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Faz hoje vinte e seis annos

quo morrcu cm Lisboa. envene-

nado pelo jesuitismo, o grande

orador liberal, o mais famoso no

mundo depois da revolu:ão fran-

ceza, o illuslre cidadão e notahi-

lissimo iilhod'esta tcrra..losc Cs-

tovão (lot-:lho de Magalhães. Seria

a occasião opportuna, depois dos

:montei-intentos que se (IC-ram,

da nossa amada terra prestar,

n"uma gramte manifestação, a_ ho-

menagem de respeito e gratidão

que deve aqnclle grande vulto.

Mas como se approxuna 0 mo-

mento de ser levantada cm Avci-

ro uma estatua ao famoso candi-

lho da democracia portugueza,

esperemos por elle, ja agora, pa-

ra n'essa occasião solemue ren-

dermos a memoria do nosso com-

patriota illustre o preito publico

que O seu nome esta requerendo.

Por hoje liniitamo-nos a recordar

a data saudosa e inei'noravcl, sau-

dosa para a nossa terra, memo-

ravel para a historia, do talleci-

mento do que foi tão notavel _ci-

dadão, e isso para que do espiri-

to do povo sincero e bom se nao

varra nunca O amor da liberdade

-e o reconhecimento aquellcs que

trabalharam com tanto denodo

pelas suas regalias e pelos seus

direitos.

Depois. José Estevão adorçu

até ao extremo a sua terra. lu a

sua terra, que foi ingrata, precisa

de lavar de todo a nodoa uil'ron-

tosa que cahiu no seu nome fi-

dalgo. 0 _

Já principiou. Manuel Firmino

d'Almeida Maia e Jose Eduardo

d'Almeida Vilhena foram os dois

miseraveis que procuraram em-

panar O brilho d'aquelle grande

espirito. Foram elles que deshon-

raram a nossa ter "a, ja com os

seus aleives e calumuias ao ca-

racter de José Estevão, ja com a

derrota que lhe promoveram na

urna. Foram esses miseravcis que

enodoaram o nosso nome ua his-

toria. Esses biltres torturaram o

coração do grande tilho de Avei-

ro. José _Estevão soil'reu por elles

incommoclos sem numero e mar-

tyrios crueis.

Comprehendeu-O, emtim, a

nossa terra “2 Parece que sim. Ma-

nuel Firmino d'Almeida Maia e

,lose Eduardo d'Almeida Vilhena

_começam a receber 0 castigo das

-suas infamias e dos seus crimes.

-O braço da justini. dessa just¡ :a

anonyma, desconhecida, inespe-

a-ada, mas que vem sempre, ou

.tarde ou cedo, estendeu-se para

alles e descarregou-lhes na fron-

:te a condemnaçào inexoravet e

fatal. _ ~

Porem, e necessario que nao

"fique a Obra incompleta. O povo

::costuma perdoar depressa e dor-

_iuir sobre os louros obtidos. FO¡

.esse sempre o erro, erro enorme,

ue lhe tem 'alido milhares de

j eceucõcs e solirimeutos sem

'conta na lucta secular entre a h-

',berdade e O despotismo. Ora se-

jamos habcis e prudentes, que o

Ítriumpho e sempre destes.

Jose Estevão teve um grande

;amor a liberdade e um acrisolado

macete pela terra que ltw .fui her:

ço. (Jomo inimigo eterno da pri-

meira, encontrou sempre pela

t'rcntc o clerit'alismo indigno c

covarde, tão covarde e tão índi-

;mo quo. não hesitou mn recorrer

:to \'ciu-no para sc. lilwrtzir do

mais celebre (rautlilho da rlclno-

cracia u'csse tempo. .Iosc Estevão

era ant-usado d'inimigo da reli-

gião, arma que. Manuel Firmino

d'Ahneida Maia e .losc Eduardo

d'Almeida \'ilhena empregaram

sempre contra elle para o com-

prOinctter no (-omz-eito popular.

t) povo hoje, felizmente, vc o ri-

diculo de tão ridicula accusacao

e percebe-lhe o alcance. .lose [tis-

tevào era tão inimigo da religião

como nos somos. Todos os dc-

mocratas respeitam e acatani as

crencas dc quem quer que seja.

O manto sublime da democracia

a todos protege e a todos cobre.

Não ha religião nenhuma que nos

mereça odios nem j'ierseguicões.

t) povo e liberrimo no exercicio

da sua religião e na pratica dos

seus principios. Tal e a genero-

sa e brilhante aspiração republi-

cana.

O que José Estevão combatia,

o O que combatem hoje todos os

democratas de bom espirito, é o

clero nos seus privilegios e nos

seus despotisinos. Separem a

Egrcja do Estado, e o clero que

viva feliz e tranquillo na sua mis-

são religiosa que ninguem o ha

de perturbar. Yzis circumstancias

actuaes. o clero não representa

senão um al'mso, um despotismo,

uma desegualdade revoltante. U

clero não pretende senão vexar o

povo e dispor d'elle como reba-

nho de carneirOs. O clero c um

estado dentro do estado. O clero

não faz outra coisa senão conspi-

'ar contra a liberdade c contra

as regalias populares. 0 clero não

se serve da religião senão como

arma politica para manter Os seus

privilegios revoltantes e O seu

despotismo atroz. Servir o clero

não e servir a religião; e compro-

mette-l'a. Mante' aquelle na sua

organisação actual e desacreditar

esta. Para que a religião seja o

que deve scr é necessario que o

clero viva n'outrO regimen e com

outra organisação.

Tacs eram os tins de .lose lãs-

tevão e taes são as aspirações

dos homens novos. D'ahi a guer-

ra atroz que lhe moveu a clerica-

lha, que se viu compromettida

nas suas patifarias, guerra que

foi ate ao assassinio. Sim; não e

hoje ponto de duvida para nin-

guem, que conhece a historia do

seu paiz, que José Estevão. fosse

envenenado pelo jesuitismo de

mãos dadas com os padres. U

gigante promcttia esmaga-los, e.

os rcptis inoculi-iram-lhe nas veias

O veneno. com a inordedura co-

varde e abjccta.

Foi esse o castigo do grande

cidadão ter amado a liberdade.

E quanto ao seu amor a pa-

tria, não foi tão barbaro. mas foi

mais amargo o resultado. U gi-

gante, que nunca recuou no cam-

po da batalha, nem nas luctas

formidaveis da tribuna, cahiu des-

alentado e chorou, no dia em que

a sua terra, que tanto idolatrava,

lhe negou o diploma de seu re-

presen tante nas cortes de S._Beii-

to. U caso, proveniente das tntt't-

gas de meia duzia de bandidos,

era, de facto, profundamente_ la-

mentavel e profundamente triste.

importa, pois, que Aveiro sc

rehabilite. Não basta a expulsão

das irmãs da caridade. E' neces-

sario quebrar aquelle tumulo

(olhcm que não é o tumulo de

Santa Joannali que se chama o

convento do Jesus. lí' indispon-

savel \'arrer a jt-sniladn que se

arouta alli. IC' urgente ('lestazer

aqucllc ninho do corujas_ dionde

se conspira torpcmcnte contra a

patria e cont 'a a liberdade.

Para ahi assestaremos as nos-

sas baterias!

E c ini'lispcnsavel, tambem,

que os dois grilhetas que sc cha-

mam '.\lanuel Firmino d'Ahneida

Maia e José Ciluardo d'Ahncida

Vilhena não liquem nos j'a'mtapcs

que acabam de levar. Int'ames

d'aquelles esmagam-se, esborra-

chain-sie, como damninhos cara-

coes.

Completemos a obra da nossa

gloria e da nossa emancipação. E

descohramO-nos , entrem entes .

n'este auniversario saudoso, pe-

rante o grande cidadão e nobilis-

sinto iilho d'esta terra, que per-

passa, sereno e magestoso, na

immortalidade.

Gloria à Patria e a José liste-

vão!

W““

O pulha do Zé Forqueta, n'unia

correspondencia de Lisboa que

ellc forja detraz da porta, dizia

nm dia d'estes que um dos nos-

sos amigos se tinha retractado

d'nmas suppostas injurias e fu-

gido deantc d”um seu adversario.

(ira começa porque n'estas

coisas o desaire, quando o haja,

recahe sempre sobre as testemu-

nhas, que são juizes, que proce-

dem com inteira responsabilidade

perante o publico e que por isso

mesmo nem sempre se contor-

mam com as prescripçõcs mais

decisivas ou mais Ítiipeluosus do

seu constituinte, como não se

coni'ori'naram as testemunhas do

nosso amigo no caso presente. 15

só cn) casos d'ultra gravidade, um

cavalheiro deixa de se curvar a

decisao dos seus juizes. Depois. e

certo que os representantes d'cs-

se nosso amigo não deram satis-

l'acçôcs nenhumas pelo artigo em

que elias se pediam, e no qual

sc viam suppostas injurias, e só

retiraram umas phrases que to-

dos concordaram não .serem o/j'cn-

sims, dizendo, aliaz, do adversa-

rio O que era dit-;no e verdadeiro.

Mas, simnItanean'iente, déram os

representantes d'este as mais ca-

baes explicações, retirando todas

as phrases que poderiam ser of-

i'cnsivas do caracter e do brio do

nosso amigo. Tudo se passou.

pois, da maneira mais regular e

mais correcta que se poderia es-

perar.

Isto dizemos nos para quem

leu za l*'orqueta e não leu o re-

sultado da pcnlencia, porque o

malandro tudo atrapalha e tudo

falsil'ica como sempre.

E ainda por uma »outra curio-

sidade. Querem Ver“?

Essa pendencia proveio d'um

certo cavalheiro ter censurado os

processos de combate dos nossos

amigos duveiro, censura a que

um d'elles replicou como julgou

conveniente. Ura retirando esse

cavalheiro, que ingenua o since-

ramente acreditou nas itnmnndi-

cias que a cloaca da Vera Cruz

exporta d'Aveiro, todas as ex pres-

sões otl'ensivas do caracter e do

brio d'um d'csscs mesmos que

elle julgava procederem menos

dignamente, não deu por bons.

implicitaun-nte, os prol-custas usa-

dos contra ns malandruse não

lnvrou contra uslcs o seu ultimo

veredicttun? Uccidillatncntc que

sim.

Pois Zé Forqut-Ia t" tão asno

que julga ter oncontrmlu n'csse

cavalheiro o seu pnlmliltt) e a sua

tábua de salvação!

turu-'tiramos sempi'cr---piilhas.

muito pulhas, mas tao asilos co-

mo pulhas.

-e-e.3,);\°-&ya-z,...

@S atestam“

 

(Iontinuemos com as patifarias

do quadrilheiro mor.

Um pouro analoga a ladrocira

que se tentou com Astlev Cam-

pbell Smith temos a que-consta
do documento que se segue:

EL"” Sr. Dr. .luiz presidente do

tribunal commercial da comar-

ca de Aveiro.

Manuel Homem de Carvalho

(lhristo. casado, mestre d'obras,

d'esta cidade, pretende certidão

extrahida da acção commercial

que por este tribunal Manuel Luiz

Ferreira, de Albergaria Velha, mo-

veu contra Manuel Firmino de

Almeida Maia, (l'esta cidade de

Aveiro, da qual conste o pedido

da acção e sua proveniencia; se

a mulher do réu veio contestar a

acção e com que fundamentos;

se afinal a acção foi julgada pro-

cedente e provada e se a respe-

ctiva sentença transitou em jul-

gado. e se foi passada precatoria

para Macau.

Por isso requer e

pede a V. Ex.“ se di-

gne mandar-Ih'a

sar pelo cartorio do

e s c r i vã o privativo

d'este tribunal.

Passe.

At'eiro, :32

outubro

'lt-188.

(a) A. Cor-

temo.

de

de

E. R. M.

Manuel Homem. dc C. Christo.

Certidão

Antonio Augusto Duarte Silva, cs-

crivão de direito do terceiro

ol't'icio na comarca de Aveiro,

tabellião publico do notas ahi.

escrivão privativo do tribunal

do commcrcio de. primeira ins-

tancia na mesma cidade e co-

marca, etc., por Sua Magestade

l*'idelissima lúl-ltei, a quem

'Deus guarde:

Certifico que por este tribunal

do commercio correu seus ter-

mos uma acção commercial em

que foi auctor Manuel Luiz Fer-

reira, casado, proprietario, da vil-

la de Albergaria-a-Velha, comarca

de Águeda, e réus Manuel Firmi-

no d'Almeida Maia c mulher DO-

na Maria d'Arrabida de Vilhena

d'Almcida Maia, tl'esta cidade de

d'AveirO: Que o pedido na acção

era de trezentos mil réis, com

juros e custas, proveniente de

papel fornecido pelo auctor ao

réu, como consta da lettra junta

ao processo a folhas tres: Que a

pas-

re-mulher veio contrariar a acção

com o fundamento de que, não

tendo assignado a Iettra em que

a act-.ão se buscava, se não tinha

por issu (dirigindo ao pagamento

d'clla: que, consequentemente,

Hi'n parlt». ill›",:itima na cansa', e

[aiphcni n ant'tot' o ora; e que o

montante da lottra accionada não

havia stilo applicado em beneticio

do casal d'clla e do réu-marido,

porqtnmto o pedido era resto de

maior quantia d'importancia do

papel vendido ao réu por

mais do dolu-o do seu valor.

c era certo que os fornecimentos

de papel de que os referidos trr-

chtos mil reis .cão preço, causa-

ra_m grandes prejuizos ao casal,

nao so por ser carlssinm o

papel, mas ainda por eme.

ser de pessimo qualidade:

Que, tendo a ré nomeado diias

testemunhas residentes em Mit--

can, colonia portugueza, se pas-

sou carta prccatoria para a sua

inquirição: E iinalmente ql“"

tempos depois de expedida essa

precatoria, os réus pagaram tudo.

E' O que, na verdade, à vista

dos proprios autos em meu po-

der e cartorio, aos quaes me re-

porto, e em virtude do despacho

precedente, me cumpre certificar

n'esta comarca de Aveiro a vinte

e dois il'outubro de mil oitocen-

tos e Oitenta e Oito. Eu Antonio

Augusto Duarte Silva que o subs-

crevi e assiguo.

(a) .Il ntonio Augusto Duarte- c Silva.

Vé-se que O processo do ma-

landro e 'a sempre o mesmo, u

que de novo cenñrma a má fe e

patifaria que Manuel Firmino do

Almeida Maia usava por systema.

Na questão Smith, primeiro ron-

fassava plenamente a divida; não

havia duvidas nenhumas; tudo

seria pago religiosamente; era um

creado respeitoso de s. ex." (n

credor). Porém quando as blan-

dicias são inuteis, quando as

mentiras se esgotam, quando vc

que as pantomiuices não surtem

exito nenhum, então elle súa san-

_r/ttc, e O credor e um tratante que

abusou da sua boa fé.

Assim sui-cedeu com o sr. As-

tley Campbell Smith. Assim de-

via ter succedido com o sr. Ma-

nuel Luíz Ferreira. Pelo menos, o

fecho da patiiaria é o mesmo.

com a circumstancia interessan-

te de se dar exactamente com o

mesmo negocio de papel. Na

questão Smith, O papel havia si-

do vendido por este cavalheiro ao

capitão de lilvllÕBS com mais tre-

'/.tmtos a quatrOcentos reis em

rcsma do que O regular. Na ques-

tão Ferreira, opapel l'óra Validi-

do por mais do dobro do seu m-

lor. Em caríssimo c de pessimo

qualidade!

Na questão Smiih o réu e con-

demnatlo em todas as instancias.

i'a questão Ferreira, nem espe-

rou pelo resultado dos tribunaes.

tal era a ma re do patife.

Ja viram um tratante egual a

este '3

NotandO-se que a questão Fer-

reira e recentissima. D'Oride se

pódc averiguar que o malandrorio

não toma emenda com os annos

nem com os castigos. Por isso

que vem hoje com a mesmissima

cantiga com que vinha ha dez an-

nos. Quem conhece o javardo fe-

rO, faz uma idea positiva e segu-

ra das intrujices que elle havia

de ter empregado com o sr. Ma-
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nunl Luiz Ferreira para fugir :'e

*responsihilidadu da dividd Quan-

do não lho _poian fugir, usou do

mesmo torpn exnedicntn de que

tinha lançado mão contra o sr.

Astley (Inmplin-Il Smith. O que

prova a evidencia que n'aquelle

maroto baum espirito, fortemente

arreigndo, dc ;outono e uma po-

derosissima dose (ln ma l'c c

vulhm-:n'ia sunier cngalilhadas

  

Um““ ti“ilith-H' ll“C “à“ multi** suas casas e das suas familias.

resolvido a deixar lim-.r impuncs

os roubos dos mahuniros.

'SSH H“s ¡ii-Ni'- "3 l"”' t'“'_'~”*"' hnuninmlto faz o diabo a quatro.

-gumtu não NHS Íll'itfrt'llil'IH tl fi'isnl' j.; “um“ nós-'3 j.; “xhtml“- U 10m-

a informa com qm- o l'nllre nogmi j", 5,3 ,3 ;mm- ¡mH-_r Nós'

a importancia rl'uma *lnttra que

elle tinha assignnlo com plena

consciencia do que estava prati-

cando, e aqunlla outra infamia

d'irbuscar-testou¡unhas a Marau,

o que ainda prova a sua mzi fi':

revoltantc. para ¡n'olrnhir o pro.

cesso indeiinidmncntc. so um re-

les cavalheiro d'iinluslrin, rolos o

bem reles, desce :i biltrarins de

tal ordem.

li cis ahi o figurino, que imrtos

bandalhos nos quorum apresen-

tar como hei-oe n ('(Ill'iu niartvr.

Mas ainda nao e tn.io. TP“IUS

mais alguma coisa que dizer.

WW

VAMOS Â ELLES

E' preciso dar uma licção aos

bandidos. li' indispensavet redu-

zi-Ios a po ('letiiiitivamente.

Está completamente provada

a infamia praticada com o infeliz

surdo mudo .loaqnim (lhia. Pois

uma biltraria d'essas ha de lical'

inq'nme? Não jiiode ser.

.la se viu que o sr. delegado

do procurador rcgio não faz caso.

Pois. é pena, que so o caracter

de s 0.11.“, que todos teem respei-

tado ate aqui, pode som-er com

isso. Agora mesmo s. ex." esta

vendo de quanto e capaz a cyui-

ca patifaria (Passes biltres. O ui-

timo numero do pasquim da Vera

Cruz consura s. ex.“ po'r não ter

processado, ou coisa que o valha,

um individuo que elles accu-

sarn de qualquer delicto que nós

ignoràmos. “

Sr. delegado do procurador

regio, pois v. ex.“ não se revolta

c o n tr a tamanha indignidade *2

Pois não havendo n'esta comarca

individuos com mais crimes de

que os bandidos_ da Vera Cruz,

atrevem-se os miseraveis a cen-

surar v. ex!, porque v. ex.“ usou,

suppunhâmos, de benevolencia

com outros que podem ter com-

mettido qualquer irregularidade,

mas nunca um crime“? Pois ha

infamia egual? Pois atreve-se a

pedir a execução das leis um

quadrilheiro que teve, por seu

livre arbítrio, um homem preso

durante oito mezcs e quatro

dias?

Só se não tiver sangue nas

veias é que o sr. dr. Leitão ficará

impassivel perante tamanho arro-

jo. Faça-lhes a vontade, sr. dr.

delegado! Processe o tal indivi-

duo, mas processe tambem o ca-

pitão de ladrões pelo escandalo-

sissimo attentado commettido

com 0 surdo mudo Joaquim tÍIhia.

E vamos a vcr se os heroes ii-

cam contentes.

Mas bem. Não ha que esperar

do sr. dr. delegado. Adeante; isto

não pode ficar assim. .lá n'este

periodico apontamos a ideia de

se cotisarem varios cidadãos ami-

gos da moralidade e dajustiça

para levarem um processo ao ca-

pitão dos malandros. Voltamos a

insistir na idea.

Que diabo, não é coisa nenhu-

ma que nos deite a perder! Pois

então não ha de haver n'esta ter.

ra uma duzia de homens capazes

de gastar uns miseros cobres pa-

ra pagar a um advogado que sus-

tente a accusação do biltre, e

mais despezas do processo? se-

ria uma vergonha! Vamos a elle_

Arre, que é malandro. Um

malandro que pratica as infamias

e ainda arremessa pedradas aos

outros. Um maroto que não se

cala e rabeia sempre.

:orla-se-lhe o rabo, já que elle

M.

«silnn lunrlallm pelo negro crime

lronuuntlirlo

    

   

  

    

   

 

   

  

   

   

 

   

 

   

   

   

  

    

  

 

;zssnn u quer. Mimos, rncus seu ¡nm-,tn_e estando mm se¡,.,,,,,gn_,

nhon-.v, u-oi'tri-sc-liie o rabo. lí sn

O POVO DE AVEIRO

 

rar a estatua do famoso titan da

o rabo (li-pois do. cortam“ “Í“d" Oratm'ia. do hnitmte Colosso da

ruírínr, como o das sro'dunírua,

col'ta-so-Ihe a cabeca. Vamos hi,

nao scjfnnos lorpas. Não se diga

qm' osso biltre ainda no tim do

tudo n'nmgou comnoscn.

l-lilo persegue t'nnrrionarios

honestos. lille faz transferir ou-

tros com grave desnrrnujo das

¡Clir' acrusa outros :to governo.

l'lllc grita. elle. vocifora, clio ca-

qnn o

podemos csmayarcom um sopro“?

linvemos do nluucntzn' a vibora

no proprio suo“? iiavcmos de cs-

izlraqui fazendo livl'prtilñlllf'iltü

figura de tolos? (ira, bolas, nnens

senhores. Mais energia e mais

justica.

\-':nm›s a clle, vamos a olle

cinqnanto (a tempo. .Iii agora e

tir/mr olura :Issciada e completa.

Fira nbr-ria uma sulisntrijnjüo

publica para processar o intlnnis-

contra a liberdade

individual na pessoa de Joaquim

(lina, a tim (lc que por um exem-

plo sevcro e uma licção digna

outros não tenham ccuacs vclci-

dades no futuro e lique comple-

tamente assente que a cidade: de

Aveiro não e terra de cafres nem

aringa de rcgulos.

Fica aberta a subsc-.ripção pu-

blica e se ninguem quizer os tra-

balhos do processo toma-los-lie-

mos para nós.

*ng-w.M.

A WESTMJE uma

A IMPRENSA

A Smiínetla da Fronteira, de

34') de outubro. Só a muita sym-

pathia do collega por nos pode-

mos attribuir as palavras d'exces-

siva benevolencia, que nos di-

rige:

«lia cerca de seis mezes que

em Aveiro, a gloriosa patria de

.lose iCstcVão Coelho de Maga-

lhães, se travou um prelio encar-

nicado, formidando, terrivel, um

verdadeiro duello de morte-co-

mo ainda se não feriu n'este paiz

-entre um semanario republica-

no, o Puuu dc Aveiro, e dois ho-

mens teimosos, sem escrupulos

o sem a minima parcella de au-

ctoridade moral, reaccionarios,

determinados a levar a todo o

transe por diante a sua teimosia

estulta, alvar, propria de doidos

varridos, ou de refinadissimos ca-

nalhas-Manuel Firmino d'Almei-

da Maia, governador civil substi-

tuto, e Jose Eduardo d'Almeida

Vilhena-um moderno Loveiace

_provedor da Santa Casa da Mi-

sericordia.

Estes homens introduziram no

hospital d'Aveiro algumas d'es-

sasperigosissimas1null1cres,com-

mummente donominadas-irnnls

de caridade.

Todos que lêem e que estu-

dam, n'este paiz, sabem demasia-

do que José Estevão foi o maior

e mais implacavel ad versario d 'es-

sa sinistra qualidade de mulhe-

res.

E tão violentos eram os impe-

tos da sua indignação e repugnan-

cia por essas creaturas de mau

agoiro, perigosos agentes submis-

sos as ordens da temivel Compa-

nhia de Jesus, e do clericalismo,

que Jose Estevão proferiu contra

elias, no parlamento, um dos mais

bellos, mais brilhantes, e monu-

mentaes discursos, de que lia me-

moria nos annaes parlamentares

d'este paiz!

Foi uma oração tão eloquente,

tão profundamente sensata e jus-

ta, que tem sido transcripta de-

zenas de vezes em livros, em jor-

naes, em folhetes, em quasi toda

a especie de publicação.

Diante de tudo isto, a intro-

ducção das irmãs de caridade na

propria terra de José Estevão-e

precisamente defronte do monu-

  

  

   

  

                

   

  

            

    

   

  

    

   

  

    

   

  

   

  

 

   

  

triliuna. do patriota znlmiravel que

toda a sua vida empregou ao scr-

vico do son paíz, está bem do vcr

que constituiu uma ai'fronta inso-

lcntissima do ultramontanismo a

memoria do maior orador d'cste

seculo depois da revolução fran-

«nv/.u.

lCra um rapto cruel e audaz

arrojado aos bl'ios o' às'. honrosas

irado-cow liiJcraes da formosa, da

nobre e liberalissima cidade de

Aveiro.

(ininj'n'ehendeu admiravelmmi-

te o alcance d'este desafiio signi-

ficativo o grande jornalista reda-

rtor do semanario aveirense e to-

mou desde logo a seu cargo a gi-

gantua tarefa de conseguir o lc-

vantamcnto do espirito publico,

orientando-o, esclarecendo-o, in-

sufiando-lhn detmminação, esti-

mulando-o. ecompellindo-o. final-

mento, a erguer-se ao nircl que

lho conipetc, para conseguir a ex-

pulsão das !aos irmãs (l.: caridade

Tom sido um cobato cnormc,

hercnlco, titanico, quasi superior

:is forças hnmanas--un'ia coisa

incrivel-perante a qual temos de

pa 'ar assombrados e descobrir-

nos revercntes, todos nos, rapa-

zes da moderna geração, que sen-

timos, que pensamos, que escuta-

mos. que escrevemos.

C, é preciso que o diga-

mos sem rebuço, e tambem sem

o minimo intento de melindrar.

nem deprimir o ¡ncrito de nin-

guem: se estudamos, se procu-

ramos. se investigamos, se olha-

mos em volta de nos, não des-

cobrimos um unicojornalista n'es-

tc paiz, do pulso e da tempera do

redactor do Povo dc Aveiro, e ca-

paz, por consequencia, de sus-

tentar a campanha anti-clerical

d'aquella terra com a persisten-

cia, tenacidade, coragem, profi-

ciencia e valentia com que elle a

arcou frente afrente, sem fraque-

jar um momento sequer.

E' que a penna d'clle tem a

'rigeza ferrea da dc. Sampaio no

grau mais requintado, a violenta

causticidade da de Henri Roche-

fort, a abundanida de ideas de

um Emilio de tlerardin, e, se e

preciso, a subtilidadcde um Scot-

to, como dizia o sr. Latino Coe-

lho.

Polemista de primeira plana,

profuni'lamente illustre e illustra-

do, com uma orientação moder-

na, definida e segura, os artigos

do primoroso jornalista saem re-

passados d'aquelle calor e vehe-

inencia que entliusiasma, que ex-

cita, que arrebata, e que pode

arrastar as multidões até ás 0n-

das alterosas da revolução.

No mais acccso da polemica,

partindo a fundo sobre o adver-

sario, arremessa-o descantilhão,

com a violencia d”uma catapulta,

de encontro à barreira do ridicu-

lo (e) mais feroz, entaIa-o, estoi-

ra-o, esborracha-o sob 0 peso de

uma argumentação irrespondivel,

esnwgzniora, triturante t

A sua phrase escandecente,

simultaneamente ironica, enthu-

siasticu e energica, queima como

gotas de chumbo derretido, cor-

ta como um bisturi, fere como

um chicote dessimiuado de puas

d'aço, contunde como uma acha

(Pai-mas e fulmiua como o raio.

Continuaremos.

Amuo Duma

Notíciario

0 POVO DE A VEIRO vende-

se em Lisboa no Mosque do

Rocio, lado sul.

+

Poi ordenado superiormente

que os mancebos que forem cha-

mados ao serviço militar perten-

centes aos contingentes dos au-

nos anteriores, deverão ser ins-

peccionadOS nas sedes das divi-

sões Ou commandos militares por

    

(-) Haja vista os csplendídos arti_

gos cm dcfeza da pena de morte, em

resposta a uma telha algarvia-1887,

  

  

             

   

  

                

   

  

  

   

 

   

   

   

   

   

    

  

  

 

.________

dois facultativos o um official su-

perior quando não csti-jam reuni-

das as juntas de ¡usou-cão ordi-

nai-las.

Hb.--

Da direcção do Club Eleitoral

Democl'alii'o Portuense reccl'in-

mos a carta que van em seguida

publicada. Ao ;nn-tm' da proposta

l.«›sh-ininiliainos aqui a nossa gra-

tidão:

lllnstradissima redacção do

valente jornal o Hiro da Almiro.

-.\ (liver-cão :nlministrativa do

(Iluh Eleitoral linmocrctioo Por-

luensc participa :i illustrada re-

dacção. que foi lancada na acta

da ultima sessão a seguinte pro-

posta:

«Proponho que na acta d'csta

sessão seja lançado um voto de

louvor ao illustrado jornal o Povo

(lc ÁUPÍrO. pola victoria alcancada

pelos iÍiíMH'tlt-"S d'aquella cidade

sobre a rear-cão, já sendo expul-

sas as irmas da caridade do hos-

pital da Misericordia, cujo trium-

pho se deve :i lmnomerita reda-

cção d”:iqunllc jornal. já pela ver-

dadeira :nnnpimha em que se tem

empenhado para desmascarar ao

povo as traiicancias e ladroeiras

que n companhia dos malandros

tem feito na nobre c. liberal cida-

de do Aveiro, gloriosa patria do

¡nsigne trihuno_ .lose Estevão.-

Porto e sala das sessões do Club.

22 de outubro de 1888.-0 socio,

J. C. Brandão»

Esta proposta foi approvada

por unanimidade, como consta

da acta. - Porto, 22 de outubro

de 1888-0 Secretario, Luiz.

_+.

U nosso college da localida-

de, o Correio de AUGÍI'O, acaba de

entrar no terceiro anno de publi-

cação.

+-

Ao estabelecimento do sr. Joa-

quim Dias de Abrantes acaba de

checar um variado sortido de fa-

zendas para inverno, gostos lin-

dissimos. Chamamos a attenção

para o respectivo annuncio.

W...

0 conselho administrativo da

Associacao dos Artistas de Coim-

bra resolveu commemorar no dia

19 do corrente mez, com grande

fausto, o anniversario natalicio

do decano dos jornalistas portu-

guczes, o sr. Joaquim Martins de

Carvalho, redactor do Conimln-i-

ccnse.

Haverá uma sessão solemne

dedicada a imprensa.

.__ . __o_______

Pelas disposições (Puma anti-

ga lei, pron'iulgada por Napoleão

Hi, em França, as escolas correc-

cionaes estavam quasi todas en-

tregues nas mãos de congreganis-

tas.

Porém, o governo da republi-

ca, desde que foram descobertos

os escandnlos que se praticavam

em Saint Medard e em Citeaux,

apressou-se em propor a revoga-

cão d'essa lei, e hoje em França

esta de todo secularisado o ensi-

no das escolas de correcção.

Isto representa uma reforma

importante , cujo alcance será

tanto maior quanto melhor forem

os resultados que se hão de ob-

ter, confiando o ensino e a mora-

lisação das creanças abandona-

das e vagabundas a homens sé-

rios e dignos, completamente des-

ligados do pernicioso espirito de

seita, e que ás creanças só incu-

tirão noções justas e correctas,

em vez de as perverterem.

+

Club Eleitoral Democrallco

Portuense

A direcção d'este Club pede

para que todos os jornaes envia-

dos para a praça do Bolhão n.°

66, sejam agora remettidos para

a rua do Almada n.“ 322.

_+_'

Além dos julgamentos que já

se realisaram no tribunal judicial

d'esta comarca, ha ainda as se-

guintes causas para julgar no cor-

rente trimestre, nos dias que vão

abaixo designados:

Dia 6-Manuel Goncalves An-

dril, de Ilhavo, por offensas cor-

ooraes. Defensor, dr. Rocha.

 

   

   

    

   

  

    

   

   

    

 

  

  

  

  

  

 

Dia 7-Íilnnunl MarqurIs tia-

lh:u'ino, de S. Bernardo, por dat'

l'ugra a um preso. Defensor, dr.

Fonseca.

Dia El-.igostinho Nunes de'

.'\ln'wida e outros, do Mono, por

intensas co¡ poraes. Defensor, dr.

tocha.

ilia líi-l'l'lnardo (Zathm'ino, do

ilhavo, por adiantado ao pudor.

l›)n.-fnns('›r. dr. Fonseca.

Dia 'iii-Joaquim Nunes de

Mello, por nttentado ao pudor.

Defensor. dr. Rocha.

Din 'l-ix-~.loaquiiu Alves No-

gueira. da Ponte dc .-\ngojm por

_jurar falso. Idem.

llia 'iii-.losn Martins Jorge,

do Lamniro do Mar, por oiinnsas

corporues. idem.

Iiiai'í-.ilanuel da Silva, da

Gafanha, por oii'ensas corporaes.

Idem.

Dia :Zn-Jose Marques e ou-

tros, da Palhaço, por oil'ensas cor-

poracs. idem.

Dia “Zi-Aleixo Antonio Rod 'i-

goes, de I'Isgueil'tl, por violação

do pudor. idem.

Dia “JB-Manuel Fernandes Fu-

ra, de Eixo, por tinto. Idem.

-___ú-___

Foi mandado afiixar um edi-

tal pela auctoridade superior do

districto, marcando o dia '17 do

proximo mcz de dezembro para

se proceder ao sorteamento dos

inanzzchos que devem servir co-

mo P”::ttlliVUS no exercito e na

armada.

___+.__._

Revista Popular de Conhe-

cimentos llels

 

Summario do n.° 2:2:

A historia da terra; O micros-

copio e o telescopio; Os venenos

do corpo humano: Nossa Senho-

ra de Mercoles; Ell'citos da hmni-

dade na saude; A Abyssinia; Ori-

gem dos cometas e aerólithos;

Notas clinicas sobre a raiva; U

azeite no mar; Uma advertencia

util aos lavradores; A crosta ter-

restre; Telegrapho sem arames;

O relogio de Flora; Porque não

regulam muitos relogios; Novo

invento; Victimas das serpentes;

Os vinhos do norte de Portugal

na proxima exposição de Pariz;

Contra o garrotilho; Um capricho

norte-americano: Contra a t'erroa-

da da abelhr; iibliographia.

_ __._..____-..

Da Folha Dcmocralica:

«Foi nomeado governador ci-

vil do districto de Aveiro o ex.mo

sr. João Affonso de Espergneira.

e posto no olho da rua, por infa-

me e ma figura, o famigerado ar-

runceiro Manuel Firmino d'Almei-

da Maia.

Póde 0 brioso povo de Aveiro

nfanar-sa, e cantar o triumpho.

da renhidissima questão, e entre-

gar a palma da victoria ao nosso-

presado college o Povo de Avci-.

ro, que sem descer do pedestal

da dignidade, combateu com de- o

nodo esses abutres de Satanaz,

que tentavam desfraldar a flam-

muia negra da reacção _no berço

do eminente tribnno que presi-'

diu a junta republicana em 18:19

_Jose Estevão»

+

Falleceu na ultima quarta-fei-

ra a ex.“ sr.“ D. Rita de Souza e

Sá, irmã dos srs. Joaquim de Sou-

za e Sá e dr. João .lose Pereira

de Souza e Sá, antigo professor

do lyceu de Aveiro.

*à

Entre as curiosidades da ex-

posição nniversal de Pariz de

1889, figurara uma machine mi-.

croscopica, que deve attrahir t0!

das as attenções. Imagine-se uma

machina a vapor que pesa tres

g'ammas e tem um centimetro e

meio de altura!

Essa machine compõe-.se de

'180 peças de metal e representa

o trabalho de dois annos d'um

reiojoeiro. que é ao mesmo tem-

po um artista mechanico de pri;

meira ordem.

A machina, que é a mais pe,

quena que ha no mundo, funcs

ciona regularmente.

hq*-

 



EXPEDIENTE

Por lntermedio do cor-

reio, principlamos já a fazer

a cobrança do semestre que

terminou com o n.° 330 do

Povo dc Aveiro e ainda ¡Pon-

tros semestres em atraso.

Esperamos do cavalheirls-

mo dos nossos assignantes

que satisfarão os competen-

tes recibos, logo que para

3, . Isso sejam convidados pelos

, empregados do corn-rio.

 

  

 

  
 

  

   

  

 

  

  

             

  

              

  

  

  

 

mesmo das pobres habitações

Nos portos são milhares as lan

luzes.

nero de illulninaçào, e

L .giravoríl||e desdejá agrn_ suas casas as mais t'ortnosas lan-
... decemus_ termas. Asilos mandamos, Vice-
if _ rei, e _do imperador, sao de tao
f A““ s“. asslgnnntes de exqtilsrto trabalhoe lavoraiue che-
1I

'
I Armin. Eiroi, E¡ xo, Esgslcira

e Slivciro pedimos a üncza

de animam-cm satisfazer os

:nuestros já vecidos.
   

  
  

  

                

  

                

  

 

de réis!

$
comer, dormir, receber visitas, e

As torres da cidade deram na

terça-feira a noute signal de in-

cenrlio, que se havia manifestado

na casa do pharmaceutico sr. João

Pinto Rodrigues Vallas, em lés-

gueira. U fogo não chegou a to-

mar grandes proporções. graças

aos serviços prestados pela visi-

nhança, que conseguiu, por as-

sim dizer, sui'l'ocal-o. Us bombei-

ros voluntarios, que acudiram

pressurosamente ao local do in-

cendio, ainda chegaram a traba-

lhar na sua completa extincção.

Ilouve prejuizos aproximada-

* mente :11005000 reis.

_.›_+_~

Appello a caridade

zes, pelo artificio das pessoas

que n'ellas se metem. dão-se

espectzuenlos que divertem o po-

vo. As de mais gostos são as som-

brinhas.

Além d'estas lanternas mons-

truosas, que comtndo são pou-

cas. ha uma infinidade de outras

_de elegante structura e riqueza de

amamentação. A maior parte são

de forma hexagona, tendo quatro

pés de altura e um e meio de lar-

go, torradas de seda Iinissima e

transparente, na qual se pintam

ilóres, animaes, e as vezes figu-

ras humanas.

As córes que se empregam

n'estas pinturas são de admira-

vel brilhantismo, e recebem-n'o

ainda maior pelo grande numero

de luzes que encerram. Nos seus

respectivos angulos põem figuras

esculpidas e douradas, que for-

mam a corôa da lanterna, e sus-

pendem-lhes bandeirolas de setim

de oóres, pendendo engraçada-

mente sem occultarem comtudo

a luz e os quadros.

São tão variadas estas lanter-

nas no desenho, como na materia

de que as fazem. Umas triangu-

lares, outras encanelladas, cylin-

dricas, redondas, ou pyramidaes;

algumas á maneira de vasos; va-

rias da feição de fructos, peixes,

barcos, etc. Fazem-se de seda,

gaze, nacar, vidro e papel. O seu

(t artista carpinteiro Manuel

Barbosa, d'esta cidade, que tra-

balhava n'umas obras em Uis do

Bairro, foi ha pouco victima de

um desastre de que resultou ti-

car com uma perna partida.

Como o pobre artista se acha

por esta infelicidade impossibili-

tado de trabalhar por bastante

tempo, luctando por isso com

innumeras difficulclades para se

sustentar a si e à familia, ousa-

mos appellar para todas as pes-

soas caridosas, em seu favor, e

temos a Certeza que o nosso ap-

pelto não será baldado.

Qualquerobulo podera ser en-

viado a esta administração.

feitios. As ruas, as praças, as fa- me

citadas e palcos dos palacios es-

tão adornadas com elias, assim

como as portas e janellas ainda

ternas que suspendem nos mas-

tros dos juncos. N'esta festa ha

para Cima de duzentos milhões de

Os chinos opulentos rivali-

sam em magnificencia n'este ge-

deva-

neam-se em suspender diante de

gam algumas a custar um conto

(Jonstruem-se tamanhas, que

formam salas de vinte a trinta

pcsde diametro, onde se pode

representar remedios. Muitas ve-

0 P0?0 DE

bro to.
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faz-se praticando no

assu :ar bruto.

cencria.

w_

Copiamos d'um jornal:

nistro dos estrangeiros?

de mãos postas pede missas.

hà__

agradecemos :

ridade, que muito recommend

8.” do volume Ill.

Travessa da

Lisboa.

M. .legend-Fascicu lo .it-'1.

n.° 51.

Cruz de Pau, Lisboa.

Livraria Acadrnlica

;i tt'lfliíla

nte 3 kilogrammas de assucar:

 

A extração deste assucar, se-
gundo refere o Bulletin dc la So-

ciété National de Acclimatatz'on,

tr o n c o,

quando se aproxima a primavera,

incisões que atravessam a casca

eo alburno, sem comtudo che-

garem ao coração da arvore. Por

estas incisões escorre um exces-

so de seiva. que é cuidadosamen-

te recolhide e n vasris, para depois

se submetter a uma ebulição pro-

longada, no tim da qual se obtem

pela crystallisação um assucar

excellente, de uso geral no puÍZ.

Um licotulitro de seiva pro-

duz cerca de T) kilogrammas de

Além d'lsto. a sua madeira

branca, muito apertada.com veios

finos, presta-se ¡ulmirawlmeutc-

aos mais bcllos trabalhos de mar-

an l'lillerenca existe entre o

sr. ministro da Josliça_ Veiga Bei-

rão, e o sr. Barros Gomes, mi-

E, que o sr. Beirão. em nariz

pede magias, e 0 sr. Barros Gomes

Accusâmos a recepção das sc-

gmntes publicações, que muito

a: Historia da Revolução Por-

tugueza de 1820, por José d'Ar-

Haga-Com a costumada regula-

a PEIXOTO DO AMARAL, professor de en-

os editores d'auuella excellente

obra, sahiu o t'asciculo n.° 30,

a: A [ilustração Portuguesa,

revista litteraria e artística. N.°

10, do 5.° anno. - Assigna-se na

Queimada, 35, 'JJ',

:r- Os Amores do Assassino, por

as As Doidos em Paris, por Xa-

vier de Montepin. _ Caderneta

Editores, Belem ct 0.', rua da

“
H“há

a
““_l"?
W;4' '. ' » . ,LDtcAO MUNUMENTAL ser¡ w¡
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Approuada por carta de lei de 12

dr! setor/abro de 1887

Precedlda do importantíssimo parecer
da camara dos srs. deputados

Historia lla Íti'oluçâo l'or-

lugneza de 1820

[ilustrada com os retratos

dos patriotas mais illustres

d'aqoclla epocha

 

   

   

   

  

   

  

 

    

   

   

    

   

  

   
   

  

   

Preço, 60 réis. Pelo correio franco de
porte a quem enviar a sua importancia.
em estampilhas á livraria CRUZ COUTI-
NHO, editora, rua dos Caldeireiros, 18 e
:lo-Ilorto.

tiara trataram'
;Ignorado por curta de lc¡ dc *23

du jiu'th ll" 1383', c seu rcpu'-
lon'o alphahclíro. Precedido do
relatorio do sr. litinislro da jus-
tiça c do.; _pariu-rms das rumarus
das .os. deputados c dignos pa-
rrs da ¡tuga-w.

/t VALIOSOS BRINDES A CADA

ASSIGNANTE

EM sido distribuidos rom e

maxima. regularidade fl!) las-

citulus ll'csln obra o O 2.“ BRIN-

DE, trabalho de alto valor artisti-

('0 que lill'l'l'¡'.l^lt os maiores l'iU-

gios dos cmnpetcntes.

.la está L'Ulll'i'dlrlll o primeiro

volume. As capas para a encader-

nação são feitos expressamente

para esta edição. A capa em se-

purado custo 5th ralis.

Para os assignautes que pm-

t'erirem i'eceber a olu'a aos forci-

rulos, continua aberta a assigna-

tura.

Editores LOPES d- th“, succes-

sores de (ELA \'I'JL d- ll.“ ”119, rua

do Almada, '12.3. Porto.

Clil'Stt classico de portas

porltlguezcs
UNICA setenta elaborada segundo Os

¡n'ogzrauunas ol'liciaies approvmlos

por portarias do õ dc outubro de 1872,

e 1!) dc novembro de 15586, para uso das

cadeiras de littcral.ura portugueza, tudo

ampliado com numerosas notas biogra-

phicas, grauuuatícaes, bibliom'aphicas,

philologicas, historicas, mytholofzicas,

geogradhicas e criticas, por ANTONIO

llFJltt. hrochado. :lili réis; encader-
nado, :lUU reis. l'elo correio, tranco

de porte. a quem oxiviar asua impor-
lz-.nma um cdampilhns ou vales do cor-
l'-'i|) :i livraria Ulllil. COUTINHO. rua
dos Culrit'i' iros, 'ld c *JU-Porto.
m...“ ¡I'Jtvaw

_na_

ÃLMÀW

Agricola. industrial c com-

mercial, para 1889

  

CONTENDO além do «atlcnclario e pru-
guustiws, todos os conhecimentos

precisos dc jardinagem, horticulturn,
agricultura, citação de gado, gallinhas
contras aves; coelhos. cevados, ahe-
lhas, bichos de seda, etc. - Preço, il)
Puts.

Livraria Portuense, de Lopes S: 6.",
sucoessores de Clave] & C..., editores -
Porto.-(Para as vendas por junto ¡gran-
de tleseonto.)

' ll PHUBHAMMÀ HEPUHUBANU

Carta ao sr. (Ir. T/tcophz'lo Braga

a rcSpcito (lr. palavras e de ideias

apresentadas no ultimo congresso

Poa

LINO DE MACEDO

_ PREÇO 100 réis-A' venda na livra-
ria Pereira, na rua Augusta, e na Wi-
tier, na rua do Ouro-Lisboa.

Almancios

sino livre, momhro de varias socieda-

des nacionaes c estrangeiras e escrivão

interprete ua estação de saude do Por-

to.-1 vol., boa edição, broch., 600 réis;

cartoon-lo, 800 réis.

Livraria Portuense, editora, rua do

Almada-Porto.

BAPTISTA DINIZ

Os Invisíveis do Porto

RANDE romance de sensação, actua-

lidade e propaganda anti-jesuitica,

em !t volumes e baseado em factos do

maior interesse.

   

Condições (la assígnatura

Em Lisboa e Porto a distribuição é

feita por fascículos semanaes de 5 folhas

  

   

    

   

   

 

  

  

   

    

  

  

 

  

  

           

  

    

         

  
  

 

  

  

  

   

   

  

  

   

    

  

   

  
  

  

  

   

   

   

  
  

Trans Opte , _ , _ _ . ,_ »1.5600 trabalho fino e delicado, contri- . . '.“í §_pag”'“s' a0 p“f'çO de 9.0 É'U'S cad? . _Anonymo. . . . . . . . . _ __ ,5500 bue para um grande valor. _. Acaba_delChegÊrÊ ?Shit 'mia' fit“,ãhiãmiel'fãf :ig ÊâãilalñÍàÊÍ-ifâí'çsiü DA parte aos seus amigos e fre-.loão da Silva Junior. . . .. 15650 A estas ¡Iluminações Juntam- “a lr" 5'61"( e eblal'Êuho bpm“) feita mensalmeutee em fascículos (1620 guezes e 3° l'espí'llat'el Pllbls-
, Manuel Tavares da Graça. ;$650 se as maravilhas de pyrotechnia de tmtab e'rn_ 0 Pela anlgla folhas _dc 8 paginas, ao preço de 220 c_0 que_ acaba de receber um va-.loão F. L . . . . . . . . . . . . . .. 1,5000 para abrilhantar as noites. Não ha a 0h50' algm“? av @Fifa Plflcuss 1“B:giga:graffiígl'àggfehammg en_ rtadissupo sortimento de fHZt"ll''W Antonio Ferreira Pernas. :5500 Chin abasmdo que daixe de pre' :18.13. paítad pala e-nymmsãl- qfla' carregandoge da (listríbtfição, a da-S namonaes e equ'angeulats pro'.

Manuel Souza Fernandes ,5300 parar O seu fogo de artifício; e [PS e u O O m.“ que ( [7' les' commissão de 30 p. c. Acceitam-se cor- p“as para a !ln-?Sente 35313030-
Manne¡ Ramalho _ _ _ _ . _ __ ,5300 d'ahi essa brilhante vista de on- Palm? ?me (le Pl“_tllla- _ respotldcntos cm todas as Leu-;iq do paiz Preços cumulativos.
João Rod“ “es “m. ;,300 das de, luz e chuva de tono que Eáies nl'tlgos vieram dir-acta- o_ass1gna-so em todas as livrarias de

W Antonio (Irã Santos.'.'.....'. ,5.100 illuruinain e abrazam a catmos~ me““ de PêIFIS. da uma Jlíurlm. “5233:::Égéwondcncia deve serdí_ 'não das “BIS . . . . . . . . . . . 75100 Phel'a-
' .' rígida a Diniz & (LH, Cordoaria, 150, il.“

iluumm¡ pedro . . . . . . . . . .. 60 IC' mais facil descrever esta CU“l'ii a debiilddêe _rox-ro. _ t
Jose Dias . . . . . . . . . . . . . .. ao festa,<10(lue ítSSÍlãllfllflI'-llle aori- . New “dade. “mma“ “a
Automo de ouveim _ _ _ _ __ !1.1) gel'n. Os auctores citam factos e RecommendamOS O Vinho Nu- WWW““ ÂCíl-'JBHHV'LL “a l“'üfia dOJoaquim Martins . . . . . . .. 11.0 anecdoíils @Ligas Palm BXPIÍUÍF ü tritivo de (':arne e adr'aguha I'ei- (mmmel'cm-José “umath _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ,1,0 sua ms ¡tmcãr›; aes listorias .em tm'al It'crruginosa, a harmaria MTM

--- a “1"“0 de filhlllas- 0 Vet'Osimil FrancO. Filhos, por se acharem
¡uu-ac ãodoscallo do

63220 sem SNPPÔI' (11139513 festa llOClul'- legalmente auctorisados.
A' 'ç '\l " di- ssem r

_k na encerra alguma relação com 0
e" '3 "s

, _A Approvado por decreto de 27 dc ju-

llio de '1886. Precedido :lo respectivo rc-

latorio c com um appendum, contendo

toda a legislação relativa ao mesmo uo-

diizo_ publicada até hoie, lm-luinxlo os

regulamentos para o servico (.01. expos-

tos o ahamlonurlos, e a arrecadação dos

impostos directos c indu'ectos munici-

pacs e pul'ocliima-', e a talmlla. dos eum-

lumeutos do ?Supccmu Tribunal Adm¡-

nistrativo, seguido de um repcrtorio al-

phabutico.

QUINTA EDIÇÃO

 

Entrou no terceiro anno de

publicação o Couilhancnse, zeloso

advogado dos interesses da Co-

vilhã.

Tambem a Folha da Elvas, pe-

riodico muito bem redigido, fes-

tejou o terceiro anno de existen-

oia.

antigo cuito religioso do paiz.

5+“

Na semana de 20 a 27 do mez

lindo, o rendimento das cinco

com panhas que trabalham na Tor-

reira foi de 90895800 réis, rece-

bendo o estado de direitos reis

dói-5940.

_W.

A camara municipal de Ribei-

ra de Pena deve aos professores

de instrucção primaria e mais

funccionarios do concelho os seue

ordenados desde maio até setem-

bro do corrente annol

Somma e segue...

m*

Uma das arvores que poderia

substituir com vantagem muitas

das essencias que povoam as nos-

sas mattas, ou. pelo menos, en-

contrar logar entre ellas, o o Acer

succ/zarincm, :especie celebre dos

Estados-Unidos, pelo assucar

excellentc que d'ella se extrahc.

e que se. vende em todos os mer-

cados.

Esta bella arvore é d'um porte

elegante; (lá-sc bem em qualquer

terrreno, e resiste aos frios mais

rigorosos.

Uma arvore d'estas, de tama-

mediapu, pode produzir annual-

DEPOSITOS PRINCIPAES: - L
Gonçalves de t'rcitas,

:t 231; Porto, Machado S.: Lopes, rua do
tlomjardim, 10 a 1:2; Portalegre, pharmn- A

Publicações Iilterarias
da p,.,.,;""<;'f.';

y a...

  

O RECREIO

Almanarh intel-ando e cl¡ ara-

ciisltiro, para l 889

cia Lopes; Braga, Pereira de Lclllos'
Pin/tel, pharmaela Lima; Pena/ici, phar:
macia Villaça: Figurino :hi Foz, .I, Lu““

ll“ Costa; (,'mtnllo Branco, pliarnmcia il..
Misul'itx'u'dlit: Htc", pharmacia Fit-uno»
A. Custa; Valado do tios/.alto, ¡›t¡_-“.”.¡_.,c¡_,L

Almeida; .'i'luai, pliarmacia Nom-e; [Jum
pharmacia ChithS' Santarem. Silva, ml
hclleireiro; Viu:: !it-ct, Drouy'sio TUÍXUI-
ra; Lnnmgo, Juño du Almeida Brandao-
Coimbra, Vim-a .oleosa. '

Africa-»1.03.th José lilut'qtttN Diogo_
Britzil-ilio do Janeiro, Veiga Pinto

& C.“;-I'.:rmuuhllco, Domingo-i _-\. Mu... l
thous;- Bahia, 1-“. «I'Assis o Son-1.a 'n l

E nas principacs villas do pair.. E'

Pedidos ao auctor

Antonio Franco -~ Covilhã

arraial arraial”” l
HAMA-SE a attonção dos srs. consn-
nndores para estas qualidades de

genebru.

E' a mais barata, mais a

estomacal até hoje conhecida.

Continua a ter acolhimento gera] em

todo o paiz; tendo sido premiada nas.
(lua: ultimas exposições pormguezaà
de '1384 e '1887.

Exija-se a botija e etiqueta..
com a marca (registrada). de MU-
REIRA tt C.“ e a rolha com a: dr-
'ma ('[iwsimile/ dos fabricantese

*W*-

U hiate Martins 1.°, que ha

_ pouco nautragou ao norte da nos-

sa barra, foi um dia d'estes rebo-

cado para dentro do porto. o que

se conseguiu sem grande traba-

lho, em consequencia da boa po-

sição em que o navio havia fica-

do e .um mar crescido havel-o

posto a nado.

, 0 barco está por conseguinte

i salvo, tendo apenas som'ido uma

, pequena avaria.

W_

A festa das lanternas

Uma das mais celebres na Chi-

na, e das quase fazem com mais

pompa e alegria. geral em todo

o im perto. e pódet'lizer-se que du-

rante as tres ou quatro noutes

*une atura, a China esta em fogo.

V As cidades, aldeias, praias,

jheiras das estradas, tudo se _illu-

:mina com uma immensidade dc

'i uteruas de todos os tamanhos e

Adornado com o retrato o elogio bio-

graphico do distincto escriptor Antonio

de Menezes (Argus), por Francisw An-

tonio de Mattos; c contendo, al:'-m do

calendario e mais esclarecimento: pro-

prios d'um livro d'u-:ta ordem, lima va-

riada colleccão de artigos hmnoristicos,

contos, poesias, composições cny-,gmati-

cas, etc.

Preço, hrocloulo, 300 reis; encaderna-

do, 41H) réis. I'clo correio traith de por-

te a quem enviar a sua importancia em

estailzpilhas ou values do correio :i livra-

ria CRUZ COUTINHO, editora, rua dos

Citttleirciros, '18 e 'JO-Porto.

...mm mm-_

Mill :lillilllltltl PRÁTICO

Para t'tprcnílcr a lcr. escrever c fal-

lar a lingua [ranccza

por¡

JACOB BENSA BAT

Auctor do «Methodo pratico» da lingua

ingleza, quo tem uma accedação geral

S'I'Eitovo aMethodo de francez», leva

grande superioridade aos livros pre-

cedentes destinados ao ensmo pratico

da lingua franceza. Substitua vantajosa-

mente o methodo Ollennlorti'.-Unt volu-

me brochado, 500; eucadernado, 700.

Livraria Portuense de Lopes & CA,

successores de Gtavcl 8a CJ', editores -

119, rua do Almada, lim-Porto.

Preço, :300 rc'is

 

' VENDA nas principaes livrarias. t'a-
ra a província, rometle-sc pelo cor-

ruin a qucm enviar :315 réis cm estam-

pilhns a administração do «ttecreio~›, lt'

Nova dc S. Mamede, 26. JSP-Lisboa.

Glliñ DO NATURÃLISTA

COLLECCÍON.›1T)0R__ PREPARADOR
E CONSER FADO/l

Por Eduardo Sequeira

EGUNDA edição rerundida e illustra-
s da com '1:41 gravuras. _ 'l vol. br.,
:300 ref-.is. Pelo correio franco de porte a

quem enviar a sua importancia cm os-

tampilhas ou vales do correio á livraria
1;.-tn,_l';outinho, editora, rua dos Caldei-

rciros, 'IS c "JO-Porto. “

roumtica o

V ' - _ nus~wm . .a 12-1. "'1- .._.. .wmv-1.# -..i  
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* iilMlllNAS ÊE @MWM A EÉMPAlllllA MEM¡
L
' i

“l : i . 1 com msn «lo cambio
i l |

'F' &NTONIJ IGNMD Bill FOliSELil, nu rasa 4:0 ..u-te-
It nal. ao a um, ummn, o Ílilu¡ no r-ma'ro. uretra ele s. E

i Memo, 33 a 35. fair. :sr-¡untu o plilllãl-o du capital, províncias o n ' "'

WP); illinsñqne tem SíÍêlilljilíl').l'll~)N' sejais (“Stillll'in:*líill)Pl'lL()S grnnrlo sortiinenlo PASSAGENS DE TODAS As CLASSES 75'

l| V (lo l›illinl.es_o suas kill/'lSTNS nas lolol-ms lmrtnguozzl e: liosliunlmla. rm TODAS As COMPANHIAS :pxrfpfrp rx

&Wish-:z tOdOS os pr* lrlos. nu \'ullzi t'lo correm, um curta ro- w "v-'www '- '0

l. gistrurln, ([Hrel' para jogo ¡mrtirulnr ou ¡un-:i negocio; os ¡mlillos ilo- PARA __

Win ser ;u-.mmrmlm-,lus (l e Hum: i'n oi'tnn .'-liL' t: '13 l'-'ll'l :ssa: l'3i',:i.' . -

1.' “mm“, nm vás““ ¡.Á.,›,.,S.¡¡Í“,¡¡¡S í P 1 5” “j L l 3 | ' a IPA ERA', MARANHAO., As melhores c mais :terminadas maehlnas

iv !havia mn tempo listas; ¡nus «3 ruim-nionlo fazer o pedido il'cs- Í'EAB'V E ”ASAE“ do “Mg“:É¡#àrâãgãüândfrmm 312.1:Làlstz semana

t'ls na o 'união Ll'i rw nisso-sin lo 'i H 0 i.st› I: l"l i3” 'dos mrli . ›. ' ' ' à 9 ' O

E' @NOS L 3 * 1 -' ' W' * l * * ”“ W“ i ri~.nN.\.\inm.o, BAHIA. mo DE >

i' (Os cmnmm'elasnes que, (lllllx"l'('l¡l :imphnr o son commol'i'm J“LHPWB'ÊSS'SU'¡ RIO ._ 1 ¡. g. a

T“, é! nngmúmwnlr !em lULHl'lílS, ¡furl-!i'll html-u Iirílllllll :religioni-izis](Murillo ~' “ J A Cümpmlhm liam" Llllgel, mmnm m¡an as machth da

. ll “9 1*““ l““l l' 0*' '3 WW““ WH"? U “ fl““ “H” PU' "1'““1 WH' UI' i* *J "l ¡ , ° sua exclusiva fabricação, e tem nm ospw-ial interesse em não re-

] il \"Uh'll'xl'il dl! .CH HHGIÍHHH' Í) SÚX'LF'ÍÓ. l":- ncgarão em q'le 11;¡ “Rio i COlnlnendal- nenhluna que não seja a 'nais propria para Os h-nhu'hog

Eu' a 31ml“” 1' “da 5¡ Penn?! d 2 n l que tenham (le executar-se.

.._
Passagens e . . e asse w . -t 1 l. 1.

L' _ s , _ a 'ais-$000 réis A qomlhmhm Em”" h"1g”, tem alcançado em todas as lix-

.' lotrsrius "ml'lllglleàls suo tros carla llJUZ; e os premios nuuo- _ _ d g P l da posições os pmnmms premms_

l res l e, l'a-"is 96:000500 . Puma provmuia c ›.'. ou o o-se -l 1 i. ..

!hihi-luz; :n .1..\Hílll rms.; Innlns IilHII-,I'N :1 254.00; quartos n 'lüllílz !'~*»~*'›='“1> Em“” A COMPMIH-l lah¡ ll Num-'Í a nao snorrfwa nunca a utilidade,

oitavos a nm; o uuuLollus :l 53:), -í'r-l'l. t3 3-1) :520 '1:30 ill), (5.3. ;33, !1:5 _ - , _ solidez ou duração á mem HDDHl'GnCÍH: as sms machinas são feitas
, .. ' 7 ' › - Para inícirnuiçoos e contrato (le pas- › - - _ .

e .39 reis. Him.“ ¡,.imxc “nn.qmmm. em ,warm para cozer, cozondo tudo bem; nao estao emermsndos nom donm-

_ .. .maus Mercadol'us, w u 2:5, com o uor- (las para occnltur defeitos. como succede com as imitaçoes e fais¡-

 

_ 05 common-Manter¡ (la provincial. que quúzerem nego- respüm'lcnte ñCaÇÕPS nllemãs. l

H' cial' nas loterias de Malária. seem são (irm- mna (licença: MLan José Soares dos Reis_ ' ~ u' ' 0x › _ _ _ ,

T“ que nas províncias e de 5.5.300 veio por um ::mm (3135 _ A COIlllimlllla Fal" ll smhm Õ Sempre“ D“mel'm.alntl'0dl1m'

7 n, (1335)_ ”um“, @e 23 de wanna”” de asse. publicado no --::-- os ultimos e verdadeiros melhoramentos nas machmas para co-

Dwn-U do .(;Úumw de as de “mam“, de ¡886 (mo 204 :cer: por estas e outras razões o publico comprohenderft. porque os

 

l . ATTENCÃO- -7 0 @Murici-'inte encar- allemães se dedicam com preferencia a imitar as machines SINGEB.

ri. »wa-sc flu “tlufdílçw _E101 “0*'““'-'“5 '3 U ouro falsilicn-se sempre, o latão nunca.

'M 0 e'un'üçt Q 1 j ln' i ]~ E' 3 'om JLiHC'i-se ÊÉIEÍÍÊÍÉÊXCÍJngigllii'wiiêáiãnân _'-_

i1 particular (m “um mvéndnn minollas LAbtl.:\l)l,lllA l,)b(.lLAl\l It. com as quaos se poclcmi'uze¡

v _ pedidos_ _IO Cum¡ng prunorosrsmmos trabalhos e quo :itc lime ainda nao tivera-m rival.

i -__ * - * * “ 4 ' ' _ E' a rainha das mae-hinos!

'il ANTONlO lGNÀClO A FONSECA
i :io-nm no ARSENAL-life

! T.. I S B O .A

l 1 . , _ , _ .

g REMEDIOS DE AYER

g , ?elton-al de cereja de Ayer

75, Rua de José Estevão, 79

.AVEIRO

DEPOSITO AMERICANO

  

\.4   

 

:L '3

'.i -0 remedio mais se ur) Luc. ha “mil" "Ml . 4 ., . . .

il' r v -. ~ " ' g k' 1 ' 1 *P NH "na dos Marcadores› "-""'19 “J. Á I [Irei/zoa, Ufezzczlzos e fm 16712612105 Damas/:ms
l B l t

.g l P'ud ( “rm , a asse' lonç u e” ' em Avon-o, l'uzuinosi: guarda-sous ilo Lo- . . '

L Agthma e rnbercums palmona' das as qualidades, concertain-sc e co- Ágrzco/as 6' [llllIZlSÍ71065.

'i res-
'orem-;o com sodas nacionaes o outras

' ' fazendas. I L 1 ° - -

- ; _ Trabalhos pel-renas e bai-aus- 811013 e Casa Inlroducwra ue lrtl os es eciaes de Norte-America.
n _ Extracto composto de sai- _mam

saparrilha de Ayel--Para pu- ' " ,WNNWNMWWMwwm,o

riñcar o sangue, limpar o corpo e

l f¡ cura radical das cscrophulas.

 

REA lillliiiàlêíilO DA MINEIRA, 127, PORTO.

axz-Do-cnão.

; 0 remedio de Ayer contra

< as sezões-«Febres intermitentes

r e biliosas.

FOGÕES

CULINARIOS.,

ESTUFAS DE SALA-

BOMBAS

HYDRAULICAS

 

VIGOR DO CABEL-

“Al Toda' os remedios (ue ficam i. ¡ LO DE _um_ i ' ° ° DePOCO CYSTERNAàc.

indicadtos são altamentle concon- ¡'“Ped” *11160 “a“ ' , '

  

- . _, t ' __ _.__.

l¡ trados de maneira que snhem ba- :anota: . i _ o 1 p

W* :' ratos porque um Vldl'O dura mu1- V ao cabana ¡gr-isa.. - um LOUÇÀS DE Him

i“. t0 tem )0. ' lhe a sua vitali- u u .,

' ?í l darleo l'ormosura. g A P . _l _ I l) _ I I . AGATE m

.l 1 , I'IUI lag/tato, (Luc ,I Visa( o pe o go- Para ¡ex-vim da cozi

i] Pllulas eathartlcas de ..lyer _ .wma c approuado Pela junta Para ”4816350, &c- o aim, ao.

_.U memo" p““mum, suave' m' ç¡ ' consultivo de saude publica ih: - _

i' ten'amente Vegetal' ________________._ Portugal e pela Insprcloria (jc- em“ DEPOSITO DE A RA Dos.

i. , '”_ ' _ " ; , ral de IIg/_qianc da co'rtc do Rio TUBOS DE FERRO _

i' “o ' 1 o i¡ 3 1 'l dc Janeiro. m

Audo Phosplmto (lo IOIS 01( is pm nebn alemanha
'W v . ' , " l"l." ' J.. '~ _

'p .. E' um 'agrmlavol o saudavel “MFBEQCÍL Misturgulo apenas com of:¡tííílííãofálàêíisoo ¡iglfíiríâlñgc CANALIZACÕES PRENCA?

Il agua e assuoar faz uma bebida deliciosa, e e. um osp :miico contra nor- c ¡.cmng't¡¡ruinm Soh asua ¡nhucnc¡a de_ › ' _ i \

I; voso e doi-os do canos-:1; somlo tomando deppis de. Juntar auxilia muito sen\__*0¡v'ü_se rapidamente o amüm, en_ _ Para. Fructas e Drogas_

1 _b a digoftao. hgpatisymo porque basta meia colherniha do aeido para ¡.íq¡wuc_se O sangue, fortalecenpse os Tubos de Borracha _._ <

”cv. ..of me“) “09° ( e “ua“ v . . . musculos, e voltam as forças. -J , v 5 _ - E OUTRO
r .. 0; agentes JAMES CASSELS & (La, rua de Mousmho da Silveira, Emprega_se com O mais feliz exito (cwmum.)_ -r ri 7. mm. m ESPECIALIDADES em.

::7;1-'l'l,_513_orto,tndão as formulas de todos estos remedios aos srs. Facultativos que nos &Swmagos miuda os mais dohcísl
›

v , eq l 1 a e ' para combater as L igestões tardias e la-

. “ “ . _ boriO"z-1<, a dignopsia cardialgiu gas- A

im¡ Perlelto ”añnlcctante e Purlncantc de JE¡ “se tro-ilçnia, gaslrnlgia, anemia ou irritação . te

'il para desinfeutar casas e latrinas; tambem é cxcellente para tirar gordura (le no- dos orgãos, raohitismo, consumpção de (011 Momhos d_e Vepto)-TUBBINA DE FERRO-_85's ma

f doas de roupa, limpar rnetaes, e curar feridas. _ H Games, ami-;ções escroDhlllosas, egm ge_ o mais economico possn'el para elevar agua, a qualquer distancm.

' II Vendwso nas principacs pharmauias e drogarias. Preço 2-10 reis. m1 na convalescença dr: todas as doe"- hm_ À u_

il

_-_-__

“5 ÉllíffáüíiÍÍÀÀÊÊEÊÍÍÊ,filãçâãgo MACHINAS E ARTIFICIOS DIVERSOS POR ENCOMMENDA.

de cada comida, ou em caldo quando o

doente não se possa alimentar. . _ , .

Para as “calmas ou pessoa; mui_ Aceita. se ORDENS para o: Estados Unidos da America. e para. Inglaterra

;O demais, uma colher das de sopa de WMM AAAAAMM,th

a
V v - cada vez; e. pêra o: adulims, duas outros

-" “ lheres tam em o ca a \'oz. o

i . 4., «7 W Esta dó”, com (maesqucr bolachi_ ESCRIPTORIO, 2. andar, HERBERT CASSELS, Agente,

é “MW “um 127, mousnmo DA SILVEIRA, Pon'ro.

para n estomago para accoitar bem a (Telefone N.“ 250.)

-v alimentação do jantar, e concluido elle,

U CIS , facilitar completamente :1 digestão. ,_

. r Mais de com iricçlicos attcstam a 1 r

RUA DE JOSE ESTEVAO - AW EIRU superioridade d'este Vinho para comba- J i J L

J ter a falta, de forças.

'A lucros das garrafas devem conter o re-
COM

tracto do auctor e o nome em peque-

DE
pessoas fracas ou convaleswntes; pre-

toma-se egual porção ao «10.25% para .

Para evitar a oontral'acção, os emo_

nos círculos air-arenas marca que está

depositada cm c0nl'orinidade da lei de 4
S E

EM ^

    

_._--*-_o

ESTE Hotel, recentemente montado,

acha-ss nas condições de satisfazer a todas ' «de junho de 1883.

É Auha-seávenda nas princípaes phar-

as edgenclas-
macias de Portugal e rlo estrangeiro. Dc- _Aw7-BIRo

posno geral na. pharmacia Franco-Fi- .

- \ Belem. . . . .

1h°”b:31,s¡._0 em Aveiro na pharmacm c ORNLLla ferragens, dobradiças, fechos. fechaduras He toaos os

drogaria medicinal de João Bernardo m- systemas, parafusos de toda a qualidade, ferragens estrangeiras, _

beíro Junior. camas de ferro, fogões, chumbo em barra. [W680 d 31111110, etc.

 


