
     

 

  
     

. ?Quelle paíz tranquillo e em paz;

'liticu observa-so a seguinte lei: a '

.redação é sempre cgual á acção.
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11.“) 370 rs.

  

AvaRo
.M›.\M.-«MMQ

. 0 QUESE PASSA

E' 'gravíssimo o que actual“

mente se está passando na Euro- i

pa. Evidentemente a republica '

avança e a monareliia recua. São'.

os factos.. que _o provam; são os l

acontecimentos de todos os días

que nol-o attestam até á eviden- n

cia. À l

Vejamos primeiro a Hespa-

nha. Ali os fundos deixaram _já <

de ter cotação na praça. Por mais

que os aráutos da realeza se es-

falfem em nos, apresentarem i

por mais que o rei, c el niño ter-

so,› blasone de uma popularida-

de postiça, emviajatas triuinphaes,

acclamadas pelos assalariados da

monarchia, nada ha., ainda assim,

que possa desmentir a gravidade

da situação. Os ultimos aconte-

cimentos de Hespanha tiveram,

l

 

quando menos, este duplo con-

dão:1.°-- ode tornar impopular'

no exercito D. Alfonso XII e o seu

amigo Martinez Campos; 2.°- o

de conceder creditos revoluciona-

ríos a Ruiz Zorrilla.

Em mechanica, como em po-

Aii'onso XII mandou fusilar qua-

tro sargentos. O sangue pede .san-

gire( Alguem, por seu turno, se

encarregará de fusilar a monar-

nliia no paiz visinho. E' a lei das

compensações a que não ha fu-

gir.

Ruiz Zorilla, o honrado re-

publicam, facilmente encontrará '
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~ DISCURSO
CAMARA DOS

SRS. DEPUTADOS DO IMPERIO

DO BRAZIL

.Na sessão de 16' de ¡'1de de 1880

Pelo snr.

Saldanha. Marinho

   

l

Nesses colleglos ensina-se:

A superstição como religião;

_ A credulidade estupida, por dogmas an- _

tigcs e principalmente por neves dogmas '

alias repellidos pela razão esclarecida;

A intolerancm e perseguição em materia

rol¡ tosa; 4

. deploravel confusão da moral escle-

siastica com a moral evangelica, fazendo

preponderar a primeira; .

A mesma moral evangelica sophis'mada,

para entorpecer o dever da suit-.ia justica;

A conclusão da moral com a politica;

'QA superioridade da Igreja sobre o Es-

o:

_ A_ eithesão á repugnanlo theocracia, que

nao _e senao a auctncracia pnpztl;

_Lina moral revelada, (pin so ellos podem

ensaiar. e que iuentcm nu espiritoulesprea

\'cnldo dosadolesecntes, para que ellcs não
conheçam jamais a moralipura, natural, ra-

cional o philosophica, quando é esta mais

aceitavel e de mais facil com reinou-são;

A- crença de que-deixar e adoptar se-

qUer nm se d'esses erros, á não aceeilar

nenhuma verdade evangelica;

A negaçuo de' toda a virtude merltoria,

"PREÇOiDMGNATURAH' _S_

EM AVEIRO: aono (50 n.°I) 15000 rs.; semestre (25 n.°¡)

BitAZlenoeda forte) e Africa oriental, anne. .. uso.
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hoje quem o secunde no proxi-

mo futuro _movimento revolucio-

nario. A semente'lá esta. D. Af-

fonso encan'regou-se de adubar a

terra com o sangue _do seu exer-

cito generoso. Em condições tão

apropriadas o fructo uma vez lan-

;arlo ao solo, não deixará, de fru~

etiiieur. E' uma questão de tem-

po. De pouco tempo, ousamos di-

ZOI'. *'

Ollieinos para a França. E'

rcspeitavel o espectaculo que ol-

la nos offerece. A ideia republi-

cana está, pode-se dizer consoli-

dada ¡faquclle paiz. Todos os di-

as ella me estendendo os seus

dominios pelas populações ruraes,

todos os dias ella vae deslocam~

do as candidaturas monarchicas,

das poucas gue ainda existiam,

para as substituir por candidatu-

ras franca e sinceramente repu-

blicanos. As ultimas eleições dos

conselheiros geraes foram uma

prova admiravel do caminho,

eminentemente pratico c sensatg,

que vão pisando os republicanos

francez'es. Por cgual sedesviam

elles dos excessos, que prejudi-

cam. Assim não admira que em ¡ e
i vcrno. Em Portug

muito/páreo tempo as lições da

Franca sejam fecundas em resul-

tados para as demais nações civi-

lisailas.

Qifimpm'ia que o urso do nor-

te espreitc do alto do seu egoís-

11'10 0 IHOJIICHtO de Citi Ill' sobre 'dl i

presa, a semelhança diaqnollas

aguias, que, nas margens do Mis-

sissipi, cahem sobre os cysnes

innocentcs, que atravessam o rio

em differentes direcções? (Xim-

portam as ameaças do orgão oiB-

 

do toda a moralidade verdadeira, se os actos

correspondentes nao são practirados somen-

te pela re, e sem outra alguma razão de

ser;

A submissão da razão o do raciocinio á -

auetoridade que se impõe sem exame;

0 desprezo da verdade relativa, para nur-

vzir-sc a vontade infallive! que se diz a ver-

dade absoluta;

A obcdiencia passiva ante o despolismo

papai; '
O horror ao progresso e :i liherdado co~

mo sendo esta uma Inaresm.

_ A resistencia instinctiva a todo o mo-

vimento, n todo o pro rcsso, e por conse-

guinte, a toda a libera ado de pensamento, '

de palavra, de imprensa. dc ensino e de

culto!

«E tudo isto, diz Tissot. por caridade e

para obrigar o mundo a entrar ou a cont

servar-se na cgreja romana, fora da qual

nao ha salvação possivelh

_ .Trento-se, dll o grande batalhador so-

cial Ballannhc, de saber se convém coniiara

educaçao_ publica a homens reunidos por um

laço que nos e extraulio,.o entregar, assim.

ofuturo da sociedade a influencias myste-

rt'ci'oses, enjns _calculos não podem ser provis-

s:

«A «homens ligados por um pacto, cujas

condiçoes ignoraes, podereis consentir que

talsuiquem a seu capricho o ensino, desvir-

mem as doutrinasrestabeleçam hierarchias

o fundem uma ordem de cousas contraria a

vossa ordem legal. dando forças a' uma an-

ctoridade repugnante ao vosso senso inti-

mo?n 'v

-' «Sabemos que vamos ser accusados do

intolerancla; e que centra nos vae ser invo-

cado o principio de liberdade. Mas sem no-

me da. liberdade que manifestantes a des-

conliança que nos inspira todo o ensino

scctario e intolerante.

ÉÀocUma só consideração resume s situa-

a ' c

cioso d'esse lobo cerval, chama-

do Bismark?
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mente-pelo natural desenlacc l qualquer um famoso can can cm lion-

dos acontecimentos c não no

Tudo isso o tempo dissipará, pacientemos.

A morte de Bismark trará 'comsi-

_go uma nova alvorada para o mo-

vimento revolucionario europeu.

Nas actuacs circumstancias é

impossivel uma guerra entre a

França e a Allenianlia.

A Suecia tem na sua cama-

« ra uma maioria dc deputados re_

publicanos. Ao rei arrancaram-

lhe o «veto» e reduziram-no a

condicção de um verdadeiro :tu-

thomato. A republica está ali,

pode-se dizer, i'eita.E a Noruega

resistir-;i ao contagio? E o paren-

thesc, uma \'cz aberto nos pai~

zes do norte, não :n'rasiara com-

sigo outras consequencias: em

' relação aos outros paizes visi-

nlios?

Passemos ainda em revista :1

Italia. Ali o movimento republi-

cano é_ verdadeiramente assusta-

dor. Na camara 63 deputados to-

em a palavra a. favor da ideia re-

publicana.

Por toda a parte emfim, se

nota um extraoriiirmrio cnthusi-

, asmo por esta nova. forma de go-

JÍ' osdultinide

acontecimentos de 'Hespanlia

mostraram bem quanto é ephe-

.mera a monarchia entre nós e

quão insignificante é o amor que

lhe consagram os seus defenso-

res «soi-dísant.

Está portanto, posta a ques-

tão. Para os povos latinos, prin-

cipalmente, é a republica uma

questão dc 'vida ou de morto. 1*]

o tempo nos dirá. se fallainos ou

l nãoverdade. '

|

 

Esperemos pois, tranquilla-

 

-Ha algum ínstituidor leigo que proliiba

. os seus educandOS dc ouvir missa e a ex-

i plícação do cathceismn? '

«Ha algum instituidor ecclesiustieo que

a isso os não constranja?

"Defendendo. pois, s institui-ção leiga,do-

tendemos a tolerancia e a liberdade»

E' por estas considerações, sr. presiden-

te, que en detesto, e não posm adinittir que

a educação. o ensino primario. especialmen-

te das meninas, seja eonllando a irmãs de

caridade.

Todos os paes que se csmcram pela edu»

ração de suas filhas, se teem arrependido

de as haverem coniiailo á. direcçào il'essas

mulheres.: mais de um t:m sido obrigado

dar lhes novas mostras, novo cosmo. e

educação social. depois que as relímin d'cs-

ses collcgios rotrogrados, apontados e de

nenhum proveito real.

' 0 sr. Felicio dos Santosz--Isto acontece

l respeilo de todos Os collegios do Rio de Ja-

l neiro.

l U sr. Saldanha Marinho:-Do collegio das

l irmãs de caridade. não sahe uma senhora

l para. a sociedade; sehem apenas uoviças

1 para nonventos. Não salte uma mulher que

se possa distinguir, com a nobre altivez de

uma senhora. .

Todas as educadas por rmãs de ¡carida-

de,sahem, misoravelmente humildes, re-

ceiosss de tudo; e sob a perenno impressão

das penas eternas, sabem fanaticas, e hy-

! por-.ritos, desconñailns de todos e de tudo,

í c sem consciencia de sua propriaimpormn-

| Cla o dignidade, deixando-so facilmente ¡I-

I indir, desde (ue lhe lallarem em nome de

I Deus, no po er da Santa Igreja, e nas pe-

l nas eternas.

g (l sr. Felcio dos SantoswAXão é exacto.

l V. Er.“ dove ir visitar o a-.ollegio.

O sr. Freitas Coutinhoz-Algumas so-

nhnres reagem essa educação.

O st'. Saldanha Marinhozà-Conhoço mui-

l tos paes que teem mmdado educar de nOVo

  

à_ I p Gildodtjdfiiãeo Quim,

'l/ :Ii -.y z., ...--

 

w o ROUBO

s im_ ru do bispo, e que n'esse dia lhe met-

l terem uma trouxa. pela porta dentro.

' Ora não duvidámos, antes temos a

certeza, de que pela poan do citado

convento hajam; entrado e 'saindo mui*

tas (roupas. ' "

A Porem é caso para matutnr as

!obreiros do _senhor não' testemarein

dar pelas traumas que lhe entram em

casal E einen, repetimos! _ d'

Emlim vàmos aos pontos essenciaes

do artigo do papel, porque lhe nchâ-

mos na prosa insossa uma das maiores

Diriamos que o papel regenerador “Dum,- msm-eis_

anda infeliz, se não nus parecesse tolo.

Não ha pouca vergonha que não tie'-

fendn, nem desaforo que não patroci-

ne nem escanilalo que nãoadinittamom-

tanto que lhe não faltam, com a papa..

Poz-se ein campo pelos batoteiros e*

agora arvore-se em campeão atrevido l

das freiras de Jesus.

Lá que empregue os meios d'aran-

jar a vida seja como fôr, admitia-se

um pouco, já que precisa de _ viver;

mas que falte á verdade, isso é

não.

Zangon-se comnosco o papel por

ilizermos um certo numero de verda-

iies zinmrgasá gente da sua grei, e

::she-nos com umas contatos iniciais,

mpmllas cantoras dos escrevinhaidorn:i

que

 

E' verdade que umasenhora saiiiu

do covcnto antes do roubo, mas no

mesmo dia em que elle se fez, e que

se foi hospedar na casa (Vende desappa-

j receram os objectos que depois entra-

ram no convento de Jesus, indiciomuia

to forte de que vinha eniiarregada de

dirigir o negocio. V

iii' falso que a superior-a '(l) do

convento de Jesus houvesse devolvido

os objectos roubados, logo que teveico-

nhecimento Welles. Só o fez quando se

l estava levantando o auto de investigars

ção e quando o administrador docon-

“colhe se preparava para ir clan uma

busca ao cmvento. . .

Portanto- av dita superiom- é cum¡

do Distr-isto que constituem o Sllpllt- v IlÍÍGB'DO filme e 001m) tal se develasr

summo das bellezas lJtterarias il'Avci- '

ro.

Mouse-nos de qnetratámos d'umn

maneira. Innnil/zav-xte, ::romaria e des-

homma umas pobres seu/wma que,

pela sua alude c pela sua posição_ ti'-

nham jus a mais algum respeito.

Francamente não (lemos por isso.

Parece-nos, até, que não falliiinns em

' senhora nenhuma, alem [lá ral/infra

  
l

i béri que ainda era desconhecido.

(lrsrai'i'ada que o orgão do pru-_cu no-

meia. Mas o papel, que não vê. em

sua caso uma pollngatlai alicante do

nariz, que, por isso, esñnurro a L'l iu

passo. o capaz «le ver na casa aiheia

o que o diabo nunca viu nem sonhou.

.~\g..›ra e que sublimes, porque o

diz o papel, que as freiras do conven-

to de Jesus (as ines senhoras que nos

maltratámos) prepararam ahi n'um dia

suas ñlhas, e luetando com enormes dim-

cul-ladcs para extirpnr «io seu espirito os

vícios da educaçio l'i'ailesca que tiveram.

N'esses collegiox chamados religiosos.

se incuto no' animo das crcançns c antes de

qualquer noção de moral. o temor do infer-

no, a obcdiencia ao pa'lre, a crnnra nos

5 milagres, a subservienria @igreja de [io-

ma.

Ensina-se. que :i primeirajirtuile oi o

desapego da familia. ndedicnçao aos altares,

e lmr' o primeiro dever é a confissão Cruz

zum-se muitos aportes.)

Oque se tem pruc'ícado nos enll- gios

euclesiastitms. é hein conhecido-

lembra-se (para e .sr. Cesario Alvim)

do uso do nitro no seminario da Graça?

, t) sr. Felicio dosSaotosz-Não e exacto.

E uma ealumniaairm.; Foi o beri-bcri que

ainda não ora conhecido.

O sr. Saldanha Marinhoz-É o que me

amrmaram em Minas e aqui mesmo achará

V. Ex.“ quem não possa negar essa verda-

de.

O sr. Felicio dos Santos:-V. Ex) tem

razão, porque houve insenSate que levasse

até a questão para a ass'cmbléa provmcial.

O sr. Saldanha Marinhoz-Añlrmo que

o vcuerando sr. D. Antonio, ,soube com

energia fazer desappnreccr d'esse collegio. o

tal mori-Dori. Logo que cessou a causa,

cessaram Os eiieitos.

0 sr. Ruy Barbosa-Não se¡ nada da

uestão vertente; mas ha razão para (ln tu-

o suspeitar-se. -

U sr. Felicio

l'íu escrevi até um folheto 'a este resp

   

sentar no banco dos reus.

' E' -falso que a'cabeça de casal te-

nha entregue os objectos ,espontanea-

mente sem falta de nenhum. Primeiro,

negou terminantemente que os tivesse

em seu poder.

O papel chamo :i cabeça de casal.

uma oral/:a drsoaimda e sem carpericn-

Eta.

Notem, pois, os leitores como a

justiça anda aos tombos Nesta terra.

Para cabeça Lie casal nomeium-se ton-

tos!

E' curiosissimO' que o papel aponte

como uni f'lHSllÚllT'.? a vida do homem,

que lhe don o .sv/'r e o sustentou com

"luslrcl Nos, felizmente, não entende¡

t mos o mesmo. Bem se vê que era o

unico homem intelligente que o orgão

possma.

Minas, e me foi relatada por pessoas insus-

peims. _ _

Por denis-.Es fatigado deixo de entrar em °

outra:: a' ::idcraçñes A materia tem sido

altaurxizu debatida em todos os paizes ci-

vilisadon o :i opinião vencedora tem sido.

e com inaxhna vantagem. a que coudeuma

o ensino o a educaçâo do povo, por irmãs

às caridade e em collegios religiosos. (Apoi-

os).

O que tenho dito, porem, é _sumcieutc

para justílirai' a minha. presente interpella-

ção. E,'pois, concluirei perguntando no go-

verno:

Está disposto a consenlir n'essa prepon-

dornncia de irmãs de caridade dc accordo

com os seus ¡useparavcis socios lazaristas,

no ensino da mocidade?

Está ou não disposto a reagir contra cs-

sas hj'iiritlus instituições?

Está. ou não resolvido a firmar entre nós

o ensino leigo? Y

Pela minha parte tenho desempenhado o

meu dever para com opaiz; resta. que o go-

verno cumpra o seu. «A catia um a sua

respónsahiiidnde- .

Passo ao nono o ultimo ponto da minha.

interpellação.

«Qual n razão pela qualo , vemo tem

.leixado, de tomar conhecimcnp o de ap-

provar_ estatutos do associ' ções catholicas,

quando com tanto, facilida e. approvou as

d'essas irmãs do Coração de Jesus?

U sr. Felicio dos Santas-Devia appro-

vsr; ahi concordo. _ ~ _

Osr. Saldanha' Marinha-É admirava!,

d s Santos:--Foi o 13m- . é mesmo_ espantoso, iã'luacrediuwel o es-

o l crnpulo de que se tem possuido o overno

oi- l para appromr estatutos de socieda es ca'-

lo. Nao houve envenenamento pelo nitro, e “ tiroücas- _

Os in-Inigos das padrus ficaram rerlos da A secretaria do importo' nas suas infor-

verda.e, sem tomar nitro; foram atacados masñcsi “Tuma 9'“ Pmtlenle'sa que dim¡

de bori-hóri.
_

U sr. Saldanha Marinhoz-Conto a hi8*

erl'oneos c i-ogugnautes, _tem szmpre tutor:

mado contra a approvaçaq da taes estatu-

toria como é ella geralmente subida em tos.



o POVO 'DE AVEIRÓ

Mr. Cordier, commandante do Sa-

gittaire, navio franoez surto em Ponta-

Negra intimou os proprietarios e _ge-

rentes das feitoriae casas commercraes

portngnezas estabelecidas n'aquelle si-

B v . ..

_Por este preco valerá a pena o chanceller de ferro falls em pertur- i '-

sermos uma nação independente? nações de paz.

f 'f - li' falso que a imprensa franceza
, v )< , _ . . .

dual o gw““ faça guerra incessante ao vmnhm Pe.

r lo contrario, a esse respeito e d”uma

   

guerras. Belfort'tfnão deteve um exer-

cito.Elvas isolada não pode egualmente

detel-o, e acha-se guardada por _outra

praca- Badajoz. Hoje a artilharia de

    

  

0 rosto é uma sucia de tolos, que

até os seus condemnam sem rebuco e

sem justica. -

E para terminar declarámos que

sustentámos tudo quanto dissemos no

   

  

sitio vareja de lado a lado uma cidade

como Elvas; ha canhões que lançam

projectis a duas leguas de distancia.

Já se ve que o unico obstaculo seria,

segundo dizem, são as fortificações de

Lisboa. Ora como os profanos nada

sabem de semelhantes fortilicações,cau-

tela não tenhamos ali os soldados de

palha da guerra da China, ou as me-

tralhadoras empapeladas da guerra de

1870. _

As armas do nosso exercito são

disparatadas,cada elemento tem o seu

systhema, e tanto o de infanteria co-

mo o de caçadores não presta, porque

não a o mais perfeito, e desde o prin-

cipio do mundo vence sempre o nume-

ro, ou a superioridade do armamento.

Esquecia-me dizer que temos nife-

res graduados para dez annos.

Em contrario doque se pensa, eu

acho isso uma vantagem, porque pos-

suimos officiaes para'a organisacão de

nosos batalhões pupularcs. se hou-

vesscmos de recorrer a esse meio ex-

treino.

Porque é que não teores guardas-

naciouaes, milícias, guardas-moveis ou

emfim um fundo de reserva como car-

ne para canhões, segundo a expressão

dura mas verdadeira de Napoleão i,

que n'este ponto creio eu que é aucto-

ridade?

a Precisamos estar de prevenção, Se

   

     

    

   

   

   

 

   

  

 

   

  

   

 

    

   

   

   

  

  

   

    

   
   

 

  

  

   

   

      

   

 

   

   

   

  

numero passado, que só isso é verda-

deiro e falso o que allirma o Distric-

to e que não temos pena nenhuma de

ver na cadéa a velhinha desvairada e

as senhoras freirinhas de Jesus. Pena

teriamos de ver lá umdesgraçado,qu0

tivesse roubado um bocado de pão

para comer.

Sr. .liilio de Vilhena mande proce-

der a uma syndicancia aos actos do sr.

Cesar de Sá,

Sr. Mendes Leite, V. Eri.l não

cumpre o seu dever e por isso não

cessaremos de gritar:

Abaixo 0 governador civil!

-___.__--

ESPOLlAÇÃO

Mr. Brazza, um tenente da mari-

nha franceza, obedecendo a um vasto

plano colonial da França republicana

veio assentar arraiaes junto da insi-

gnificantissimo, velho, cachetico e tolo

Portugal. Foi bem escolhido este paiz

para levar dois coices. Merece-os de

sobra. Todos os tractados de geogra-

phia nos cmparam ao home-m doe-nte

da Europa, isto é: á'l'urquia. Suppo-

nho que estam concordando em que

r devemos desapparecer da lista das na-

ções independentes.

Affonso XII projecta uma viagem

diplomatica a Allemanha. Quer uma

alliança com Bismarck, o caracol do

Norte, esseiino bicho, que se mette na

casca fortiilcada, quando é preciso, e

assolha os corninhos quando tem en-

sejo. Ora a allianca, que a Hespanha

procura não pode ter senão um fito-

Portugal e Marrocos- as duas as-

pirações dos nossos visinhos o nãopo

de ser planeada senãoácusta daFran-

muito bem.

guarnição portuguesa, que ali estava.

O governador de Angola, chorando de

que os boatos eram falsos.

A magestade africana teve uma

grande alegria, soltou os captivos, deu

um banquete aos odiciaes portuguezes.

e disse-lhes-podem ir em paz, que o

que eu aborreco é o bicho inglez.

Antigamente Affonso d'Albuquer-

que mostrava os pelouros com que o

Rei de Portugal pagava tributos. hoje

contentamo-nos de comer um boi as

sado e de beber aguardente a saude

dos regulos de Guiné,q_ue nos poupam'

A questão do Hohenzollern deu de

si, provocando a guerra franco-alle-

mã, resta-nos ver se a Hespanba com

os fios da sua teia torna a semear a

desconñança e as batalhas.

Entretanto o que faz Portugal?

Qual é o nosso diplomata em Ber-

lim?

E' por ventura algum fino embai-

xador, destes que andam nos segredos

dos deuzes? E' pelo contrario algum

fidalgo de boa-fé destes, que se dei-

xam embair as primeiras patranhas

que lhes contam?

A este respeito navega na escuri-

dão.

0 que sei e que não temos exer-

cito, não temos fortaleízas, não temos

esquadra, e sobretudo não temos di-

nheiro.

Como praças d'armas temos ape-

, nas na fronteira Valença,que e um re-

ducto, e temos Elvas que pola sua pe-

quenez tem a importancia semelhante

a Belfort, a heroica cidade, que capi-

tulou em 1870 com as honras da

i Çá se decolle, como de si dizia

Gambetta prestes a morrer. Vai tudo

pela agua abaixo digo eu em traducção

liberrima.

A França como referi no principio

deste artigopatriotico, scismou uma

noite em augmentar o sen volume, tal

e qual como _a rã da fabula.

Meu dito, meu feito assaltou Ma-

dagascar,despedaçou Tonkin,e acbegou

Brazza á sua sardinha, estabelecendo-

se ao norte do Congo.

A Inglaterra reservou-so o papel

velhaco de nos coarctar os movimen-

tos, da forma que a Africa e de todos,

excepto dos portugnezes.

  

a Constituição nem em um caso, nem em

outro.

O sr. Saldanha Marinhoz-Estou argumen-

tando com a lei existente. V. Ex.' sabe qual

a minha opinião sobre o valor que dou a

Constitulção, a qual conforme os principios

geraes de direito iolitico é nulla.

O sr. Felicio os Santosz-Foino de ouvir

isso, mas ainda ha pouco parecia que pensa-

va o contrario quando Mulan do bcneplacito.

0 sr. Saldanha Marinhoz-Jtcm digo eu

que não tenho podido fazer~me coniprehender

por V. Ex'.

No terreno do direito que no paiz se ol)-

serva, digo ao governo o que essa Constitui-

ção estatua e o que não pode confundir-se

com o pensamento e a Convicçfio que nutro,

do uu essa chamadalei das leis. não tem o

cun e da legitimidade politica, porquanto

apenas outorgada pelo poderpossoal, do rei,

não teve ainda a unica sancçáo que pode ter, o

ue só póde ser dada por constituinte em nome

opovo. -

0 sr. Felicio dos Santosz-Estiiuci

provocar essa declaração.

O sr. Saldanha Marinhoz-Esla minha opi-

nião tem sido tantas vezes e tao francamente

enunciada, n'esta tribuna como na imprensa,

que me admira que V. Ex.l a tome agora por

novidade

Ninguem aqui me ensina a coherencis.

Não necessito de lições para isso, porque

sei cumprir os deveres de minha dignidade;e

creia V_ Ex.? que para mim são por demais

penosos, e sempre difficeis os encai'gos dc dc-

putado, cu'a honra aprecio, masnao sollicitei.

0 sr. olicio dos Santosz-Creio que não

ba insinuaçao.

0 sr. Saldanha Marinho-Não a faço a al-

guem; basta-nie que especialmente om uestão

do principios eu não me affasle nunca os que

professa, disposto como estou a todas as con-

srqoencias.

Continuo no meu empenho:

Osoverno não pode ucm negar, o nom

Os distinctoa cavalheiros que fazem parte

d'aquella secretaria, segundo me parece, le~

lovain o seu respeito a religião do Estado, até

a negação do direito aos catholicos.

0 rir. Felicio dos Santosz-Ahi estou eu

com V. Ex!

O sr. Saldanha Marinhoz-Ainda bem.

Sr. presidente, quando vemos approvados

os tristcso insidiosos estatutos auetorisados

pelos decretos que citei, e a par d'isso, tanto

escrnpulo para permittir que associações ano-

nymas ratiolicas se 'possam constituir nos

termos da legislação geral, e (âue a todos apro-

veita, nlio sei o que julgar o governo do

M7..

p Urna d'essas associações. depois de grande

luota, e de exgotados todos os cmponhos, ob-

teve um decreto, não approvando explicita-

mente os seus estatutos, mas limitando-se a

dizer que-.podia funcciooar *sem odensa das

, leis do Imperio.

t Mas essa nao é a approvação que as leis

| em vigor exigem para dar cxistcoca juridica

j as asswiaçôes anonymas.

i 0 sr. Felicio dos Santos da um ii arte.

0 si. Saldanha Marinhoz--Was . Ex.'

sabe ue ternos a legislação de 4860 que não

consi oia legitima nenhuma associação ano-

nyma sem que sujeito os seus estatutos a apre-

ciaçao do governo o sem que por este sejam

« ellos approVados.

O sr. Felicio dos Santosz-Mas V. Em'

quer a Constituição para o beneplaeito e não

a quer para esse caso que a Constituição não

pennitte.

0 sr. Saldanha Marinhoz-Permítta V.

Ex.- que lhe diga que não entendo o seu

aparte. Trama-se, comprahondámos bem, de

sociedades anou mas, procura as cotholicas, e

quando não se ii hfórma exterior do templov,

e, portanto, comprehendidas na possibilidade

Á da lei do tm, de obterem approvaçso do go.

como. Corn isso não se offende nem a Igreja

nem a Constituição.

O sr. Felicio dos Santos-Eu não quero

muito

   

   

  

   

 

adermecermos degolam-nos e fazem

0 rei de Dahomey constando-lhe

que queriamos ceder S. João .de Aju-

dá aos inglezes, mandou aprismnar a

raiva, mandou lá certificar o rei preto

a vida, mas nos enxovalliam a honra.1

  

   

tio a não mercadejarem e agenciarem.

A nossa suzerauia foi desconhecida;

os nossos compatriotas foram victimas

das arbitrariedades e dos vexames, que

quatro marinheiros francezes lhes dic-

taram.

'Mal da patriat mal da patria que

tão baixo desceu.

Não me dirão para que serve viver-

se vida in lependente se é para assistir

a estes enxovalhos. _

Que diria a republica franceza se

dissessemos em Portugal aos france-

zes aqui estabelecidos que não podiam

commerciar senão aos domingos pres-

crevendu-lhe outras imposições pro-

prias do rei de Sião, mas indignas

d'uma nação culta? Quo diria se llies

prescrevesseinos que lecliassein as lo-

jas, ou lhe eniharacassemos o tranSito

das mercadorias?

Que diria se lhe ameaçassemos os

contraventores com a pena de prisão e

condor-ção a bordo de qualquer chave-

co da esquadra portugueza'?

Provavelmente não diria nada, man-

dava dois genital-ines, um pelo norte

e outro por leste o dois marinheiros

um ao Tejo, e outro ao Douro e cen-

ouistava Portugal.. l

A contar de l7 de junho ultimo

é que data esta SObePblil e azednme.

A troca d'nnias assignaturas reles

que Mr. Cordier vai extorquindo e

impondo aos indígenas, e ao sope d'u-

ma bandeira tricolor pertence a Afri-

ca aos francezes.

Elles fazem o que podem fazer,

nos e que não fazemoso que devemos

por aquella velha regra d'um fidalgo

pobre citado por Pedro José Supplco

no tempo de D. João \',visto que de-

vemos quanto f zemos, e o cheiro da

polvorasabemos ao alho.

No dia '19 de junho João da Silva

Cruz,e Manuel da Cruz e Silva,este ne-

gociante e aquelle gerente da Casa San~

tos e Irmão vendo o risco que coiriam

as suas fazendas das casas do_ interior,

foi reclamar aum posto francez contra

a prisão dos. liiigz-as- do seu trafico.

Em vez de lhes soltarem os intre-

.pretos forang, os queixosos tambem

Prohibiram aos negociantes portu-

guozes que mandassem serventesalem

de 100 metros das suas residencias, e

como a agua, que-se bebe em P-Inta

ngra, se vai buscara uma lagoa de

distancia, e claro que os nossos com-

patriotas hão de beber agua estagnada

e putrida; se não preferirem morrer a

sede. .

Vou concluir, mas juro que rela›

tando estas violencias estou deveras

incommcdado.

Agora deixem-nie perguntar ainda

uma outra vez a- todos os espiritos

nobres, e a todos os coraçoes imper-

territos:

W
____-...__----___-_"

mesmo sophismar como tem _ feito, a appro-

vação dos estatuto¡ das associaçõescatholicas

No § 3.” do art. 27 do decreto n.° ?17H

da 19 de setembro de t860seestatue «em ge-

ral e sem-n a minima dislincção que «as 3550.

ciziçi'ies o ordens religiosas itnprtrarão do gr)-

vrrno auctorisaçdo na forma dos capitulos 9.'

e i3 ° do mesmo decreto..

N'esse capitul«'› 9 ° citado, sujeita-sc as a5-

soriações religiosas :is mesmas formulas de

irrigação, para sua &XlSPntJla juridirica, que

estan prescriptas as anonymas.

Comprehendendo esse decreto de !860 to-

das as asaociações, ou ordens religiosas, não

se limitou, nem distinguiu, a nenhuma profis-

são, não excluiu as de conimunhóes exlranhas

à igreja do Estado E ndo o podia favor, por-

que. permitindo:: todos os cultos, so (“Hill li-

initaçao quanto a forma exterior do templo,

nenhuma associar-,tu dia qualquer seita que se

organise, e que iieces ite de existencia juridi-

Ca no Imperio, quanto a sous interesses eco-

nomicos e administração, pode ser repellida,

pela razao inapplicavel do termos uma relig ão

de Estado.

Como, pois, pode o governo, em relação

:is associações anonymas calbolicas, e sem ex-

plicitanirnlu apprOVar-lllr's os estatutos, dizer

que podem funccionar sem ofTensa dis leis do

iinpcrio, quando assim, e infalllvelmc-nte se

offende a de 1860? Como pode um¡ seriedade

anonyma, n'este casa, funccionar sem estatu-

tos approvados, como pode exercer direitos

ante a 'ustiça publica? ' _

É claro que o governo não tem procedido

regularmente, quando até por simples tes a-

cho e não por decreto. tem repetido esse o a-

vao official, para _sopliismar as approvacóes re-

queridas por sociedades catholicas. _

Não se pode privsrde extstencta legal a

nenhuma associação que queira formar-se;

seria um despotismn inloleravel. . _

E'quando se tino-a de materia religiosa,

oescrupulo do governo' deve caussistir ein

respeitaramplamentc a liberdade de cultos,

  

i.

jornal allemão mais :iiict.u'isado, par.-

  

uha intrrpelliição.

ALLEniANHA

A Gazeta da Alfenitmhti do Norte,

orgão do sr. de Bismarck, publicou

agora um artigo que e vivamente com-

mentado por todos os jornaes da Et,

ropa. Eis a parte mais importante d*es-

se artigo:

«No imperio allemão, só muito ra-

ras vezes e geralmente d°uni modo

pass::geiro e superficial se repara na

guerra incessante que a imprensa fran-

ceza de todos os partidos faz ao visi

nlio sob as formas as mais variadas,

por' motivos os mais diversos, eom 34°

salto de violencia e inconveniencia.

Em razão da frieza com que os al-

lemães encaram a politica, a sua sus-

ceptibilidade nacional pouco se tem re-

sentido até hoje. Ditficilmente compre-

hendem as paixões que se manifestam

por similhante tempestade de insultos

e excitações, a que nenhum orgão da

imprensa franceza se tem sabido exi-

mir.

Iomtudo, de longe em longe, é

talvez opportuno, quando mais não se-

ja senão por amor da paz, resumir a

impressão que esses ataques, repetin~

(lo-se com violencia sempre crescente,

poderão produzir. ' ,

Essa impressão, para todos os oli-

servadores de sangue frio, mesmo em

França, se algum ha ainda n'aquelle

paiz, c que a França, pela violencia

extrema dos apostolos da desforra e

visto o echo que encontram não soon-

tre os seus preprios compatriotas, mas

ainda entre os agitadorcs da Alsacia-

Lorena que partilham as mesmas ide-

as, apparece-nos como o 'unico Esta

do que ameaça constantemente a paz

da Europa.

Ao mesmo tempo que tal se reca-

nhece. chegar-se-ha necessariamente :i

¡envie-ção de que similhante estado de

ci'ius-as não poderá continuar sem coin-

pronietter gravemente a paz, que e o

fiin de todos os homens politicos seri-

os. Porque, quando mais cresce a on-

da das paixões n*aque|les que se não_

cançam de provoiiat nina agitação por:

fida para fins muito dilierentes, mais

difficil e de prever por quanto tempo

ainda elias poderão ser continuadas

nos «'izniilw: da jm; i'li'À'l-Íil'.

Aqui pode-se com propriedade ci-

tar o dictado allemãoz- A* força de

se pintar o .diabo na parede, acabará

por apparecer em pes.<oa.»

Não podemos deixar de chamar a

attençãodos leitores para o inespera-

do do ataque á Franca, por part-3 do

a admiração que lhe cansa o amor

que os francezes outrem pela Alsacia

Lorena e o seu desejo veliemente da

desforra, e para a petulancia com que

que esta' garantida.

Reflicni o governo, aprecie os argumentos

que acabo de produzir. e'cu-npra o seu dever.

f) sr. Felicio dos Santos: -apoindm

0 sr. Saldanha Marinêiot-Tenlio, rr. pre-

sidcnte, desaiiivolvido todos os pontos da ini-

!tinta-nie .sómente ami-mar ao nobre sr.

ministro do importo ea seus ciillegas, que sem

a menor disposição de os incininniodar, nada

tenho feito que não seja em cumprimento do

meu dever.

O que tenho sustentado no desunvolvinien -

to d'estas niti'rpellações, siipponlio quo csld

escriplo na bandeira do pai-lide representado

pelo actual gabinete.

As ideas que tenho em¡ttid-- são de apur. -

do Iib 'iali~iiio, e o gave.“ v lili-ral que as

repellir perdera extremame ite no conceito

publico. '

A colicrencia e a primeira das virtudes

politicas E, pois, devo conlar que as ideas

que tenho siistcntado encontrarão tado a apoio

no actual ministerio e muito posdivamente no

meu nobre e distincto amigo o ministro dos

estrangeiros. (Muito bem).

O sr. Pedro Luiz (miniser de estrangei-

ros):-Agradeço muito a V. E“.

O sr. Saldanha Marinha-Assim, sr. pre-

sidentc, concluirei dirigindo-me ao governo.

Cum re fazer ceSsar a perseguição que os

bispos t in escandalosamente oslenlado con-

tra um grande numero de habitantes do im-

perio, dando execução aos Breves e Bullas não

placitados. (Apoiados).

Cumpre estar alerta, e não consontir no

estabelecimento entre nós di- 'esuitas. lazaris-

tas, ou irmas de caridade. to o esse exorcião

negro, cuja nefasto politica e a da dominaç o

absoluta e perseguição a liberdade. (Apoia-

os).

Cumpre apartar a egreja do estado, o des-

fazer quanto antes esse hybrido cousorcio_quo

só serve para a consolidação do despolismo

do throno e do altar.

 

   

  

     

  

   

   

moderação que muitas vezes nos tem

chegado a espanar.

.' assaz curioso que os allemães

se admiram dos ti-:inceze's acalentarem

a idea da desforra, Votandn uma viva

synipathia ;'is províncias desmembra-

das. Por ventura, queriam que levas-

sem e ainda beijassem 'a mão que lho

bateu? ›

Emtim e celebre que a Gazeta da

Állemmzha do Norte declare que a paz

é 0 lim de todos os homens politicos

sérios. Então nenhuma seriedade tem

o principe de Bismarck, porque é el-J

la e so elle que tem dado lugar com¡

as suas ambições sordidas tis guerras

mais crucntas da ultima metade do

seculo actual. Muito folgamos que o

orgão do lionwm de ferro esteja n'es-

se ponto d'accordo com os democra-

tas europens, para quem o principe

de Bismarck não i'.- mais que um per-

fido estorvo da civilisação.

0 artigo provocante da Gazeta da

Allemaiihu do Norte não podia deixar

de levantar uma indignação geral na

Europa inteira. O velho abutre do'

norte, que se julgava um pouco re-

colhido no seu antro de terezas, :dia

as garras aduncas ii'iim despeito rai-

voso, #uma irrascibilidade nervosa

por vêr a sua rival, que julgara um

dia haver triturado no campo da ba~ --

talha com a força selvagem dos ca-

nhões, erguer-se rica, opulenta e gran-

de á sombra do traballio honrado que

dão a paz e a liberdade. Nem a ne-

vralgia consegriu diminuir o egoísmo-

sordido, aamhição desregrada a crue-

za sem limites do homem de ferro.

O sr. de Bismarck, que entra de

novo em scena com as monstruosida-

des do seu excepclionalissimo caracter

assimellia-se-nos a um baixo usurario

que depois d”:irrancar 'a camisa à sua

victinia espera a occasião apropriada

de lhe arrancar a pelle.

_ 'Tendo-lhe passado um dia pelo es-

pirito a estupenda idéa de reduzir a

sempre sacrificar¡ a sua vida em prol

das grandes causas da civilisação, da

liberdade e do pmgresso, estremeueu,

ao ver-se enganado, como a hyeua fe-

roz apanhada no laço, o principiou a

debater-se n'nm revoltcar de vingan-

._-›.› niesquinlias, em procura do mo-

mento azado para cevar a sua sede

maldita de sangue.

A quelle herpc, uma acepção "tons-

ti'iwsa da nosso natureza um filho

pradigo da. sociedade, que dispõe, em

,in'orcilo das suas paixões da oiro, do

sangue e da naum do mundo; que sa-

r'rs'fi'i'u. nos seus caprichos quanto ha

n'rlle ilc ziirti's sui/Io, de mais nobre c

de mais symprdlu're, na phrase gran-

diosa do maior orador portuguez, não

se pode conformar com os destinos

m

 

Cumpre ir em sor-corro do nobre clero

brasileiro libertando-o das garras (les suissos

do Minuano. (apoiados e não apoiados),

Cniiipro promover a secnlzirisação dos ce-

inllu't'l '5. nunca sophismando a idea, o a bem

d.~ libertar os cada veres das garras dos abu-

lres de lloma. (Apoiados e contestações).

Cumpre apressar a decretação, e pratica

do registro riiil, satisfazendo assnn uma gran-

de ruclaiiinção do paãz. (Apoiados).

_ Cumpre ipianluantvs promover a institui-

çao do casan::-nlo civil, para garantia dapaz

r segurança da familia, reivindicando assim

esse direito incontesiavel do Estado, qdo so

acha usnrpado pela curia Romana o sómente

t'lli sou intciessc.

. Cumpre, lillillmt'nle, cuidar do ensino pu-

bíico, e de uma vez p'ira sempre libertar a nos-

Sl mocidade do obscurantisnio dos padres de

llorna, e dunas prodileclas irmãs de caridade.

Fallando~vos com a consciencia, ainda

uma vez me apraz, n'csla soicmno sessão, re-

petir as palavras do meu nobre amigo

ora sr. _ministro de estran vemos: «Der

testo os jesuítas. ou soh o bure do capnclii-

iiho, ou sob a batína do lazaricta, ou sob a

touca da irmã de caridade'.

Peço desculpa á camara por ter abusado do

sua bondade, e a todos as meus nobres collev

gas afilrmo que, se alguma palavra me esca-

pou menos propria, ou mais energica, não foi

ella nascida da vontade de offonder.

Tenho cumprido o meu dever: cumpra o

governo 0 seu; 6

A CADA UM A SUA RESPONSABILIDADE

Tenho concluido.

(-Muito bem,miiito bem.Appiansos geraes

das galerias. O orador é cumprimentado pelos

srs. ministms da justiça e estrangeiros e por

todos os deputados presentes. .j

FIM

 

farrapos uma nação poderosa, que.



.1*

› o, :POVO DE AVEIRO _

cluido, convocar-se ha com a grande uma grande .catastrophe na praia de ram' promptamente acudir aos opera-

reunlão dos prmctpaes proprietarios Vieira, a 2 leguas de Leiria. Pelas tres rios salvando-os assim d'uma morte

d'esta localidade para se decidir o mo~ horas da tarde virou-saum barco de inevitavet_

do practice de por-em execução este pesca, que levava 28 homens. Parece o primeiro opel-am achu., em

alevantado pensamento. ram seis, e á data das ultimas noti* tratamento dos ferimentos que rece-
Oxalá_ jue não haja demora em le- cias estavam outros em perigode vi- beu, e 'ambos se dão hoje por mij

var por diante oplauo porque ha mui- da. ' felizes em se encontrarem vivos

to pugnamos; a Bairrada, associando- -Bateram-se em duelloá espada, _+__ '

se para ainda_ salvar a maior parte em Cintra, os srs. Visconde de Roho- Augmeutam as queixas contra o

dos seus preciosos .vinhedos. Se, po- redo e Antonio Gyrão. Este ultimo fi- mau serviço dos correios e com elias

rem, continuar _de braços crusados a con levemente ferido. A causa do duel os prejuizos.

esperar que a Iniciativa ofiicial :muda lo foram umas palavras offensivas di- DIZ-DOS um nosso assiguante que

de prompto aos seus males, ver-se-ha rígidas pelo sr. Gyrão ao sr. Viscon- no dia 29 de _julho fora lançada , uma

irremedlêlvellilent? _perdida e tera da' de. carta na estação d'Oliveira d'Azemeis

do a mais triste ideia do seu cuidado _Não ha novidades politicas. Tu- com direcção para a Pampilhosa (sua

pelos proprios 1nteresses,pela sua pro- do anda a passeiar incluindo a Rainha residem-,iai e que só a recehêra ,no dia

pria conservação.. _ ' e os filhos, que a estas horas jáwvteem 7 d“agosto! E n'este mesmo din lança-

,E se a 0091513550 dismcm¡ come' Sllgildo a” PUVO' algumas: centenas de ra na caixa da ambulancia um bilhete

gun' desempenhar-se briosamente' do contos. Deixar correr. postal, e só chegou a Oliveira d'Aze-

seu encargo, isto é, se ella apresentar, -Foi promovido a general de di- meis'no dia 431

como ?de esperar, um_ trabalho em visão o sr. infante D. ' Augusm Seia' Diz tambem ser assignante do Se-

harmonia com as necessmades da ac- tudo pelo onto-r do exercito! Ora ve- cuja, e comum¡ enviou ,'¡quetla redac-

  
8

Coruña, acaba de nos ofíertar um fo-

lheto, nitidamente impresso, contendo

o programina dos festejos que celebrou

hontem, La Sociedade Liceu Brigas¡-

tino, en las festas de la inauguracion

del ferro-carril.

Agradecemos a ofi'erta.

o---*-_-_-

Isto c o cumulo da emundiciel

Dizem de Vizeu, que foi denuncia-

da á respectiva auctoridade uma habita-

ção, aonde havia um deposito de es-

trume, propriamente dito, em fermen-

tação, no segundo andar, e juntoá co-

sinha. ' '

Custa acreditar, mas é verdade.

 

:aiêssos que a fatalidade lh'e traçou.

N'um dos seus impetos 'de selva-

geria atacou a Dinamarca, roubando-

'lhe os ducados de Holstein e Schles-

_ wig contra o direito expresso das gen-

tes. E entretanto a Dinamarca passa

vida prospera e tranquilla sob a égide

de um governo liberal!

Passou por cima da França como

uma maldição do diabo taiando-lhe os

campos, arrasando-lhe as cidades, ma-

. tando-lhe os filhos e impondo-lhe ter-

; rivcis condições de paz. E entretanto

. a França e rica, e poderosa, e feliz a

1 sombra do regimeu democratico que

' ad ptoui

no mesmo tempo aGermania veu-

cedora o corroida por uma violenta

crise economica, por um desequilíbrio

politico assustador, por uma oppres-

. são tyrannica, por uma corrente act¡-

va de emigração que lhe leva a lou-
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Na Ervidoira de Vallega, concelho

de Ovar, acaba de succumbir aos ter-

riveis e perigosos elfeitos da hydro-

phobia um pobre homem, que fora

mordido por um cão.

W*

l

l

l

l
l
 

_nba,que,se hoje lhe cingo a fronte

  

giquasparagen's os melhores dos seus

filhos!

Suprema ironia da sorte!

0 govemo de um só homem é o

governo mais perigoso de todos os go-

vernos, disse algures um grandissimo

espirito.

E* o governo de um so homem

que esta oavando a ruína da Allema-

com uma corOa de louros a só para

amanhã lhe mostrar com maior cruel-

dade os horrores de uma coroa de es-

pinhos.

A Allemanha ha de pagar caro e

bem caro, n'uma opocha proxima, os

egoísmos e conquistas do seu querido

clmnceller. Quando a justiça europeu

lhe invadir o solo, e a vingança dos

povos lhe entrar em casa, então re-

bonhecerá quanto e vil, quanto é tor-

pe, quanto e nefasto esse governo dos

autocratas, dos heroes militares, que

nos eleva, embriagados, ate aos seus

u'um carro de trium hos para de lá

nos precipitar nos in ernos.

Que impressão julgava produzir

na Europa a Gazeta da Allemanha do

Norte com o seu artigo violento con-

tra a França? A do terror? Enganou-

se.

. Não, o que conseguiu foi levantar

contra si um formidavel côro d'indi

gnação. N'esta opocha adeantada que

atravessamos n'este periodo perfeito

de transformações sociaes os povos

não admittem nem toleram que surja

la d'um canto um despota qualquer e

ue diga a uma sociedade de milhões

'almas que se engrandece pelo tra-

balho e pela honra, como o general da

Biblia ao soh- Pará ahi, que quero

passar. i

Essas bravatas seriam n'outro

paiz quichotescas e ridículas; mas quan-

do partem d'um que, como a Allema-

nha, tem coberto aEuropa de destro.

ços e cadaveres irritam-nos, indignam-

nos e unem-nos u'um impulso de ge-

nerosidade para gritar ao criminoso:-

Basta d'insultos e crimes.

Realmente, parece incrivel que no

fim do seculo desenove uma nação,

uma pequena conectividade compara-

tivamente, falte a Europa inteira pelo

modo audaz porque o está fazendo a

Allemanha. .

Ora que se não tie na alliança dos

reis e que não brinque com o fogo.

 

A commissão districtal anti-plin-

loxerica pareceu acordar do seu pro-

fundo lethargo, e reuniu ha poucos

dias para discutir 0 que e preciso fa~

zerem presença da crise que amea

ça os vinhedos da Bairrada.

Na reunião cremos que se tornou

bem frisanto 0 quadro desolador que

espera a Bairrada, se não so tomarem

promptas medidas de tratamento e vi-

gllancia para os seus vinhedos, amea~

çznlos uns c outros já anniquillados

pelos estragos da pbylloxera.

' Assistiram :lsessão os dignos agro-

nomos do districto e oinspector geral

da região do noite e ambos deviam

ter posto bem em relevo o que hão

observado na Bairrada para a com-

¡nissño districtal so oompenctrar mui-

toesoriwda gravidade das circums-

tabelas em que presentemente se en-

contra esta importante zona vinicola.

10, nos' cotista, a commissão

(liam Mregou o seu presidente,

0.35:.,-me de Seabra, de elabo-
| , ' v o . .

roloumd'uma associação de viti-

tenha por-fim defender os

images miudos da Bairrada,e lo-

go' esse trabalho se ache con-

 

tual situação agricula da Bairrada,

na presença da crise que começa a

cimipromettcr a sua primeira industria,

se em lim aassociação dos viticultores

se organisar em boas condições de vi-

da e estabilidade, seraassignalado ser-

   

    

   

   

  

  

conta por todos os que na Bairrada se

interessam pelos engrandecimentosda

I'z't reconhecidamente louvada, a inicia-

tiva da commissão districtal, se ella se

houver de tornar fecunda e efficaz.

_,laram com eloqueuciaz-Elias Garcia,

   

    

    

   

  

   

  
  

  

viço que muito tera de ser tomado em

viticultura local. E, embora tardia, se-

 

CARTAS
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Lisboa 31 de agosto

Re'alisou-se no dia Qt, conforme

estava annunciado, o banquete repu-

blicano para commemo'rar o anniver-

sario da revolução de \18:20. Foi uma

festa ma gnilica que correu sempre com

muita ordeme muito enthusiasmo.

Principiou as 7 e meia horas da

tarde, sendo presidido pelos dois anti-

gos republicanos Francisco Maria de

Sousa Brandão e José Elias Garcia..

Receheram-se adhesões dos jornaes re-

publicanos das provinciasz-Foliut No-

va, Verdade e Povo de Aveiro; o dos -

centros democraticos: Centro republi-

cano de Coimbra, Centro eleitoral re-

publicano de Thamar, Centro eleitoral

.republicano aoeirense.

I Tambem enviaram adhesões, por

não poderem comparecer, os srs. Oli-

veira Marreca, Raphael Bordallo Pi-

nheiro, Jacintho Nunes, Ernesto Lou-

reiro, Manuel d'Arriaga, Silva Lisboa,

Anselmo Xavier, Reis e Sousa etc.

O primeiro brinde foi levantado pe-

lo nosso amigo, o sr. Magalhães Lima,

em nome da Associação Fernandes

Thomaz aos dois presidentes Sousa

Brandão e Elias Garcia. Respondeu

Sousa Brandão,brindaudo o Club Fer-

nandes Thomaz esuccessivamente fal~

Consiglieri Pedroso, Gomes da Silva,

dr. Castello Branco Saraiva, Nunes da

Motta etc.

-Ardeu aute-houtem em Tho-

mar a importantíssima Fabrica de

;tação e tecidos. Foi uma grandissima

desgraça, porque ficaram sem pão al-

gumas centenas de familias que (ella

sustentava. Mais da 500individuos de

âmbos os sexos estavam alii emprega-

os.

A fabrica de Thomar foi fundada

em 4789.' Tinha por motores uma tur-

bina ingleza da força de 100 cavallos

e uma maquina de vapor de alta e bai-

xa preSSão combinada da força de 120

cavallos. Tinha na fiação um abridór,

tres baterias, uma esfarrapadeira, 33

cordas, õ lammadüres, 45 torces rom

1:568 fosos, ft) bancas de fiação com

32600 fusos, 12 ficções com 7:920, 20

dobadouras mechanicas e manuaes, as

reSpectivas enoorretadeiras, caneleiras,

prensas (Perupacotar e as ofiicinas de

tecelagem com 220 teores, 2 prensas

hydraulicas, todas as demais machinas

e apparelhos de tecelagem e tintura-

ria proprios de grande laboração, que

assen'ava n*um capital de 400 contos

tl”:icções e obrigações, e que dava a

producção annual'de 2501300 kilos de

fio, dos quaes empregava 80:000 em

linha e ¡90:000 em pannos crús. sar-

jas, baetilhas e úscados, irem total

de 50:0l'0 peças,consumidas nos mer-

cados do paiz.

Os prejuizos do incendio estão cala

colados em 130a 450 contos. A fa-

brica estava segura em onze compila

nhias no valor de 300 contos, e oedi-

ñcio em 60.

-Antevhontem, deusa tambem'

jam o nosso generalatoz-O famoso

José Paulino,

car-coronel de infantaria 9, e o infante

l). Augusto! E não querem que o

exercito ande para ahi sem disciplina,

sem instrucção e sem ordem.

'imunes e que ñzesse boa 33m '

 

  

  

 

   

  

   

   

   

   

  

   

  

o celeberrimo Santos

Cada vez ha de ”ir a peior.

Y

SUBSCRIPÇÃO

a favor d'um artista diesta cidade,

que se acha impossibilitado de traba-

lhar e sem meios para se poder tractor

da doença que 0 atromenta ha nnntos

annOsl

Qualquer quantia com que se di-

 

gnarem de subscrever será acceite

::Peito rodou-ção.

- anoel Homem Christi) . . . . . . . . 300

Francisco Rodrigues da Graça.. . 300

Antonio Marques d”i\|meida. . . . i 0

Amancio Queiroz . . . . . . 100

Augusto Cardoso de Figueiredo. . 100

Antonio Mourão. . . . . . . . . . . . . 200

Eduardo Fonseca. . . . . . . . . . . .. 200

Fernando Homem Christo. . . . . . 300

Jose Marques d'Almeida . . . . . .. 100

Augusto Marques d'Almeida. . .. 400

Somma 42800

---_+-'_~_

_ No numero oitenta e um do nosso

jornal lembramos á_ meza da. Santa

Casa da Misericordia, ue não fizesse

tolices, que se deixasse epectames nos

ção. Fizemos estas sensatas observa-

ções, por a meza ter resolvido,'na see-

são do dia 12 do mez passado, metter

mais um medico no hoSpital, quando

para isso tivesse receita.

,Pois as nossas observações foram

desatendidas, e lá foi encaixada mais

um medico, do que resulta um“augmen-

to de _805000 reis na deS[ eza d'aquella

casa. ,

E' a tal cousa que já dissemos: fa»

zem economias por 24o¡ lado, para au-

gmemar as despesas pelo outro.

' A falta de eSpaço obriga-nos a re-

tirar para o proximo numero as con-

siderações que dejamos fazer sobre

este assumpto, considerações que teem

por fim esclarecer o publico, e demons-

trar á meza actual a nenhuma neces-

sidade de fazer a nomeação do novo

medico.

Lemhrem-se que o acto que prati-

caram, teve simplesmenwpnr üm uni-

char um amigo e não beniiiciar aquel-

Ie estabelicimeuto de caridade.

V No proximo numero tentaremos, e

creiam que não perdem comademora.

' *a

O sr. Silverio Augusto _Pereira da

Silva, director das obras publicasd'es-

te districto, acaba de ser nomeado pa-

ra fazer parte diuma commissão en-

carregada de examinar os trabalhos da

ponte internacional sobre o rio Mi-

ho.

4-_-

Na freguezia de Esgueira, povos-

ção a um kilometl'o d'esta cidade, den-

se no dia 30 do mez 'passado um laa

mentavel desastre. .

y O trabalhor Antonio de Pinho an-

dava con=truindo~ um muro para se-

gurar uniu barreira no sitio do Areal,

d'aquella l'regnezia, quandr, sem elle

esperanse viu soterradn até á cintura.

Aos grito= do o erario acudiu o tra-

balhador .lose adail, mas quando

principiava a desenterrar o seu com-

panheiro, novamente cahiu o'utra por-'-

ção de areia que deixou o primeiro

completamente seterrado e o segundo

até á cintura. V

Felizmente n'aquelle lugar acha-

vam-se mais trabalhadores que pode-

ção um bilhete postal dando parte da

irregularidade com que recebe aquelle

jornal, accrescendo a falta d'algunsnu-

meros, e pedindo providencias contra

um tão grande desleixo u'um serviço

de inaudita importancia.

irregularmente, visitando-o a maior

  

 

    

   
   

   

   

  

  

 

   

     

   

  

   

  

  

O Paco dewiro, recebe vo tambem

parte das vezes as terças e quartas-

feiras! 0 n.° Sl submergiwse nas on-

das do relaxamento!

Isto não só causa graves damnos,

como c uma vergonha para o paiz, on-

(le o n.° dos empregados é exorhitan-

te. em relação aos cargos a desem-

penharl

Providencias, sr. Guilhermina de

Barros. ,

Cremos que o tempo para as dar

que não lhe escasseia.

-_--o----

0 nosso presadissimo college. sr.

Joaquim Martins de Carvalho, o ¡lera-

no dos jornalistas l'ortuguezes, o h-

beral intrasigente, o obreiro incansa-

vel do progresso, publicou no dia 21'

do anterior agosto, noexcollente jornal

0 Confmbricense, o catalogo de todos

os joruaes que se teem publicado em

Coimbra, desde 1807 até ao presente

anno.

E' um primoroso e magnifico tra-

balho, revellando uma admiravel in-

vestigação propria do notavel talento

do nosso honrado amigo.

O insigne jornalista oEerece'u oseu

'âpreciadissimo trabalho á imprensa

portugueza. _

Da nossa parte enviamos ao esti-

madissimo college o nosso mais pro-

fundo e enthusiasti o agradecimento.

-_+--

Todos os dias surgem queixas con-

tra o deploravel serviço dos correios

no nossopaiz.

E' vergonhoso tal serviço na esta-

ção d'Espinho, uma praia que occupa

o logar d'honra no nosso pniz.

Nos annos anteriores haviam n”a-

quella importantíssima praia: distribui-

dores e um empregado na estação te-

legrapho-postal e mais um' empregado

para attender às necessidades mais ur-

gentes dos dois serviços.

Pois este_ anno, consta-nos de fon-

te limpa que os proprios banhistas é

que tinham de irao correio procurar a

a sua correspondencia! . í

E, chegados alli, se o chefe da es-

tação ou director estava dando atten-

ção ao telegraplio, tinham de esperar

que acabasse um serviço, para darem

andamento ao outro!

0 que faz o sr. Guilhermino de

Barros que não providenceia rapida-

mente? . i

0 povo paga tudo, e 'então quem

paga tem o direito de mandar. E nos

limitamo-nos cortezineute a pedir um

serviço que é d'urgente necessidade.

Segundo nos dizem foi muito li-

songeiro oacolhimento que teve a (Iom-

missão dos Bombeiros Voluntarios

d*Aveiro, nas festas dos seus collegas

do Porto.

0 Diario Papzilqr, jornal monar-

chico, diz o seguinte:

«O'governo do paiz _tornou-

se pinhal * de_ Azambuja. dem

pleno conhecimento e,eompleta

annueneia. do sr. D. Luiz I.)

Em vista do que se acaba de ler,

nos vamos tirar licença para usar ha»

oamarte, afim de dedendermos' as nos-

sas vidas e propriedades!

'Para os grandes males, grandes_

remedios. ' ^

- --_-.ü-----.'.
r

O nosso collcgn Liceu Bragantino,

jornal baspanhol que se publica em v

chico.

Em Villa do Conde lia crise de

trabalho para algumas classes de ope-

rarios.

0 melhor e esses infelizes emigra-

rem para o cemiterio brazilelro, para

não morrerem de fome.

Em Portugal é. o remedio que se -

applica, quando 'as classes operarias se

veem a braços com a miserta.

E viva o excelso governo monar-

...-_--4;.À M..

São .100 os eungrados hespanhoes

internados em França. _

O comité dos jornalistas republi-

canos resolveu procurar trabalho para ,

aquelles mallogrados patriotas.

-----o------ v

O administrador do concelho de

Condeixa, o sr. dr. Pedro Augusto da

Silva Ferrão, eSpancou, barbaramente,

no cartorio publico do nadas d'aquella

villa. o lisoal do real d”:igua domesmo

concelho, fazendo-lhe ferimentos que

constam já de dois exames feitos ao

aggredido. 0 fiscal quando foi espace

cado, andava no exercicio das suas

l'uncções.

Que autoridade, e que exemplos de

moralidadel _ _

N'este infeliz paiz esta tudo po-

dre.
l

Dizem-nos de Lisboa', que desap-

parecen no dia 3! o sr. Arthur da

Fonseca, empregado no caminho de

ferro de Salamanca, depois de ter re»

cebido por ordem do sr. engenheiro

Varenue a quantia de 4:8005000

reis do banco de Portugal. _q .

O, sr. Ministro da Justiça, está pre-

parando um projectode dotação do

clero, que tenciona apresentar ao par_-

lamentu. › _ g

0 que não sahirá d'aquelle cere-

bro jesuitico de qu'em o valido Fontes

dispõe a seu talantel

.---*-
---

Foi capturado em Lisboa, no dia

30 do mez proximo passado, às 7 ho-\\

ras da manhã, pelo policia Vasconcel-

los, o estudante João Ferreira dos Reis

Junior, de Fermeutellos que na

noute, de sexta-feira, pela i hora

matou. com um tiro Manuel Moa

deiro, jornaleiro. O'tiro fo¡ _dado por ._

engano, por quanto o assassmado era

amigo do estudante.

O crime deu-se no Caneira, fregue-

zia de Fermentellos, concelho d'Oltveii

ra de Bairro. Fernando Reis vigiava

uma agua de seu pae que por vezes

lhe haviam desviado para ir regar uns

arrozaesi Reis ouviu patinar na agua

e suppondo serem os desviadores, dou

um tiro ao acaso, .de pontaria baixa

para ferir o individuo nas pernas. 0

pobre Modoiro recebeu a carga. em

cheio na cabeca e peito, Ao sentir-se

ferido exclamon:- Ai_ que me mata-

ram. Sou o Manuel Modeiro, e calnu

morto. v _ .

Reis Junior quando isto ouviu cor-

reu para o logar, acompanhado por

um guarda, que tambem tinha dispaa

rado a 'arma ao acaso. _ ,

' Quando chegaram ao pe do des-

graçado e o quiseram levantar era ol-

ie já cadaver. l

0 assassinado era homem _dean a

!15 anuos, casado e com tres olhos.

Reis foi a casa desesperado, por-

que alem de tudo era amigo do infej

liz que, involuntariamente,
tinha_tnor-

to;_(_lespediu-se da 'familia e seguiu pa-

ra Mogofores, ondetomou o caminho

de ferro, seguindo para lisboa. Fo:

hospedar-se na rua das Canastrns, n. .

l, sob o nome de incitem; baltimore

da Cruz, aonde i'oi ,preze pela porem.-

, ...n-_
M
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PÂ¡Aa 0 MONUMEMWQMV ' r \ (TM WW) . 9- chamaram- do THEATRO 'Í

. ESTE“” '_ l O! o " N - ' - AYEIRENSE, que; se acha João Antonio da Graça, acaba do' “~

a ›. - ~ r .i '-7¡ _ * _c' USTlcos ' _ aberto todos os diaS, das 3 receberumgrandesortigodebalões ve- s

Transporte. ' 3515626 ' DE? A ' I horHSdía ¡argo- atêiám'ãía "onto, nezianos, assim como uma grande col- _

. _ x; A .v _ ~ , ~ i . r. h i .- z-c enconram-se: venta, aem e outras lecção de l›andeiras,as quaes alu rt

àíãeiãâzloagãgédãe .. tatuagem::?inaprãsgãfocgonfàrãtrftã ?186 bebldas excellemes, “mms do .Pomr 901' PFGÇQS muito (Simulados. gn

Francisco Antonio Sergio... .. 500 autor. ' _ eegfenlãgãfàlsash sgnggtaestãã &álgãtgí'ae . r O mesmo ”madame se encarn- __

José ,Augusto1C._hIergulgão.. POR , Preço 300 réus Efopriedade que fm. do falecido sr' ga da collocação deilluminação nos s

Fr ' Mi nel (a Encarnado. .. . i ° arraiaes assim como adornamen: ›

Joãt degMello'Saraiva . . . . . .. 254000 _ EBCIÚMNN'CHATRIAN Ja está a venda nas rineiaes marque¡ dc cam"” Mem”“ _Ç tos (1012033. ' l ' ' !-
v- - p F~ Tem tambem a venda tabacos

Antonio da Cruz . . . . . . . . . . .. 143000 « . - - livrarias do Porto, Lisboa e provm- .' . , ' ,. › S . I.
. , . . . › Obra Premiada Pela Academia . das principaes fabmas. doce e outros Aveiro, Rua -de Jose Estevão n. ._

Amon“) Mamã“) 50mm”” 400 Franceza-Um l-'asci'ulo Semanal de “as“ 't' ' P C nl 2

Manuel (105 Sammy”“ 0 t L L Qualquerrequísição de exemplares, WEB-(05'
. i' folhas de 8 paoinase duas gravuras

~ . . . . . .. 00:.:
“mao '1059 ' ' ' ' ' ' ' ' ' $200 .oO reis- Assuma-se no escriptorio da

 

Maria do Catharino . . . . . . . . . F 7 7 ,_ , , r

. . , impreza de Romances Illustrados rua

JWQWm d° Amaral “uma" da Fabrica, 66- Porto, e em todas

_24.

deverá ser feita a empreza da Biblio- ¡ l , . e A_

teca Romantica Portuense, rua 'de San- . > › , _ _-Á,

to Ildefonso :tim-Porto. A
a l v

NO PRELO . . .

Album Artístico-Listerano B1-Mensal

m - ESPECIALMENTE DEDICADODÁS SEllllüllllS

' INQUISIÇÀO l

POEMA lNlilÂllTO

Manuel Garrmha . . . . . . . . . .. as livrarias e Kiosques.

.t Acceitam-se correspondentes nas

80mm“ 858“)8go diversas terras (lo reino.

”WHÍHDÁÊÊÍ;
\ Ourivesaria Manu-

 

....__._..__._..

Hoje domingo, 'à de setembro,

realisa-ise em Lisbóa, a sessão inaugu-

ral do Club ,José Estevão, benemerita

associação, com sede na rua dos Cardaes

' de" Jesus, 27. Promette ser uma festa

esplendida. A casa a ;magnitica e es-

OS' RATOS

 

paçosa; Foram feitos cogvites a mãos f t
DE v

os 'ornaes, centros e ora ores repu 1- v r › ,DEU P( RTUGUEZ _ v .

canos. Nos íntervallos de cada discurso ac o a DU JL J ALBERTO BESSA _ALMRIM ”MEN“.

um “Chest” mm** uma Pcça - . - - ANTONIO 56123.10 ou CASTRO _ _

de musica. 'Por essad ocasião será H' RUA DAS BARCAS 46 P m ' DIRECTOR «ensure

inaugurado o retrato e Jose Este- Avggng R' aACIADD _ _

::e 333% , _ CAMILLO GaãgiâLLÓ BRANC l _ * r

,05:8 *' a, b J e E, ,~ 1 . Jose Eduardo Mourao ronTo - ~ p»

que o u os 5mm' pe Ob -› --__ FIlNEQTU (imunes-Fomos (mcmmm'oamtw mo)

' rtantes elementos, que conta no _WOAÍERELO .* * - ' 4 _ . - I - A .- - . i

::gain e pela força de vontade de que ~ L1“ *79113913 em Papel 0h“ mais

elles dispõem, promette ser das asso- e WP“ em““ “0- PORTO PRU“NUM BRAZIL

 

Anno . . . . . . . . '15000, Anno . . . . . . . . 45200. Anno . . . . . . . . >

_l- í Semestre.. . . . 5501 Semestre. . . .. com Semestre. . . . . '115800 A ,

o l o '.

O CORPO HUMANO

Edição Illustrada

Esta obra, illustrada com M GRA-

VIJRAS elucidativas do texto, prece-

dida d'uma gravura colorida repre-

sentando a circulação do sangue (pul-

mões, artorias e veias) e impressa em

MAGNIFICO PAPEL, formará um gros-

so volume in-8.° de 400 paginas, pou-

co mais ou menos.

ciaç'oes democraticas mais prosperas e

mais fecunda em resultados.

Esta sessão será presidida pelo nosso

college sr. Magalhães Lima. .

E digam ainda que o partido repu-

blicano não se desenvolve e não vae

de dia para dia angariando maior nu-

mero de proselytos.

O Cl'u'b Jose Estevão, sito na fre-

guezia das Mercês, está ,destinado a

prestar importantes serviços' ao nosso

partido no circulo 97;'

. Sae brevemente o primeiro numero.

' t _ _L Bombom-se assignaturas no escriptorio (la empreza na rua de Santo Ill.)

A“MAIS'IMPORTANTE LOMPAhHu defonso n.° 394-Porto, e nas principaes livrarias do paiz. I v '

 

DO MUNDO . Assigna-se em Àveiro, na redacção (Peste jornal.__

. l

GRANDE NOVIDADE “ ille_mUlW-É
. ~ DE .

,J , ,ACOMPAMHAFABRIL JOAO AUGUSTO DE SOUZA

::gãál-ãâmzãgàãgwws' cus_ a _ ' 4----La.rg'0 da Apresentação-"'64 ,-

O prospecto e remettido a Quem _ 7 '. EM.

o pedir a !apresenta ao publico um magnifico sor- l ' @y
ERNESTO CIIARDRON, EDITOR , , _

_ tido das suas excellentes e mais moder-

nas

. r Afim de facilitarmos a acquisição

__ Em Chaves começou a publicar-se d'estaexcellente publicação, resolve-

um novo jornal. intitulado-Flacieme.

ProSpera fortuna e longa existen-

cia e ogpe _dese'lamos ao collega.

Foi já publicada em Napoles ore-

lação official das victimas do terremo-

' to de Ischia.

, - Por elle se vê que morreram em

Casamiccíola 1:992 pessoas; '343 em

Forio e '438 em Lngano, o que dá um

total de2zlt-'i3 pessoas;

Entre as vict'imas de Casamicciola

acham-Se uns 4:000 estrangeiros.

Está-se já tratando de reconstruir

__._

PORTO

_VENDÊNFÊÊ_
Duas commodas de nogueira preta

de raiz, com pedras da marmore hran-

Nesta officina- fazem-se portões, grades;

laretorios, fogões, e camas' de preço _de reis g_

@999. assem- N Ç

Fabrica, de Bolacha 'e Biscoutos
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as casas derrocadas, Sendo' as novas 00- , _ ._ '9: magnata».

construcções na maior parte, de ma- E 'l mais 130mm e ml?“mr que se m :à AUGUSTO DA. SILVA TEIXEIRA

deira e de i'm-0,419 fôrma a ficarem pode encontrar em_ nogueira preta . coxvmro ps ESTRELLA'

mais leves. Quem as desejar vêr e comprar, MME“ \

--_-›-_-- pode dirigir-se á o , ; p ç Ã _ _3 v

EXPEDIENTE BULAGIIA K '_ Discouros ' '

r 't _ [Lu . _ 'l . o

-Aos nossos estimaveis 3,351- 0-Rua dArlfandega 6 D. Luíz. . . . . . . 2:10 rs. Limao tl!? .' . . .› . .220 rs.

4 ;nantes rogamos o obzequio de Franceza i.“ . . . . :ao n i n 2;“ . . . _ . 2-10. ›

mandarem satisfaser a ímpor- NO PRELO | n a.“ . . . . :gw n Canon-al.“ . . . . . 220 ›

tanoia das suas assignaturas, ' Agua e Salqlfl. . . . p l» _ I e.“ A . . . . . p é'

o ue e india ensave1 ama, » v» -.n . . . . t.: « a «JRCHHUS . .. . . ;a ~

regularidade epbo'a. admiãistra'- musa' Velha' LANÇADEIHA Leve . . . . . . . 210 n Suissos . . . . . . _ !1,00 › Í

ão do nosso jornal. P011 'forrada . . . - . . 2240 r Belgas . . . . 320 ›

ç E' nneza, que esparamos me. Y _ !tequila 1." . ' . - .' . 360 iv Pacienrias e Marialvas 400 D

recer e com que contamos, FRANCISCO FALHA r , _ . › 2.“ . . . . _. "31.30 n Linguas ale gato . . . !100 n

A'quellesque Jasatisñzeram . . * Ecs“ a .mmluçuo mil“ 00mm““ » 3.“ . . . . . 220 » ' l'uütos amemloa l.a . 360 ›

.ao nosso pedido agradecemos Um volume em papel chqmms ety- que tem havrdo nas machines de cus- Em.“ dote _ _ _ _ _ “O » - p ,, J, 9h, _ \ 320 ,

_______._______ ' po elzeviriano. turaõ trabalho fact! e perfeito. _ . Ammns a_ . _ _ _ _ _360 ,,Ó amena . . _. _ _ . _ 220 ,

Omovimentodosdoentes no IIos ital . PORTO . FESPM“) O mms e astlco QO 'Pão -Ló . . . . . Limão - . . . . . . 240 ›

da Sama Casa da Misericordia dgsta ERMSTO CHA“DRON›EDITOR mms perfem' ' . Deliciosas -- . . . . _320 n .
cidade, durante o me¡ magos“: nado _1_2_ y O Para se convencerem .da vendade » em fatia torrado Estrenas _ _ _ _ _ _ mo ,

Iói o seguinte: , NOlteS Romantlcas “me És 'mas aba”” "14mm“ Onde Pemzinhos . . . . . 360 n Coroas a Camões . . 320 r

«r se darao todos os esclarecimentos, Primores _ _ _ O _ 400 , Marquinlms _ _ _ _320 , A

Existiam em 3¡ de julho““ M E :m @gíãans LNSIBO GRAUS! LONLLRTO Bolo inglez, duzia . . 200 n . Pauperiose Bisc. Porto 220) .

Entraramduranteo mez lindo. 8 ' ° " 500 reis gamers:: 2510, O!, cento a N. B.-'-Os- preços acima. men::;ona.dos não temdesconto.

- Sahiram curados . . . . - . 2 18:-LlSBOA,RUAI)A “uma“ (“nham ' p- r _M A N

Ficaram BXÍSÊÍDÚO . . . . . ._. . . . 20 . _ .. CUIDÀDO COM AS IMITAÇÕES c M D \S

Nao houve nenhum fallecnmento. 0 Rel do Cnme w i

_Os princípaes generos alimentícios

regulam no nosso mercado por os

segumtes preços:

corriam riaait snaaa' Messageries Marítimos

75, Rua de Jose Estevão, 79

Pegada ao Edificio da caixa Economica

. LURO VELÓCE dr C.“

_ Grande Romance dc'costumes con-

Trlgo gallego 20 litros ' 900 t3mporaneos,cnja acção principal se pas-

 

  

:: tremez .. . . . . .. x 800 sa em Portugal e Brazil por A o (8)

a de foraáá . . . . a - 1050 , C. BONHEUR , _ _

Milho branco terra' q * 800 illustrado com marrniñcas gravuras de- ' -

a_ ::mamilo . . . . .. c . 780 sonhos framiezesf 52: Largada Praça› 53 l -' ' ' *' *' ' A › ° ,

FeijãolarangeIrOQO litros !000 oO rs. cada semana a folhas ou AR -. A Empmm ,omotml por contraem mm a dnacomrmm flame?, › . . .da ml_-

« branco . . . . . . 'u 8404 !t e uma estampa em tOLlU 0 putz. gniñcus paquetes rancezeg a sahirem de l.isboa:_»--0REL\'()QLE em B ile se ' t- uco, :

a amarello . . . . . . a: w 85,0 w Brindes :ICS srs. angariadores de Bahia', BÍOfIB Janeiro. Montevideu'e Buenos Ayres. SENEGAL'em 23 den -w : mm_

_ «c vermelho . . . . . c 700 6 até '40 assignaturas. V N. B. EmEs'pinho vende-setambem me"? ::21036 :311350, treine-.videira quxznsítz'rã: @my 'ip 2_ ' A; AM.

K “Falado - . - - . - -. a 700 BRiNDE ÂSORTE na casa de Carlos Evaristo' Felix da meu ge Em *55? “ “mm“um. "~ _ ' “5' '3 “ " " .aa '
~ _ 1 v _a - .V - ANEIRO, \ enria (.onlial. com ¡AULO DE SOUSA PEBEÍRA_ . -.

a preto . . . . . . . .. a V 601 UMA INSCRIPÇAO DE' '1009000 . Costa. “Égua [ug 10315; ESTEvAm-..so ' - '- - f e -

3.3: 'l

- _ a l . «55. !MMJ.-.4'm(m ;buMm n. ...m J.“ç'hhn a v ' K x M?  


