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-cou-so Gol dictadura. Para que?

Para servir os interesses dynas-

ticos contra os interesses da na-

ção. Eis o facto!

nunca peccou de benevolencias

'pela regeneração. Sempre consi-

derou a gentalha que constitue

essa quadrilha, eguai, senão peior,

á gentaiha progressista.

porem, ingenuos, ato no campo

republicano, que consideravam

os regeneradores um pouco mais

sérios e mais liberaes do que os

progressistas. Ah¡ teem hoje o

desengano!

tros. Pela localidade se re o que

-elles são na generalidade. U Mai-

.nuel Firmino não e limpo de

Firmino, ao menos, e fiel ao seu

partido. lilies são os comedian-

tes de todos os partidos e de to-

-das as politicas.

da rua Direita, esse ignobil mor-

.gado do Carmo com quem não

do mais em que pensar e com

«estes miserareis não se perde

tempo. Servem só para as horas

d'ocio.

Fiimino introiuziu em Aveiro as

'irmãs da caridade, elles proiiibi-

Salgado ilctraz da porta do cemi-

terio.

.lisbury. lúilcs são os trocatintas

.que, berraiiio contra a adminis-

-gresaistas Elias são os insignifi-
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em talento, em coragem, cm ai-

tivez de caracter, em grandeza

d'alma.

Eis um chefe, o verdadeiro

chefe da quadrilha regeneradora

em Aveiro. Ou, antes, eis o pro-

totypo da politica da regeneração

na localidade!

Não vale mais o outro chefe,

o chefe visivel c patente, o mor-

gado do Carmo, a esperança do

partido. Verdadeiro burguez, tem

todos os vícios e todas as inso-

lciicias da sua casta. Peqiienino

d'aima, tem a vaidade como os

pcs,-do tamanho d'iim kilome-

tro. Querendo por vaidade ser

grande em tudo, mas não o po-

dendo ser ein coisa nenhuma

pela força innata do talento e do

caracter, é camaleão em politica,

cxcentrico em litteratura e posam'

em scienria, que o mesmo é di-

zem-pedaço d'asno em tudo.

Ridiciilo nos discursos, ridiculo

nos livres, ridiculo nos artigos

de jornal, procura fugir a niiiii-

dade com iins ares sybiilinos

de litterato da escola russa, pu-

blicista da escola catiiedratica al-'

iemã e. .. socialista da feição de

Bismarck.

Roido d'inveja e de despeito,

com a idea persistente de ser

mais do que os outras, hoje é

constituinte, amanhã e regenera-

dor, alem e progressista, depois

é regenerador outra vez, em bus-

ca da sua mania persistente, do

seu sonho de grandezas que co-

meça por uma cadeira de depu-

tado e que acaba... quam e ca-

paz de o prever? Nem elle sabe

onde terminam os seus desejos,

do tamanho e da grandeza dos

seus ineritos!

Como a mosca varejeira, cha-

fiirda no inonturo mais promet-

tedor. Os constituintes, sós por

si, não o fizeram deputado. Us

progressistas preferiram-lhe o Ma-

nuel Firmino. Ei-lo regenerador!

Irã d'esta mestre Jayme?

N'l generalidade, os niiseraveis

d'Aveiro são os miseraveis de to-

do o paiz. Hontem a canalha in-

vestia com os progressistas ein

defaza da liberdade. Hoje é a ca-

nalhadictatoriat que fusila a mes-

ma liberdade! Hontein a canalha

sabia para as ruas de Lisboa a

protestar contra as infamias in-

glezas e aconselhava nos seus

jornaes todas as manifestações e

resistencias populares. Dias de-

pois a canalha mandava carregar

o mesmo povo que em Lisboa se

insurgia contra as expoliações

da Inglaterra. liontein a canalha

defendia contra os progressistas

a maxima liberdade d'imprensa e

diassociação. Hoje prepara-se pa-

ra acabar com uma coisa e com

a outra.

Onde se viu um bando de

qiiadrilheiros tão cynicos, tão

baixos no crime, tão asquerosos

na infamia?

Nunca.

U povo conhece de hontem

os progressistas, de cujas iadroei-

ras e patifarias não se pode es-

quecer.

Conhece agora, de fresca da-

ta, os bandoleiros da regenera-

ção, essa biitraria que está dando

ao paiz o espectaculo 'iminundo

de saiteadores que antepõem os

interesses de ,barriga acima de

todos os interesses da patria e

da liberdade.

O paiz ainda tem iiiusões? O
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A DlCTADURA

A corja rogeneradora coilo-

Quem escreve estas linhas

Havia,

Taes são uns como são ou-

  

  

   

  

    

  

  

  

    

  
  

inãos. Mas ellcs são porquissi-

mos de consmencia. (i Manuel

E' ver esse ignobil fradalhão

temos conversado por termos ti-

iãm liberdades, se o Manuel

rain-nos quo festejassemos a elei-

ção de Manuel d'Arriaga pela Ma-

deira e enterraram-nos Jeronymo

Elias são cs bandoleiros

que chamavam hontem garotos

aos aveirenses que protestavam

nas ruas da cidade contra o ulti-

matiini iiii'nmissiino de lord Sa-

tração municipal dos progressis-

tas, abandonaram uma lista de

'homens honrados que disputa-

vam o poder aos mesmos pro-

cantes, os ¡.iai'lapatões, os po-

dantes dos Arcos, que de tudo

abuiida por alii, sem exoluír uma

cscoria social de batoteiros, be-

bedos e garotos que estendem ao

sol da ociosidade e da natureza

as suas inisorias e os seus vicios.

E' uma ralé repugnante e no-

jenta.

::em convicções, sem ideal,

sem seriedade politica, de que o

írade da rua Direita e o mai-gado

do Carmo são bons exemplares,

não visam senão a satisfazer os

seus interesses ou as suas vaida-

des. Hoje o aiicantineiro da rua

Direita conspira contra os pro-

gressistas e amanhã conspira a

favor d'elles. Hoje inendiga o au-

xilio dos progressistas a favor do

cunhado Conselheiro e ámanhã e

o mais 'tenaz a pedir nas ante-

camaras do governador civil rege-

.nerador a perseguição dos mes-

mos progressistas. Sem valor at-

teiidivel, sem consciencia politi-

ca, venal, intrigiiista por tempe-

ramento e por necessidade, vin-

ga-se nos mexeribos, nos ranco-

res secretos. nas perseguições

occuitas, nas maiidicencias asso-

lapadas d'aquillo que lhe falta

i'.
'Í

¡-

povo não está satisfeito com a

prova da monarchia?

E' o que nos falta ver.

  

  

 

  

 

  

  

  

   

  

 

  

    

   

  

  

 

   

  

    

 

  

   

  

PROTESTO

(is nossos iilnstres correiigio-

narios, os srs. drs. Manuel de

Arriaga e Jacintho Nunes. dirigi-

rain de bordo do Vasco da Gama,

onde o governo os conservou ar-

bitrariamente presos durante dez

dias, o seguinte protesto

AO PAIZ

Os abaixo assignados foram,

como tantos outros cidadãos,

presos arbitrariamente no dia '11

do corrente, e arbitrariamente os

conservam presos a bordo do

Vasco da Gama. Nem foram en-

tregues ao poder judicial, nem

sabem por consequencia qUe mo-

tivos determinaram a sua prisão.

Estão, pois, á discrecào do

poder pessoal, e inteiramente pri-

vados das garantias que as leis

reconhecem a todo o cidadão

portuguez.

Em taes condições, e pois que

não esta decretada a suspensão

das garantias iiidii'idiiaes, asse-

guradas na Constituição, _julgam

os abaixo assignados do seu de-

ver, no duplo interesse da liber-

dade e das leis da nação, protes-

tar vivamente contra tão auda-

cioso abuso do poder, e appeliar

para todos os homens honrados

e sinceramente iiberaes do paiz,

sem distincção de cór politica.

Por que se não trata aqui só-

mente d'alguiis cidadãos, mas de

todo o paiz. Se o predomínio da

força sobre o direito entra sem

uma energica reacção nas nor-

mas governativas, ninguem po-

dera. contar amanhã com o res-

peito dos seus mais sagrados di-

reitos.

Os abaixo assignados acham

natural que o governo se esforce

por dar um pretexto as violen-

cias que premeditou, e mandou

brutalmente executar. Afiirman'i,

porém, sem o menor receio de

serem seriamente desmentidos,

que o seu unico crime consistiu

ein empregarem todos os esfor-

ços para que se não produzisse

algum conliicto entre a força_ pu-

blica e o povo, porventura indi-

guado contra um governo que

calcava aos pés as leis que ga-

rantem em toda a sua plenitude o

direito de reunião, e não consen-

tiu que a patriotica cidade de

Lisboa enviasse a expressão do

seu reconhecimento às nações

que na questão coma Inglaterra

tinham dado ao paiz e com a

maior espontaneidade a força do

seu apoio moral.

Outro não foi 0 seu crime.

O perpetrado pelos outros ci-

dadãos, egualznente presos no

dia '11, é tão grave que, segundo

consta, o comiuissurio de policia,

encarregado de os interrogar, lhes

pergunta invariavelmente, porqu
e

foram presos!

lille nada sabe, nem os pro-

prios policias que eil'ectuaram as

prisões!

A bordo do Vasco da' Gama,

'19 de fevereiro de 1890. l

Manch d'Arriaga.

José Jacintho Nunes.

 

COMMISSÃD Piiiiioncn

do melhor gosto damos publici-

dade:

ro. -A commissão patriotica de

Aveiro encarrega-me de pedir a

V. a publicação. no seu mui lido

jornal, das deliberações tomadas

pela mesma commissão em ses-

são do 16 do corrente, e de que

junto um extracto.

acceder a este pedido, subscre-

Aveiro, eleita no grande comício

de 22 de janeiro ultimo, em vista

dos ofiicios relativos á interpre-

tação do decreto n.° 7 publicado

no Diario do Governo. de '10 do

corrente, trocados entre s. ex.ll o

presidente do conselho de minis-

tros e ministro da guerra e a

commissão exocutiva da grande

com missão central de Lisboa, re-

soiveu;

e actividade o desenvolvimento

da subscripção iniciada n'esta ci-

dade com destino á defeza do

paiz;

cripção seja cobrado im mediuta-

mente e de entrada na Caixa Eco-

nomica Portugueza ou outro qual-

quer estabeiecimento onde vença

juros, que se accumularão com

o capital realisado;

da grande commissão central de

Lisboa, aguardando-se o estudo

que ella tenciona fazer da appli-

cação que deve ser dada ao pro-

ducto da subscripçào.

 

CARTA DE LiSBOA

pho, pela voz dos Seus pasqiiins.

Mas 0 governo em tudo ve re-

ceios, perigos, ameaças. Situação

curiosa!

pavorosas, em suspensão

rantias, no diabo a quatro. Mas a

monarchia, assim o apregoam as

metteu-se n'um trem, hermetica-

mente fechado, sem signaes de

corte e ici ã Ajuda. Abraçon-se a

sua

de fazer que estou perdido i»

 

vardia do sr. Magalhães Lima não

fizeram surgir a Republica no

dia 1-'1 de fevereiro, nem por isso

a situação deixou de ser tensa e

gravissima. O governo desconfia

de tudo. 0 seu panico é enorme,

principalmente pelo que diz res-

peito ao inilitarismo. O que pen-

sam as tropas? O que Se passa

dentro dos quarteis em Lisboa?

Eis o que o governo ignora, eis

o que ninguem sabe. Ha uma es-

pecie d'intriga a esse respeito:

Todos fazem essa pergunta a si

preprio. mas ninguem lhe sabe

responder. A policia secreta, pos-

ta em campo, parece que não tem

descoberto coisa alguma, prova-

   

                          

   

   

           

   

   

   

   

 

  
   

         

   

  

Recebemos o seguinte, a que

Sr. redactor do Povo de Avei-

Esperando que V. se dignará

vo-me velmente porque nada existe. En-

De V', em.. tretantc, o governo não perde a

Antonio da Cunha Pereira. mania. como muita sente. _dia que

,, existem conspirações militares

largamente rainificadas. Nem ao

menoS vêem, os imbecis, de que

o periodo de licenca que temos

gosado é incompatível com as

conspirações! Quando se fala e

quando se escreve á vontade, não

ha precisão de descer aos sub-

terranecs. Suspendam primeiro

as garantias, se querem!

No exercito, e principalmente

em Lisboa, ha uma fortissiina

corrente republicana. A mim não

me restam duvidas nenhumas de

que se o povo tem resistido no

dia '11 a ponto de ser precisaa

intervenção da tropa, teria cabide

a monarchia, porque os regimen-

tos, postos entre o martello e a

bigorna, isto é, entre a colisão

de fusilarem o povo ou de deita-

rem abaixo o throno não teriam

hesitado um minuto. Estou con-

vencido de que a corrente repu-

blicana no exercito rebenta n'um

momento do sérios tumultos po-

pulares. Mas em conspirações

não acredito.

Emiim, o governo lá. sabe as

linhas com que sou case. (Ju elle

prepara uma pavorosa, como_ se

diz, e e o mais certo, ou eXiste

alguma coisa realmente. Para que

são as projectadas buscas domi-

ciliarias? Para que são as pime-

ctadas conspirações dos cabeças

republicanos “3

Vamos a vêr.

- Ainda não appareceu o de-

creto eleitoral, isto é, fixando o

dia das eleições. Mas diz-se que

apparece em breve.

i) governo colligou-se com os

progressistas para roubar em Lis-

boa a eleição aos republicanos.

E, para isso, pozeram mais_ uma

vez a mascara do patriotismo,

offerecendo os portuguezes que

mais se teem distinguido em

Africa como candidatos por Lis-

boa, candidatos em que, de com-

i'num accordo, deviam votar to-

dos os partidos.

Os republicanos arrancaram

habilmente a mascara aos farçan-

tes oiTerecendo-se para votar nos

citados africanistas como candi-

datos por aCcnmulação, dizendo,

e muito bem, que não se com-

prehendia uma manifestação pa-

triotica d'aqueila natureza só por

parte de Lisboa. Lisboa não e _o

paiz. E, para darem a essa mani-

festação todo o caracter naCional

que precisa, e indispensavcl que

não seja Lisboa, mas todo o_ paiz

que vote nos nossos gloriosos

africauistas.

Esta e que e a boa doutrina.

li: ficaram os farçantes des-

'inascai'aiios.

Y.

A commissão patriotica de

1.“ Promover com todo o zelo

2° Que o producto da subs-

3.” Que se siga o movimento

p- .

2”/ de J'eVercho.

O governo cantou o seu trium-

i-'ala-se em conspirações, em

de ga-

azetas, esta segura i

N'outro dia o sr. D. Carlos

mãe, exciamando: -- 40h!

mamã, mamã, diga-me o que hei

Entretanto, o governo prepa-

ra-se para exterminar o republi-

canisnio! '

U mesmo sr. D. Carlos cha-

mou o presidente do conselho,

antes do dia 11 do corrente e

disse-lhe que o pozesse com fran-

queza ao corrente da situação,

porque não desejava ser surpre-

hendido pelos acontecimentos co-

mo seu tio no Brasil. Mas a mo-

narchia não corre perigo ne-

nham!

São uns pataratas.

A verdade e que se a inepcia

dos chefes republicanos e a co-   
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Aveiêo. . . . . . . . . 500 3005400

_Luiza an i a Aveiro 500 . , "'_==

;Luiz Soares, Aveiro... 240 (commua')

Ricardo da Maia Ro-

mão, Aveiro . . . . . . . .7

  

.r 240 Emulsão de Scott

Lisboa, 2.de abril de 1886.

Ill.” srs. Scott e Bowue.

Tenho empregado em muitos

dos meus doentes, espectalmente

(1) E' o producto da venda de 30 kg.

de figo secou que pelo caminho de ferro

,foi enviado á commissão, ignora-sc por

quem.

'aviso dos empregados das es-

O POVO DE AVEIRO

em creanças de constituição fra-

ca e de temperamento lymphati-

ro, a Emulsão de Scott, sempre

com grande resultado; reconhe-

cendo ser um preparado de gran-

de efiicacia para combater o ra-

cliitismo, o escrofulismo, etc., e

que deve ser aconselhado em to-

dos os casos em que o oleo puro

e indicado e não tolerado.

Dr. Antonio Dias do Amaral

waail.

      tas intel-virem na. distribuição das

arvores pelas ruas das cidades e

em torno das habitações.

As arvores devem ser em pe-

queno numero, muito espaçadas, e

afastadas das habitações, de modo

que para se gosar a. sua. sombra

protectora, se não fique privado da.

acção salutar da luz, do sol, e do

ar livre.

     

     

    
    

        
   

    

   

     

  

 

NOTICIARIO
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Contra a debllidade

Recommendàrnos o Vinho Nu-

tritivo de Carne e a Farinha Pei-

toral Ferruginosa, do Pharmacia

Franco d- FilliOs, por se acharem

legalmente auctorisudos.

    

      

 

  

 

    

 

0 PO V0 DE A VE [RO vende-

sc em Llshoa na tabucarñm

Monaco. praça de l). Pe-

dro, 21.

#-_.

A todosos nossos collegas da,

imprensa, que teem dirigido feli-

citações ao Povo do Aveiro pela

sua entrada no nono nuno, aqui

deixamos registrado o nosso vivo

reconhecimento.

_"'"__.-__

De visita a. sua. familia., acha-

se em Aveiro o sr. dr. Julio Pe-

reira de Carvalho e Costa, nosso

estimado conterraneo.

à**

O distincto escriptor sr. João

Chagas acaba. de se despedir de

collaborador do Correio da Noite

e da. Provincia para ir fundar no

Porto um jornal republicano.

Esta resolução honra, sobrema-

neira o sr. João Chagas. Conven-

cido de que da. monarchia nada ha

a. esperar de bom nem de util, que

tem sido ella a desgraça d'este paíz,

o distincto escriptor resolveu-se a

abandonal-a, o que muito enno-

brece o seu caracter.

E nâo ha. de ser o ultimo a con-

vencer-se d'estas verdades. Ha de

haver muitos mais. . .

$-

Recebemos dois exemplares de

uma. marcha patriotíca intitulada

A Portugueza, composta. pelo maes-

tro Alfredo Keil, com letra. do dis-

tincto poeta. Henrique Lopes de

Mendonça..

A fim de dar á. Portugueza a

mais larga publicidade, deliberou

o grupo de portuguezes que a edi-

tou distribuil-a gratuitamente ao

publico. Póde, por isso, qualquer

pessoa que desejar a marcha requi-

sital-a á casa. Neuparth & 0.1, rua

Nova do Almada, 97 e 99, Lisboa.,

que obsequiosamente lhe será re-

mettida franco de porte.

Pela n0ssa. parte agradecemos

os exemplares com que os genero-

sos editores nos brindaram.

+-

Acha-se aberta uma assignatura

para seis récitas que uma. compa-

nhia hespanhola. de zarzuella vem

dar no theetro Aveirense, no pro-

ximo mez de março.

   

       

    

EXPÊIIIENTE

Avisamos os nossos 0st¡-

mndos ussignuntos do que,

por intormcdio do correio.

vamos proceder a' cobrança

da sério dc 25 numeros, que

termina com o n.° 425,00s-

pcramos quc todos satisfaçam

pontualmente os seus dobltos,

logo que porn isso recebam

   
       
   

  

      

 

 

 

   

       

      

      

     

      

 

[ações telogràpbo-postacs.

Na cidade a cobrança é

leito pelo distribuidor do

nosso jornal.

 

  

  

    

       

  

   

 

conectores TEM

Verniz restaurador

 

    

   
E' muito usada. na. Europa. uma

preparação que tem este nome e

que serve para. restaurar o lustre

Ou polido dos moveis envernisa-

dos.

Tome-se um litro de alcool, ou

espirito de vinho de boa qualida-

de, e com este alcool misture-ss

100 grammss de potassa. fina, 100

grammas de essencia de thereben-

tina, e 50 grammes de cera. vir-

gem, dissolvida antes na thereben-

tina.

Applique-se este verniz sobre

os moveis por meio de uma pen-

na, ou pincel ñno, esfregando-se

depois a parte assim molhada com

uma. boneca de basta.

J¡
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A sombra 1118 :IVONE A Inglaterra em Afrlca

perante a y” cnc O Daily Chronicle insere um
   

 

telegramma por onde se vê que

está immiuente um grave conflicto

entre as tropas inglezas e os Mata.-

béles, povos estes que a Inglaterra

diz estarem sob o seu protectora-

do. O telegramma. está. expresso

nos seguintes termos:

“PRETOHIA, 12. - O Diggers

News, jornal do Transwaal, diz

que está imminente um condicto.

Lobengula está. em lueta com um

dilemma. A sua. palavra está com-

promettida na. concessão de terri-

torio feita a M. Rudd; a. palavra

do seu povo, porém, não está. com-

promettida. e como a sua conserva-

ção no seu reino depende da. von-

tade do povo, que o fez rei, elle

não pode na actual conjunctura se-

guir outro caminho. Lobeugula pa-

rece adivinhar ao longe a. batalha

e prepara-se para ella.. A entrada.

do coronel Carríngton e dos seus

homens nos territorios que interes-

sam e concessão Rhodes será. pro-

vavelmente o signal da guerra.,,

O coronel Carrington quer por

todas as formas occupar os territo-

rios da. concessão Rhodes.

Os Matabéles mostram-se hostis

a. qualquer occupação dos inglezes,

e estão dispostos a resistir contra.

todas as pretensões dos enviados

britannicoa.

N'esta oonjuncttu's os inglezes

N'uma interessante communica-

ção sobre este assumpto, dirigida

recentemente ao congresso de Bro-

klyn, demonstrou o dr. Parker, de

NewPort, que as arvores em grau-

de numero, na. visinhança imme-

diata das habitações, enchem o ter-

reno subjacente de grande quanti-

dade de raizes, que impedem a ñl-

tração das aguas, e conservam por

esse motivo a. humidade do solo.

Além d'ísso a. espessura, da. fo-

lhagem oppõe-se a que os raios do

sol, cuja, acção é benei'ica, pene-

trem nas casas, nas quaes obsta.

egualmente ao livre accesso do ar

puro que deve renovar o ar viciado.

E', portanto, absolutamente in-

dispensavel seguir umas certas re-

gras hygienicas com respeito ás

arvores.

Na. sombra. a. vida physiologica

torna-se impossivel. “Onde não pe-

netra o sol, entre a doença.”

Está. effectivamente averigua-

do que certas enfermidades conta.-

g'iosas desapperecem com maior

lentidão e mais difficilmente nas

casas muito sombrias.

Além d'isso, onde a. humidade

domina, a. tysica e as escrofulas,

dois terríveis males, tornam-se tam-

bem mais activas nos seus proces-

sos morbidos.

E', pois, do dever dos hygienis-
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ou teem de recuar, e n'este caso

provam a. improcedencia da alle-

gaçâo do tal protectorado; ou sito

forçados a combater. Acceitando a

guerra, não levarão a melhor se

as auctoridades portuguezas lhes

negarem qualquer auxilio.

Dado o caso da. guerra., seri

patriotico que as forças portugue-

zas se abstivessem de auxiliar osl

expoliadores dos nossos domínios

ultramarínos.

.___.._____-

Mindou-se proceder á rectifica-

Ção do terço da estrada real do

Aveiro a. S. Pedro do Sul, compre'-

henrlido entre a ponte do Côjo ei

Vera Cruz, ücando o director das

obras publicas do districto de Avei-

ro auctorísado a. dispeuder com os!

respectivos trabalhos até á. quantia.

de 3:7235900 réis.

______._

Af'ñrma-se que o governo está.

 

resolvido a. prohibir a grande ma- “

nifestaçâo que o Gremio Lusitano

prepara. em Lisbon, para. honrar as

cinzas de Vasco da. Gama. e Ca-

mões. '

Os homens endoideceram.

Pois brinquem, brinquem como '

o fogo, que pode bem ser que epa.-

nhem uma. queimadura mestra. . .

-__-_á

O Carnaval correu n'uma. gran-

de semsaboria. De anno para. nuno

vas decliAnando sensivelmente, é o

que se ve.

Poucas mascaras appareceram

e essas mesmas, a. não ser uma. ou

outra., eram d'uma pobreza. frasois-

cana...

O que ahi vimos de melhor foi

uma estudanlina, que nas ultimas w

noutes sahiu em visita. a algumas

casas particulares. Linda musica e

execução irreprehensivel.

Os bailes nos salões. . . o cos-

tume. Muito vinho, muito encon-

trão e, de mistura. com alguns so-

papos, uma algezarra infernal. . .

E assim se despediu o entrudo

de 1890.

 

O papa acaba. de determinar

que em todos os dias do corrente

anno, com excepção de sexta-feira.

santa, se pódo comer de carne.

Ficamos ínteirados. . . '

“+_

A policia. de Lisboa. prepara.

buscas domiciliarias em casa dos

chefes republicanos e nas redacções

dos jornaes para. apanhar todos os

papeis que lhe servirem para. justi-

ficar perseguições odiosas.

E' dar-lhes para. a. frente, seus

maganões !

-__.____

Déram entrada n'esta redacção

os seguintes jornaes:

De Lisboa-O n.° 3 da Gazeta

das Salas, illustrado, e cujo texto

é muito interessante;

Do Porto-0 n.° 3 do Jornal

do Operarlo, propriedade da Caixa.

União dos Operarios Manipulado-

res de Tabacos de Ambos os Sexos

do Porto;

De Loanda-Os n.°'I 1 e 2 do

Correio de Loanda, que tem por

fim “dar conta dos factos mais no-

taveis que forem occorrendo n'esta

província. e fo'ra d'ella”.

Obrigados pela. visita. e mil

prosperidades. -

_*h_

Republica Brazllolra

O governo provisorio publicou

um decreto regulando os dias de

festa nacional no Brazil, cujo

texto é o seguinte:

0 governo provisorío da Re-

publica dos Estados-Unidos do l

Brazil, considerando:

Que o regimen republicano se

baseia no sentimento profundo

da fraternidade universal;

Que esse sentimento não pó-

de desenvolver-ec conveniente-

mente sem um s stema de festas

publicas destina as a commemo-

rar a continuidade e a solidarie-

dade de todas as gerações hu-

manos;

Que cada paiz deve instituir

as suas festas, segundo os laços

especiaes que ligam o seu desti-

no ao de todos os povos;

Decreta:

Serão considerados de festa_

nacional:

i
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o povo DE AVEIRO 3 '

O dia 1.° de Janello, consagla- bra, Coruche, EstarreJa, Evora, Ex- flores-Fios de Juta semelhantes venescimento da patria, resaltam monha, pendendo na direcção de
do á commemoracãn da fraternl- tremoz, Faro, Fonte Boa, Funchal, aos de 1a-Lacre para garrafas“- d'este bello trabalho, que faz es- um iman de grande força que at-

' dade universal; Idanha-a-Nova, Louzâ, Mourão, Ni- Através das vinhas' sulfuradas- tremécer o sangue portuguez em trahe o metal puro, emquanto os
O de 2'1 (le abril. consagrado á za, Ovar, Odemira, Ponta Delgada, Contra o rheumatismo-Morte pela todas as veias. Parece um ensina- elementos estranhos cahem n'ume

commemo 'ação' dos precursores Portalegre, Porto, Quinta da Car- electricidade-Tinta para escrever mento e um protesto no actual m0- abertura praticada. na tremonha.
da independenma bruzilcll'a; reira, Reguengo, Santa Martha, Se- em zinco e estanho-Limpeza das mento historico. Notavel coinci- m** '

_ 0 de 3 de maio, consagrado á tubal, Tagarro, Villa Franca, Vi- medalhas-»Maneira de cozer as al- dencia! 0 Marido i
commemoração da descoberta dO zen e Zebereira. cachofras-Meio de reconhecer o N'aquelle primoroso trabalho Eis o que se chama um titulo

r Brazil; _ --4-__. acido sulfurico no vinagre-Con- não ha detalhe ou pormenor que de sensação. Um titulo demasiado
O de 13 de melo, consagrado Novas raplnagens tra o resonar. não constitua uma prova evidente, espaventoso para uma simples no- ;:a commemoracão da fraternidade dos inglezes Redacção e administração, ,na pslpavel, do enthusiasmo que ir- ticia. Já. estamos vendo a leitora idos braZileu'os, A sociedade britanníca do Est_ de Bilhafonesy 46_Lisboa. rompia do coração de todos ao ve- a arregalar os olhos, negros como
O de '14 de Junho, consagrado Afrícain está em conñícto com O _+__ rem a patria livre do jugo de Be- os véus das anojadas, azues como «.

á commemoração _da republica, saltam de Wim, por ter aqua““ o ministro das ohms publicas resford e do seu odiado governo. o céu das ribas italianas ou casta- l_
da liberdade e «la mdependeuma feito occupar pela força as boca” francez acaba de publicar a lista :às senhoras nas varandas -e_nas nhos oomo...- o fructo do casta- '.d05()p0;:s7a|ã1§¡';câgtãfàm consa- do canal,1913819d,wn.í,e &podemm as“, quantias que teem sido dispen- Janellas lançam flores e agitam nheiro. _ _ _

› . _ dm” dos estabelecmentos com_ dldas Para melhoramentos dos pm.- lenços, os velhos choram de ale- marido! A descripçao de um
grado a cmnmemnracão da inde- mercíaes do saltam_ Este abando_ tos marítimos do commercb em gua, os militares em patriotica marido é sempre uma coisa curio-
panniencm do Brazll; no“ o Paiz) cedendo à força espe_ Franca, desde 1831 até 31 de de_ contratermdade com o povo ap- sa. Se a leitora é solteira... dese-Q de 12 de outubro, consagra- mudo que esta questão sej'a em_ umbro de 1887_ plaudem o heroe da grande revo- ja saber o que a espera; e, se é ca-do a commempraçao da (16860' bora tardiamente resolvida. ,pelas O total eleva-se a 795 milhões, luçào que fez baquear por terra o seda, anhela estabelecer uma. com- _borla (la íXlnel'lL'a; vias diplomatícasj comprehendendo todos os subsi_ terror secular e_ a tyrannia ingleza., paraçâosinha entre o seu elle e os '

U de 2 de novembro, consa: Parece demonstrado, segundo a dios e adiantamentos, bem como os moços, os'v1gorosos, mostrando das outras cllas.
grado ecommemoracao geraIÕOS Gazeta calam-al allen“, que os di_ as despems sobre os fundos do a sua magnifica musculatura, to- Ha maridos de todos os feitios.
1110303:, 15 de novembro consa- mitos politicos e' Privados do 811,_ thesouro. i l âgshírporña) qulereiãi aproxrmar-lse .Ida-(ps magros como afã. arenãue,
\ ' I u z (i tria tan, estavam perfeltamentje deñnl- O porto que_ Occaswnou maloc 63,0 ma 07'_e ramos, ECC a- 501 OS como um cava O, 00H ea'gradoacommemomçao apa dos, e a Allemanha enwdará to_ re., despezas fo, o do Havre, que mal-0._ um delnio santo porque cendentes como uma mãe, tyran-.brazilelru. dos os esforços para os fazer reco_ absorveu 131 milhões; depois vem é patriotico, magnifico porque re- nicos como um feitor.--_-4-.---_ llhecer_ Marselha, com 87 milhões e Dun. sumo em si uma longa historia de O marido de que se trata nãoMorreu na Ericeira o sr. João . . . . _ _ t - d ff b d . . t. , d n 1 .

. . . As rewmdlca ões m [ams de Ler ue com 77_ yranmas, e a ron as, e 1n_]us 1- e o e v. ex. , eitora, nem o deda Costa Freire, antigo capitão da ç 3 q Ças, qual nda e u Instante, pa_

  

  

  

  

             

  

  

 

  

 

    

   

           

   
  

    

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

  

   

   

   

   

'marinha marcante.

O finado residia ha longos an-

nos n'esta cidade, onde era muito

bemquisto pelo seu excellente ca-

racter. Tinha ido ha tempo para a

Ericeira, sua terra, em procura de

allivios as suas enfermidades, mas

infelizmente ,a morte surprehen-

deu-o alli.

Sentimos o passamento do hon-

   

  

 

    

 

fórma alguma serão sustentaveis,

tasista, na carta de RaVenstein; se-

entre o canal de Beledsoni, Tana

e Osi.

precipita só sobre nós as suas ab-

Jectas garras. Todoa os povos que

  

   

   

Formou-se em Coimbra um cen-

tro do partido republicano.

Em Famalicão activam-se os

trabalhos para a constituição d'uma

aggremiação republicana.

A'vante!

Cada vez se torna mais urgente

oppôr uma barreira fortissima a

essa politica de torpezas e de cri-

apesar de que taes territorios este-

Jam indicados, dluma maneira phan-

ria impossivel consentir-lhes a pos-

se dos territorios compreheudidos

Como se vê a Inglaterra não

ra surgir das suas cinzas uma na-

ção engrandecida pela ideia da re-

surreição da patrial

E' hello, é sublime, é consola-

dor vêr assim representado na tel-

ls com tanta verdade, a grandeza

de um povo, que resurge do tumu-

lo onde o fizeram estremecer os

erros alheios e as affrontas dos

dominadoras, para se elevar a al-

sua prima I). Fulana, nem o de

sua Visinha D. Sicrana. O marido

de que se trata é simplesmente um.

romance escripto pelo notavel ro-

mancista francez Emile Riche-

bourg, vertido para o portuguez

por Julio de Magalhães e editado

pelos srs. Belem dt C.“ Assigua-se

no escriptorio da empreza,. rua do

Marechal Saldanha n.° 26, Lisboa.

Agora se v. ex.a quizer saber o

  

mes, que ahi Vegeta, e que tem

arrastado o paiz ao mais vergo-

nhoso rebaixamento que era dado

imaginar-se.

_+-

Um jornal de Londres publicou

este curioso annuncio:

“Miss Anna Brown, de Liver-

pool, deseja casar-se com um hes-

panhol, que reune as seguintes

condições: bons costumes, sem de-

feitos physicos, bom sangue, vac-

cinado em creança, conhecedor da

lingua da noiva, menos de trinta

annos, e condição indispensavel:

ser jornalista.

Ella, a loira. miss offerece ju-

ventude, boa disposição para o ca-

samento, um lindo palminho de

cara, tres galgos formosissimos e

oitenta e tres contos de dote.”

rado cidadão e a todos os seus en-

viâmos o nosso pezame.

----4--_

Uma das mais auctorisadas ga-

zetas regeneradoras annunciou ha

dias que o governo vae lançar ne-

vos impostos sobre o contribuinte,

,para occorrer as despezas com o

_plano de melhoramentos.

Consentirá o povo n'esta nova

expoliacão? Não é possivel. O po-

vo não deve sujeitar-se a esta san-

gria, demais a mais estando farto

de saber que a maior parte do di-

nheiro que os governos lhe arran-

cam das algibeiras é esbanjado em

bambochatas indecorosas e loucas

orgias. . .

' Nem mais cinco réis. Impouha-

se o povo, que tem força para isso,

e o seu vencimento será. uma rea-

   

  

  

               

  

 

  

   

   

 

    

  

   

       

    

  

    

   

  

  

  

    

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

tura onde só chegam os povos que

teem o sentimento da liberdade,

da honra e da dignidade humana.

Felicitamos os assignantos e os

editores pela. maneira bizarra por

que levaram a cabo a sua empreza.

que um fraucez diz de um marido,

nada ha mais facil. Bastarlhe só-

mente assignar o romance annun-

ciado e todas as semanas receberá.

uma caderneta. de 32 paginas, en-

riquecida com uma estampa, e di-

zendo-lhe gs maridos em geral

muitas cois bonitas ou feias. Não

jurâmos que sejam bonitas, porque

la diz o adagie que quem mais ju-

ra mais mente.

Se em vez de se distribuir o

marido se distribuissem mridos...

que alegrão para uma menina ca-

ssdoiru que nós sabemos, e cujo

nome calâmos para. excitar a curio-

sidadesinha da. leitora. . .

não possuem os elementos para an-

tepôr o direito da força á força do

direito. teem de se debater com o

monstro d'além-Mancha.

Este novo conñicto assemelha-

se muito ao nosso. Sem a minima

notificação ou qualquer outro acto

de diplomacia internacional, a In-

glaterra fez traçar nos mappas de

Ravenstein os territorios de Beled-

soni. Deixou decorrer alguns an-

nos, depois do que, qual salteador

exigindo a bolsa ou a vida, se dio

rigiu ao sultan de Witu, impondo-

lhe a soberania britanniea e apos-

sando-se de terrenos que ha mais

de 700 annos pertencem ao sultan.

Mas se em Portugal sua magos-

tade graciosa encontrou um sobri-

nho prompto a trahir os interesses

da patria, não o encontrou na Al-

 

O sr. dr. José de Arriaga diri-

giu é. imprensa. a seguinte carta:

Sr. redutora-0 abaixo assi-

gnado, auctor da “Historia da Re-

volução Portugueza de 1820,,, vem

por este meio dar um publico tes-

temunho do seu reconhecimento

aos senhores assignantes que, re-

sistindo as intrigas e a uma guer-

ra vil e suja, concorreram com sua

valiosa protecção para o acabamen-

to d'aquella obra. Devo especiali-
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- em““ a que es a' ' “P05 a a' “e 'a' de faltar retendentes... v, l . l . eAne' suma! recuar nas desmedidas ambições. P dGmm “13101“ “Ontmgente e 05 que Um pequcno' que tem quatro-_-c--_~

Segundo relata um jornal scien-

tiñco, na Russia emprega-se, para

debellar a tysica., a urtiga casinha-

da á. maneira. dos espinafres.

O doente, desprevenido, acos-

tuma-se a ella com facilidade, e

assim augmenta-se-lhe progressiva-

mente a dóse diaria até se obter

uma cura radical.

E' prudente, todavia, comomeio

preventivo, continuar a usal-a.

M*

--_-.--_--

Foi designada a lettra X para

servir durante o corrente anno nos

afilamentos de todas as medidas e

,instrumentos de pesar e medir.

_.___.__

Foram ante-hontem postos em

liberdade os nossos illustres corre-

iigionarios, os srs. drs. Manuel de

Arriaga e Jacintho Nunes, que o

governo dos lords arbitrariamente

mandou prender no dia 11, encer-

rando-os em seguida a bordo do

ou cinco anuos, passa com o pae

pela porta dos paços do concelho,

e vê um grande grupo de amas de

Mostrei que não fiz programma lelte a' Porta; _ .

Pomposoa Para enganar o publico, _O Pêpíb 0 138150 das amas é

e que trabalhei do coração para a casa de Jantar dos 1116119105? _

me tornar digno do apoio dos se- O P39 responda distribuin-

nhores assignantes. Se mais nâo menteó f

HZ, é porque não estava nas mí- "' On m'me, umas vezes 6 casa

nhas forças. Nem os honrados edi- de Janta-1' e outras é sala de ro-

tores nem eu nos poupámos a fa- crew-

digas ex a despezas para cumprir-

mos com nossos compromissos.

com mais enthusiasmo scolheram

a edição emprehendida pelos hon-

rosos editores.

A Europa continental está pois

em frente de um perigoso e atre-

vido pirata. Convém applicar-lhe

um correctivo energico. E já. que

a punição se não póde realisar por

meio de um carcere, que ella se

exerça reduzindo os inglezes á fo-

me, para o que deve concorrer

uma geral guerra commercial.

_+~

Corre o boato de que o'gover-

no, para reprimir as manifestações

academicas, vae mandar encerrar

 

t

Entre andaluzes :

 

'Vasco da Gama.

' Dez dias em que aquelles cida-

-dâos estiveram privados da. sua li-

berdade, pelo negro crime de da-

' rem vivas á. Patria!

Que revoltante patifaria!

---o-_-

a Univer<idade e as demais esco-

las do Estado.

Então, d”entre mortos e feridos

não escapara ninguem?

-__+-__

Em todo o districto suisso de

Franches-Montagnes não ha actual-

  

 

  

Historia da Revolução Por-

lngncza de 1820

Recebemos o 4.““ e ultimo brin-

de distribuido pelos arrojados edi-

tores d'esta patriotica e importan-

tíssima obra.

E' um trabalho soberbo! Re-

E aproveito a occasião para de-

clarar bem alto aos intriguistas,

que não pertenço, nem aos especu-

ladores de politica, nem aos espe-

culadores de lettras. Vivo do meu

trabalho honrado e honesto; e as-

sim hei de morrer.

-E' extraordinario como os

dentes agora se estragam. O meu

pequeno tem 3 annos e já tem qua-

tro dentes cariados!

_Que admiração! minha filha,

quando nasceu, trazia já dois den-

tes postiços!

   

Dois rapazes da Quinta do Pi-

cado, immediações d'esta cidade,

.encontraram-se na. terça-feira de

entrudo n'uma taverna do logar.

Parece que entre ambos já. havia

rixa velha porque, apos uma pe-

quena altercaçâo. um d'elles v¡-

l breu uma navalhada á. barriga do

adversario, que lhe fez sahir os in-

testinos, vindo o infeliz a morrer

no dia seguinte.

0 assassino deu entrada na ca-

ideia.

-Na quarta-feira á. noute tam-

bem houve desordem na Beira-mar.

Dois cunhados desavieram-se em

contas e um d'elles vibrou uma

- navalhada, de raspão, na testa

ã do outro, fazendo-lhe um ferimen-

presenta Fernandes Thomaz leva-

do em triumpho pelo povo de Lis-

boa. E' devido ao lapis de um n0-

tavel artista estrangeiro.

Esse traballio só por si basta a.

compensar os esforços e as contra-

riedades com que os honrados edi-

tores tiveram que arrastar para. le-

var á. conclusão uma obra. que hon-

ra o paiz e que ficara perpetuando

o brio nacional, 0 amor patrio, o

heroismo de noasos avôs n'esse au-

gustioso momento em que a pa-

tria., orphã. do seu rei, se via. cruel-

mente tyraunisada pelo despotismo,

e indignamente abatida, aviltada,

deshonrada pela soberba e expo-

liadora Inglaterra..

Ah! illustres patriotas de 20,

como sois hoje uma consolação e

uma esperanca á. geração presente!

O quadro está trabalhado ma-

gistralmente. A vida, o enthusias-

mo, a expansão da grande alma

popular, consubstanciada no clero,

nobreza e povo, em fraternal e

grandiosa manifestação a um he-

roe que symbolisava n'aquelle mo-

mento a independencia. a integri-

dade, a honra nacional, e o reju-

I:

A um companheiro de viagem,

que saltou dluma carruagem do ca-

minho de ferro, perguntou Cy-

ryllo:

_Que estação é esta?

Leu o outro uma taboleta e

disse:

-Retreta

Como ambos ignorasem o que

fosse, disse Cyrillo, rapido:

-Homem, pois d'aqui ja'. eu não

saio sem comer alguma coisa.

t

-E' singularl dizia Calino. E'

singular que eu nunca tenha co-

nhecido meu pae!

E refiectindo:

-A causa é ter eu nascido tal-

vez muito novo.

Ú

Dialogo entre um bebado e o

seu chapéu:

-Cahiste, desgraçado? Talvez

quizesses que te apanhasse! Mas
para te apanhar cahiria eu, e tu
não poderias levantar-me.

Dizendo isto, o ébrio continua I
a caminhar, lançando um olhar de

despedida ao seu chapéu.

,'- _
r.

  

    

  

mente nas cadeias um unico preso.

Sobre os monumentos fluctuam

bandeiras brancas, fazendo sciente

á. população (Peste facto excepcio-

nal.

Desde lõ do mez de janeiro ul-

timo nunca mais alli houve julga-

mento algum pela simples razão

de não haver processos nos tribu-

naes competentes.

Felizes montanhezes e abençoa-

do paiz!

*+_-

Está. publicado o n.° 90 da Re-

vista Popular de Conhecimentos

Uteis.

Eis o summario:

O barão da Ribeira de Sabrosa

perante as reclamações do governo

inglez - Carnaval - A'cerca dos

meios de prolongar artificialmente

a vida humana (ID-Caminhos de

ferro portuguezes-A gymnastica

atheletica (I)-Casas de trabalho-

Para evitar que as creanças roam

as unhas-Para que o leite não

azedo «Imitação das medalhas an-

tigas-Meio de destruir os ratos-

0 eóphono-Vasos de papel para

Jose' de Arriaga.

_.__._______

O governo praticou a infamia

de dissolver a Associação Acade-

mica de Lisboa, talvez para vêr se

assim consegue segurar o throno

do rei Simão por mais algum tempo.

Ridiculos e covardcs!

Os corpos gerentes da Associa-

ção já dirigiram um vigorosissimo

.manifesto ao paiz como resposta á.

infamia commettida pela sucia que

nos vendeu á. ladra Inglaterra.

Bravo, corajosos mancebos!

Engana-se o governo dos lords.

Quanto mais infamias elle prati-

car, mais apresse o desabamento

do throno do patrão.

Depois virá. o ajuste de contas...

_+-__

Edison acaba de imaginar e ex-

perimentar no sen laboratorio uma

machina destinada a expurgar o

mineral das materias impuras que

o envolvem no momento da sua

extracção.

O mineral está. collocado n'um

apparelho destinado a tritural-o,

os pedaços são lançados n'uma tre'

  

    

to leve. _ _ Ó _

A policia prendeu o criminoso.

-___*__

E' ' Vão ser estabelecidos postos

w'.

       

I hi picos ofñciaes nas seguintes lo-

e idades: _ -

Aguada., Albergaria, Alencar do

i' Bal, Alcoçhete, Almeirim, Alter do

'Í ao, Anadia, Arouca, Aveiro,

i ambuja, Beja, Benavente, Bra-

ço, Chamusca, Chaves, Caim-
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NOVIDÀDE LITTERARIA

intiqu ni muros
Para o rumo dl: 1890

RNADO com os retratos e perl): hi0-

graphicos do actor Joao lima, pri-

ma-¡lonna ltegina Pacini e actrizes Po-

pit, Guilhermina de Macocln e Laura Go-

dinho. Contendo, além d'ontras, a fee-

í

tejavlissima cauçoncta lCaluda, Josñlzy_

monologos, poeaias comicas. e varias

producçños humoristicas.satyricas, etc.

Dirigido pol' F. A. do Multas.

A' venda na: livraria: c mais loius

do costunc e na administracao do «Ro-

creio», rua do Diario de Notícias, 93, 3.-

_Lisboa

Preço, 100 réis.

 

Vinho Nutritivo

de Carne

Priuilegiado, cutctorísado pelo go-

verno e approuado pela junta

consultivo da saude publica de

Portugal e pela Inspectoría Ge-

ral de Hyginnc da côrte do Rio

do Janeiro.

' o melhor tonico nutritivo que so co-

nhece: e muito digestivo, fortificante

e reconatiluinte. Soh asua influencia de-

senvolve-so rapidamente o apetite, en-

riqueco-se o sangue, fortalecem-se os

musculos, o voltam as forças.

Emprego-sc com o mais feliz exito

nos estomago; ainda os mais debeis,

para combater as (“gestões tardias e la-

boriosas, n. dispepsia, cardialgia, gas-

tro-dynia,gaslralgia, anomia ou inacção

dos orgãos, rachitismo, consu-npção de

carnes, illÍJUÇÕBS escrophulosas, e :am ge-

ral na convalesccnça de todas as doen-

ças aonde e preciso levantar as forças.

Toma-se tres vezes ao dia, no acto

ide carla comida., ou em caldo quando o

doente não se possa alimentar.

Para as creanças ou pessoas mui

to debeis, uma colher das de sopa do

«cada vez; e para os adultos, duas ou tres

colheres tambem da cada vez.

Esta dose, com quaisquer bolachi-

nuas. é um oxcallente «lunch» para as

pessoas fracas ou convalescentes; pre-

para o estomago para acceitar hom a

alimentação do jantar, e concluido elle,

.toma-se equal porção ao Mcash, para

facilitar completamente a digestão.

Mais de cem medico; attestam a

superioridade d'nnta vinho para comba-

ter a falta dc forças.

Para evitar a contrafacção, os envo-

'lucros das garrafas devem conter o re-

tracto do auctor e o nome em peque-

no; círculos air-arenas, marca que está

depositada em conformidade da lei de 4

de junho de '1833.

Acha-sea venda nas principaes phar-

-maeias de Portugal o do estrangeiro. Dc-

posito geral na pharmacia Franco-Fi-

ihos, em Belem.

D ;posito em Aveiro net pharmacia e

drogaria medicinal de João Bernardo Ri-

lbeiro Junior.

nuism

SCOTT
De Oleo Puro do

FIGADO DE BACALHAU

COM

| Hypopliospliltos de Cal e Soda.

.E !Tio agradam¡ ao paladar como o leila.

Possuo todos as virtude¡ do Oloo Simple¡

do Fig-do do Bacalhau o tambem_n do¡

Hypophorphitos. z' '

Our¡ a Phthlolo¡

Cura a Anemln, K 1

Ouro a Debllldndo om Coral.

Cura n Esoroiula.

Curl o Rhoumatlomo,

Ouro a Tocou o 8018.0,

Our¡ o Raohltlnmo a“ Oro-nen.

E !aceitado pelo¡ medicos. é de cheiro e

labor estadual, de facil digestão, o n Iup-

porhm o¡ estomago:: mais delicado..

   

LAàGÉlAlIA. gun?“ n Ju., ill;

sua'. Scan' owns, rw ou:

Dedimdo ao estudo e tratamento du anfemldldu

da lnfmcil tenho tidoopponunidado no¡ (linho mm

do minha. practice m.mer a¡ preparado_ du

que: o nico do tango de ble- u e n bau principal.

o poucas vozes tenho obtido do bom multado! como

,com l Emulslo do Scott. Por exito ele brilhante

Mirim a Vs. hu. o tambem a :ciencia

;um Emulslo um ::cute poderoso pan con-

-m o nchilumo nas creanças debil dado em geral. o

aoqu.dormidadas do frequonto¡ nua- “a.

Du. ?waste o¡ Assu uu,

Mirim do Stud- do porto.

ângulo 1;: Conç. a do Abril. 13h.¡

Exu. Scan wnn, OVA 'om

Meus Sum-orem.: a Vs. Sn. ninh- canguru-

.llçlies de terem sabido ::imitam nene oleo ns nl-

nzeude ser lnodoro. agradavel ao plhdll. o do-uh

encenado. O¡ seus resultado¡ (lucram
por.

nitidamente nas gang“. nao Matheus.

Con¡ este motivo lan o mm nt de yum-o.

Sou d- Vo. Sn. 5.5.0. B. . llan Amou::

Gina.

alunanubotim_o_dg¡gjno._

no um hoj-

 

  

 

  

   

 

  

          

   

rilha dc Ayer - Para purificar o

sangue, limpar o corpo e cura ra-

dical das escrophulas.

sezões-Febres intermitentes e bi-

indicados são altamente concen-

ratos porque um vidro dura mui-

. Agencia Economicallaritima

ENCADEHNABlll AVEIHENSE

-Aa- ~<ase›~-- -

PERFEIÇAO, SEGEMNÇÁ E MODIGIDADE

 

hllilIB DEPUM'I'WU VEGETAL

MEDICO QUINTELLA

Premiado na exposição industrial (lo Palacio de Crystal

do l'orto de 1887 e universal de Parlz de 1889

com os diplomas de menção honrosa

STE notavel depuratívo do sangue, já tão conhecido em todo o paiz, encon-

tra-se em Aveiro, na Drogaria e Pharmacia G :ntral (lc FRANCISCO DA LUZ

& FILHO. Dai-so gratis um folheto, om todos os depositos, onde se prova.

pelas experiencias feitas nos hospitaos e recolhimentos particulares, que é

infallivel em todas as manifestações syphíliticas, rheumaticas, oscrophnlosas

e de pelle, como tumores, nlcemç, doi-.is rheumatícas, osteocapas nevralei-

cas, blenorrhagias, cancros syphiliticos, inflammaçücs visccraes rle olhos, nariz..

ouvulos, garganta, mtostinos, otc., e nas doenças determinadas por saturação

Peitoral de cereja de Ayer- *W '-

O remedio mais seguro que ha ;l "l

para curar a Tosse, Bronchite, H ;415? 'll

Asthma e Tuberculos pulmona-

res.

     

Extracto composto de salsapar-

O remedio de Ager conlm as

liosas.

VIGOR DO CABEL-

LO DE AYER -

impede que o ca.-

hcllo se torne

branco e restaura

ao cabello grisa-

lho a sua vitali-

dade e formosura.

Todos os remedios que ficam

trados de maneira que sahem ba-

to tempo.

Pílulas calharlícas de Ager-

t) melhor purgativo, suave, intei-

ramente vegetal.

Acido Phosphato de Horsford's

E' um agradavele saudavel “EFRESCÍL Misturado apenas com

agua e assucar faz uma bebida deliciosa, c é um especifico contra nor-

voso e dores de cabeça', sendo tomado depois de jantar auxilia muito

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

mnio copo de agua. Preco de cada frasco, 660 réis. _

Os representantes JAMES CASSELS S¡ C!, rua de Mousinho da Silveira.

127, Lv, Porto, dão as formulas de todos estes remedios aos srs. Facultativos que

as requisitarem.

Perfeito Desinfectante e l'nrilicanle de JEYES ,m

desinfectar casas e latrinas; tambem é excellente para tirar gordura de nodoas

de roupa, impar metaes, e curar feridas. . _

Vende-se nas principaos pharmacias e drogarias. Preço, 240 réis.

EDUARDO SEQUEIIIA

A' B E IRA MAR

Com 900 gravuras desenhadas por A. Xavier Pinheiro. J. dlAlmeida,

' Juillm'at, Mulzel. Prélre, ele.; 20 planchas de spraimcns noturnas e

10 pholotypias segundo clíchés da cx.“ sr.“ D. Marianna Reluas e

dos em““ srs. Carlos Relvas, . . M. Rebello Valente, Anthe-ro d'Arau-

jo, Emillo Campos e J. G. Peixoto.

Preço . . . . . . . isooo réis

ELO correio franco de' porte a quem _enviar a sua importancia

em estampilhas ou vales do correio á livraria CRUZ COUTINHO,

elitora, rua dos Caldeireiros, '18 e 20-Porto.
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ADRIANO COSTA

sustos-tor,aos, sistema, tus-wewo

Brochuras, cartonagens e cncadcrnações em todos os systemas,

e qualquer outra obra concernente á arte

Eli PREÇOS

  

llisloria do illnnicipalismo

em Portugal

e CHA-SE em publicação esta im-

portante obra, que (a a verda-

deira historia nacional, porqu: assi-

gnala a parte que tiveram na constitui-

ção do estado os homens bons dos Inu-

nicipios, que collaboraram de maneira

importante na grande operação da inde-

pendencia, auxiliando as conquistas dos

primeiros monarchas, as lnctas em de-

feza da autonomia durante a segunda e

quarta dynastia, as descobertas e nave-

gaçõos dos seculos XV o XVI, e que

tanto parlcceram sob o dominio o inva-

sões estrangeiras.

Collahoram nicsto trabalho monu-

mental escriptorcs distinctos, o que ain-

da lhe uugmenta a importancia.

A parte narrativa é reforçada com a

transcripção de dooumentos, como os

foraes, que são publicados na integra,

na linguagem primitiva acompanhada

da tradncçào, cartas régias, e provisões

e outros. (lesentranharlos do pó dos :ir-

chivos, alguns dos quaes vêem a luz pu-

blica pela primeira vez.

O preço é relativamente modicissimo

porque mediante 0 (lispondio de 15.500

réis por nuno, o assignante recebe 50

fascículos de 'lti paginas cada um, equi-

valente a um grosso 'volume de 800 pa-

ginas.

Reoobem-se assianaturas na sério da

Blliliot/Lcca Historicu-Portugueza, Lisboa,

rua de Bento, 260, onde devem Ser

dirigidas todas as requisições. Quem Su

responsabilisar por 5 asaignaturas tem

direito a nm exemplar gratis ou 20 p. c.

das quantias cobradas.

A obra depois de publicada augmen-

tará de preço.

nnruets auuuurts
Maneira do conhecer e curar, sem o

auxilio dc medico, todas as doencas

venereas e syphiliticas. manifestadas

no homem ou na mulher

Pelo Dr. ll. Sepulveda

É CABA de scr publicado este impor-

tante folheto, que se encontraá

venda em todos os kiosques de Lisboa

e Porto.

Preço, 200 rcis. Pedidos ao editor

Julio Flavio, rua de S. Lazaro, 90-

Lisboa.
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Companhias-:le navegação

para o Brazil

MALA REAL PORTUGUEZA

O paquete Mulnngo

cm 1 de março para

Pernambuco, Bahía,

llio de Janeiro e Sau-

tos.

Magníficos acomrmdnçõcs pura pas-

sageiro.- Ile 1.”, '.l." e .3.n classes.

(t paquete Lomnlu em 2'). de fevereiro

para os portos da Africa.

MALA lll-IPIQRIA L ALLEMÃ

   »rw 'SC

b_d
  

Argentina cm '12 de

fevereiro para a Bu-

hia, Rio de Janeiro

e Santos.

Rataum-Ayres em '18

de fevereiro para Pernambuco. Rio de

Janeiro e Santos.

Santos em 26 do fevereiro para Ba-

hia, llio de Janeiro e Santos.

Corrientes em 4 de março para Per-

nambuco, Rio rlo Janeiro e Santos

Bahia em 12 de março paraa Ba-

hia, Rio de Janeiro e Santos.

MESSAGEIRIES MARITIMES

      
. l p'

.-É-::.«rm

Orenoqnc em *lt do fevereiro para Per~

nambuco, Bahia e Rio de Janeiro.

CHARGEURS REUle

Ville de S. Nicolas em *12 de feverei-

ro paru Pernambuco, Bahia, Rio de .Ia-

neiro e Santos. .

Ceará em 22 de fevereiro para Por-

pambuco, Bahia, llio de Janeiro e San-

os.

Paranugná em 4 de março para Per~

nambuco, Bahia, Rio de Janeiro o San-

tos.

...4;-

PARA US PHRTUS DA AFRIC.

PORTUGUEZA

Madeira, S. Viren

te, b'. Thiago, Bis-

sau eBolama, Prin-

cípe, S. Thomé, Caí

'binda, Banana, Santo Antonio do

iZaire, Ambriz, Loanda, Novo Re

dondo, Benguellu e Mossamedes.

EMPREZA NACIONAL

 

Angoltt em 20 do fevereiro para o.

portos acima.

Botumu cm 6 de marco para os por

tos acima.

Para todos estes paquetes vende est

agencia passagens de todas as classe

por preços sem competencia, fazendo

se _grandes descontos a grupos do 6 o -

mais passageiros.

Para esclarecimentos e contrato d

passagens, dirigir unicamente a

19, Rua dos Marcadores, 'IJ-Aveiro

Manuel José Soares dos Reis.

 

GUARDA-SMS. CANDIEIBOS

E MOLDURAS

Na rua dos Marcadores, n.“ 19 a

em Aveiro, ha sempre um bom sort¡

de guarda-5065 de seda nacional de 1

qualidade, e de 'alpaca e panninho

Concertam-se e cobrem-se guarda-so

de todas as qualidades, com omni

perfeição e modicídade de preços.

N'esle estabelecimento ha semp

um importante sortido de candieir

para petroleo, de todos os systemas'

ao alcance de todas as bolsas, a prin

piar em 200 réis. Ha todos os aprest

para candieiros em separado, e con »..

tam-se os mesmos assim como se re-

bem os usados em troca.

Fazem-se preços convidativos pa

revenda.

Molduras' para quadros, grande v

riedade a príncipíar em 50 réis o m

tro; estampas e oleographias e mui :

outros artigos baratissimos.

Encaixilham-se quadros de todos

systemas.

_ Bengalas a principiar em 100 rél

paus para praias a principiar em '

réis.

UNICAMENTE

< 10, Rua dos Marcadores, I


