS em 2141.1333 purchase: Ph".

ldeT'o

NlÍMElltâ TELEPllONlCO 168

CONS'IÍBUCÇOES NMÁES COMPLETAS
CONSTlll'Cljill E ASSENTAMENTO DE PONTES .llETlLHCÁS l'lBl ESTllllMS E ('..llllNIlOS DE FElllll)

CONSTRUÇÃO DE CAXNOS, COLUMNÁS E VIGAS, POR PREÇOS- LIMITADISSDIOS

cursaram n tornas Á traumas!

CONSTRUCÇÃO DE CALDEIRAS

, manchª a roupa. Empregada » eu juntamente com

. :: Capsule: de Raquin (nppravadas pela

Academia da Medicina de l'ariz) um lu '

muito pouco tempn as qonorrheu mnh int-onlin-

Mnilo unl tambem como preservativo.

Exija-se : nsnignatura do RAQUIN-

' nmsuos : rmouzs-Amsspnmss

18. Paulouuo Sum-Dun, Pix-iz,

Enem toda: ur born pharmacies do ulmuoeíro.

“oiii

      

     

    

 

  

:: Sello da União dos Fabricantes

  

 

  

,? L . v'y'v] - y'v.v. _ >. . ,. & ., , - -EMPhLZAdN le-ÉIILIAI-z PURll.(rl. ÉZÁ, actual plopuctarm da ofhcma de construcçnes metalicas em Santo Amaro, encar-
. rega-se da fabricaçao, Íundrguo, cousa-negar) e collociçfto, tanto em Lisboa e seus arredores, como nas prmíncins, ultramar,
ilhas ou no estrangeiro. de quae-simer obras de torre ou ina—loira, para

Aeceita portanto encommcn-las para o tornara-.ixnx-nto de trabalhos em que predoniinem est rs

gumzntus, cupulus, esmolas, carnal.—".e, m. o;

Para a fundição de

dos de alunos de todos as (lámewões.

 
. )IACHIÃA a vapor da força de 30 cavallos, construida cm 1893 nas oflicinas da Empreza Indus-

trial Portugueza para o lnate dos pilotos da barra de Lisboa, Idris-conde da Praia. Gªi-(nulo rlo Jim-cru..

* . lll-mrs «: ruptu- .: stf/[S ('l'l!(l:_'£)"'($. depositos para agua. honoris, z-eáos, for!—:s par:! z'l'dnsznfs—

8.40, barcos moonloc « repor runnilctos, estojos nc jt'l'l'u e vidro, («Instale-ção (le

  
 
 

 

construcçõcs civis, mechaniras ou marítimas.

. matoriaos, tacs como. te./Imbé". m'-

cofres á ]]]-ora de fcp), cfc.

columnas e. [tf/'Lª tem, est/rbelecitlo preços dos «mais resumidos, tenclo sempre um depositos grandes quanti: a—

º Para facihcltar a entrega das pequena.-' ene—nnmoznlas de fundição tem a Empreza mn deposito na rua de Vasco da Guina, 19

o _1, no Aterro, onde se encontram amostra»- c pair-res de grandes ornatos, e em geral e necessario para as construcçõàs civis, e

onde se tomam quaesquer eneonnnendas de fundição.

Toda & correspondencia deve ser dirigida a Empreza Industrial Portugueza, Santo Amaro—LlSBUA.

v
l
w
,

A >.

, Ourº:-.

A Comuni—'são Distinta] Ernani-ira da

Junta Geral do (“stricto (l'rlvciro:

    

AZ saber que se acham patentes ao

F publico por espaço de 8 dias a con-

tar de 31 de março corrente, desde as

10 horas da manhã até ás 3 da tarde,

na repartição da mesma Junta, as con-

tas da receita e despeza d'este distri-

cte, relativas ao anne civil de 1887

proximo findo.

Convida portanto todos os eleito-

res do districte a virem alli ver e exa—

minar as ditas contas, e a apresenta—

rem zicerca d'ellas, dentro do referido

preso, quacsquer observações que en-

tenderem conveniente fazer, em con—

formidade do artigo 83 % unico de Co-

digo Administrativo.

E para constar se passou o presen-

te .e outros de egual theor para serem

atlixados nos logares do estyle e pu-

blicados em ,um dos jornaes d'esta ci—

dade.

Aveiro 27 de março de 1888.

O vogal servindo de' presidente,

Visconde. de Valdemouro.

*Livíntnla

m::

MELLO GUDIARÁES

AVEIRO

Manuel B. Bronco

El—rei D. Manuel ...... .. . . . . . . ..

]). Albertini; Parai-ro

Almanach das Senhoras portuguczas c

brazileiras, para 1888. . . .'...... . .

D. Guiomar Tor-rczão

Almanaeh das Senhoras, para. 1888. . .

Almanach lllnstrado do Ocidente, para

 

..700

240

240

1888 . . ."............ . .......... 200

Almauueh Burocratico e Commercial de

Lisboa, para 1888. . . . ........... 200

200Almanach lllustrado,por F. Pastor. . .

xX FATEIX;X

Publicação mensal sobre coisas. . . por—

tuguezas. l,m volume do 180 pagªmos col—

laborado por escriptores (lislillutos,3()0 reis.

Deposito na livraria de Barros & Filha, rua

de Almada, 101 a 114, Porto.

NU l'UJEUE LITTERARIA

TITO iÃnrms

A G UA R E L LA 8

Publicação mensal de elegantes volumes

de contos, edição do luxo, _illustrada com

gravuras e capas lytegraphadas & quatro

Cada volmne 100 reis.—A” venda em

todas as livrarias.

METHODO JOAO DE DEUS

A (liremgio da Assºciação das escolas

moveis pelo met/zado João de Deus rega aºs

srs. professores, professoras e mais pessoas

habilitadas no dito methodo pelo proprio

euctor e tambem pelos professores das Es-

colas wwveís a _ fineza de communicarem a

esta direcção—Largo do Terreiro de Trigo

n.º 9—eom o. possivel brevidade e em bi—

lhete postal, os seus nomes, residencia e da-

to. dos respectivos diplomas.

CARVALHO & PUNS-EDITORE,S

Rua do Instituto Industrial, 23 a 21

LISBOA

A BIBLIA SAGRADA

Edição monumental esplendidamente

adornada com primorosas illustrações, dese—

nhadas por A. Grene, A. Ramalho, E. Con-

deixa, M. de Macedo, Marques de Oliveira,

Moreira Rato, e Silva Porto; gravadas em

madeira por A. Pedroso, C. Alberto, Hei-

tor & Lallcmant, J. Kijõlner, e R. Fcijóo.

Versão classica do Padre Antonio Perei-

ra de Figueiredo, ancterisada pelo Eminen—

tissimo Cardeal Patriareha de Lisboa 1).

Guilherme, e continuada pelo esclarecido

voto do Emineutissimo Cardeal I'atriarcha ,

de Lisboa 1). Josi-YUI.

Escrupnlosamente revista. sobre o texto.

latino da vulgata por Xavier da Cunha,

2.º conservador da Bibliotheca Nacional de

Lisboa.
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não durando o iuterrogatorio mais de 10 mi-

nutos. Depois do general Boulangcr ter re—

tirado, o conselho emittiu e seu parecer, que

será, apresentado mileamcnte a «ilocisao do

sr. Carnot. “'

() sr. Boulanger, subindo do conselho,

dirigiu-se para casa do sr. Laguerre.

Pair: Ti.—O rei da Suecia virá em prin-

cipios de _abril fazer ,uma viagem ao conti.

nente, indo primeiramente a Italia e diri—

gindo-s:: depois a Lisboa, a bordo de um

nano sueco.

Paris 27.-—-Por decreto do presidente da

republica, sr. Carnot, sobre parecer unani—

me de cons-olho (lc inquerito, o general Bou—

langer foi ()()llt)UEl-fl0 fora do quadro do ser-

viço.

Londres "Bol—Houve hontem violentas

tempestades de neve em varios pontes de

Inglaterra .

zlímlrirl, “M.—Sabem que a chegada &.

Vienna do rei Carlos, da Roumauia, e as

conferencias que tem tido com o conde de

Kalnoky continuam a preoeeupar esta capi—

tal. Alem quanto se pretenda allirmar que

taes conferencias técm sómente por objecto

combinar es preliminares de tratado de com-

mercio entre a Austria e a Romnania, con-

sideram-se, como antes, destinadas para

combilm'lõss de outra indole, na eventuali—

dade de um qualquer zwoxitechncnto; e fun-

ds—se esta supposição na circrnnstancia do-

presidente do ministerio snvlo e conde de

Kalnokv 1:31' tambem celebrado [arcas con-
. 0

l fereucias com outros personagens.

Madrid, “JG.—O ministro da governação

declarou ao senado que vão obrigar-se as

emprezas dos theatros das cidades a instal-

lar a luz electrica, c os pequenis theatros de

província. a illuminasão de azeite.

ilícita-hl, 27.—5abe-se que os emigrados

republicanos hcspauhoes, residentes em Pariz,

Ruiz Zorrilla.

Augmcntam as esperanças do imperador

da Allemanha obter prompto restabeleci-

mento. Estreitam-se cada. vez mais as rela-_

ções entre a Russia, e a Allemanha.

  

    

sem nada

solemn,Funan—mu.

Prunus SEHUMES, 0531110405.

Enonuuro, m., m.
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VICTOR HUGO '

os ulsânnvns

Elplmdz'cla edição poriuense

illnsf/racla com 500 grano-us

Em virtude dos muitos pedidos que te-

mos recebido para abrirmºs uma nova as—

signatm'a d'este admiravel romance que

comprehende 5 volumes ou 70 fascículos em

d.", optimo papel e impressão esmeradissio

ma., sendo illustrado com 500 gravuras, rc-

solvemos fazcl-o nas seguintes condições :

Us srs. assignautes podem receber um

,ou mais faScicnles cada semana ao preço de

l100 reis cada um, pago no acto da entre-
l

l

4, a. Tambem podem receber aos volumes

%rechados, ou encadernados em magnificas

capas de percalina, feitas expressamente na.

Allcmanha, contendo lindíssimos desenhos

dourados.

Preço dos volumes—] .º volume brecha-

do, 15500 reis; encadernado, 2ôal00 reis;

2.” volume broehado, 1:53:70 reis; encader-

nado, 25200 reis; 3.º volume brochado, reis

15250; encadernado, 25100 reis; 4.“ volu-

me brochado, 15550 reis; encadernado, reis

lá).-3500; 5." volume broehado, 15450 reis;

encadernado, 25300 reis. A obra completa.

em broclnn'a, T..-5250 reis; encadernada, reis

115500.

Para as províncias os preços são os mes-

;mos que no Porto, franco de porte; e sendo

la assignatm'a tomada aos fascículos, serão

estes pages adiantados om numero de cinco.

|A casa editora garante a todos os indivi—

ÍduOs que angariarem õ assignatnras a remu-

Íneraçâo de 20 por cento. ficando os meS<

Imes encarregados da distribuição dos fas-

Íciculos.

Aceitam-se correspondentes em todas as

terras do paiz.

N. li.—Os preços acima exarados são

assim estabelecidos loucamente em Portugsd.

Toda a correspondencia devo ser dirigi-

da a Livraria Civilisação, de Eduardo da.

Costa Santos, editor, Rua de Santo Ildefon-

so, 4 e B—Porto.

UNIVERSO ILLUSTRADO

Senramriu de Irmão-noção e Recreio

 

 
 

 

EDITORES, CAMPOS & C.“, LIVREIROS

Rua Aunsg'ta, 88

LISBOA

Segunda.serie—Segundo anno. Publica-

dos :") volumes de quatrocentos dezesseis pa-

ginas cuda mn. Em publicação do 6.º vol.

A ESTAÇÃO

JORNAL ILLL'STRADO DE MODAS

PARA AS FAMILIAS

 

Preço de assignatum

Ifmanno.................... 45200

Seismezcs................... 25100

Numeroavulso.........'....... 200

Assigna-se na livraria de E. Chardron

——-Lugan & Geneliox successores Perto.

RAMALHO ORTIGAO

_ JOHN—BULL
”depoimento d'uma testemunha ricerca

de alguns. aspéctos

da vida e da civilisaçãe ingleza

 

1 vol. 600 reis, pelo correio 630 réis

A' venda na livraria Chardron de Lu-

gan & Gcnelioux, successores. Clerigos, 98

—-Porto.

 

BAPTISTA DIXIZ

os chaos
Comedia n'um acto para. 4 homens e 1

senhora .

Preço........... 120 réis

Pedidos ao aucter em PORTALEGRE.-

 

irroenarnm AVI—imunes

IJarg'o da. Trera-Cruz

AVEIRO

 


