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Aveiro

GUERRA SEM TREGUllS

Não nos enganavamos quando

suppunhamos 'que o filho do mor-

gado da Ulíveírinha era o perlido

e traiçoeiro caracter que foi em

toda a sua vida. lúnganamo-ims,

sim, mas foi quando suppozamos

que esse homem, esse indígno

que corre, de braco dado, o paíz

com o infamíssímo canalha que

lhe chamou ladrão. que lhe cha-

mou vendido, que o accusou

de ter batido em seu proprio

pac, seria capaz d'un¡ momento

de lealdade e de brio. Sincera-

mente o confessàmos: enganamo-

nos, e enganamo-nos deveras,

n'esse momento!

Foi com o maior espírito de

concordia que encetamos esta

questão. Era uma questão de lí-

berdade, e nós nunca rei-.names,

nem hesitâmos, quando se atten-

ta contra as regalias do povo.

Era uma questão de honra, e a

honra foi sempre o norte da nos-

sa conducta politica e da nossa

conducta particular. Não podía-

mos recuar, nem recuariamos cm-

bora nos levantassem a forca na

frente.

Porém, como todos os espíri-

tos crentes, como todos aquelles

que se convencem d'um grande

ideal ou d'urn grande princípio,

- fomos conciliadores e pacificos

ao começar. Viemos com pala-

vras de fraternidade. Agitamos o

facho da concordia e paz. Fala-

mos em nome do amor, em nome

da familia, em nome das tradi-

cçõea gloriosas d'esta terra il-

lustre.

Baldado empenho! Os bíltres

riram-se do que suppunham 'a

nossa fraqueza! Os biltres olha-

ram com desdem para os nossos

.appellos de conciliação! Os bil-

trcs julgavam-se omnipotentes

nas suas patífarías c trocaram da

nossa ingenuidade!

lnsignificantes, miseraveis e

reles insignificantes! Os aconte-

cimentos provaram de mais a nul-

lidade e chateza dJesses petulan-

tes alvares e repugnantes.

Fomos sercnos e generosos ao

príncipíar, e uma coisa o outra

¡desejavamos so-lo ao terminar.

Ficava, é certo. incompleta a bio-

graphia escandalosissima da com-

panhia dos malandros. Mas as ir-

mãs da caridade estavam fora de

Aveiro, mas Manuel Firmino de

Almeida Maia depunha o bastão

do poder e por ahi terminava o

' nosso encargo.

Enganamo-nos pela ultima vez.

A ínsígnílicancía e a petulancía

dos grandes malandros é muito

maior do que se podia esperar.

Conheceram-nos o caracter, a re-

solução em cinco mezes de com-

bates terriveis, e suppõem ainda

que poderemos cançar ou fraque-

jar no caminho. Viram a nossa

energia inabalavel e firme, que

tudo arrosla e nada recaía, e che-

gam, parece, a imaginar, que te-

rão a habilidade de nos prender

ou inutilisar.

São uns asues, São puramen-

 

te uns asnos. Uns asnos de. que

temos tcdio, de que temos nojo.

(Join :i dill'erem;a de que uns fo-

gem do sapo, julgando a melhor

manu-ira d'cvítar o tcdio, outros

esmagarn o animal asquerOso pa-

ra ficarem do vn-z livres da sua

presenca repugnante. Nós segui-

mos este ultimo proceSso. A ví-

bora mata-se, não se foge della.

0 sapo esmaga-sc; não se deixa

no caminho a horrorisar os ou-

tros que passam.

Nos vamos triturar a cabeça

d'estes bandidos, embora nos de

vontade de rir a presumpção ba-

Iot'a de que se possuiram nos ul-

timos días. Nos vamos dar-lhe o

golpe de graça, rachando-lhe ao

meio o avariado e tolo bcstunto.

Descauçae, ó biltres, que nós

nunca promettemos, ja 0 sabeis,

aquillo que não sabemos ou não

podemos cumprir. Descançae, la-

drões, descancae malandros as-

querosos e vis, que em poucos

dias vos cortaremos a chicote a

cara dcslavada e pulha.

Ha dias, Zé Forqueta nojento

ínvestía com um nosso amigo

que e official do exercito. Ate

aqui desceu a íufarnia d'aquelle

caracter! E fala em covardías,

aquelle latrinarío, aquclla rata de

sentina publica, aquelle :utente

de prostitutas, a qucm nos temos

dicto as coisas mais alfrontosas e

mais crueis que se podem dizer

a um homem, sem que o fraltíi-

queíro das meretrizes lidalgas que

pnllulam ahi, tivesse um boi-.ado

de brio para procurar o jornalista

que lhe enlameava 0 rosto com a

lama mais t'etida dos despejos do

publico. Fala em covardias, aquel-

le Iriiseravcl que só se atreve a

tocar no nome d'esse official do

exercito depois de ter pedido ao

ministro da guerra que o tenha

em Lisboa seguro e preso! Esse

alcovíteiro nojento dos padres,

que não teve a coragem de dizer

a minima palavra d'esse ol'licial

emquanto esse official residín em

Aveiro. Esse seductor miseravel

das proprias mulheres de sua fa-

mília, das mulheres que lhe: dc-

ram como herança sagrada a bei-

ra d'um tumulo, das mulheres

que um moríbundo illustre, de

quem o grande ladrão dizia

amigo íntimo e particular, con-

fiou ao seu cavalheirismo e a sua

guarda, esse malandro que, sup-

pondo, como elle mesmo confes-

sa, ser esse official do exercito o

auctor dos artigos em que lhe

deixavam as ulcoras syphiliticas

expostas as vaias do publico, pas-

sava junto d'elle supportando-lhe

humilde o riso desprezível que

lhe lançava, para só hoje se lem-

brar de erguer os olhos covardes

para 0 seu nome, quando o sup-

põe seguro e manietado cincoen-

ta leguas distante d'aquí.

E's um sapo, ladrão! Tu que

appellas para os tribunaes, por-

que sabesque os tribunaes não

admittem provas das accusaçoes

formuladas! Tu, que vaes pedir

vingança aos esbirros do largo da

cadeia, que fazem o que tu man-

das e o que tu podes, sem cora-

gem de liquidar essas questões

como as liquidam todos os jorna-

listas do mundo. Pois descança.

Não tens a estas horas, apezar

de todas as tuas :supposicões,

AN ASSIGNATI'BAQ DEVE!! Sã“ PAGA“ ADIJN'EX'AIPAN

uma espada mettída pelas gnu-ella.:

abaixo, porque, além d'un] Intri-

uario sem ituplltnçài) depois do

tudo quanto se tom dicto do ti

na imprensa, não tomas a res-

ponsabilidade de coisa nenhuma. I

E's a Verdadeira rata do sentína'

publica, que só deita a cabeça do

fora quando se julga segura e só.

Mas-v, ouve bem, n'cssa cara alvar

receberas os oscar-ros que mere-

ce a tua sujidade de t'raldiqueiro

de prostitutas fidalgas. na primei-

ra occasião adequada. Ou em Lis-

boa, ou no Porto, ou no inferno.

Esse official quer couhorcr e quer

experimentar a tua valentia em

qualqíler occasíão que te encon-

tre. Estamos auctorisados a de-

clara-I'o, e tu ja sabes, Jose Eduar-

do d'Ahneida Vilhena, como nós

declaramos as coisas. Confia em

nós, que não confias mal.

Mas não fica por aqui a inso-

lencia vil da clericalha, de que

Jose Eduardo d'Almeída Vilhena

e instrumento abjecto e porco. A

sentiria da Vera Cruz trouxe a lu-

me no dia 13 do corrente um pro-

testo curiosissimo, onde cincoen-

ta masmarros cospem a liberda-

de e as regalias nacionaes da ma-

neira mais atrevida e descarada

que talvez sc tenha visto nos ul-

timOs tempos. Ainda bem. Ainda

bcm para que todos vejam que o

clero e o _iesuitismo e o jesnitís-

mo ó o clero. Ainda bem, senão

para que mudem de rumo, ao

menos para licção d'esses falsos

democratas, que pretendem ser-

vir a democracia separando o _ie-

suitismo do clero, quando não

fazem senão prejudica-Va e com-

pronnztte-l'a com a sua ignoran-

cia, os seus erros e as suas aguas

mornas. Da inutilidade das suas

aguas mornas tiveram uma prova

clara no ultimo movimento contra

a reacção, que se perdeu em toda

a parte onde cllcs chegaram e que

só se manteve e só triumphou

Onde a guerra foi sustentada com

toda :1 energia e com toda a vio-

lencia, não contra o jesuítismo

mas contra o clcricalismo, mas

contra a sur-.ía clerícal, que, ou

vista bntina ou vista farda de je-

suíta, toda ella conspira contra a

civilisaçào, contra a patria e con-

tra a liberdade. Da sua ignorancia

e dos seus erros, tambem tiveram

a prova no movimento de Aveiro,

porque se viu como a padralha-

da so associou por inteiro á cons-

piração índccentissima e torpe

contra a honra d'esta terrae con-

tra o nome (le Jose Estevão, ja

assignaudo a representação a fa-

vor das irmãs da caridade, já di-

rigindo hoje, ao jesuíta mor do

bispo dc Coimbra, esse protesto,

ridículo sim, mas altamente si-

gnificativo e elucidatívo. Um pro-

testo, onde levam o ridículo e a

pouca vergonha até nos accnsar

de combater as irmãs da carida-

dc com alciues ccalumnfas tor-pes,

quando um dos signatarios e

aquelle retinadíssimo malandro

que passava com elias ho-

ras o horas, dc dia e de uol-

tc, no nosso hospital. Quando

em suppleínentos successivos e

continuados, não com palavras,

mas com factos incontes-

tavcle c lnconteataaos, com
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factos :milhcuüros c mim¡-

c'ñosmnrntc referidos, nos

Innstrz'uuos u que M'an u o «gnu

valiam essas nudhuros. Quando o

povo tem no r-xi-n'plo ola filha de.

Antonio Augusto (joelho de '.\ln-

galhaes. e nas Outras edur'audas

li01'1.tl.l\'“'lii()tl" Sai_ que fugiram

abandrmrmdo suas maus e despre-

zando seus paes. a prova mani-

festa da bondade. dia pureza c

da excellcucla das .santas mu-

lilcrca. Quando o povo, hasta

olhar para o coío infame que se

ostenta em llhavo, para saber o

que se passa 1a dentro c d”ahi

concluir que se ha alguma col-

sa contra a religião e contra

Deus, são esses corações do

tigre que andam polluindo pelo

mundo os mais nobres sentimen-

tos da mulher; são esses padres

lutamos que as defendem, esses

umsmarros iudlgnos, que vi-

vendo de levar a prostituição ao

seio das familias, nos veem falar

em moralidade e em dignidade.

São uns vis, qua vendo-se re-

pellidos pelo povo honesto e bom,

julgam ainda lançar-lhe poeira nos

olhos com palavrões de mentira,

com protestos hypocritas, em no-

me de Deus, que os amaldlçôa

como monturos de vícios, e em

nome da religião. que deshou-

ram e cospcm a cada lus-

tante.

A falar-nos em piedade christã,

o padre Ferreira! Os parochianos

da Vera Cruz que digam da pie-

dade d'esse bandido.

A falar-nos em -vencrandas ins-

tituições de educação moral e rc-

ligiosa, o padre Manuel Rodrigues

Branco! Que digam da educação

moral e religiosa d'cssc grau-

alc miscravcl as pobres rrean-

ças c as trlstcs mulheres

que elle tem scaluzldoe (les-

lmnrado. O miseratel, que ate

em varredor sc dislarçava ele

noite, para lcvarmomo um gran-

de ladrão, a ¡lcshonra e a

lufamia ao seio das familias

desprevonidas e incnutns.

A falarem-nos em ímmoralida-

do, os snlafraríus corruptos cm'-

rldos :i pedra praias :atraentes

nas ruas Willis-:vo r descom-

posúoe (por elias :m propria

agrega!

Julgaram que se henzormn (e

quebraram o nariz. Ainda aqui r.

agente irmnumlo d'rtsses ¡nísera-

veis, o ze Furqueta que nlles alu-

garam para satisfaçam) dos seus

torpes ínstínctos nnímaes,os com-

prometteu e enterrou. Porque

foi elle que escreveu aquel-

lc arm¡ch Porque foi elle

que levou :I padrallmda :ilu-

soleucia alvar dc quac esta-

mos faltando!

Ficastes roubados, ó masmar-

ros indígnosl Fícastes roubados,

porque suppondo abalar o animo

das massas com o vosso protesto

ridiculo, não fostes senão erguer

a mais viva indignação no animo

do povo, pelo descaramento, a

sem vergonha e a impudicicía

com que vos atrevestes a falar de

moral, d'educação, de pureza de

costumes. O povo, que vos co-

nhece e que vos conheco as

amantes!

O povo, que sabe bem que

não é contra Deus quem respeita

a familia c a patria, quem gradua

""íib aa 'M45 !'I'BLIÇv
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a sua viela publica e particular

pela:: rugí'us mais puras do dever,

!nus ¡pu-m 1h:: rouba as suas

ãllãmr; para¡ as fuzm* irmãs da ca-

ridade! Mas quem lhe entra em

ram para lhe deshourar as

.salas irmãs! Mas quem roulm

confrarlas, em nome da rc-

ileião! Mas quem arrasta á ca-

deia ns irmãos do Santíssimo,

que na mais bella e suave espan-

sao do espirito espalham flores

na casa dc Deus. Como se Deus

não an'msse a flor, que é uma das

obras mais hcllas do mundo crea-

do! Como se Deus não quízesso

o amor, de que a flor é o symbo-

lo mais suave e mais puro!

essa a vossa religião, ó

grandes míseravais? A vossa re-

ligião e impor todos os Vossos

capriclms c todo o absolutismo

da vossa vontade soberana ao po-

vo simples, ao povo sincero o

bom '2 A vossa religião e seduzir-

creanças e arremessar as mulhe»

res, que tiveram a ingenuidade

de ceder aos vossos instinctm;

selvagens e bestiaes, ao mais com-

pleto abandono e a mais triste

miseria? A vossa religião e arras-

tar as pngnas íntimas com as

vossas amantes pelas ruas das

villas e pela propria egreja? .-\

vossa religião e lançar os ülhos

à roda, deixando-os em par.,

sem lar. sem amp o c sem

protecção de ninguem, ou

manda-los explar os vossos

crlmcslmmumlos nas plagas

longinquas de regiões luhos-

pitas?

Sim, é essa a vossa religião.

E* essa a religião que vús (left-en-

deis perante o bispo de Coimbra.

E' essa a religião, que tanto ZH-

lacs e em nome da qual quereis

abolida a liberdade d'imprensa.

lã' por causa d'essa religião que

vos indignaes com a nossa lin-

guagem dcsbragaclu, c indeccntc.

Desbragada, porque vos expõe

as mazellas ao cauterio das mn!-

Iídoes conscientes e honradas.

llesl'n'agada. porque vos applica

uns pnstulas o ferro em braza

que elias requerem. Nós compre-

hendmnus bem, bcatificos mas-

vuarros, como vos sería agrada-

vc¡ u imprensa silenciosa, a ím-

prmrsa maníetada!

li' essa a vossa religião. Mas

não i”: a religiao do povo,que tem

crenças sinceras e dignas. Do po-

vo, que exactamente em nome

de Deus e em nome das suas

crenças suaves, mais do que nun-

ca vos abomína n'este morneutn

como íarçantcs sem pelo, co-

mo lalstrlõcs reles e baixos,

como palhaços de barraca do

¡eh-z , sem consciencia, sem

:nim: , sem rcmorsos e sem

hrlos.

Do povo, que julgastes illndir

ou seduzir com as vossas nnmti-

ras, mas que sabendo quanto suis

nus devassos, uns despotas, uns

seductnres, uns torpes e até um;

ladrões, sente subir-lhe ao ros-

to a indignação pelo vosso (ir'Ri'âl-

ramento e pela vossa ousadia,

em que não encontra nem conhe-

ce castigo senão n'um cacete.

bem manejado pelo seu braço

possante. Q _

Vós, no lim de tudo tao traí-

coeiros que ate nos accusaes no

termos chamado serralbo ao con;

   



 

vento das Carmelitas, quando (2

certo que nem em tal convento

falamos.

Lançaste-nos o repto? Ahi o

tendes erguido. imbecis, que jul-

gastes fuhninar-nos com a vossa

prosa insulsa. lnsignilicantes, que

suppozestes que recuariamos pe-

reute as vossas iras, os vossos

appellos ao bispo e as vossas

ameaças.

lilsperae um pouco. E a nossa

guerra será contra vos mais crucl

e mais tenaz do que nunca. lus-

perae um pouco, e a um por um

sereis amarrados a este pclout'i-

Jiho da justiça popular e publica.

tlomnosco conta». E frente a

frente .nos encontrarcis dentro

em pouco.

 

Com o sr. ministro do reino

temos largas contas a ajustar no

domingo. Com o sr. ministro do

reino, que nos sahiu um arlc-

qlllm, como lhe chamou o Zé

Forqueta bandalho!

Uutro simples, que julgou que

a honrada i'iopulação de Aveiro

recuaria perante as ultimas infa-

rmtas do capitão de ladrões!

Sr. ministro do reino, v. ox.“

parou no caminho da justiça“?

Pois v. cx." se arrependera. Nos

vamos dar a ultima resposta a

esse bandido, a esse amigo dile-

cto de v. ex.“ que julga encontrar

na falsiticação dos cadernos da

lt'lisericori'tia, nos ultimos estra-

tagemas, que essa vibora empre-

ga, uma retirada qualquer que o

livre das ultimas vaias.

E como v. cx.“ não tem ver-

gonha. v. ex.“ que se 'vendeu aos

adversarios do barão de :lltll'f'tl't'L

w. nr.“ :pic se vendem aos mocdci-

ros [ideas, U. ar.“ que bateu. am

sm proprio pai', e tudo está pro-

vado pela sua cainai'ailiigr,-:in com

os biltres que lhe arremessarz-un

com esses actos inli'ames a cara,

nos trataremos de v. ex.“ e (Fel-

les como todos requerem e pe-

dem.

Até domingo, que é breve.

l llllll'l'lll !E AVEIRO

'g E

A IMP R E N S A

Diario [ilustrado, de 95 de se-

tembro:

  

«O Campeão das Províncias par-

ticipou as gentes, em letra redon-

da, com 15 dias de antecipação,

que era certa a victoria des ami-

gos do governo na campanhaelei-

toral da Misericordia!

Desde logo desconliámos de

aquella certeza. Afinal a victoria

transformou-se em derrota, e os

progressistas de Avoiro, faltos de

originalidade, lançaram mão dos

processos eleitoraes de Alijó, dei-

tando listas na urna.

lia muito que prognosticamos

que a politica de Aveiro ha de dar

brado.

E' o velho dictado, que reza

dos fructos que colhe quem se-

meia tempestades. . .u

Idem, de “20:

«lndependentementedas irmãs

de caridade, temos já a conside-

rar, da parte dos progressistas de

Aveiro para com a Misericordia

d'aquella cidade, tres actos do

mais acintoso auctm'itm'ismo:

-A dissolução da meza que

fóra eleita;

_O adiamento da eleição para

além do dia 2 de julho, dia dr.:

Santa Izabel, em que se elegem,

em todo o paiz, os corpos geren-

tes das Misericordias;

-Finalmente, o roubo da ulti-

ma eleição.

4%

A dissolução foi uma violen-

cia sem nome, que nenhum pro-

cedimento incorrecto justificava.

Foi motivada, unicamente, pelo

desejo de bulir em tudo, de em

tudo substituir, de fazer politica

com tudo. Obedeceu a essa cor-

'rente viciosa do facciosisino, que

l

l

não fortalece, antes dosacrcdita

os partidos: a essa corrente que

arrasta sempre o partido progres-

sista aos niaii'n'cs excessos, que

constitue o seu princirml carai-.ter,

a sua feição predominante, e que

lhe conquistou. dcpois de uma

lai'ha serie de factos abusivos, a

alcunha de perseguida., por que é.

tratado na opinião publica.

(.lra para o publico esclareci-

do, que é já numeroso nos gran-

des centros, estas [lingua,- da Villa

partidaria irritam, e d'esta forma

o alvará da dissolução criou logo,

naturalmente, uma .na vontade

do publico de Aveiro contra a

commissão administrativa. Não e

impimementeque se vc nin go-

vernador civil chefe do partido

local, expulsar, por acto da sua

vontade, os que foram eleitos, pa-

ra os substituir por parentes e

correligionarios seus.

Estes :mtos podem ser elogia-

dose celebrados em conciliabu-

los amigos. Podem dar para a dc-

claimu_:ão de dois artigos e para

um tcliveuramma ao Correio da No¡-

lc, mceptaculo de todas estas_ far-

;as do facciosismo progressista,

o que ha de melhor no genero.

Mas a onda da revolta da opinião

publica vae (ingressando, até _que

chega um momento em que Victi-

ma os que a originaram, sendo

beldades os esforços de illegal¡-

dade e prepotencia que elles ta-

çann, como agora lizeram, para se

salvarem do nnnfragio. Chegam a

estar isolados de todo o auxilio,

e a ponto de que os jornaes de

Lisboa ju chega'n, ja pretendem

salvar da responsabilidade dos t'a-

ctos occorridos o sr. presidente

do conselho e ministro do reino,

quando essa inteira e completa

responsabilidade pertence a s.

ex.“

A'manhã concluiremos»

Idem, de 27:

«Commettida a violencia da

dissolução, devia apressar-se o

acto eleitoral. Mas a auctoridade

administrativa necessitava mon-

4 tar a muchimt da illisericordia, e

den tempo ao tempo. A pratica

em toda a parte é de que, sem-

pre que não se mar :a por alvará

o dia para a eleição, logo que che-

ga 2 de julho, convoca-se para

elle a assemblea dos irmãos.

Pois aquelle dia passou, sem

que a commissão administrativa

mandasse proceder a eleição. 0

sr. Jose Luciano, que não tem

auctoridade alguma no seu parti-

do, obedeceu ao governador civil,

que só consentiu que se elegessc

quando julgou certa a victoria dos

seus amigos, tanto que, como no-

tamos, com *lã dias de antecipa-

ção noticiava o Campello das Pro-

víncias que a derrota da opposi-

ção era inevitavi-l!

De modo que e extraordinario

que alguns jornaes progressistas

queiram exceptuar da responsa-

bilidade do attentado o sr. presi-

dente do conselho, como se

ex.“, além de ser responsavel em

principio pelo procedimento dos

seus delegados, não seja tambem

o culpado pela anarchica situação

em que foram lançados os nego-

cios da Misericordia de Aveiro!

lt

Mas o sr. governador civil e

os seus amigos enganaram-se nos

calculos, e tiveram de lançarinão

da trapaça para não soll'rerem a

derrota. Us progressistas de Avei-

ro seguiram o exemplo dos pro-

gressistas de Alijó, ola lim de an-

nullarem o acto eleitoral, lança-

ram mãos cheias de listas na ur-

na e rasgar-am muitas das que li't

estavam legalmente!

Este e o facto, que nos já no-

ticiámos, mas que não commen-

tãmos ainda bastantemeute.

Testimunhas regeneradoras,

testimunhas republicanas, testi-

munhas imparciaes e até. progres-

sistas são concordes e unanimes

em que a violencia foi praticada

pelos amigos da auctoridade. Pois

ha cynismo, pois ha desplante,

pois ba desvergonha para aftir-

mar o contrario!

(Jommettcr um crime é mau;

mas o facto do auctor do crime o

| :ittribuir a outra pessoa, chega a

O P011) IDE AVEIRO'.

[não ter Homo. lu' não nos venham

com a politica_ porque tal escan-

dalo não cabe ua sua alçada Alias

u pi'ilitica. que no lim de tudo tcin

uma significaçáo nobre, porque

representa a 1151x210, a crença, a

113,. o enthnsiasmo. torna-se uma

cousa vil e mesquiuha!

15' accrescentar ao attcntadoa

cobardia.

Desviem da contemplação das

consciencias rectas esse quadro

de iniseriso)

A, Inicia, do Funchal, de 29 de

setembro :

«.(ls jornaes de 20 do corrente

trouxeram-nos: noticia de que

os lihcrues haviam vencido as ele¡-

çoiis de Misericordia em Aveiro.

as quaes tiveram logar no dia '10.

O que porem se passou ultra-

paSsa tudo o que ha a esperar

d'este governo i-eaii-i_-.i0imrio que

para ahi continua a calcar o seu

programina com uma desfaçatez

inaiulita, - aquelle famosissimo

propramum da Granja que foi a

ultima illusão dos espiritos de-

mocraticos.

lia cerca de seis mczes que a

lucta se travãtra n'aquella cidade

entre liberaes e reaccionarios, por

::msn das irmfs da caridade que

faziam serviço no hospital.

Compunha o numero dos pri-

meiros todos os cidadãos que,sem

distincção partidaria, amam a li-

berdade acima de tudo; perten-

ciam aos Segundos todos os 'atos

de sechristia. que vivem do azei-

lc. dos sautOs e da (JS/:tola para as

almas. U governo. para em nada

desmentir os seus processos de

administração, desde que abando-

na o herreiro da opposição para

sentar-se nas cadeiras do poder,

protegia descaradamente os se-

gundos.

A commissão do monumento

á memoria de Jose Estevão, por

muitas vezes ponderou ao minis-

tro (to reino a impossibilidade,

ante a logica, a razao e o bom

senso, d'erigir uma estatua ao

grande orador com as irmãs da

caridade-essa guarda avançada

dos jesuítas, que elle tanto com-

batera-mesmo defronte.

Pediu, iustou, rogon que fos-

se cumprida a lei por a qual Jose

Estevão tanto propugnou, expul-

sando d'alli as irmãs da caridade;

mas baldado intento. Aos pedidos

instantes_ respondia o governo

com evaswas.

Ate que a commissão. sciente

de que justiça lhe não seria feita

e que era bradar no deserto re-

clamar d'um governo reacciona-

rio o cun'mrimento d'uma lei li-

beral, resolveu não inaugurar o

monumento a Jose Estevão em-

quanto na Misericordia de Aveiro

existissem irmãs da caridade.

A grande maioria dos habitan-

tes da cidade protestou e recla-

mou nos meeting-s' e na imprensa,

mas não foi mais feliz do que a

commissão dc per si.

Todavia persistiu a resolução

de não inaugurar o monumento

a .lose Estevão emquanto alli hou-

vesse irmãs da caridade. Era in-

i'lisponsavcl não insultar a memo-

ria do grande patriota.

Estavam as coisas n'este pe

quando se procedeu a eleição da

Misericordia. A lucta foi renhida,

porque se os liberaes dispunham

do maior numero, os reacciona-

rios tinham a compensar-lhe a

deticiencia, a protecção governa- '

mental representada no governa-

dor civil, cujo perfil moral e mais

i'pialidades relativas o leitor vae

conhecer.

Na vespera da eleição foram

mandados riscar por ordem do

governador civil 50 eleitores da

opposição liberal e foram inscri-

ptos em seu logar 50 reaccioua-

rios.

Isto e, diz um collega, um

roubo de cem votos praticado

pelo representante do governo que

tem a seu cargo manter a liber-

dade do suti'ragio!

No dia '19, vendo o agente do

governo e mais reaccionarios que

não obstante todas as patifarias,

os liberaes venciam a eleição,

cto e interromper os trabalhos!

(ls reacciomn'ios assim prote-

gidos pela auctoriil'rrle, arromba-

rain a urna e retomaram-se nos

altos da Misericordia para fugiram

á vingança popular.

t) povo amotinou-se em face

de tantos escandalos e a desor-

dem tomou proporções sérias.

('Iomparoccn ?avallnria e houve-

ram alguns ferimentos.

A opposição liberal havia tele-

graphado ao sr. ministro do reino

pedindo providencias contra os

abusos que as anctoridades anda-

vam praticando para roubar a

eleição.

t) ministro respondeu que pro-

videnciaria, e que a eleição se fa-

ria livremente e com a maior

legalidade, sem intervenção da

auctoridadc.

Cum prin bem a sua promessa!

Se não fora a grande maioria

liberal, os reaccionarios teriam a

estas horas feito um tu-dcnm em

acção de graças pelas tropelias da

policia, porque era certo rouba-

rem a eleição.

Todavia, coube a victoria aos

liberaes, e as irmãs da caridade

lá foram alfim expulsos em cum-

primento da resolução da opinião

publica.

Ahençoados governos monar-

chicos!

Grandissima sucia de farçan-

tes! _

E' preciso que o leitor saiba

agora quem é o chefe do districto

de Aveiro, Manuel Firmino de

Almeida Maia.

O nosso valente college o Po-

ur; de Aveiro. em artigos Simoes-

sivos, é quem mais tem posto a

ni'l as pustulas de siinilhante func-

cionario, chamando-lhe em nor-

mando bem legível hu] 'ão e che-

fe de uma quadrilha de ma-

landros que inl'estam aquella ci-

dade, sob a bandeirae a sombra

da protecção gov-ornamental. ii

para provar as suas asserçoes es-

ta ha cerca de meio anno a nar-

rar os roubos e biltrarias de tal

funccionario, e ainda não aca-

bou! '

Mas note-se que não são ac-

cusacões vagas. São factos termi-

nantes com descripção exacta

dos nomes das pessoas rouba-

das e (lata dos roubos, inclusive

sentença das diversas vezes que

tal governador tem sido conde-

mnado.

Os actos mais baixos, vis ein-

dignos, ahi apparecem n'esse lon-

go sudario de lama, a pedir de-

gredo perpetuo. A vilcza de sen-

timentos e a degradação de cara-

cter, entrechocam-se e acotove-

iam-se ¡raquella biographia de mi-

scrias.

E é um homem d'este perfil

moral que o governo progressista

escolheu para chefe (Fun) distri-

cto, para seu homem de confian-

ca !. . .

Mesmo depois de tantas accu-

sações o governo continua a con-

serval-o inalteravelmente; o typo

continua a mereceráa sua con-

/iançal

Que vergonha e que podri-

dão!...

Como está baixa e reles esta

choldra monarchica em Portu-

gal! -

Que nojo e tédio, tudo isto

provoca ao homem sincero e ho-

nesto que vive dos proventos do

seu trabalho!

quuanto isto succede aqui,

os jornaes francezes que recebe-

mos pelo Funchal inserem a no-

ticia d'uma accusação infundada

que um deputado pelo llerault li-

zera, n'um 'HMF-Utility, a commissão

do orçamento da camara dos de-

putados em França. Accusou-a

de esbanjadora.

Mal a commissão soube do

facto, reuniu extraordinariamente

para convidar o accusador a pre-

cisar as suas afñrmativas com to-

da a clareza. Reconhecendo, po-

rém, que nada podia fazer official-

mente e que só no parlamento

lhe poderia tomar contas, um

membro da referida commissão,

mr. Sallis, escreveu sem mais de-

mora uma carta ao deputado do

Herault, dizendo-lhe: «se não pre-

mandou a policia levantar confli-v cisaes ds factos para provardes a

  

  

  

  

    

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

   

  

  

   

 

  

  

  

  

  

 

  

  

     

  

  

  

 

  

  

  
  

  

  

    

  

    

  

 

  

  

vossa accusação, sois um homem

sem, caracter»

tempere-se esta tempera mo-

ral l»

_'l'ranscrnve n'outra parte um

artigo do Poco da Aveiro e con-

cine com estas palavras de boa

amisade, que agradecemos:

_cNão se pode escrever com

mais desassombro e valentin, as-

sim como não se poderia ter diri-

gido melhor a campanha contra a

reacção em Aveiro, na qual des-

empenhou o principal papel o nos-

so deuodado correligionario do

Povo (lo Aveiro. Cabe-lhe essa glo-

ria e por ella lhe damos os nos-

sos smccros parabens, porque o

resultado obtido m0stra bem até

onde se póde chegar quando a

razão se ll'npÕP. Além d'isso a ex-

pulsão das irmãs da caridade e

um cheque valentissimo nos rou-

petas.»

  

Ext 'au-,ção dos callos sem dôr

em 5 dlas

DEPUSI'J'OS PRINCIPAES: - Lisboa

Goncalves de Freitas, rua da Prata “Mil

a “Jill, I'w'lo, Machado S: Lopes, rua do

U'Ullljill'tlllll, ll) a '12', Portalcar/rc, pharma-

eia Lopes: [trago, Pereira de Lemos*

Piu/ml, pharmacia Lima; Penn/int ph'tr:
. .v n

J l

macia \illacaç figueira du Foz, .l. Lucas

da Gosta; (.'i'islpttu [tranco, pharmacia da

Miserieorilia; l'hcu, ¡.›harmacia Firmino

A. COsLa; l'iíimnu do Costello, phurmaciu

Almeida; Elvas, pharmacia Nobre; Furo

pharuiaeia UltuVeS; Santarem, Silva cai

l'iellcirciro; l'i'llu Raul. Dlonysio Teixei-

r:1;_]mu¡a¡¡n. .loão de Almeida Brandão'

(Joint/mi., Viuva Arcosa. ›
;lhasa-Loanda, Jose Marques Diogo.

Brazil-Rio de Janeiro, Veiga Pinto

X'. C.-";-Pernambuco, Domingos A. Ma-

lln'nis;-ll:.ihia, l'. d'Assis e Souza,

E nas principacs villas do paiz.

PedidOs ao auclor

Antonio Franco - Covilhã

Notíciario

  

0 POW) DE A l'EUtO vende-

se em Lisboa no Mosque do!

Rocio, lado sul.

W_

Começaram na segunda-feira

os exames de iustrucção secun-

daria no lyceu d'esta cidade.

E, de 65 o numero de exami-

nandos.

W

_Acham-se a concurso os se-

guintes partidos medicos:

De Taboaço, com o ordenado

(lo SUOÕOOO réis e 5055000 pages

pela Associação li'raternal Taboa-

cense.

De Marvão, com o ordenado

de 500o000 reis, sendo 3505000

pagos pelo municipio e 'lãOçàOOO

pela Misericordia da villa.

A camara municipal de Serpa

tambem poz a concurso, por es-

paça de 30 dias, o provimento do

logar vago de facultativo munici-“

pel do concelho, com o ordena-

do annual de mesmo reis e put-1

so livre.

-__-_+__

Agora que o garrotitho tem

victiinado bastantes crcanças em

ditl'erentes terras do paiz parece-

nos que vein a proposito lembrar

que o dr. Delthil communicou á

Academia de Medicina de Pariz

a descoberta de um remedio in-

fallivel contra o garrotilho, 0 qual

consiste em accender uma mistu-

ra de terebinthina e agua-ra?, jun.

to ao leito do doente.

Logo que o fumo começa a in.

vadir o aposento, manifesta-se noi

enfermo um bem estar visivel e;

as falsas membranas deslocam-'se'

e são espectoradas; o tratamento

completa-se em dois ou tres dias

com lavagens de garganta.

_h

Foi abatido o juramento n

parlamento brazileiro.

um
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EXPEDIENTE

Por Intermedlo alo col--

relo, vamos fazer a cobran-

ça do semestre que terminou

com o n.“ 330 do Povo de

Aveiro e ainda tl'outros se-

mestres em atraso.

Esperamos (lo cavalhelrls-

Ino dos nossos assignautes

que satisfarão os competen-

tes reelhos, logo que para¡

'Isso sejam convidados pelos

«empregados do correio.

E, favor que desde _ta agra-

deeemos.

_+-

No logar' das Talhadas, Ague-

du, um porco roeu comtirletumnu-

te o craneo a uma creança de 2-3

mezos, a quem os paes haviam

deixado ficar em casa entregue

aos cuidados de um irmã tambem

creauça.

llorrivel l

_+-_-

Na buzílica de Pedro do Va-

ticano existe uma cadeira que

Urbano VIII mandou cobrir dc

mulduras de bronze, e que dizem

ser a mesma com que o chefe dos

apostolos celebrou os of/icius (to

seu eptscopodo.

Nem sequer ao menos esta

ainda ruida pela traça.

Esta cadeira, que os romanos

tiveram por ver-idica ate Moi,

sendo exposta a publica venera~

cão dos fieis, todos os annos, no

dia 18 de janeiro, sollr'cu n'esse

anno um revez fatal. Estando a

ser limpa foram descobertas, nas

costas da dita, Os doze trabalhos

de Hercules, provando a sua pro-

cedencia pagã.

Esta cadeira foi apressada-

mente substituída por outra não

menos veridica cadeira de S. Pe-

dro: quando em '1793 os soldados

de Napoleão penetraram na cida-

de eterna, acharam no respaldo

da cadeira do apostolo a legenda

mahometana: Ucrts e' Deus c Ma-

forna o seu propheta, denunciando

a sua procedencia arabe.

_+-_-

Desde o dia /1 de janeiro pr0~

xiuin passa a derror'niuar-sc Corpo

de Salvação Publica a corporação

dos bombeiros do Porto.

___*_*

A applicação do azeite para

abrandar as ondas do mar con-

tínt'ra a captivar a attencão dos

plrysícos e dos navegantes.

São extraliidos da conferencia

que acuha de ser feita por Van

der Mensbrugghe, na Sociedade

Belga de Microscopia, os trechos

seguintes que nos parecem di-

gnos de inspirar interesse pelas

experiencias de tal genero:

«A theoria que annnuciei em

1882 foi no ultimo anno confir-

mada pelo vice-almirante (Iloué

que, escndado nas conclusões

favoraveis de 203 relatorios de

capitães de navio, não duvídou

declarar que lhe parece resolvida

a questão do emprego do azeite

para abrandar as vagas do mar.

U aperfeiçoamento d'esta applica-

ção está sendo constantemente

estudado na Inglaterra, na Esco-

cia, nos Estados-Unidos, na Aus-

tralia c ha pouco tempo na França.

Porque não faremos outro

tanto na Belgica? Sem duvida

por' força do triste preconceito

que faz dizer: «O que póde um

litro de azeite contra montanhas

de agua do muril» It'elizu'rente,

posso responder com segurança,

como declarei ha um mez a Aca-

demia, que uma pequenina ca-

mada de azeite transforma e apla-

ca Os movimentos das ondas. E'

› facto'extravagante, se assim qui-

zerem, mas absolutamente incon-

testavel, e que decorre da minha

theoria das variações de energia

das superfícies líquidas.

'l'erminarei, pois, fazendo vo-

tos mais uma vez para que ne-

-nhum navio, nenhuma embarca-

.ção de pesca nem qualquer ou-

tra largne dos portos ou das cos-

tas belgas sem lele' sufliciente

provisão de azeite com o material

,necessario à sua applicaçãom

_m

A colheita do ligo no Algarve

foi este 'anne muito prejudicada

pelas chuvas, Havia «ainda muito

ligo por seccar e o que não obte-

ve uma serra perfuita é muito de-

prai-indo e só serve para distílla-

wo.

0 preço de cada 30 kilos é de

800 réis.

 

5...___

Foram exportados pela barra

do Douro, no mez de setembro

lindo, 3.5l)'l:93'l,'l litros de vinho,

no valor de 5543:O.'›0:3000 reis e

que pagaram de direitos .317895598

réis

Em egual periodo de '1887 ex-

portaram-se 3.'100180395 litros, no

valor de õO'lñàirrSl'lOO reis, pagan-

do de direitos 2:237éI-ltl0 rr'ais. lla,

por conseguinte, uma dill'nrenca

a favor d'este anuo de 305115115

litros.

.__+___

O governo liespanhol mandou

construir um balão destinado a

operações militares, que é 0 ob-

jecto dos trabalhos actuaes do

celebre inventor Edisson.

O apparellro cm questão, sera

provido de grandes helices, des-

tinadas a dirigil-o: a electricida-

de será o motor das holices, por

meio de um fio conductor que

communica com uma machina

dynamica que permanecerá no

sólo.

A barquinha sora construida

de tal maneira que. o official que

n'ella for, possa dar conta das

posições do inimigo e até photo-

graphal-as.

____+___

Regula por 22-3500 réis o pre-

co de cada *151000 litros de sal

em Aveiro.

+-

A festa do fogo, celebrada em

honra de Brahma, na Terra Ver-

melha da ilha Maurícia, poude ser

presenceada recentemente por L.

(Iretot e outros europeus. E' ce-

remonia das mais terríveis com

que a superstição testemunha o

seu respeito e pavor ás ferozes di-

vindades que adora.

No interior do pagode está

magestosamente assentado um

Shiva de madeira cr'rvcrnisada e

vestido de sinuptuosa rouparia,

e. einquanto all¡ se preparam os

vinte l'anaticos inscriptos para o

mar'tvrio, e os cathecumenos ou-

vem, ao som de estridcnte musi-

ca, as exlrortações do sacerdote,

numerosas índias dão volta ao

templo, arrastando o ventre so-

bre a lama do solo que para tal

lim e regado copiosamente.

Desde a vcspera da lugubre

scena, arde colossal fogueira á

frente do pagode, constantemen-

te alimentada. até que, no mo-

mento suprerno do estupendo sa-

CI'ÍÍÍCÍO. arredada toda a i'nadeira

não carbonísada, ñquc o sólo, na

extensão de b' e largura de 6.- me-

tros, coberto por brazas da es-

pessura dc 20 centímetros. O ca-

lor é tamanho que os homens en-

carregados de alimentar a foguei-

ra não se aproximam da gigantes-

ca fornallra antes de banhar com-

pletamente a cabeça e o corpo.

Deante da fogueira, a dois passos

de distancia, está cavado um fos-

so cheio de agua, no qual devem

os penitentes lançar-sc.

Ao passo que Shiva, carrega-

do cm estrado, se adeanta pro-

cessionalmente para o tenebroso

sitio, por caminho opposto, e ao

encontro do idolo, desfilam os

marty'res, com os pés descalços

e tendo apenas uma l'acha á cin-

ta. Alguns com os olhos esbuga-

lhados e os dentes rangendo, dão

gritos horríveis como para si

mesmos incutir coragem; outros

caminham silenciosos, tendo to~

dos o aspecto de loucos. Todos

levam a cabeça cestos de flores e

fructas para offerecerem a Shiva.

Sacrificam-sc então duas ca-

bras cujo sangue ensopa a terra

e profundo clamor da multidão

annuncia o momento terrivel. lin-

rnedecidos os pes na terra enso-

pada, os fanaticos atravessam o

rrnmenso brazeiro, uns correndo,

e os _mais corajosos a passo len-

to e solemne, sempre sustentan-

do a cabeca os cestos que vão do

w

_outro lado depositar aos pés de

0 P011) mv: Avi-1h16

Shiva. Se algum cahisse, ninguem

ousaria tocar-lhe nem amparal-o.

(Zorrsumir-se-hia nas brazas por

von tade de Brahma.

Transposto o horrivel passo,

lançam-se os fanaticos ao fosso,

e, então, mergulhados n'agua, as

atrozes dores determinam-lhes

convulsões medonhas e arran-

cam-lhes gritos espantosos.

Na festa immediata ha ainda

fanatícos que se inscrevem para

CODIGO ADMlNISTBATIllO

Approvado por decreto de 27 de ju-

lho de '1886. Precedido do respectivo re-

latorio e com um appendice, conteudo

toda a legislação relativ::~ ao mesmo tio-

diuo, publicado. até hoje, incluindo os

regulamentos para o serviço dos expos-

tos o abandonados', e a arrecadação dos

impostos directos o indirectes municí-

paes e purochiaes, e a tahella dos emo-

lumentos do Supremo Tribunal Adm¡-

nistrativo, seguido de um repertorio ul-

phabctico.

   

      

o sacrilicio. Não os aterra o es-

pectaculo da incomparavel dor

dos seus predeCessores no mar'-

tyrio.

.+_

O governo allemão determinou

que os vinhos destinados a expo-

sição de Berlim não paguem di-

reitas de entraria, quando salris-

sem, linda a exposição, sem sc-

rcin vendidos.

th'l'ill'ltl Aradrmrta

Acaba de chegar a esta livra-

ria um grande e varia lo sortido

de tintas em tubo para pintura_

aoleo, aguarclla, etc.. pinccis,

tela, pasta para ermeruisar quar

dros e tudo o mais que diz res-

peito Ú. arte de pintura.

Estes artigos vieram directa-

mente de Paris, da casa Merlin.

Contra a debilidade

Recommendamos o Vinho Nu-

tritivo (le Carne e a l'ar'rnlru Pei-

toral Ferrnginosa, da Pharmacia

Franco, Filhos, por se acharem

legalmente auctorisar'los.

   

Publicações lítterarias

' .1.3" ' 7. -f "a

semanais;

Agricola. Industrial e eom-

merelal, para l 889

ONTEXDO além do calendario e pro-

gnosticos, todos os conhecimentos

precisos de jardinagem, horticultura,

agricultura, cre-ação de gado, gallinhas

c outras aves; coelhos. cevados, ahe-

lhas, bichos de seda, etc. - Preço, 40

réis.

Livraria Portuense, de Lopes S: (1.5,

successorc; do (lravel do 0.“, editores -

Porto-(Para as vendas por junto gran-

dc deseonto.)

EDIÇÃO MONUMENTAL

llisloria da inalação Por-

tugucza rle '[820

[ilustrada com os retratos

dos patriolus nuns :Ilustres

(t'aqrrclta cpocha

-lg VALIUSOS BRINDES A CADA

ASSIGNAN' 'E

EM sido distribuidos com a

maxima regularidade 2!) fas-

cículos (Festa obra e o 2P BRIN~

DE. trabalho de ulto valor artisti-

co que mereceu os maiores clo-

gios das competentes.

.lá esta'. concluído o primeiro

volume. As capas para a encader-

nação sào feitas expressamente

para esta edicao. A capa em se-

parado custa õtll) reis.

Para os assignantcs que. pre-

ferirem receber a obra aos fasci-

culos, continua aberta a assígna-

tura.

l-Zditores LOPES d- CJ', succes-

sores de (ZLAVEL rt- (2.“-'l'lt), rua

do Almada, '123), Porto.

WMM EMMEMML

Aljrprovado por carta de lci de “2.8

do jun/u) de 1888, e seu reper-

torio rrtp/rabetico. Precedido do

relatorio do sr. ministro (lajes-

tiça c dos pareceres das camaras

dos srs. deputados c dignos pa-

ras da nação.

[tinto, brochado, 24') rcis; encader-

nurlo, aco réis. Pelo correio, _franco

do porte, a quem envrar a sua impor-

Lancia crn estarupilhas ou vales do cor-

reio à livraria. URUZ COUTINHO, rua

dos Caldeireiros, '18 e “Xl-Porto.

O RECREIO

Itcrvista semanal litterarta e chara-

rlistica. - 16 paginas, a ditas

cotumnas. 20 réis

Correspondeucia aloão llomano Tor-

ros, rua Nova de 5. Mamede, :EU-

LISBOA.

   

s . ..*-..n-_0.

  

   

e 1'.) do novembro de lSSti. para uso das

sino livre, rnntnln'n dc varias' socieda-

des rnrcionaes n estrangeiras e escrivão

em /r volumes e baseado em factos do

feita por fascículos seruanaes de 5 folhas

dc 8 paginas, ao preço de 50 rúis cada

l'asciculo pago no acto da entrega. Nas

demais ler-ras do paiz a distribuiçãoé

feita mensalmentee em fascículos de 20

folhas de 8 paginas, ao preço de 220

reis, pagos adeautadamente.

ca'rr-:gandoso (la distribuição, 'tem a

co umissao de 30 p. r.. Accer'tam-se cer-

rigirla a Diniz & CJ', Gordoaríu, '150, 2.0

-Portot

  

QUINTA EDIÇÃO

Preço, broehado, 30|] réis; encaderna-

do, .'rljt) réis. l'clo correio franco de por-

te a quem enviar a sua importancia em

estampilhas ou vales' do correio á livra-

ria CRUZ COUTINHO, editora, rua dos

Caldeireiros, '18 c 20-Porto.

 

Curso classico de pretas

¡rorlrrtulrzrs

UNICA selectn elaborada sirgundn os

prograuunas ol'líciai-.s npprnvarlos

por portarias dc ;'› du: nntnln'o Ilo 187:!,

¡za-loira: de litteralru'u portuguozu, tudo

:unpliado com numerosa; notas biogra-

plricas. grauru ;rliicai-s, loilrliograplrrcas,

pl'iilnlugícas, historicaw', nrytlrnloaicas,

gorrgrurlhicas e criticat, príl' ANTONIO

Plülel'lll DO AMARAL, professor" dc en-

interprele da estação de saude do Por-

t0.-l \'nl., Ima edição, brocb., GUU réis;

cartonndo, ?400 rr'-is.

Livraria Portuense, editora, rua 'do

;\llllttrl:l-l“t)l'l.0.

Morreu DINIZ'

Os Invisíveis do Porto

RANDE romance de sensação, actua-

lidade e propaganda ariti-Jesurtrcn,

maior interesse.

Condições da (rssignatura

"Em Lisboa e Porto a distribuição (-

Quem angariar dez assignaturas, en-

respondentos em todas as 'terras do pair.

c assigna-su em 'todas as livrarias de

Lisboa e Porto.

' Toda a correspondcrmia deve ser di-

N'esta cidade assigna-se na

Livraria Academrca, na praca do

tlommercro.

NOVO METIIODO PRATlCti

Para aprender a ler, escrever e fal-

tar a tingua franceza

mn

Auc'tor do «.\lethndo pratico» da lingua

ingleza, que tem uma acccitação geral

 

S'l'E novo i.“elhonln du francez». leva

grande superioridade aos livros pre-

cmtcntns destinado: :io ensino pratico

da língua franceer Substitui: vantainsu-

mente o rnethmln OIlcrrdurañ-Uin volu-

me hroclrado, :'rllll; encaderrurdo, 70H,

Livraria ltortucnsu dc Lopes da Q“,

successores de Clave] X: (1", editores -

119, rua do Almada, Mit-Porto.

REGULAMENTO

Para o lançunwnto o cobrança

da contribuiçrto da.

DESIMH 378-7305

Approvqu por decreto de 8 de setem-

bro dc 1837 e precedido da carta de

lci de 18 do agosto do mesmo ar no.

corn os respectivo.; modelos e uma

~ tahclla do solto.

rnrço, eo artrs

 

Pelo correio franco do porte a quem

enviar a sua importancia em est-ampl-

lhas :i livraria CRUZ (jOU'l'lNllO, edito-

ra, run. dos Grild-:ireiros, «ra c *'

Porto.

 

Nova LEI

no

QEDREÊYÊÂMENTEE

Approuadu por carta de toi da 12

de setembro do 1887

Precedido. do importantíssimo parecer

da camara dos' srs. deputados

Prece, (i0 reis. Pelo correio franco de

porte a mieni cuviar a sua irnportancra

em estan'rpilhas a livraria CHUZ COUTI-

NHO, editora, rua dos Galdcirciros, 18 o

:JU-Porto. "

_ _um_ «v -<.- n.

   

    

  

  

   

    

   

  

  

  

    

 

BELEM A- C.“

.Empreza editora-Serões ROUND!-

ticos -Cruz de Pau, Lisboa.

os rironrsiír ASSASSIM)

NI. JOGANI)

0 melhor romance ¡ranccz

do actual-idade

VERSÃO DE JULIO DE MAGALHÃES

Edição ornudu com mugni/ircus

GBA VUHAS e execttcntcs (.'HHUMOS

a, [inissimus cores

Brinde a todos os ussiynantes no

/tm da. obra. - UM ALBUM DA

BATALl-lA .

BRINDE EM OURO-4005000 reis cm.

tres premios da loteria do Madrid que

a a ernpreza lixar, para o que cada assi-

gu-autc recebera rq'qx'rrtnnamentc uma

cautnlla com cinco numeros.

Sahira em cadenictas semanaes da

'r folhas e um'r estampa, ao preco do .'rt)

rúis, pa'ng no acto da entrega. O porte

para as províncias ó à. custa da em-

preta.

'eum no rriunlrrsn

(.'OI.I.I:'C(:I1).\'.| Iron_ PliEPAIlAhOR

E GUNS/Ch' l-'A non

Por Eduardo Sequeira

SEGUNDA edição r'ct'undida c illustra-

-da com 'till gravuras. - 4 vol. hr.,

500 reis.. Pelo correio franco de porte a

quem enviar a sua. importancia crn os-

tampil'has ou valus do correio a livraria

Cruz Coutinho, editora, rua dos Guidel-

rciros, 'rs e ::LL-Porto.

urrnrrririrurrururrrn"

Carta ao sr. dr. Theophz'lo Braga

a respeito de palavras e de ideias

apresentadas no ultimo congresso

poa

LINQ) DE rrmelano

PRECO 100 reis-A' venda na livra-

ria l'ereir'u, na rua Augusta, e na Wi-

tier, na rua do Ouro-Lisboa.

NENEES E @MDS

EDUARDO SEQUEIRA

Crom 28 gravuras e '16 planchas colo-

ridus, representando 86 variedades de

ovni-'i vol. hr.,-l§()1)(treis.l'elo correio

franco do porte a quem enviar a sua inn

porlancia em cstanrpilhas ou vales do

correio a livraria Cruz Coutinho, edito-

ra, rua dos Gaddoireiros, 18 e 9.1), l'orto.

Amante-ice

EENEBM MOREIRA

HAMA-SE a attenção dos srs. consu-

midores para. estas qualidades do

genebra.

E' a. mais barata, mais aromatica e

estomacal ate hoje conhecida.

Continua a ter acolhimento geral em

todo o paiz; tendo sido premiada nas

duas ultimas exposições portuguczas

de 1884 e 188-7.

Exija-se a botija e etiqueta

com a marca (registrada) de Mt.)-

lthlltA a C.n e a rolha com a lir-

rna /Iac-si-mile) dos fabricantes.

umnl l ltllllltllllllll_
FARINHA PEITORAL FEitRUGth)SA

DA PHARMACIA FRANCO, unica lu-

:almente uuctorisada e privilegiada. E'

um tonico reconstituinte e um precioso

elcr'ncr'rto reparador, muito agradavel e

de facildigestão.Aproveita do rnodo mais

extruorrlínario nos padecimentos do pei-

'o, falta de apetite, cm convalcsccntcz;

do quaesquer doenças, na alirricrítrrgño

das mulheres gravidas e amas .lu h-.iru,

possua-t idosas, creanças, ancnriuo.:, o.

em geral nos debilitados, qualquer que

seia a cansa da debilidade. Acha-::c :'r

,venda em todas as pharmacias dc l'oi'-

tugal o do estrangeiro. Deposito geral

na pharmacia Franco-Filhos, eu¡ Be-

lcm. Pacote 200 reis, pelo correio 220

rí'i=. Os pacotes devem conter o retro-

cto do auctor e o nome em pequenos

círculos amarellos, marca que está dc-

positada em conformidade da lei .ic 4

de junho de '1883.

DEPOSITO em Aveiro, pharmacia c

drogaria medicinal de João Bernardo

Ribeiro Junior.

CASA
VENDE-SE uma nova, alta, com

quintal e poço, e construida

de pedra, que faz frente para a

rua da Sé e frente para a rua da

Cadeia, tendo salrida para a rua

do Roxo.

Quem a pretender falle na

mesma com seu dono Francisco

Augusto Duarte.
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com msn de cmubio

- ANTONIO IGNACIO nn FONSECA, ..na a., AGENEMEEÚNÚMMÂWMÂ
nal, ao a ou, neoon, e filial no ron'ro. Feira de s. E

t Bento, 33 a 35, foz sciente o publico da capital, províncias e '

l ' ilhas que tem sempre nos seus estabelecimentos grande sortimento MSSAGENS DE mms AS CLASSES

f de bilhetes e suas divisões das loterias portugueza e hespnnlmln. m¡ mms Ag CUMPAXHIAS

, Satisfaz todos os pedidos. na volta do correio, em curta re-

i gistrada, quer para jogo particular ou para negocio; os pedidos tie-

vem ser acompanhados de sua:: tl¡l¡_›0l'tê'lllttltts, e'ns remessas feitas

tambem em curtas registradas.

Envia em tempo listas; mas C: rommuiente fazer o pedido d'es-

tas ua oecasiào da requisição do iogo, isto para os pedidos parti-

¡ culares.

' 0.5 eommerelantes que quizerem ampliar o seu commeroio

t e rir-\gru'rinron'l em loterias, podem l'nml-o «laudo referencias, fnzmulu

os seus pedidos o recm'uhiunt'lo n que nào pOlinl'l'lll render :no :ft

veepern de se eliectuar o sorteio. E* negocio em que ha tudo

a ganhar e nada a perder!

 

l'A RA

rm n .v, .n A n A N11 ..l o ,

CEARA” E JIANAR'N

Pl~leNAMlliÍt“.0, BAHIA, RIO DE

JANl-Illlt). SANTOS E llIO

GPANIM DO SUL

l'rcgos sem competencia

Passagens de 3.“ classe

a 26-5000 reis

 

As loterias portuguezns são tros cada mez; e os premios maio-

r res de rúis id:000300”.

t Bilhetes a 71-5800 réis; meios bilhetes n 25'100; quartos a 1520”;

^ Oitavosa 600; e cantellus a 53!), »ii-O, 260, 22x), '130, i'll), tio, Do, !io “um informações e contrato de pas_

_ e ”9 rms'
salgt-zins, truta-se unicamente em Aveiro,

I i

ruu dos Morendores, '19 :L 23, com o cor-

_l 08 eonunerelanaes da província. que qlllzerem ego- respondente

v' elar nas loterias de Madrid. teem de tirar uma ¡let-nen Manual _105,5 Soares dos nas_

l' que nas protlnelas e (le 18500 reis por nm :nano (365

t' , dias). Bee-reto de 23 de setembro de 115336. publicado no -=-

' Diario do Governo de 28 de setembro de 1986 (n.° 20.)

Para a província de Punto dão-sc

passngens gratis.

 

ATTENC'ÃO. - O :Innuneiante encar-

 

f

rega-se dá liquidação de heranças e

I

¡luuemluer outros negocios em todoo

imperio dq Brazil, mediante medica

uou'u'nissão.

o (sambista Antonio Ignacio da Fonseca promptilica-SU

, a dar todos as explicações e a bem servir o publico, quer para jOtEO

; particular ou para revender.

- Pedidos ao CAMBISTA

ANTONIO IGNACO DA FONSECA
56 ~ RUA DO ARSENAL _ oi

T.. I S B O _A_

;_ . “REMEDIOS Dl AYER

reitora] de cereja de Ayer 'AM .x "

-0 remedio mais seguro que ha "*

   

  

 

. . I i . ' ._ Na rua dos Merendores, n."ll *19 a 93,

i pal (1. (íurdr , a 'losse' Blonchlte' t A em Aveiro, [au-.new guarda-secs de to-

'. A“ “na e fumam-:mos pulmona' t_ das us qualidades, eoncertam-se e co-

i "39-
' ~ brem-'ie com sedes nacionaes e outros

M fazendas.

TrabalhOS perfeitos e preços baratis-

simos. ~

_Éliilllt

t_ Extracto composto «le sal-

t saparrlllla de Ayer-Para pu-

  

l. . .

t rilicar o sangue, limpar o corpo e

cura radical das escrophulas.

lx

' t

, . , 0 remedio Ile Ayer contra

~ _ as _sezões-Febres i-ntermitentes

i o biliosas.

VIGOR DO CABEL-

LO DE AYER _-

lm pede que o ea-

¡ Todos os remedios que ficam

' indicados são altamente concen-

I trados de maneira que sahem ba-

' ratos porque um vidro dura mui-

to. tempo.

Vinho Nutritivo

de Como

Privilnyiado, anatorisado pelo go-

verno e approuado pela junta

consultivo de mudo put/lira dr

Portugal e pela Inspectoria (h:-

'rat de Hygicno da côrtc do Rio

dc Janeiro.

hello se torne

branco e restaura

ao cabello grise-

lho a sua vitali-

dade e formosura.

Pllnlas eatharllcas de Ayer

_'U melhor purgativo, suave, in-

teiramente vegetal.

'
e

Aoido PhWHorsford's
\ E' um'agradavel e saudavel “EFBENÍ'Gl Misturado apenas com E

t agua e assuear faz uma bebida deliciosa, e o um especilieo contra ner-

›, vos_o e dores de cabeça; sendo tomado depois de jantar auxilia muito

. a digestão. E' baratissimo porque basta meia. eolherinha do acido para

”o" l melo copo de agua.

"" Os agentes JAMES CASSELS & CP, rua de Mousinho do Silveira,

427, 1.», Porto, dão as formulas de todos estes remedios aos srs. Facultutivos que

as requisitarem.

 

o melhor tonieo nutritivo que so eo-

nhuc.: ¡,- muito digestivo, t'ortíiicante

e reconstituinte. Sol) asua influencia de-

senvolve-se rapidmnente o apetite, en-

riquuee-Se o sangue, fortalecem-se os

musculos, e voltam us forças.

Emprego-se com o mais feliz exito

nos estomugos ainda. os mais debeis,

para conibeteil'_:ts digestoes ltarlulias e la-

" sas a (15)6J5111 curtiu riu as-

l'erlelto Desinleetante e Pnrmeante ele JEYES, ::fgjâyniáy gaill'uilgliltt, :1;16Illía mi in'aãção

para desintectar easns e latrinas; tambem é exeellente para tirar gordura de no- dos orgãos, i-aolii'tiStno, eo¡|f-:lltnp¡_;.ão de

doas de roupa: hmpar 'Fetflesv e curar feridas- carnes,'all.ccuõcs escrophulosas, com gn-

Vende-so nas principaes pharmanias e drogarias. Preço EMO réis. m¡ na convaloseençn de todos as docu-

T,.._.›____.__.._____-- ças aonde o preciso levantar :1:: forças.

' ' Toma-se tres vozes ao dia, no acto

de cada comida, ou em caldo quando 0

doente não se possa alimentar.

Para as creanças ou pessoas mui-

to (lnlmis, uma colher das de sopa de

cada vez; e para os adultos, duas ou tres

colheres tambem de onda vez.

Esta dose, com quaesquer holuchi-

nhas. o um exoeilente «lunch» para as

pessoas fracas ou couvalescentes; pre-

para o estomago para atrizeitar bem :1

alimentação do jantar, e concluido elle,

toma-se egual porção ao «toast», para

facilitar completamente a digestão.

Mais de cem medicos nttostam a

superioridade d'cC-tc vinho para combu-

ter a falta de forças.

Para evitar a oontrafaeção, os envo-

lucros das garrafas devem conter o re-

traeto do auctor o o nome em peque-

nos círculos amarellos, marea que está

depositada em conformidade da lei de 4

dejunho de 1883.

Aeha-seá venda nas príncipaes phar-

macias de Portugal e do estrangeiro. De-

posito geral na pharmaoia Fraueo-Fi-

lhos, em Belem.

Deposito em Aveiro na pharmacia e

drogaria medicinal de João Bernardo Rí-

bciro Junior.

 

t O HOTEL CENTRAL
Ii _É › DE

a MANUEL FRANCISCO LEITÃO

' RUA DE JOSÉ ESTEVAO - AVEIRO

_-+__

ESTE llotel, recentemente montado,

' acha-se nas condiçôes de satisfazer a todas

: › as exigenelas.

 

   

   

  

Moment unem t aünrnnnñiii¡
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75, 'RUA DE JOSÉ ESTEVÃO, 79

 

As melhores e mais :terminadas Inaehlnas

do mundo a prestaeoes de 500 reis por semana

e a dinheiro com grande desconto

A Companhia Fabril Singer, ,arame Wa, 3, um,th da

sua exclusiva fnlíu'ienção, e tem um espnt'inl interesse ou¡ não re-

eommendor nenhuma que não seja a mais proprio para os trabalhos

que tenham «ln nxeuutnr-so.

A Minimum" Fabril Singer. tom alcançado em todas as l-Íx-

posições os primeiros premios.

A minimum“ Fal”“ Singer» não sacriliça nunca a utilidade,

solidez ou duração à mera apparencia: as suns machinns são feitas

para cozer, cozendo tudo bem; não están enveruisudus nom doura-

das para occultar defeitos, como sucoede com as imitações e falsi-

ticaçõrs nllemãs.

A Cimllmnhia Fabril Singer e sempre a primeira a introduzir

os ultimos e verdadeiros melhormnentos nos machines para co-

zer: por estas e outras razões o publico eomprehenderá. porque os

allemães se dedicam com preferencia n imitar as machinns SINGER.

U ouro falsificn-se sempre, o latão nunca.

Chamamos a attencão do publico para ns novas machines deno-

minadas LANÇADIEIRA USCHANTE, com os quan se podem fazer'

primoromsmmns trabalhos e_que até \\ oje ::indu nào tiveram rival.

E, a rainha das maehlnas!

75, Rua de José Estevão, 79

AVEIPJO «

 

;EPOSXTO AMERXCANO

Appareá'éos, Utencz'lz'os e Imp/entrem“ Domcsfz'cas,

Agrícolas e Industrz'ac's.

Agencia e üasa Introductcra de Artigos especiaes de Norte-America,

 

vn,\^,\m^n ovo-VV., memA/xurvwvvx-

RíiÀ MBHÉKFÊHO DA SILVEIRA, 127, PORTO.

nzz-no-cnão.

BOMBAS rooões

HYDRAUUCAS CULINARIOS;

DOPOÇ0,CYSTERM&C. ESTUFASÍE SALA_

mm LOUÇAS m: nano

“CERCA-ESPERO"
"eGATE" '

Para. vedar gado, Gm. P"" "mx“,dãfm

own:: nxrosno nz A R :13 os'

TUBOS DE Em“) Debulhadoras de Milho.

zincndos e pretos para. __

CANALIZAÇÕES. PRENÇAF

Para Fructaa e Drogas.

E OUTROS

ESPECIALIDADES, 6m.

MOTORES A VENTO

Tubos de Borracha

(CAUTCIIOl').

 

(ou Moinhos de Vento)-7TUBBINA DE FERRO-systems

o mais economico possivel para elevar agua, a qualquer tlistmxcia.

MACHINAS E ARTIFÍCIOS DIVERSOS ?Oii ENCOMMENDL

  

Aceitwae ORI)st para oa Estados Unidos da America. e para Inglaterra

-uvaVVm v..\--/\I' -V.,w,.\N.,«.\.w um_,~,.,.Vv-Wwvmmn^~xmvvwv~

ESCRIPTORIO, 2.° andar, HERBERT CASSELS, Agente,

127, MOUSINHO BA SILVEIRA, POBTO.

(Telefone N .° 250.)

 

JOÃO AUGUSTO DE. SOUZA
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OFFlClNA DE SEBRALHEBJA

AVEIRO

ORNECE ferragens, dobradiças, fechos, fechaduras de todos os,

systemas, parafusos de toda a qualidade, ferragens estrangeiras,

camas de ferro, fogões, chumbo em barra, prego d*arame, etc.

 


