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ELElÇÕES

“Deixem-se d'isso, meus senho-

Deixem os vencidos em paz.

depois lembrem-se de que o.

, aíor parte da gente que entrou

i¡ y questão não foi por causa

'f w _ao Irmãs da caridade»

(En não sou deputado de

j' velro, eu sou deputado da no.-

Çu r

 

,”

_ Assim falava o Obslaculo n'ou-

u dia.. Assim falava o sr. Dias
t:

Meire. ha poucos mezes. E shi

,I .. o povo definida essa politica

L: obil dos patriolas dos Balcões.

_essa meia duzia. de ambiciosos,

',_m outra meia duzia d'ignorentes

apados, com outra. meia. duzia.

E garotos, que pretendem, debai-

›. _dos Arcos, dirigir os destinos

'tuna população laboriosa e ho-

sta.

' Gente com menos decoro e me-

'es Vergonha nunca. a. encontrá-

Forem clles que pozeram o

u de Obstaculo ao visinho da

i'adalhona, isto é. ao fradalhâo da

na Direito. Obstaculo, veja-se

Quer dizer, tropeço, trombo-

ho, homem que nada faz nem dei-

e fazer aos outros. Veja-se bem!

,aja-se o diccionario, se querem!

Vamos lá, a. vêr o diccionario.

'qui temos o Contempm'aneo, que

dos melhOres. Diz elle a pag.

.Ç .242:

I.

l

“OBSTACULO (substantivo mas-

.: ino, ou, por out-rss, o macho da

,radalhonaU-Tmlo que se oppõe

v alguma coisa; o que impede, o

,rua [as parar. Estoruo, opposição,

(resistencia, dif/iculdade, impedi-

f: anta; objecto material que estor-

' i a circulação. o movimento; bar-

,eira: embaraço. O que resisto ou

in: ve de resistencia a uma força.,

l .
Esmmcemos este caso. Elles

emaram, então, Obslaculo ao sr.

,as EdEHÉdâM

HESPlNHl
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VI

Uma barregan rainha

  

ç Com elleito. uma numerosa e

esplendida cavalgada vinha da

banda do bniliado de Leça. Etna¡

D. Fernando ajuntára em Santa_

rem os seus ricos-homens e con-

elheiros e, mnestmdo por Leo.

nor Telles na arte de dissimular.

* cabem com todos as mestres

de boa-vontade o infante D. Diniz

,- Diogo Lopes Pacheco. ao qual,

ara muior disfarce, não escaceá-

-.' meroês. ("1) Depois, em folga..

i .s e escudos vugueára pelo rei_

o n com D. Leonor, até que em

'um fizera um como manifesto

'a reSUlução que tomára de a re-

' (1) A lã !lc Setembro de 1371, em

', \tarem fez el-rei merce a Diogo Lo..

dit-tem de Trancoso pam

' ,MWM em pagamento da

'el-rei D. Fernan-

DOMINGO' '80 DE SB'I'EM'BRO DE 1889

FOLHA DO POVO E PARA.. O POVO

ASSIGNATURA

Em Aveiro: 50 numeros, '123000 réis; *35 numeros, 500 réis.

Fóra de Aveiro: 50 numerox, 15125 réis; '25 numeros,

570 réis. Brasil [moeda forte) e Africa Oriental, 50 nu-

meros, 3.5009 réis.-Pagumento adiantado.

vice-Dias Ferreira, em Aveiro. El-

les chamaramdba-Impedimen-

to. Elles chamaram-lhez-eslor-

vo. Elles chamaram-lhe:-rcsls-

tencla. Elles chamaram-lhe: -

dllllcllidadc. Elles chamaram-

lhez-bal'relra. Elles chamaram-

Inez-embaraço. E elles obede-

cem e são vencidos pelo impedi-

mento, pelo cstoruo. pela. resisten-

cia, pela difñculdude, pela barreira

e pelo mnbaraç'o. Ou, n'outros ter-

mos, alles são o maior, o mais pe-

rigoso, o mais ottentativo de todos

os obstnculos. Ou, por outras pale-

vras ainda, a. verdadeira. barreira.

aos progressos de Aveiro, o genui-

no obstaculo á. Civilisação d'esta

cidade, o maior impedimento ao

bem ds nossa terra, a mais séria

difficuldade aos interesses locaes,

a resistencia mais tenaz aos melho-

ramentos de que necessitamos, são

alles, elles suppostos regenerado-

rea, elles homens do. Praça, elles

senhores dos Arcos, elles, o baptis-

ta. e o cvengelista do Obstaculo

em pessoa, e por conseguinte elles

obstnculo sempre, sicut oral in

princípio, et nuno, ct semper, et in

szccula smculórum, como diria. o

José da. Caetana, poderoso corroli-

gionario d'elles e estimado amigo

nosso.

Gente com menos vergonha. e

menos decoro nunca a. encontrá-

mos, salvo sejam os firminos. Que

os firminos, ao menos, são mais

coberentes em politico.

Feitos de vergonha e de deco-

ro, sim .senhores, sempre o have-

mos de dizer, embora berrem e cer-

rem os punhos contra. nos. Querem

vêr? Continuamos a vêr e a es-

miuçar.

O sr. Jeyme de Magalhães Li-

ma é da. vida nova, sebastianista

do sr. Oliveira Martins. E”, portan-

to. da familia progressista.. E em

Aveiro vota. com o Obslaculo e

obedece ao sr. Dias Ferreira!

O sr. Sebastião de Carvalho

Lima ó, em Aveiro, presidente do

centro regeneratlor. E, isto é de

pssmar, n'esta mesma terra do me-

Xilhão ttmne canthuridus, quebem

se vê que o mexilhão não basta) 0

oeher por mulher, o que u'Psle

dia cmuprira na antiga egreju

il'uquollu celebre counuundu dos

Hospitalarios. Era. pois, para ce-

ll-brzu' esse matrilnonio adultero,

agourndo pelas maldições popu-

lares, que o bispo D. Affonso.

menos escrupuloso que o povo

de Lisbon ácerca de adulterios,

vestia de [esta o seu mui cano-

nico burgn. ("1)

A cavalgada que se vira des-

cer ao longo do valle já atraves-

sava o rio da villa pela ponte (lo

a¡

(l) Este bispo D. Alfonso em ainda o

mesmo a quem el-rci D. Pedro. dizem,

quizcra açoutar por sua propria. mão

em cousoquencinde elle haver comme'.-

tido adulterio com a mulhcr de um hou-

rario cidadão, historia miudamentc nur-

rada por Fernão Lopes na. chronica d'a-

quelle rei, e que nós não sabemos dizer

até que ponto soja Verdadeira. D. Ro-

drigo du Cunha suppüe que o bispo,

corrido d'esta aventu “a, escaminlosa,

não pelo delicto, trii'iailiSsiiiio no clero

d'aquelie tempo, mas pelo au'ieaçailo

castigo, cousa inaudila antes o depois

dc D. Pedro l, sahiru do hispado e nun-

cn. mais voltàra no Porto, posto quo

ainda vivesse, pelo memos, até maio de

1372, como se ve do cathalouo chrono-

logico rios bispos portuguezes por J. P.

Ribeiro. Esta opinião, que assenta n'um

argumento negativo-a falta de noticias

d'esse prolado nos documentos consul-

Puhlica-so aos domingos

mesmo sr. presidente do centro re-

generndor resolve, sem dar satis-

facções nenhumas á regeneração,

trabalhar nas eleições pelo sr. Dias

Ferreira.. Não queremos offender

um velho attribuindo este facto es-

pantoso o. falta de vergonha. Mas

é o caso d”impotencia (que vergo-

nha, nlesta terra!) mais caracteris-

tico que se poderia conhecer.

Mas não é só o presidente do

centro i'egenersdor que procede

d'esse modo. Nem só ese cavalhei-

ro está atacado d'impotencia, que

se poderia justificar e explicar pela

sua velhice. Outros novos estão ata-

cados da mesma doença.. Secreta.-

rios da. assembleia. geral do referi-

do centro, membros da. direcção,

simples socios sem cathegoria offi-

ciOss, contínuos etc, não obstante

terem entre si, no seu gremio, um

íllustre corroligionurio, (que não

queremos offender com a. nossa. in

nocaute citação, Seja. dicto sincera-

mente), um illustre correligionurio

que se chama João de Laboraca.

Ore. se a. grandeza d'uma terra.

está em grande parte na vitalida:

de e no sugmento da população,

os aVeirenses que são homens teem

o dever inadisvel de correr com

esse bando d'ennuchos que os des-

honram o aviltam.

Sim, isto não é sério, falando

sério. Em politica, como fora da

politica, é preciso que cada um se

respeite e se faça respeitar pela

decencía do seu procedimento e

dos seus actos. Se um homem ata-

ca vivamente n'um dia, e já no do-

mingo citáinos este ouso, o clarice,-

lisino, ou as suas variantesz-je-

suitismo, irmãs de. caridade etc, e

no dia. immedinto funda. um jornal

para defender tudo quanto na ves-

pera censurára, ninguem contesta.-

rá que esse homem seja um iorpe

especulador, um pt-lintrs, um cu.-

vulhciro d'industria, a, quem nin

guem apeita a mão com medo de

se sujar. Uma. população que se

preza tem diempurrar um (Pesses

misernveís, por decoro e licçáo,

polo cano quo lhe escôo as deje-

cções e as fezes.

Se um regenerador abandone. o

 

Souto (il e encaminham-se para

um:: antiga porta da povoação

primitiva, 'uu'tu conhecida ainda

hoje. como então, pelo nome do

Vemdoma. Ao lado direito d'el-rei

ia D. Leonor, a 'uinhu de Portil-

ga¡ : elle montado em um cavallo

de guerra; ella em um palafrem

branco, levado de redes desde a

entrada da ponte pelo infante. D.

João, que fmniliarmeute faltava o

ria com a forrnosa cavalluira. Du

banda esquerda, 0 bispo D. Af-

fonso, curvado e. enfi'uqiwcido

pela Velhice, oscilluva e fazia cor-

tczias iuroluuturias a cuiiu pas-

Suda da mnnsissimu e venernudu

mqu episcoprd. Junto no Velho

proludo, o inl'unte D. Diniz cami-

nhava em silencio, e no aspecto

riores aos eminentes açoutes-é desmen.

tida pelo testemunho de Fernão Lopes,

no cap. 49 «iu chronic:: de D. Fernando,

que foz presente D. Alfonso á renova-

ção das patos d Alcoutim, jurados no

Porto cm '1371. E' por isto que, apesar

do Cunha, nos pareceu natural fazer

abençoar por um bispo que se pinta co-

mo manchado de adultcrio um casamen-

to adultcro.

(l) Sobre esta antiga topographia ve-

jam-se as lnquirições dos unnos de 1268

e 1348 nas Memorias dos Inquirições,

paq. 45, nota 2, e em Ribeiro, Dissert.
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seu partido com todas as tradicções

e interesses que a este se prendem

para, trabalhar por um adversario

dlesse partido, embora no dia. imme-

diato se diga, como sempre, rege-

nerador, não será tão miseravel

como o outro cavalheiro d'indus-

trio. porque 'poderá ter a attenusr-

lhe a conducte. desgraçado o não

ser movido pelo vil interesse dos

dez réis do jornal ou por qualquer

outro interesse tão vil como esse.

Elias é um aborto. Mas é da mesma

forma uma figura. profundamente

antipsthics e profundamente con-

demnavel.

Pois quê? Pois os senhores cha-

mam Ubstaculo no sr. Gustavo Fer-

reira Pinto Basto, confessando dies-

se modo que elle tem sido um es-

torvo a tudo de bom, progressivo

e civilisador que se tem intentado

n'esta. terra; pois os senhores cem

vezes teem censurado o deputado

por este circulo ha vinte alunos de

nada ter feito a. favor da. nossa.

terra. e hoje, porque este vos li-

songeou a vaidade com uma carti-

nha. qualquer e uma. visita. pessoal,

estão de posterior no :ir a receber

os pontapés do mesmo Obstaculo e

a morder as canellas de quem tem

isenção bastante para repellir os

insultos e os desprezos d'aquelle

deputado? Pois não é rcpugnante

essa. vaidosa. potulancia que mos-

trees?

Pois quê ? Pois tendes feito mil

figurinhas, pois deixastes de ser

constituintes para serdes regenera-

dores, pois fundastes um centro

serpaceo, pois, de vós, uns são pro-

gressistas dissidentes, outros são

progressistas (ln vida nova', e, hoje,

nem regeneração, nem serpia, nem

dissidencia, nem vida. nova. para

votardes humildemente n'um ho-

mem quo não é nada d'isso com a.

circumstanoia aggravante de vos

ter desprezado com uma. insolencia

sem por? Isso chama-se seriedade?

Isso chama-se decoro? Isso chame.-

se vergonha.? Não; nem seriedade,

nem vergonha, nem de:oro. Nada

d'isso tendes. E quando um politi-

co perdeu essas nobres qualidades,

ou s. população onde elle vive o

 

meluucholico do manceho divisa-

va-se quão profunda tristeza lhe

consumia o coração, retido-se un-

mo :dudu :To mrro triuinphnl da

mulher que pouco a pouco se

convertem em sua irrecoucilia-

vel inimiga. Após estas prinri-

paes personagens, via-se uma

grande multidão do cavalleiros,

('.lel'igos, (-ortezàos, conselheiros,

juizes du oúrte; companhia es-

plendida. por entre a qual ill'l-

lhava o ouro, a prata e as varin-

.ias córus dos trnjos de festa, que

sobrwsuhinm no chão negro das

vusliduras roçaguntes dos magis-

trudos e clerigos. Adiuute ll'el-

rei, as danças dos mouros e ju-

deus volteavum rupirlus, ao som

du viola ou aluúile arabe, das

trombetns e das soulhns. Segun-

do o antigo uso, seguiam-se ás

danças córos de donzellus bur-

guezas, que uelebravzun com SPlIS

cantos o amor e a ventura dos

noivos. (l)

Mas esse canto tinha o quer

que em triste na toada. Triste

era, tambem, o aspecto dos po-

pulares, que, sem um só grito de

(l) A'cerca de semelhante usança ve-

ja-se F. Lopes, Chr. de D. .leão I, P. 2.“.

tados por D. Rodrigo da Cunhu,_poste-___ Chr., e Crit,,_tomo 5.". pa". 29-3 e segg. c.

repelle altiva e nobremente, ou é

uma. população que perdeu todo o

respeito que deve ao seu nome e á.

sua. dignidade.

Os ñrminos são uns malandros.

Vós sois um desastre. Os ñrminos

são uns gatunos. Vós, politicamen-

te, sois uma. escoria..

Tendes sido um desastre, o ter-

mo á proprio, paro. esta terra. Já.

pela, falta. de seriedade e de cohe-

rencia politica, já pele vossa. pro-

funda inercia. Sem anctoridade mo-

ral, com o vosso prestígio afunda-

se o prestígio da. terra que vos dér

supremacia e importancia.. Sem

energia, impotentes, madraços, a

quem vos dér direcção politica oo-

mo Aveiro vos deu a sua. ha de lhe

succeder o mesmo que a. esta cida.-

de succedeu, isto é, hão de se pas-

sar annos e annos n'um marasmo

profundo, n'uma somnolencia pe-

zada, n*uma atonia visinha da. mor-

te, sem um melhoramento, um pro-

gresso, uma conquista significativa

e firme. -

Tees são os factos, que conti-

nuaremos apreciando no proximo

numero.

Publicaremos no proximo nu-

mero um artigo bibliographico e

outros que nos chegaram tarde.

Certa de Lisboa

~ 27 de Setembro.

  

Depois de longos intervallos,

motivados nas importantíssima

questões de Aveiro, que surgiram

com a pendoncia das irmãs da ca-

ridude, volto a occupar o meu lo-

gar de correspondente, em Lisboa,

d'esse semsnsrio, esperando que

não serei obrigado a interromper

outra. vez as minhas cartas, sem-

pre despidus de attractivos littera-

rios ou de quaesquer outrosxdo do-

minio intellectual mas, entretanto,

com algumas noticias que os leito-

 

regosijo, se apinhavam para ver

passa' uquelle prestito real. Mil

olhos m'nmvum no infante D.

Iiiuiz, cujo rosto melanrhulico

revelava que os seus pensamen-

tos eram accordes com os do

povo, que por toda a parte não

ria n'este Consorcio Senão um

crime e. uma fonte de desventu-

ras. Us cortezàos, porém, fin-

ginm não perceber o que passa-

va á roda Welles e pareciam tras-

bordur de alegria. Muitos eram

d'aquelles que mais contrarios

haviam sido aos amores d'eI-rei,

mas, que, vendo, emfim, D. Leo-

nor rainha, voltavam-se para o

sol que nasciu e calculavam já

quantas terras e que sommn de

direitos reaes lhes poderia render

(lu parte de um rei prodigo a sua

n'iuiiançs de opinião.

Entre estes não se via o tenaz

.3 actuto Pacheco. llabituado ao

tracto da córte por largos unnos,

experimentado em todos os en-

erOS dos pocos, habil em tradu-

zir sorrisos e gestos, palavras

avulsas e dircursos fingidos, não

terdára em perceber que as mer-

cés e agrados d'el-rei e de D.

Leonor encobriam intento-s de ir-

revogavel vingança. Conhecendo

que a sedição popular fóra inc:-       
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res poderão estimar ou desejar de

vez em quando.

Hoje a noticia do dia, embora

não seja de sensação, é a morte do

infante D Augusto. Sua alteza

falleceu hontem de madrugada e

sepulta-se terça-feira, segundo se

afñrma.

Era um pobre homem, a melhor

qualidade e o maior merito que eu

reconheço n'um principe. Se não

fôra um pobre homem poderia ter

sido despota e auctoritario como

foi sua mãe, visionario com ten-

dencias anti-constitucionaes como

foi seu irmão D. Pedro V, ou um

velhaquete de primeira força como

é sua magestade el-rei o sr. D.

Luiz I. Bem sabemos que, não sen-

do principe reinante, nenhuma

d'essas mas qualidades seria n'elle

tão prejudicial ao paiz como em

qualquer dos seus referidos paren-

tes. Mas, emñm, o diabo quando

quer tem sempre por onde fazer

mal.

Foi um obre homem, o que

quer dizer- oi um imbecil. Mallo

grado principe! Eu canto louvores

á. tua imbecilidade, que foi uma be-

nemerencia.

Ao menos, cheguei a descobrir

uma vantagem da monarchia so-

bre a republica. E é que os imbe-

cis da chefatura monarchica são

menos rejndiciaes que os imbecis

da che atura republicana. O sr. D.

.Augusto, principe imbecil da mo-

'narchia, prejudicou muito menos a

sua patria e a sociedade do seu

'tempo do que -o sr. Magalhães Li-

ma, principe imbecil da republica

portugueza, as tem prejudicado.

Haja alguem que me demons-

tre o contrario.

Até que emñm! Eu, republica-

no, dou uma vantagem á. monar-

chia.

-Realisaram-se as eleições em

França e não deram o resultado

satisfactorio que se desejava, em-

bora monarchicos e republicanos

cantem o grande triumpho da re-

publica. Eu vou d'zendo as verda-

des, que são licções para o povo e

é bom que o povo em logar dlex-

perimentar a pedrada na sua cabe-

ça vá. vendo o effeito na cabeça

dos outros. As eleições anteriores

tinham dado aos monarchieos uma

representação numerosa na cama-

ra. Então o facto explicava-se di-

zendo-se que os candidatos monar-

ohicos se tinham acobertado com o

nome de republicanos e que o sr.

Brisson, presidente do conselho,

havia sido d'uma espantosa iner-

cia. Agora, passados tres annos, os

monarchicos levam à camara tan-

tos deputados como lá tinham!

Porquê? Eu explicarei o caso me-

lhor n'um dos proximos numeros.

Mas o que se nâo pode dizer é que

Os candidatos monarchicos se hou-

vessam escondido agora detraz do

nome republicano, nem que o go-

verno deixasse correr as eleições

ao desamparo. Ora se nós estamos

contentes por a republica não ter

sido vencida, o nosso contentamen-

to explica-se. Mas triste da repu-

blica e dos republicanos que se ale

grain, no fim d'um governo de viu-

te annos, de não terem sido venci-

dos. Se o nosso contentamento pro-

vém do nosso triumpho não ha lo-

gar ara elle.

ntretanto, o governo republi-

cano tem sido o mais util e omais

fructifero de todos os governos da

França depois da Revolução. O

que prova desde _já e à. primeira

vista contra o temperamento e o

caracter do povo francez.

Mas ha outras cousas que ex-

plicaremos.

-A respeito de eleições por cá.,

nada se sabe pelo que toca ao can-

didatos republicanos. Pelo menos

eu sabia ha oito dias que o dire-

ctorio dormia a somno solto. Não

sei se accordon já.. Talvez.

Fala-se em candidato d'accu-

mulaçâo no sr. José Maria Latino

Coelho.

Veremos.

E até domingo.

tos de operarios que queiram ir

trabalhar em Lourenço Marques

por conta do Estado.

0 governo contratará um ser-

ralheiro revisor de material. com

905000 réis mensaes; dois serra-

lheiros montedores e tres machi-

nistas, com 756000 réis cada um;

dois forjadores, um carpinteiro

de moldes e um dito de carrua-

gens. com 705000 réis; dois ser-

ralheiros njuutadores c um pin-

tor de carruagens, com 605000

réis; um caldeireiro para obra de

ferro e outro para obra de cobre,

com 505000 réis; e dois fogueiras

com 405000 reis.

O governo dá 455000 réis de

ajuda de custo a cado contrata-

do, adianta um mez de salario,

COHCPde passagem de 2.' classe,

vencimento du 500 réis durante

a viagem, egual abono durante

doença, em Lourenço Marques.

quando a doença for originada

em serviço ou pelas más condi-

ções do clima; e transporte gra-

tuito para a metropole quando

tenha terminado o serviço ou a

junta de saude opine pelo seu re-

grosso.

Os requerimentos dos preten-

(lentos tieverão ir acompanhados

de certidão de idade e attestados

de bom comportamento e de apti-

dão technica.

_+_

O sr. João Mio'ia Hegulla, que

se acha na Costa Nova do Prado,

tem ultimamente passado bastan-

te illuommodudo.

Esliinàmos as melhoras do

respeitãvel facultativo.

    

  

    

  

   

   

   

   

  

  

  

   

  

   

  

   

   

   

   

  
  
  
  
   

  

 

  

  

   

  

         

   

  

         

    

   

  

   

  

     

   

      

    

  

  

Y.

NQWEEHÉREG

0 POVO DE A VEIRO vende-

se em Lisboa na tabacarla

!lonas-o, praça de l). Pe-

dro, Bl.

-. _*_.

Innugura-se amanhã uma no-

va feira em Penegueiro, que con-

tinuará a realisar-se no ultimo

dia dc cada mez. 0 novo merca-

do_ terá a denominação de Feira

da Ponte.

A feira de ámanhã promette.

ser muito conciu'rida. Serão dis-

tribuidos os seguintes premios

por uma i-ommissào para esse

fim nomeada'.

Ao dono da junta de bois

mais gordos e de mais peso, réis

12-5000;

Ao da melhor junta de vaooas

nas mesmas condições, 65000

réis;

Ao da melhor junta de bezer-

ros e principiar de trabalhar, réis

55000;

Ao do melhor cavallo, 65000

réis;

Ao da melhor egua de crea-

ção, 6:3000 réis;

Ao do melhor macho ou mu-

la, t13500 réis;

Ao do melhor porco ou porca,

46000 reis;

Ao da melhor porca com lei-

tões, 65000 réis;

Ao do melhor carneiro, 16500

reis.

_____.___ o

Desde 1871 até hoje, a repu-

blica em França construiu 281000

esaholus. pung a enorme unle-

mnisnçào de gilerru á Allemnuhn,

organisou o HXRI'HHU e a mari-

nllu. construiu '172000 kilometros

de linhas ferrcus, abriu 2: 00 ki-

Iometros de canaes, tornou nu-

w-guveis 300 kilometros de ribei-

ras, augmeutou em 150:000 kilo-

metros as estradas, levantou o

credito do puiz, tornou a instru-

cção obrigatorio, gratuita e laioa,

e por lim, comando a sua obra

de regene 'ação moral e elfeutiva,

conseguir¡ que este nuno, cente-

nnrio do grande revolução de

1789. toda u Europa, tolo o Uni-

vierso, prestasse culto á França,

ao seu trabalho, á sua intelligen-

cia, ao seu valor. tão dignamente

identificado na grande exposição

universal.

_+-~

Em Ponte do Lima houve ha

dias, n'um quintal, uma reunião

politica do partido regenerador.

Alguns politicos, não estando

para aturar a massada dos orado-

res, foram a um pepinal e farta-

ram-se de tirar pepinos!

Que pepineira de reunião l...

..I-+-

No ministerio da marinha re-

cebem-se até ao dia 5 do proxi-

mo mez de outubro requerimen-

  

til e que, ainda renovada com

mais furia, não poderia resistir

ás armas de D. Fernando, havia-

se attastado da córte e, posto que

só nos fins d'esse anno elle pas-

sasse a servir o seu antigo prote-

ctor e amigo, D. Henrique de

Castella, buscára entretanto es-

quivar-se ao odio da nova rainha,

conservando ao mesmo tempo a

boa opinião entre o vulgo.

Abandonado assim do seu guia,

o infante D. Diniz sot'frera resi-

gnado um successo que não po-

r dia embargar; mas, digno filho

de D. Pedro, conservára intacta

a sua mà vontade a D. Leonor.

Desamparado dos seus parcíaes,

vendo, se não trahida, ao menos

quasi morta e inactiva a alliança

de Pacheco, e, para maior des-

alento, Seu irmão mais velho, o

infante D. João, ligado com essa

mulher, da qual este principe mal

pensava entao lhe viria a ultima

ruína; no meio de tantos desen-

ganos, o infante, a principio ti-

mido e irresoluto, sentira cres-

cer a ouSadia com os perigos;

sentira girar-lhe nas veias o san-

só signal de desprezo. Assim, a

cólera d'cl-rei contra seu irmão

havia chegado ao maior auge, e

os calculos de fria e paciente vin-

gança estavam resolvidos no ani-

mo de Leonor Telles.

A cavalgada tinha subido a

encosta, atravessado a porta de

Vandoma, que em parte ainda

subsiste, e passado em frente da

sé, junto da qual se dilatavam os

paços episcopaes. Ah¡ as danças

e folias pararam e fizeram por

um momento silencio. Entãoo

infante D. João, tomando nos bra-

ços a formosa rainha, apeou-a do

pelafrem, e após ella, el-rci sal-

tou ligeiro do seu fogoso e agi-

gantado ginete. Dentro em pouco

toda a comitiva tinha desappnre-

cido no profundo portal dos pa-

ços, e os douzeis conduziam os!

elegantes cavnllos, as molas in-

quietas e os mansos palafrens

para as vastas e bem providas

cavallariças do mui devoto e po-

deroso prelado da antiga Festa-

bole. (l)

U aposento principal dos pa-

ços, quadra vasta e grandiosa,

estava de antemão ornado para

receber os hospedes reaes do ve-

lho bispo D. Affonso. Um throno

com dois assentos de espaldas

indicava que a elle ia subir, tam-

bem, uma rainha. D. Leonor en-

trou seguida das cuvilheiras e

donzellãs da sua camara; el-rei

de todos os principaes cavallei-

ros. Viam-se entre estes o alte-

ros-mór Ayres Gomes da Silva,

ancião veneruvel, que fora aio do

rei quando infante, o orgulhoso

mordomo-:nor D. João All'onso

Tello, Gil Vasques de ReZende,

aio do infante D. Diniz, o prior

da Ordem do Hospital, Alvaro

Gonçalves Pereira, e muitos ou-

tros tidalgos que ou seguiam a

córte ou tinham vindo assistir ás

bodas reaes.

Guiada por D. Fernando, Leo-

nor Telles subiu com passo fir-

me os degraus do throno. Como

o navpgante, que, am'ontaudo

temporaes desfeitos por mares

incognitos e aparcelndos e che-

gando ao porto longínquo, qnasi

que não cre pisar a terra de seus

desejos, assim esta mulher am-

0 homem, porém,

 

donas e donzellas formaram aos

esplendidas, immoveis e silen-

cwsas: el-rei volveu olhos lentos

Mais uma victoria e um adian-

tamento pnra a arte tvpographi-

ca. O inventor Lagerman acaba

de apresentar na exposlção uni-

vsrsal de Pariz duas machines,

uma para compor outra para jus-

tificar: ambas de grande simpli-

cidade.

A primeira não supprime 0

typogrãpho, ajuda-0. A maohinaé

collocada sobre os caixotins, c o

typographo limita-se o lançar as

letras por uma abertura feita no

alto do apparelho, que trabalha

por meio d'um motor. Com esta

machine chega-se a compor/1500

linhas por hora.

A machine de justificação, é

o complemento da primeira. Es-

te apparelho, que tem dado que

fazer a todos quantos se occu-

pam de taes assumptos, e que

se julgava impossivel de combi-

nar, justifica com extrema cer-

teza.

+

0 Conselho Superior de Hy-

giene de França deu a sua ap-

provação ao processo que foi sub-

mettido ao seu exame e que tem

por fim produzir a ventilação per-

manente nas cnforrnarias, esco-

las e em geral em todos os sitios

em que é costume agglomerar-se

um grande numero de pessoas.

Consiste em substituir os vi-

dros das portas e das janellns

por uma tira de lona, que deter-

mina uma ventilação constante e

insensível.

liepetirias experiencias de ven-

tilação, feitas por este systema

em alguns estabelerimentos pu-

bliros, produziram exuelleute re-

sultado.

-___.___.-..

Recebemos n visita do Bole-

tim .-lnmtnn'ador, que Se publica

no Porto. (Jhumàmos u atteução

do publico para o unuuueio in-

serto na set-.ção competente.

._. ,e*

Em Fonte Pedrinha, Covilhã,

um estupido qualquer quiz mn-

tur com uma foco ninu jumento

que Iizera menção de o morder.

Estava presente o regedor. que

tentou obstur a esta brutalidade.

enfureceu-

se e descarta-gun duas facadas no

regedor-nma n'um braço e ou-

tra n'uma das mãos.

E vão lá sacrificar-se por bes-

tas. . .

+-

Houve uma grande catastro-

phe no Japão. As ultimas noti-

cias d'alli são aterradoras.

No dia 18 de agosto os aff'luen-

tes do Kinogewn alestrarãm-se,

após copiosas chuvas, pelo pro-

víncia de Kil, arrazando cidades

e aldeias, inutilisundo todas as

sementeiras e produzindo ump

enorme mortandade.

Dizem as ultimas informações

que só na província de Kil fica-

ram 10:000 pessoas mortas, che-

_

lado um rei. a seus pés um rei-

no! Era mais que embriaguez;

era delírio. Ella sentia um novo

atl'ecto, um Como desejo de per-

dão aos seus inimigos! Tremeu

de si mesmo e, convocando t0-

das as forças do coração, salvou

a sua ferocidade hypocrito, que

parecia querer abandoná-la. Era

severo o seu aspecto quando es-

ses pensamentos extranhos lhe

passaram pelo espirito; mas o

serriso tornou a espraiar-se-lhe

no rosto quando o instincto de

tigre pôde faze-la trinmphar d'es-

se momento em que a generosi-

dade costuma accommetter com

violencia as almas vingativas e

ferozes, o momento em que se

realisa a summa ventura por lar-

go tempo sonhada.

Do alto do throno e em pé, D.

Fernando estendeu a mão: otro-

pel de cortezãos e cnvalleiros, de

lados da espaçosa sala ñlvirus

para um e outro lado e disse:

(Ricos-homens, intenções e

 

    

   

 

  

  

  

   

 

  

  

   

  

 

gundo a catastrophe até á cidade

de Yokoama e as visinhunças de

Osaka. Só em em Nismurageri só-

be a 863 o numero de victimas.

A população do suéste d'aquel-

le imperio, que não morreu na

cntaslrophe, suppõe-se que suc-

cumbirá de fome, tão difficeis são

os soccorros e tão grande é a mi-

seria que veio surprehender aquel-

las povoações.

Verdadeiramente horrivell

__._._›______

Uma mulher de Guimarães,

quando assistia á, miSSa na egre_]a

da Misericordia, foi ucommettida

das dôres do parto e alii mesmo

deu é. luz uma creança.

Ora Deus a fade bom;

__-o---__

Em Cantanhede tem subido

ultimamente o preço dos vinhos.

As ultimas transar-,ções reulisã-

das, teem sido efl'ectuadas ao

preço de 900 a 15000 réis por 22

litros.

Existem ainda em Cantanhede

vinhos para vender nas adegas

de diversos proprietarios.

_+-_

No tribunal de Chambery,

França, foi condemuado em seis

mezes de cadeia e 50 francos de

multa um tal padre Berard, deti-

nidor provincial da ordem dos

capuchinhos, por oil'ensas ao pu-

dor.

O infame sacerdote praticára

o attentado na- propria egreja,

com uma menor que all¡ fóru rea-

lisar a s ua primeira commu-

nhão.

E' possivel que d'nqui por al-

guns uunos este copuohiuho se-

ja encaixado no calendario dos

santinhos da Egreja. . .

--+_

Intitula-se Archivo Historico de

Pm-tugat uma interessante e uti-

lissima [illbllcuçáo, que se pro-

põe fazer a historia, ainda que a

traços largos, de todas as cidades

e villas do reino, dos seus monu-

mentos. etc., etc.

Avalie-se por isto do mereci-

mento da obra. de que recebemos

os primeiras quatro numeros.

E' uma puliliração verdadei-

ramente patriotica, que lia de en-

contrai' a melhor auceitação da

parte do publico, a quem ousa-

mos recommcndul-a.

Duremos no proximo numero

o competente anouncio.

__...___.

Contam de Vianna do Costel-

lo que o prior de S. Domingos,

sob pretexto de catechese dou-

trinal. enñleira as creunçns da

freguezia e marcha com ellus até

ao Campo da Agonia, aonde as

mtmas teezn um conmntirnilo, e

depois, elle, o prior gulunteudor,

fica no bello can-can com as di-

tas e manda as creanças em de-

bandadu para suas casas.

Que santa pandegai

_

tros homens, para os reis se ins-

tituiu elle; porque por elle as wo-

róns se perpetuam na linlmtw u

real. E' por isso que eu (lesposei

hoje a mui illustre D. Leonor, fl-

Iha de D. Ailonso Tello, descen-

dente dos antigos reis e ligada

com os mais nobres d'entre vós

pelo divido do sangue. Assim, a

rainha de Portugal serei mais um

laço que vos una a mim ea-.n'io

parentes, que de hoje avante sois

meus. Leaes, como tendes sido a

vosso rei pelo preito que lhe fi-

zestes, muito, mais o sereis por

este novo titulo. Em que pr'ZH a

traidores, D: Leonor Telles e mi-

nha mulher! Fldulgos portugue-

zes, beijao a mão á vossa rai-

nha. (1)»

(Lendas c- Narrativas.)

ALEXANDRE Hznauuuo.

(Cantina.)

 

gue paterno. Obrigado a seguir a

corte, nunca D. Leonor achára

um sorriso nos seus labios; pun-

_ca o vira conter diante d'ella um

biciosa e aridez parecia duvidar

da realidade da sun elevação. A

alma sorria-lhe a mil esperanças; Deus' u'uste mumluortleuou foi o "0,. To““ d uma“ du Em, aos 5 de ,a

a vida trasbordava u'elta. A. 'Ni matrlmuuio: como para os_ -ou- neiro da era de 1410 (1372). . t

cavalheiros de Portugal, um dos _ ,
mms n“bms sacmuwnws qm, (l) Em glande parte extrnhidoquas-

u) Na supposga divisão do.; bigpados texlunlm -ute do. Carta d'Arrhas de Leo-

attribuida ao rei node Wainba dá-se ao

?0:39 o nome de Festahole.      



 

  

 

   

 

    

   

  

  

  

  

    

 

    

      

   

 

   

   

 

   

  

 

    

   

  
  

  

   

 

  

  

  

   

   

  

   

   

   

   

 

  

  

Lá a galanteria do prior não é

'ada para admirar; mas o (me

A pauta é a ¡ndifl'erenca com que

_ s paes das creanças tal consen-

'. 3';

_ Que o sr. prior visite as ma-

e danse o seu can-can ou o

' e melhor lhe appctecer com

. llas. vá, que tudo é para edifica-

“ da santa religião; mas que

brigue as pobres creançns a pal-

' ilharem duas leguas, isso é que

' não pode perdoar.

__*__

As ultimas chuvas vieram pOr

rmo a safra do sal, por este

' Anon.

Actualmente c preço de cada

vrro, ou 15:000 litros, é de réis

, › 3000. Este preço. porém. ha _de

'= ubir mais, visto que a colheita

w :w muito diminuta.

y _+_-.

"' A policia de Londres recebeu

' me carta em que se denuncia

l .e mo auctor dos assassinos de

- itechapel uma mulher de ele-

ada estatura, vestida de homem

›. empregada no matadouro de

.- ldgate.

2 Ate hoje ainda não se encon-

i ou mulher nenhuma a quem

rrespoudam os signaes que se

'torneceram á policia.

A ideia, porém, de que Jari:

. stripador é uma mulher vao ga-

; bando terreno em Londres.

_-_-.-_

Eis os preços porque correm

1.. nosso mercado os seguintes

meros:

eijao branco (20 litros)... 760

ito vermelho............ 600

ito laranjeira........... 900

itomanteiga............ 660

Vito amarello............ 660

Milho branco............. 520

ito amarello............ 520

800

'v voe (cento)............ ,9/10

'zeite (10 litros).......... '16890

atatas(15 kilos)......... 200

_+__

. E' excellente a colheita de tri-

o. nos Estados-Unidos.

Segundo dizem de New-York

«começa a chegar úquelle merca-

do trigo novo do interior, que e

,i melhor qualidade do que o de

Calcula-se que a colheita mon-

te a 500:000:000 moios, o que le-

'va a crer que os preços sejam

bois favoraveis do que no anno

passado.

. --_-.--_
-

O ministerio da colonia ingle-

› › de Victoria (Australia) apre-

'› entao ultimamente ao parla-

mentoiocal o orçamento de 1888-

A previsões officmes eram

.de 210 milhões, algarismojá mui-

to razoavel para uma população

..de cerca de um milhão de indi-

viduos.

0 rendimento das contribui-

ões ludirectas de tal modo ex-

cedeu os calculos que a verba

das receitas excedeu 250 mi-

- 1hões.

' Os deputados estão em gran-

'dos embaraços sem saberem que

destino hão de dar a estes fun-

:i ;dos e que impostos devem abo-

z dir no proximo anno.

'g . Se o caso se desse em Portu-

. 1“gel estes embaraços desappare-

_'ciam om menos d'um phnsphoro.

'Temos por cá bons mariunnos e

.navarros, que em trabalhos de

: . empalmaçao é o que pode haver

.de melhor...

Exemplos: (outra metade» e

. (porto de Lisboa».

Admiraveis gatunosl

_+__

l Um relojoeiro de Dresde aca-

.ba de applicar o papel compri-

mido á confecção dos relogios, e

em virtude da sua extrema re-

ductihilidade, o machinismo dos

relogios é simplificado, o que da

excelleutes resultados.
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Perante a camara municipal

ide Estarreja acha-Se aberto con-

;curso para o provimento das ca.

ideiras de ensino primario ele-

'wmentar do sexo f inino das fre-

v- zias de Forme e Pardilhó, a

v com sede no logar da

,_ esta segunda no logar da

| ._

l
_ N

o POVO :DE AVEIRO

Teem sido feitas Varias expe- livre de ser incommodada. AlémO ordenado annual é de réis

1006000. além das respectivas riencias no grande aquarium de

gratificações.

EXPEQIENTE

Aos srs. asslgnantes que

promptamente teem sans-

íello os seus recibos, aqnl

lestemnuhãmoo o nosso ro-

conhecimento.

i¡

nogamos aos srs. assi-

gnantes de Aguada do Cima,

A rada. Costa do \'alladc,,l<:l-

rol, Elxo, lcsgnelra. Fros-

 

,Ios, ollvclrlnha e \'lsta ..lle-

gre, que se acham em cllvl-

da a esta mlmlolstração, o

favor do mandarem saldar

as suas contas. o que aute~

clpadamenle agradecemos.

_a--+__-

Esteve gravemente doente em

Loanda o sr. José Pinto da Silva

Rocha, director e proprietario do

Mercantil, jornal que se publica

n'aquella cidade. Felizmente já

se acha completamente restabe-

tecido.

O sr. Silva Rocha é enteado

do sr. Joaquim Simões Bahia, o

typographo mais antigo d'esta ci-

dade.

-+_.

Foi ultimamente baptisada ci~

vilmente em Portalegre uma

creança do Sexo feminino, rece-

bendo o nome de Victoria da

Alegria.

--+-_

O alto clero hespanhol custa

aos contribuintes da nação visi-

nha uma somma enorme.

Vejamos:

56 bispos . . . . . . . 1.350:000 pesetas

3 bispos auxiliares... 30:000 ii

2 bispos demissiona-

rios................ 20:000 ›

Administrador aposto-

lico . . . . . . . . . . . . . . . . 10:000 v

Conegos, beneficiados,

etc . . . . . . . . . . . . . . «LS-40500 n

Clero collegial . . . . . . . . 458000 n

Clero das capellas ré-

gias . . . . . . . . . . . . . . .. 1021000 a

Clero parochiul . . . . . . . 22.900:000 »

Dotações a freiras,con-

gregaçõcs, etc. . . 12.8002000 a

415102500 »

Nem menos de 72500 contos

de réis! A

E não ha escolas primarias

em numero sufflciente em Hes-

panha.

Com estes 7:500 contos inu-

tilmente deitados à rua, quantos

beneficios podia o paiz visinho

aproveitar se os empregasse em

melhorar a sua instruoçâo pu-

blica.

'Lá como cá os professores

priinarios morrem de fome. . .

_+__.

Diz-se que em Sever do Vou-

ga vae apparecer um jornal com

o titulo de Vigilante.

Defenderá a politica progres-

sista. Vem a horas...

_Em Lisboa vae novamente

apparecer ne proximo mez de ou-

tubro o Jacaré, folha burlesca.

_---.----

A quantidade de carnes, que

Pariz consome cada dia, varia de

430001) a ¡180:000 kilos. Aves e

miúdos não estao incluidos n'es-

te numero phantastico.

Além d'isto, come quotidiana-

meute 5002000 oros. 50:00“ kilos

de. peixe e &50:000 kilos de legu-

mes.

_-.___

Us jornaes estrangeiros fallam

n'uma recente descoberta para

evitar que qualquer pessoa que

caia a agua não vá ao fundo e ii-

que flnrtuando.

U processo é simplicissimo e

reduz-se a tres algibeiras im per-

miaveis que se collocam no fato.

contendo urna determinada subs-

tancia que ao molhar-se desen-

volve grande quantidade de aço

carbonico.

Este gaz entumesce as algi-

beiras, que se transformam em

salva-vidas.

A chuva e a humidade não

produzem inconveniente algum,

porque o ingrediente só actua

quando immerge completamente.

Londres.

+_._

Publicou-se o n.° 69 da Revista

Papular de Conhecimentos Uteis.

Eis o summario:

A hygiene da vista e a illuminação

electrica; D Vasco Perdigão. bispo de

Evora; A exposição universal de Paris

(VIII); O sulfato de cobre contra a doen-

çn das batatas; Agentes da educação;

Phenomenos electricos causados pelas

radiações solares; Conselhos aos npnl'a-

rios; Eficitos toxicos da antipyrina nas

creanças; Bibliographia Nova composi-

ção para desoxydar 04 mctaes; A som-

bra da terra vista fora do disco lunar;

Contra os mosquitos; Fabrico de pregos

com o; rosto; de lata; Saponina para

limpar uvas; Divisão do cometa Brooks;

Ponte tunnnl; Tinta para carimbos de

borracha; Novo succedanco do café; No-

va preiniraçào das pedra: e chapa; de

zinco para a lithographia; Um novo an-

tyseptico; Contra a azedia do thl'lfl;

Remedio contra as vihorus; Contra as

formigas; Exposição ambulante.

Redacção e administração. rua

de Santo Antonio dos Capuohoa,

n.” 51.

 

-.__

Artlstas oarplntelros

Manuel Christo precisa. d'elguns

officiars de carpinteiro, que saibam

bem do officío e que sejam diligen-

tes no trabalho.

A quem convier póde dirigir-se

ao mesmo.

Garante-se bom ordenado.

RÉGLAMES

 

y'

linho

Ha para Vender na adega de

Manuel F. Simões, da freguezia

da Palhaça, 38:000 litros de vi-

nho, aproximadamente: a sua

qualidade dispensa encarecimen-

to, como o comprador verificará.

Callicida

Declaro que usando do CAL-

LICIDA Franco, no lim de 5 dias

de applicação, todos os callos de

que soffria ha muitos annos, re-

fractarios a todos os medicamen-

tos, sahiram inteiros com a maior

facilidade e sem dói' alguma.

Covilhã-Manuel Tavares Bar-

reto.

Veja-sc o annuncio.

Loterias

Chamamos a attenção dos nos-

sos leitores para o annuncio do

cambista dc Lisboa, o sr. Anto-

nio Ignacio da Fonseca, que vae

publicado na respectiva secção.

Contra a debilidade

Recommendàmos o Vinho Nu-

tritivo de Carne e a Farinha Pei-

toral Ferruginosa, da Pharmaria

Franco d: Filhos, por se acharem

legalmente auctorisados.

&EMMBWEQÊEQS

 

Sr. redactor.

Tendo visto no seu muito lido

e acreditado jornal de 22, um arti-

go, referindo-se aos correios e te-

legraphos, sob a epigraphe “Os

quadrilheiros,,, vou a proposito da

questão relatar-lhe alguns factos,

que coincidem com os que accusa.

e do cuji origem se tem colhido

sérios resultados.

Ha. cousa. de um anno estive

na terra. da. minha naturalidade,

Matadussos, proximo de Esgueira,

d'eSse concelho de Aveiro, para

onde fui a fim de ser inspeccio-

nado. Quando tive de voltar pa-

ra esta cidade escrevi e. minha fe.-

milia, aqui assistente, uma. carta,

prevenindo-a. para me esperar na.

estação de Santa Apolonia, não pa-

ra. me servir de companhia para.

casa., mas porque trazia algumas

cousas de peso que exigiam auxi-

lio. Pois a. carta, apesar de ter sido

deitada na caixa do correio d'essa

cidade no dia 13 de setembro (do

anno preterito), pelas 7 horas da

manhã., só chegou a Lisboa depois

de eu cá estar, sendo a. minha. che

gada. no dia 14a noute. Isto den

em resultado eu ter que ir ficar a.

d'isso mais transtornos, que são fa-

ceis de calcular.

Mais. Um d'estes dias, um col-

lege. meu pretendeu mandar vir

um mano com urgencia.; escreveu-

lhe com data de 19 d'este mez e a

cart-a, que era, para. o mesmo logar

supracitado, pedia. a. vinda. do des-

tinatario no dia 21; pois a carta. só

foi entregue no dia. 22.

Os resultados d'isto, esses, quem

os soffreu, não teve mais remedio

senão supportal-os.

Agora um caso curioso, para. o

qual peço a. attenção de V., sr. re-

dactor.

Como V. deve saber, ha um in-

dividuo que faz a distribuição do

correio pelos logarejos entre a

Quintã., Surrezolla e Esgueira. Pois

esse senhor, segundo corista e tam-

bem me é referido de boa fonte,

ha. dias em que não vao ao logar

de Matadussos. Quando em Aveiro

encontra. uma padeiro. que do mes-

mo logar ahi vao fazer a. sua. venda.

de pão, se ha. algumas cartas para

alli entrega-lli'as sob qualquer re-

commendação e as cartas (suppõe-

se) andam dias a passeiar com a

padeira., afora. aquellas que não se-

rão entregues aos destinatarios, co-

mo desconfio se dá. com correspon-

dencias minhas.

Será. bom, sr. redactor, que isto

se não deixe passar impunemente.

Por isso chamo a. etteuçào do sr.

director do correio de Aveiro para

os factos apontados, esperando que

s. ex.“ tratará. de averiguar da sua

veracidade e providenciará. sem de-

mora, pois que a questão é bastan-

te grave para o publico d'aquelle

logar' e para outros onde porventu-

ra o abuso se possa. repetir.

Por este. publicação se confessa.

grato

Um seu assignante.

Lisboa., 26 de setembro de 1889.

W

Sr. redactor.

Peço-lhe o favor de fazer pu-

blico no Povo de Aveiro o seguin-

te engano, de que acabo de ser vi-

otima.

No dia. 23 de agosto despachei

na. estação central do Conde Barão,

em Lisboa, um sacco contendo pão

com destino a Aveiro. Até aqui

muito bem. O volume foi em gran-

de velocidade para. ser levantado

no dia 24. Só no dia. 25, porém, foi

procurado, mas o sacco já. elli não

existia, tendo sido entregue a. pes-

soa. estranha!

A quem attribuir a. culpa. d'este

engano? Não sei, mas o que é cer-

to é que eu lhe soffri as conse-

quencias. . . '

O sacco havia ido para. Serra-

zolla, por engano, onde o s-r. chefe

de. estação mandou um carregador

para elle ser entregue ao. destina-

tario. O melhor, porém, foi que eu

havia. mandado 56 pães de 500

grammas e 8 de 150 grammas e o

destinatario só recebeu 50 de 500

grammasl

E os restantes? Quem abafaria.

os restantes?

Uma patifaría!

Ao sr. chefe da estação de Avei-

ro pedimos que torne as devidas

providencias para. evitar taes en-

ganos, que só revertem em prejui-

zo do publico.

Pela publicação d'estas linhas,

sr. redactor, lhe fica. muito grato o

seu assignante

José Caetano Valente.

Lisboa, 25 -9-1889.

_________:¡=

CONHECIMENNS UTEIS

I'asllllas que tenham

azcdailo o vinho

As Vasilhas em que tenha aze-

dado vinho necessitam de um

tratamento energico antes de se-

rem utilisadas; a acidez penetra

facilmente na madeira e é urgen-

te destrnil-a.

Primeiramente torna-se neCes-

sario enxaguar os cascos com

agua quente antes de outra qual~

quer preparação, para d'esszi_ fór-

ma fazer desapparecer os ves tigios

do' 'vinho azedo, vestígios que

doam adherentes ás paredes in-

uma casa estranha., tendo por isso teriores. Em soguida. Para SM"“

incommodado gente que esteve ben rar a acidez, tomam-se 500 gram-

..
._n_

  

mas de subcarbonato de soda e

depois de as dissolver em dois li-

tros de agua a ferver, e comple-

tada a dissolução, lança-se esse

líquido na pipa, a cujo saneamen-

to se procede. Agito-sa bem es-

se liquido e rola-se a pipa - em

todos os sentidos para ficarem

bem empregnadas todas as su-

perfícies interiores com a solu-

ção de soda. Este trabalho deve

ser renovado muitas vezes nas

vinte e quatro horas; depois en-

Xagua-se a vasilha.

E' preferível fazar duas lava-

gens com agua quente rolando

bem o casco e deixando perma-

necer a agua n'elle durante algu-

mas horas; uma ultima lavagem

com agua fria terminará este tra-

balho.

Para a boa conservação da pi-

pa depois de concluido o proces-

Sn de que acabamos de falar, bas-

ta deixar escorrer o casco, seccar

interiormente a queimar a extre-

midade de uma mecha, e depois

tapal-o bem.

Quando pode dispOr-se de um

gerador, lança-se na parte inte-

rior da pipa um jacto de vapor

para completar perfeitamente a

operação-(Ag. Port.;

lt

Mordente para gravar

em aço

 

Em 150 grammas de vinagre

dissolvam-se 30 grammas de sul-

fato de cobre. 8 grammas de alu-

men (pedra hume) e 1'1 grammas

de sal de cosinha; em seguida

acrescentam-se 20 gottas de aci-

do nítrico.

Conforme se deixa este liqui-

do actuar por mais ou menos

tempo sobre o aço, assim tam-

bem a gravura ficará mais ou me-

nos profunda.

ANNUNOIOS

CONTRA A DEBlLllldllE

Farinha Peitoral Ferruginosa

da pharmaeia Franco

 

 

   

NICA legalmente auctorísada e pri-

vilegiada. E' um tonico reconstituin-

te e um precioso elemento reparador,

muito agradavel e de facil digestão.

Aproveita do modo mais extraordinario

nos padecimentos do pei'o, falta de

appetite, em convalescentes de quaes-

quer doenças, na alimentação das mu-

lheres gravidas e amas de leite, pessoas

idosas, creanças, anemícos, e em geral

nos debilitados, qualquer que seja a.

causa da debilidade.

Acha-se ú venda em todas as phar-

macias de Portugal e do estrangeiro,

Deposito geral na pharmacia Franco.

Filhos, em Belem. Pacote, 200 reis; pelo

correio, 220 réis. Os pacotes devem

conter o rctracto do auctor e o nome

em pequenos círculos amarellos, marca

que está depositada em conformidade

da lei :lc 4 de junho de 1883.

Deposito em Aveiro, pharmaciao

drogaria medicinal de João Bernardo

Ribeiro Junior.
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4 O POVO DE AVEIRO

     

    

 

cordin, Marco do Canavezes', ph. Miran- I

du; Mirandellu, José Alva.: da Silva; Sar- i

doal. jih. Cardom; Santa Comba-Dão, ph

OALLICIDÀ

moída', Calmçudo, Cuatro Macedo; Man-

teiga; oh. Fonseca; Alter do Chão, Man-
i . ,I ij' 'A ' 't i l

'_-› cio Serrão: Campo-Maior, Meiras, lr"

»Wie- niãm; Mangualde, ph, Feliz', Coruche,

Extracção marea¡ dos canos ::t-0.*âã'rtri.ia“xx 11:23:33“ ::Piauí
sem dói', em õ dias '“' ' ° ' '* ' 'Laurinha, ph. Gama; Souzel, phrtjardo-

Desconto 0072,.,'llatiUO para ,.¡wgnder so; Al\'iltil7.cl°b, ph. Santa Clara; Chaves.

Depmitoa-Iasboa, Gonçalves de Frei-

  

LOTERIÀS
|

da Misurlcordiu; Moimenta da Serra, lla~ ri

phael Cardona; Uastendo, José B. de Al:

Antonio Ignacio da Fonseca

COM CASAS m: omnio EM

LISB(iA-RuadoArseiialjtiaõl

Pill-i'l'0~l"eira de Bento, 33 a 35

para curar a Tosse,

l'BS.
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Ê DIUS DE Mill_
Peito/'ul de cereja. do Aycr-

O remedio mais seguro que ha

Bronchite,

Aslhma e 'l'uberculos pulmona-
¡›h. Ferreira K: 0.a; Villa Pnucade Aguiar,

ph. Chaves; Miranda do Douro, .l. A. Pi-

tas, 22.9, rua da Prata, 2.31; l'orto, J. M

Lopoã, '10, Bomjardim, 12: Portalegre,

ph. Lopes; Penaliel, ph. VillaQR; Figuei-

ra da Foz, J. Lucas da Comi; Giutello

Branco, ph. Misericordia; Vizom Firmi-

no A. da Costa; Vianna do Castello, ph.

Almeida; Elvas, ph. Nobre; Faro, ph.

Chave?, Santarem, Silva, cahelleireiro,

rua Direita; Lamego, João do Almeida

Brandão; Villa Real, Dyonisio Teixeira;

Coimbra, viuva Areosa; Guiniarãeq_ dro-

garia Novo:: Leiria, Antonio ltitlo dos

Santos; Setuhal, nh. Vidal; Guarda, Cos-

ta Projecto; Gavião. ph. Forte; Belem,

ph. Franco. Filhos; Eatrcnioz, ph. Fran-

co; Abrantoê, ph. Motta; Povoa dc Var-

zim, Josi“ Avelino F. Costa; Maitosinhos,

ph. Faria; Leça da Palmeira, Araujo &

Fomeca; Odemira. ph. Barboza; Canta-

nhede, ph. Lilinu'al; Mira. ph. Silva; Fun-

dão, pu. Cahral; Ai'narante. lobello &

Carvalho; Fate, Silva Guimaraes; Celori~

co da lluira, ph. Salvador; llelorico de

Basto. l'ercira Bahia; Nellas, ph. Uol'-

rein; Villa do Conde, ph. Airão; Famali-

cão, ph. Loureiro; Aguada, ph. Oliveira;

Niza, ph. Almeida; Crato, ph. da Miseri-

res; Cabeção, Marque; Serrão; Cintra,

ph. da Misericordia; Cartaxo, Adelino

(Joelho, 'l'oi-tozondo, ph. Central; Sabu-

gal. ph. Carvalho; Braga, Joaquim Anto-

nio Port-.ira de Lenim; Villa liozil do San-

to Antonio, Gavino R. Peres; Tavira, ph.

do Monte Pio; Olhão, Modesto li. Gar-

cia', Fuzeta, Franoiwo R. de Pasans;

Braz, .l. M. Casaca; Alliureira, João .I.

Paulo; S. Barlholomeu, .I. (2. Guerreiro;

Silves, João Lopo: do: Reis; Lagoa, Do-

mingas Faria', Portimão, P. Faria liodri-

goes; Monchique, J. C. Guerreiro; Algoz,

A. M. Masoarenhm; Alte, U. A. Cavaco;

Figueiró dos Vinhos. Fernandes Lopes;

liiheira de Pena, Pedro de Souza; Avei-

ro, ph. Luz Sc Filho.

AFlllC.›\-Loanda, José Marques Diogo.

BRAle.-Rio de Janeiro. Silva Go-

mes & (2.3; Pernamlmco, Domingos A.

Matheus; Bahia, 1-'. de Assis e Souza;

Maranhao, Jorge 8-. Santos.

lla uni só deposito em cada terra

para evitar ialsiñcaçoes.

Pedidos ao anotar-Antonio Franco

_Covilhã

Faz publico que satisfaz todos

os pedidos do literías na volta do

correio, garantindo não huuor cri:-

frnvíos no correio, sendo todas as

sims' remessas feitas em cartas car-

ti/ioadas.

Aooeita agentes em todos os

pontos do paiz, dando boas refe-

rencias. E, um importante auxiliar

este negocio para os commercial¡-

tes das províncias.

Abaixo publica os dias das ex-

iracções das loterias nos mezos de

agosto, setembro o outubro; asszim

como premios e _preços dos billio-

tes, quintos, decimos e oitavos.

lOTEBIAS |'0liTlGU lZiS

Outubro, días 4, 14 e 2-1.

Em todas as loterias o premio

maior é de

9:0003000

Extracto composto do solsapar-

rílha de Ager- Para purificar o

sangue, limpar o corpo e cura ra-

dical das eserophulas.

O remedio da ¡lg/131' contra as

.vazões-Fomos intermitentes e bi-

liosas.

   

   

   

  

 

VIGOR DO CABEL-

l.O DE AYER -

lmpede que o ca-

bello se torne

branco e re:taura

ao cabello arrim-

lho a sua vitali-

dade e formosura.

Todos os remedios que ficam

indicados são altan'imite concen-

trados de maneira que saliem ba-

ratos porque um vidro dura mui-

to tempo.

Pílulas oatlmrticas do flyer-

O melhor purgaiivo, suai'e, intei-

ramente vegetal.

  

s_

  
com rasa de cambio

ANTONIO IGNACIO Dil FONSEC , na mu no Ama-
NAL, 56 A iii, LISBOA. e filial no deãt'l'db, FlilIlA lili

BENTO, 33 A 35, faz sciente o puhliro da capital, provnu-ias e

ilhas que tem Sempre. nos seus estabelecimentos grande sortimento

de billiutns n. suas divisões rias loterias portugueza e hespzinhnla.

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

gistrada. quer para jogo particular ou para negocio; os pedidos- dr-

vem ser aomnjmnluulos de suas importancias, e as remessas feitas

tambem nm cartas registradas.

ENVIA em tempo listas; mas é convvniente fazer n pedido d'es-

tas na occasião da requisição do jogo, isto para os pedidos pdl'ti-

culares.

OS COMMIÕRCHNTES que quiznrem ampliar o seu commerr'in

e negauinrmn ein loterias, podem fazei-o danilo i'eiri'mii-.ias, fazendo

os seus pedidos e recamhiando o que não poderem vonder até: à

vespera de se eil'ectuar o sorteio. ld' NlilGut'llO EM QUE HA TUDO

A GANHAR E NADA A PERDER!

_-_

As loterias portuguezas são tres cada mez; e os premios maio-

res de réis 8:0003000. .

Bilhetes a “800 réis; meios bilhetes a 2431.00; quartos a 'M5300',

oitams a 600; e cautellas a 520, IMO, '260, 220, '130, '110, 65, 55, !1-5

e 39 réis.

Os commorciantes da província, que quíznrcm negociar 'nas lota-

rias rlc ilíurlrid. taum (lr: tirar uma licença que nas províncias e? (Ie

1,350!) réis por (uma (365 dias). Decreto (lo *2.3 do setembro de 1886.

publicado no «Diario do Governo» dc :28 de setembro de 1886

(n..° 90.) i

O camhista ANTONIO IGNACIO DA FONSECA promptiñca-se

a dar todas as Explicações o a bom servir o publico, quer para jogo

particular ou para revender.

Pedidos ao CAMBISTA

ANTONIO IGNÂGJO DA FONSECA

56 _ RUA DO ARSENAL - 65

L I S B O .A.

Bilhetes, a 6:53“)0; quintos a.

1.5060; oitavos a 660; cautelas de

260,_ 130, 4.3 e 30 réis.

Listas enviadas no proprio dia.

do sorteio.

”TEMAS DE Millle

No me: de Setembro

Em 30, tlÚlH 'premios de

'l 4:41“)&000

Bilhetes :lv tirSÍJUU. doc-.imos a 650

réis; cautelas de GUU, 4:30, "24:0, 120

o 60 réis.

No mez (lc Outubro

Em lt), com o premio maior de

90:0003000

Bilhetes a. 5535000, decimos a.

55300; cautelas de 3540”, 251-130,

 

wDozonas «1324-5000, 127100”. 63000, 1

4,5800. too, mzoo e ooo réis.

Em 19. com o premio de

2522003000

Bilhetes a llàOOO, decimos a

175100; cautelas de 600, 480, “24:0,

120 e 60 réis.-Dezeuas de 152%)

e 600 réis.

Em “29. com dois premios de

14:4003000

Bilhetes a. 66500. deeimos a

650; cautelas de 61 tt' l, ;180, 24"', 120

o GO rem-Dezenas de 15200 o 600

réis.

As listas de todos o; sorteim das lo-

teria; do Madrid são enviadas directa-

mente de Madrid, no Í“Cw'll'lo dia do ;nr-

tcio; de maneira que chegam atado-1 as

terra; do paiz no segundo dia depois

de realiãado o sorteio.

Para or'. particulares recebem-se em

pagamento dos seus pedidos nota: do

Banco, letraz, ordens. valles do correio,

sollo; ou outros valores de prompta rea-

isação.

Os pedidos devem ser dirigidos ao

cambista

Antonio Ignacio da Fonseca

Llsnoa

Acido Phosphato de Horsforde

 

E' um agradavelesaudavel IREFIIESCQ. Misturado apenas com

agua i! :Humai- faz uma huhida delicima, e é um es'pocitieo contra nor-

vom e dores da cabeça; sendo tomado depois du jantar auxilia muito

a ilichtño. E' iizirutiuinio porque hasta meia colheriuha do acido para

mui!) ::opo de agua. Pranto de. cada frasco, (3150 réis.

(H i'n)j)l'*§tj|llllllt*ts' JAM “8' CASH-ILS X: CJ', _rua de Mousinho da Silveira,

1:27, 1.», Porto, dan as formulas dotados estes remedios aos srs. Facultaiivos que

a; requisdarem.

Perfeito [losinluttanle e Piiriilcante de JEYES

duqiiireutai- ::asas o lairínaç; tainhmn o excedente para tirar gordura de nodoas

do roupa, limiar matam, e curar l'eridLN.

Vende-se na! principao: pharmaoia< e drogarias. Preço, 24-0 Mis.

iiunmurumuu i

""°'*".'tií':'ê!f r
Ol.lClT.-\Dt'iS pelo henovolo acolhi-

vn-*ulo uÉtErnrumHe Ilis'poinziulo ao

«Boletim Annunciador» ro-iolvemnq que

este jornal soja publicado em todas as

quintavfciruq e domingos.

l «Boletim» ri dislrihuiilo gratuita-

mente om toda a cidudo do Porto, c cn-

viudo pelo correio, rlL- (“mando on¡ quan-

do, a todos o: hoteis, cafés, rubricas,

companhiaq, bibliothecae. colli-igz¡0<. 4o-

ciedudoe, pharmaciaq, livrariue, eqtaho-

leciniento; oonnnnrciae: e outroq, do

Porto, Liw'hoa o provn¡cia;, de que a

empreza tiver conhecimento. Apesar

d'uste jornal ter ainda poucos nie/.es de

exiâtencia, a administração geral tom

expedido, gratuitamente, pulo correio.

mais do quinze mil exemplar is. Busto

prova-se pelas lista: que ;e publicam

em todos oc. numeros do ((3016111111).

Enviamos tanihom gratuitamente um

ou dois numerm do «lioletim», a quem

os peça por simper bilhete postal.

Os srs. annunciantcs rccchcm tam-

bem gratuitamente um exemplar de t0-

dos os numeros onde venham os seus

annnneios.

Além de tudo isto o «Boletim» conta

um grande numero de añsignante; em

todo o reino o no Brazil, e é vendido

nos caminhos de ferro e nas muitas e

 

| iinportantec localidades onde temos cor-

] respondentes.

Não no: poupamos a deãpeza; para

que o «Boletim» cveja o jornal que do

maior publicidade ao annuncio.

ti) «Boletim Annuneiador» é illuqtra-

do com magniilciu gravuras' l'i'riniurzuq,

e de Franciãco Pa<tor e outruz, e pnlili-

ca nas sua; uolumnam-Romancm. con-

tos, poesias, oamoneana. bioizraphiae,

aueudotaw'. apontamentos I'iihliographi-

cus. curioaidarles, charada: (a premio),

noticiaq, cmtumev, antiguidade-i, ami¡-

vomul'i0~'›, Hymnastica e oãgi'inia, musa

popular, litilidad«=9. aiLigos scientificm,

hilmm'ÍSllllN, noticiaq do estrangeiro,

horario: dos caminhoa de ferro. kalon~

durio, portos de correio e taxa: telegra-

phic:i:, Ímp09l0 do solto, subida de pa-

qncte; para o Brazil, etc., etc.

A parte litteraria é wllaborada por

distinctoc. encriptoreq.

Durante cada anno alquus numeros

serão impreaws a tinta vermelha, ver-

de, azul e caâtunho.

Tudo isto concorra para que o «Bule-

tim Annuneiadorn seja colleccionado

por todos que o recebam-o quo é por

si só uma grande vantagem para quem

annunoia.

Acooita-se agentes em todas¡ as loca-

lidades do reino e do estrangeiro. Coin-

inissões vantajosas.

Redacção e adminietração geral, rua

do Boureiro n.“ 56, Porto - para onde

deve ser dirigida toda a corresponden-

CÍÉ. O

  

Tvp. do “Povo de Aveiro”

 


