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Algiinsjornacs mostram-se mui-

to irritados porque o governo con-

tinúa a fazer dictadura, mesmo

com as camaras abertas. Real-

mente, o escarneo não pode ir

mais longe, mas é bom, para que

se veja até ao fim a quanto isto

chegou. Argumento-se muito com

as desordens das republicas ame-

ricanas. IC, na verdade, não lia

nada melhor do que isto, que se

passa n'este paiz abençoado.

No (lhile 0 presidente da repu-

blica dissolve ns camaras, rasga

a constituição, proclama a sua

vontade a unica lei e o unico ar-

bitro do paiz. O paiz revolta-se,

pega em armas contra a dictadu-

ra e eis os cxcelsos jornalistas

portugnezes, que cantam a cari-

dade iuexgotavel de suas magos-

tades as rainhas e o coração bon-

dosissimo, o espirito recto, a il-

Instrução sem limites de sua ma-

gestade el-rei, oil-os a apontar in-

dignados para aquelles fructos

ierniciosos dos regimens repu-

)licanos. aVejam, vejam, aquellas

desordens. aquella anarchia, a

par da santa paz em que vive-

mosln

No Brazil o marechal Deodoro

dissolve o congresso e proclama-

se, elle tambem, dictador supre-

mo. Revolta-se a nação e «ahi

está o que a republica produziu.

E quer-se a republica tambem

em Portugal!)

E' verdade, e quer se a repu-

blica tambem em Portugal! Aqui,

u'este paiz abençoado onde a ban-

carrota esta imminente! Aqui, on-

de o descredito nos arruina como

povo livre e independente! Aqui,

onde campeia a mais refinada

desmoralisação, o mais descara-

do nepotismo, o mais revoltante

arbitriol Aqui, onde se fazem di-

ctaduras ate com as camaras aber-

tas! Pois ha ordem, paz e socego

que cheguem ao d'esta monar-

chia do occidente da Europa“? Os

povos re mblicauos da America,

quando he esbofeteiam a face
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ozornor

Cheguei á. agr-aja. 0 grande vi

gario já. tinha dito a missa; a. com-

munidade estava junta. Esquecia-

me de lhe dizer, que quando che-

guei á porta. da egreja, estas tres

religiosas que me conduziam, aper-

taram-me, empurraram-me com vio-

lencia, parecendo inquietarem-se

do roda de mim, e levavam-me umas

pelos braçoa, emquanto outras me

seguravam por detraz, como so eu

tivesse resistido e me repugnasse

entrar na egreja; entretanto, nada

d'isto era. assim.

Conduziram-me aos degraus do

altar; custava-me a ter em pá e po-

zeram-mo de joelhos como se eu

recusassa pôr-me; seguravam-me

como so tivesse iutencão de fugir.

Cantaram o Vem Creator; expo-

   

respondem à boa-.tada com um ,d91892 nos &Scriptoríos do Com-

tiro. Us portugnezes dão a face

direita se lhes cospom na esquer-

da. Os povos republicanos da

America fusilam os seus presi-

dentes e os seus ministros quan-

do ellos roubam ou exorbitam.

Os portuguezes dão-lhes titulos

e.. . coudecorações.

('Iom franqueza, não hu razão

para nos queixarmos. Isto é, de

facto, o povo mais honrado, mais

livre, mais moralisado da terra

com a monarchia que felizn'iente

nos rege.

Selvagens como os chilenos não

ha. So querem civilisação, venham

a Portugal, que a encwitram no

ultimo requinte.

Felizes, muito felizes que nós

somos!

_+_._

0 emprestimo de l). llligucl

 

Volta á téla da discussão o em-

prestimo de D. Miguel, e a corro-

borarem-se as aflirmações sobre

a clumtage que precedeu a appro-

vação dos respectivos titulos pe-

lo governo portugnez.

Estamos, pois, em fronte de

outro desastre nacional, cujos pre-

cedentes só chegam â suppura-

ção e nós conhecemos pela im-

prensa estrangeira, porquanto as

gazetas ofticiosas do governo por-

tuguez guardam sobre o assum-

pto o mais absoluto silencio.

Na sessão de quarta-feira, da

camara dos srs. deputados, a

questão foi levantada pelo sr. Fus-

chini, que estranhando as reser-

vas do governo em assumpto tão

melindroso, léu no Matin o seguin-

te aviso:

«O Comptoir Nacional d'Iz'scom-

pte de Paris tendo sido encarre-

gado de reservar do producto do

emprestimo portung sobre o

tabaco a somma de 2:500:t)00 fran-

cos, destinada aos portadores das

Obi-igaçõs de l). Miguel '1832, con-

vida os mesmos portadores a di-

rigir-lhe os seus pedidos, acom-

panhados dos titulos que lhes

pertencem. O deposito d'estos ti-

tulos deverá ser realisado desde

esta data e antes do 'i.° do março

zeram o Santíssimo Sacramento;

dérama benção. No momento da

benção, em que todas se inclinam

para. a veneração, aquellas que me

tinham segura por os braços, cur-

varam-me como por força. e as ou-

tras carregaram-mo com as mãos

nos hombros. Sentia todos estes

movimentos, mas era-me impossi-

vel adivinhar o lim; todavia, tudo

se esclareceu.

Depois da benção o grande vi-

gario despiu a. sua casúla, ficando

só com a. sua alva. estoln, e avan-

çou para os degraus do altar, onde

ou estava de joelhos; ia entre os

dois ecclesiasticos, com as costas

viradas para. o altar, sobre o qual

o Santíssimo Sacramento estava

exposto, e o rosto virado para. mim.

Approximou-se, e disse-me:

-Irrnit Suzanna, levante-se. . .

As irmãs que me oercavam Ie-

vantaram-me bruscamente; pega-

ram-me pela. cintura. como se tives-

sem medo que eu fugisse.

Elle accrescentou:

-Larguem-n'a.. . .

Não lhe obedeceram, fingindo

ser inconvaniente e mesmo perigo-

 

ptoir Nacional d'Esr-,nmple de Pa-

ris e nas suas agendas, aorule os

interessados encontrarão os ne-

cessarios elementos. Depois de

finalisado o praso indicado para

o deposito diestes titulos e depois

da sua verificação, será publica-

do novo aviso regulnudo a forma

de repartição da sobrcdita som-

ma de 2:.'›00:000 francos por aquel-

Ies dos depositantes que conson-

lirem na definitiva renuncia de

toda e qualque' reclamação con-

tra o governo portuguez ácerca

do referido emprestimo»

O discurso do mesmo deputa-

do e nina serio do argumentos

que põem a nú quanto de grave

tem a nossa situação com mais o

escuro negocio dos titulos de D.

Minnel.

E' sabido que o parlameu to, na

sua ultima sessão votou esconda-

Iosarneute as bases de um con-

t'ato para a solução da divida de

D. Miguel.

Nas bases, acoresoenta o ora-

dor, uão se le disposição alguma

em que se auctorise o pagamento

de qualquer quantia aos portado-

res do chamado emprestimo de

D. Miguel; logo esta clausula que

corresponde ao reconhecimento

da divida, foi introduzida no con-

trato sem auctorisação parlamen-

tar. E por quem? O ministro da

fazenda foi auctorisado a contra-

tar nm emprestimo até ¡15:000

contos. Segundo consta, o em-

prestimo foi lixado em 36:000

contos e contratado com diti'eren-

tes grupos de banqueiros sem so-

lidariedade. D'este emprestimo,

tambem segundo consta, o mi-

nistro transacto realisou apenas

21:000 contos, ficando cerca de

um terço das obrigações por col-

locar, visto que o grupo que as

devia tomar não pondo satisfazer

os seus compromissos.

Foi sobre estas obrigações que

o actual ministro da fazenda con-

Sngiu, na sua viagem a Pariz,

levantar 53 milhões de francos.

Devem existir, pois, dois contra-

tos, ou como melhor se lhe possa

chamar, nm do precedente mi-

nistro da fazenda, outro do actual.

Pergunta-se qual d'estes estadis-

tas auctorisou o pagamento dos

__

so em me deixar livre; mas, como já

lhe disse, este homem era. brusco, e

repetiu em voz forte e dura:

- Larguem-n'a. . .

Obedeceram-lhe. Apenas tive as

mãos livres, lancei um grito dolo-

roso e agudo que o fez empallide-

cor, e as religiosas hypooritas que

me cercavam, afastaram-se como

assustados. Elle tornou a. si; as ir-

mãs voltaram, tremendo; eu per-

maneci immovel, e o grande viga-

rio disse-me:

-0 que tem ?

Só lhe respondi, mostrando-lhe

os braços; a corda. com que m'os ti-

nham amarrado, tinha-se entranha-

do quasi inteiramente pela carne e

estavam todos roxos do sangue que

não circulava e que se extravasá-

ra; calculou, pois, que o meu grito

provinha ds. dôr subita do sangue

que retomou o seu curso. Então

elle disse:

-Levantein-lhe o véo. . .

Tinham-n70 c0sido em differen-

tes sitios, sem eu saber, e lingiam-

se muito embaraçadas para fazer

uma. coisa, que não exigia nada

d'isso; percísavam que este pa.-

 

2.500:000 francos aos portadores

(las obrigações de D. Miguel"?

Relativamente á segunda parte

observa que a historia d'este fa-

moso emprestimo e muito com-

plexa, mas u'este momento bas-

tará saber que por longo tempo

tem sido contestada a sua vali-

dade pelo governo portuguez. (Jon-

vém saber que das obrigações

existentes, algumas são conside-

radas falsas. t) valor das verda-

deiras ascenderá por '12300 ou

'lili-00 contos. E' evidente que 'na

hypothese de ser reconhecido o

direito d'esta divida só estas po-

derão ser attendidas. Que ele-

mcntos tem o (Jomptoir para ue-

ri/icar estos titulos? Que garantia

tora o pniz de que elles serão bem

ver¡ cados?

Deve observar-se que segundo

é voz publica parte d'estes titu-

los foram romprados no paiz

quando se fallou em que alles se-

riam pagos.~ Esta operação reali-

sada em França não poderá ser

prejudicial aos portadores portu-

guezes? IC' por isto que levanta

esta questão e se a divida está.

reconhecida pede aos jornalistas

portuguezes que o escutam que

transcrevam o aviso publicado no

Matin.

Sendo a quantia a ratear muito

inferior á quantia da divida não

é promvel que os portadores se

sujeitem a qualquer rateio, desde

que a divida de D. Miguel seja

reconhecida. N'este caso basta

que alguns não queiram acceitar

o accordo para lhes ser reconhe-

cido o direito de reclamarem pe-

rante o governo portuguez. Esta

questão e tão grave, accrescenta

o orador, que pede a immediata

publicação de quaesquer contra-

tos, compromissos ou combina-

ções feitas pelo governo portu-

guez sobre o emprestimo chama-

do dos tabacos. l'l' indispensavel

que esses contratos sejam publi-

cados. D*ahi não pode vir dest-.re-

dito para o paiz, mas sim facili-

dade de fiscalisação parlamentar.

(lonjo defensor dos immortaes

principios entende que devemos

l'allar claro ao paiz. O devedor

quando está em mais circumstau-

cias chama os credores, e expõe-

lhes lealmcnte a sua situação:

_um

dre me visse endemoninhada ou

doida.

Entretanto, á. força de puxar, a.

linha rebentou em varios sitioa, o

véo e o vestido abriram-se n'ou-

tros e viram-me. Tinha a figura

interessante; a profunda dôr ti nha-a

alterado, mas não tinha mudado

nada do sen typo; tenho uma voz

que commove, sente-se que a mi-

nha, expressão é a, da verdade. Es-

tas qualidades reunidas, fizeram

uma forte impressão de piedade

nes jovens acolytos do arcediago;

quanto a elle, ignorava estos senti-

mentoa; justo, mas pouco sensível,

era. do numero disquelles que nas-

cem bastante desgraçados para pra-

ticar a virtude, sem experimentar

a doçura; fazem o bem por espirito

d*ordem, como a consciencia. lhes

pode.

O grande vigario pegou na pou-

ta da sua estola e pousando-m'a na.

cabeça, disse-me:

-Irmã Suzanna, crê em Deus

padre, filho e Espirito Santo?

-Creio, respondi.

-Crê na Santa Madre Egreja.?

-Crei0.

 

isto e quo é honrado. [la um au-

uo que vivemos no regimen do

silencio e se não sabe do que

mais interessa á linança publica.

BRAZIL

 

O sr. ministro do Brazil, cm

Lisboa, recebeu um telegramma

do sr. ministro da Republica Bra-

zileira, aflirmando estarem de ac-

cordo tnnto o'lãstado Federal co-

mo o Estado do Rio Grande do

Sul, e Serem falsos os telegram-

mus ultimamente expedidos de

Buenos-.Ayres e publicados nos

jornaes portuguczes, de 27, 23 e

29 de novembro.

Allirma tambem ser falso o

alistamento militar no mesmo Es-

tado.

S. ex.“l tambem recebeu a cópia

do manifesto publicado pelo novo

presidente sr. Floriano Peixoto, e

por elle se vc que a revolução de

23 de novembro foi feita não só

pela marinha, mas por grande

parte do exercito e muitos cida-

dãos, e que o goneralissimo Deo-

doro resignára o cargo por se ver

completamente abandonado.

O manifesto aftirma ainda que

essa revolução tera feita unica-

mente para fazer com que as leis

fossem respeitrulas, e para acabar

com as medidas dictatoriaes do

presidente deposto, começando

logo por anuullar 0 acto que dis-

solvera o congresso nacional.

Promette economia rigorosa na

administração e o desenvolvimen-

to de todas as forças vitaes do

paiz.

a:

0 Times dá as seguintes infor-

mações sobre os membros do no-

vo governo b "lelOll'OI

O mais importante membro dr

novo gabinete brazileiro e o mi

nistro da fazenda, o sr. Francisco

de Paula Rodrigues Alves, depu

tado pelo Estado de S. Paulo r

tax-presidente do mesmo Estado

no tempo da monarchia. Tem 5K'

rumos de idade e tem sido depu-

tado ha dcz aunos, é um eloquen-

te orador e tomou uma grande

parte nos trabalhos da commis

 

-Ronuncia a Satanaz o ás sua.

obras?

Em logar de responder, fiz u!

movimento subito para. demite, ds

um grande grito o a. ponta da e:

tola separou-se da minha cabeç.,

Elle atarantou-se; os seus compa

nheiros empallideceiam; as irmãs

umas fugiram e outras que esta-

vam nos seus lugares, levantaram-

se, fazendo grande barulho. O ar-

cediago fez signal para, socegm'emj

mas olhando sempre para mim.

porque esperava qualquer coisa de

extraordinario. Eu tranquillisei-c

dizendo:

-Senhor, não é nada; foi um¡

d'estas religiosas que me picon vi

vamente com qualquer coisa. bícu

da; e, levantando Os olhos e a

mãos para o céo, accroscentei sol

tando um rio de lagrimas: Fer¡

ram-me no momento em que m

perguntou se ou renunciava a Sa

tanaz e ás suas pompas, e bem ve

jo o motivo. ..

(Umbanda.)
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"são do orçamento. lã* considerado A' .sua chegada á estação (le

'como um conservador moderado. Aix l'oi o prelado i'ettebido pelo

"Foi um dos mais decididos oppou ('lvi'o e por uma considerava¡ mul-

sioionistas ao ultimo ministro da tidào, parte da qual assobiava,

gi'uZenria, o sr. Ruy Barbosa, teu- acmnpanhando a carruagem do

'do sido eguulmen'te um strenuo arcebispo até ao paiacio em que

'propugador das economias. Ulti- elle tem asua residencia. A po-

'mainente propozeranina-reducção licia procurou dispersar a'qnella

mo orçamento de agricultura, cal- multidão, a só o conseguiu de.

'colada em quatro milhões sterli- pois de passarem duas horas. Us

:nos Proprietario rural, e tido co- inlinirmlures de monsenhor Gou-

iíio um dos primeiros financeiros the-Snulard, ol-Tereceram-Ihe uma

'do .Brazil. iuítra, quando o arcebispo regres-

0 ministro da guerra, general sou á sua diocese, assim como

José Simeão de Olive¡ a. é um of~ um bacillo coberto de flores.

Ílcial distincto, que tomou parte Um correspondente aflirma que

 

   

      

   

  

         

  

   

  

  

  

   

     

   

  

 

   

  

   

  

    

  

    

   

 

   

 

   

    

  

  

  

     

   

   
  

   

 

  

  

   

  

  

  

   

 

  

    

mos; mas e certo que o facto se

complica e principio a uvolumar,

e rar.- ser tratado na camara dos

deputados, por causa da attitude

do alto clero francez.

Receia-se que a excitação das

hostilidades contra o clero, da

parte dos republicanos, possa au-

gmentar, considerando ao mesmo

tempo perigoso que os reaccio-

narios procurem explorar em be-

neficio das suas ideas, os protes-

tos dos bispos.

quuanto os deputados ino-

narchicos fe-licitam monsenhor

Gouthe .Soulard, chamam-lhe os

republicanos Boulanger II, ou

monsenhor Boulanger.

Alguns vão interpellar o gover-

no, para conhecerem alinha de

couducta, que se propõe adoptar,

com relação aos bis )os que ini-

ciaram, ontem secun ado a actual

agitação.

Ainda outros deputados fallam

abertamente em provocar uma

grande reunião de representantes

republicanos, a fim de se tixar a

maneira por que hão de proce-

der, no sentido de obrigar o go-

verno a precisar bem a sua linha

de conducta, em presença da at-

titude do clero, e da agitação que

os bispos patrocinnm em conse-

quenciado processo em que mon-

senhor (í'routhe-Soulard se achou

envolvido. _

Alguns iilepntmios inonarchicos

fendas. e se julgavam produzidas

no' algum desequilíbrio ou oscil-

lacão da torrc do pharol.

Consta-nos que o distincto en-

genheiro averiguára a nenhuma

importancia d'essas fendas, com

as quaes a torre nada tinha.

____.._

Contribuição Industrial

Principiou hontem o preso pa-

ra a reclamação dos que se jul-

gam lesados com o lancamento

da contribuição industrial.

..-____.-_›-_.

PREVISÃO D0 TEMPO

Não são animadores as previsões

do tempo que Noherlesoom apre-

senta para. a primeira. quinzena

d'este mez, pois, segundo elle evi-

ea, ameaça-nos uma rapida. e vio-

lenta. npproximaçâo de corrente

atmospheríce equatorial, a qual de-

ve produzir chuvas abundantes.

sendo de recear que sobrevenham

innundeções por estarem já. as ter-

ras saturadas de humidade.

Na. Peninsula deviam as chuvas

e vento ser mais violentas em 4,

em que a. depressão oceanice al-

cançnrin as nossas latitudes. Em 5,

já o centro da. depressão deveria. ter

descido para. a. Algeria. Nesse dia

deveria haver temporal no Medi-

terranea e nas costas atlanticas da.

Peninsula, o mar devia. tambem es-

tar agitado, soprando o vento de

'ãb DE A I'I'IIÍCO

..__ ..,--._._.._.V ...._.__.___. .

  

esta, deve incidir principalmente catorio, roubando primeiro al- I

sobre as regiões septentrionses, gum dinheiro om notas; e da se-

seniindo-se Fortemente no golfo do gundo vez foi encontrado pelo dn-

Gaaconhe, França e ilhas briten- no da casa a arrombar as gave-

nhas. tas rl'inna commoda, mas pondo

Na. Peninsula esta. invasão fm» escaparnse, saltando pela janella.

se-lia sentir por ventos de O. e NO., -Na semana passada apparu-

com temporal no cautabríco e gol- ceu arrombado o posto fiscal da

fo (le Leão. praça do Peixe. d'onde os filho-

Maisimportante do que essa será tes levaram 0 dinheiro que lá ha-

pm-a nós outra. invasão, que em 8 via. Não era muito; os emprega-

deve alcançar a. Madeira e d'ahi se dos tinham levado para casa n'es-

estenderá às nossas costas. Durun- sa noite a maior quantia.

te esse periodo tompostuoso, o ven- -No domingo, contam-nos tam-

to dominante será. S. a. SO., e deve bem, que um rapaz da beira-mar

haver copiosus chuvas. Esse tem- foi, á noite, atacado na estrada

  
   

   

 

   

  

   

   

   

     

   

    

   

  

  

 

   

   

  

  

   

   

         

    

   

   

      

    

   

 

  

   

  

  

 

    

  
   

 

...._.._.__---

Registro clvll

Na administração do bairro orien-

tal do Porto registrou-se o casa-

mento de Antonio de Carvalho e

Emilia. Rosa de Mello.

Seguidamente fez-se o reconhe-

cimento dlum ñlho de nome Ma-

nuel, nascido a 21 de março de

1890.

ccões do peito.

O vinho tinto é um fortifidhnte

precioso e o branco um apperi-

tivoe reconstituiutc. U vinagre

produzido pela fermentação do

vinho admitte-se internamente,

em pequenas doses, Como refri-

gerante, e exteriormente para ba-

nhos dos pés, queimaduras leves

e em gargarejos contra as doen-

ças de garganta.

__+_

Beiractarlo

Pelo regedor do Bento, foi preso

em Lisboa, por ser refractario do

exercito pelo concelho de Aveiro,

Jacintho dos Santos.

--_-*-_--

Moeda nova

Gazetas varias noticiam que se

tem cunhado ultimamente, na Casa.

da Moeda, “libras portuguezas,,-

uma. moeda. de ouro pouco mais ou

menos como os 20 francos france-

zes; que tambem se tem feito meias

libras em ouro, e 500, 200 e 100

réis em prata. mas com toque dif-

ferente das actuses moedas d'a-

quelle metal, e moedas de 10 e õ

réis em cobre, subindo a. mais de

102000 contos; e que apparecerão

repentinamente no mercado.

-__-*-__

viagens circulantes-las em

Portugal e “espanha

___-.--_---

Doente

Acha-se doente em Lisboa. o sr.

Jayme Joaé Ribeiro de Carvalho,

da. escola. littei'aria. do Marques de.

Sombra.

_______..__-___

LA“APIOS

Ha muito qiie aqui se não fal-

lava em roubos; porém ultima-

mente as gentilezas dos larapios

appareceram quasi juntas.

Ha bastantes dias os gatunos

puderam introduzir-se em casa

de Joaquim Lopes, por alcunha

o Nnncafiando. e roubaram-lhe

um pouco de dinheiro em notas.

Na occasião só estava em casa a

esposa, que sentiu os larapios,

mas estes tiveram artes para illu-

dir a pobre mulher, one é mouca

ejá ve pouco, imitando o marido

nas respostas ás perguntas que

aquella fazia.

--Um inglez, que nos consta

 

_Wá-

nha.. estabelecida pela. Cmnpsnhia

Real dos Caminhos t e Forro Por-

tuguezes de combinação com as lí-

nlias ferreas de Madrid a Cacerns

e Portugal, Madrid a, Saragoça e

Alicante, Norte de Hespnnlia, Mo-

dina. del Campo a. Zamora, Minho

e Douro, e de Orense a. Vigo.

Estas viagens teem dois itinera-

rios. O 1.“ dura 60 dies e percor-

rem-se 2:4“24 kilometres. Os bilhe-

tes custam 26754840 róia em 1.' clas-

se e 206280 réis em 2.“, com o se-

guinte itíncrarío:

Lisboa. (Rocio), Entroncamento,

Torre das Vargens, Valencia. de.

tios. Na região da Bairrada, onde,

no geral, a colheita foi abundan-

te, ha mesmo apathia.

os preços regulam, o melhor

de 950 e 16000 réis os 20 litros.

__+-_

Necrologla

Fallecersm:

Em Lisboa, o sr. general Jocê

Ferreira da Cunha Junior, tio do

sr. Arthur Ravara; e a esposa do

sr. Pinheiro Chagas.

_No Funchal, a sr.“ D. Mathil-

de de Freitas Abreu.

_No Figueira da. Foz, o er. vi-

ce-almirante Pereira. da Silva..

  

0 P0“) DE M'Elll0 acha-

se á renda em Lisboa nos se-

guintes locaes: - Tabacaria

Monaco, Praça de li. Pedro,

n.° 2l; e lliosquc do Rocio,

lado Sul.

M. F. SIMÕES, da Palhaço, tem

para vender '12 pipas de vinho

velho.

¡EMERSQÃB

Vende-se nm em -pcrícllo

    

*
K

.
_
5
M

"na guerra do Paraguay. Fo¡ dire- milhares de pessoas se achavam poral devemos sentil-o em 9 ou 10, de Esgueira, por uns individuos Alcantara, Arroyo, Casei-es. Ar~ ,l

'ctm' 'da Escola Militar de Porto na estação, e accrescenta que, no para logo a 11 ou 12 soffrermos que lhe roubaram o relogio e a myo, Plasencia,TaIave)-a'Cabanas' 1

Alegre, no Rio Grande. e durante momento de se avistar o arcobis- outro, tambem acompanhado de corrente, sendo o valor d'estes Madrid (Delicias), Madrid (Princi.

o governo provisorio foi indigrta- po, grande numero do curiosos chuvas gernes e vento tempestuo- objectos calculado ein 255000 réis. pe Pio), Avila. ou Segovin, Medina

do p, .a governado¡- -do Estado de comecou a dar vivas á republica, so de SO. e NO. ....___._____- del Campo, ”Valladolid, Venta de l,

Pernambuco, que representa no uns quaes reslwidnrain outros Em resumo, para. esta quinzena, 11,¡ ..dio Banos, Paleucia, Leon, Ponferradn,

senado. ,_ com assobios. Segundo este in- Nolmrlescom auuuncia-nos muita w _ ç' Monforte, Çorum, Monforte,0¡-m,- l

O ministro da marinha é o :Il-l formador. foi um ;grande cscun- chuva e muito vento. 13 laSÍ'mOSO 0 “SUMO 0m fl““- ge, Redondnia, Pontevedra_ Raio“.

'mirante Custodio José do Mello. dulo que se prolougou por espaco _,____.._._..___. se encontra o caminho amerl'iaf dela, Vigo, Redondela, Valença do

«deputado da Bahia, que gozada de duas horas, nao obstante as Trlgo no. l›l'111<?lliíilllienlü 118543** Dubl- Minho, Caminha_ Vianna do cas.

'reputação de ser um dos mais dilignncias empregadas pela poli- _ [til't'jlÇaO como caminho da l4on- tem), th' Ermelinda, Porto,

.distinctos officiaes navaes ao ser- cia para dominar o tumulto_ Foi proliibida na. Russxa a. expor- le bora ate _a estação. Esta parte Coimbra) Entroncamento, Líbboa

vico'brazileiro. Foi quem nltima- Em frente do paço episuopui tação do trigo. esta Intransitarel. (Rocio, ,

mente commandou a esquadra do houve ruidosas Inanil'nstaiçñes. ------o----- -_----o-_-- O 2,'- dura_ 80 .dias e percorrem.

5Dacilic_o._ ñ O ü H_ quaosoprolado correspondia,dur- “a", jaum¡ Captura se 31635 kilometres. Bilhetes em

Q munstio a instinrcao pui l- deulioso nela roudcmuação que Recebemns de (,Uimhm “m Foi captumdn o acha“" nas ea_ Lui-0.1“” &wi/1013¡ng 2:.306000_

'08. que ÍOI tempmdlldlnellte e" roubam dc sui'fiei. . V ~ . , . . . . . O itinerario e o seguinte.

carregado da pasta da justiça, é _Em Presença ,pastas amnmpp prospeolo concebido nos scgutn- deles d esta cidade o individuo in- Lisboa (Rocio.) Entroncamento

'0 srííreino Dmae PCI'P-¡l'ü- E' mentos i'eIIHÍleB o conselho de tes term“: d'glmdo “neto" d? "ssassnmto da Tone das Varg'em. Vakncia dá

'39“3'301' DE"“ Estado de Pêl'lmm- ministros, mn-npundo-se princi- Azar¡aia.-Com este titulo sa- em??? do Es'mmja'que.hn. tampo Alcantara Arroyo ,Caceres P19,

"hum e PI'OTGSSOI' de direim- Dis' iwllmntr, Brailmlo consta, da :tt: hirá, I'm nmme Semana. o Dri- mma"““ue “° q.““l 9' "'*cilmMP' aencía Trilavern' Ciibanas M'adrid

“ng“lu'se na Assemblem '0009“' titude toi-nada pelo episcopado. metro numero d'nma publicação, p“lãcmf n um P“th e Ja' mem Zaragdza, Lerida,Barceloha, Lari:

tuinte pela .sua rectidão e pelos Diz-sc que foi proposta a adopção que se propõe combater os pro- cm “uma“ da, Zaragoga, Cat-tejo“, Miranda,

'seus conhecnnentos. U sr. Perel- de medidas repressivas, para se cessos e os intuitos dos acadeini- __""*"-'_“ Burgos Palenciu Leon Fanfarra.

ra é advogado e foi ultimamente dar assim uma satisfação a es- cos monarchiros que nosultimos Club musical da, Mo'nfone, (forums Monforte,

UUmmÍSSÍOM'l') P3"“ “dq“'m' ele¡ querdf' da Cilmi”“- , aCOllleí'ÍmentOS SB "NNlWSW'am- NaterÇa-feira foi inaugurado um Orense, Redondela, Pontevedra,

me“ms "a Ho“anda para “.Blnm' _we 33'23“93“th as cama' Serão' SHIS redactores e unicos club musical, dirigido pelo habil Redondela, Vigo, Valença. do lili-

düGãO da “1540113 '1,0 Bl'az'l' d““ "HS “l" l“'OJGCt0› "0 qual. se ex" collaboradores: Antonio José de mestre da charanga de ca'valla- nho, Caminha, Vianna do Castello,

*rante a conquista d este paiz pe- ge que todos os estrangeiros que Mmpma, Cum“, e Costa, Feman_ ,.¡a ;10, sr_ Antunes, Nine' porto, Coimbra, Entronca_ ,

103 ll()_¡|?'“lezes- . ÊXRÉCBVe'",”“' 1*"i"lçi“"'_ál"“? Pr”? do de Sousa, Francisco Couceiro, N'este club, que está estabele- mento, Lisboa (Rocio).

m““er dos "8300109 8.3“?“ ' ,3330: ass“_n O a"“"M-“lm 3.7"“" João de Menezes e Sichstre Fal- cido n'um edificio da rua da \'o- __ _.. l

.genes, dr. (.onstantino Lutz lzll- rw da localidade em que resulem cão_ “hcl-“z, ¡ecc¡um,_se "msm, me- 0 tem o 7

'em' é tambem “m *1'51"“59 ad' Pagando um Imposw de “'33 fran' A alles, sómente, pertencerá diante uma pequena quota men- _ p “

VOEMP' 1'* ?apurado Pelo 'PMMG 003- _ _ . toda a responsabilidade da vigo- sal. Na sexta-feira 0_ tempo mOS-

de MK"“ Gemas e m'menlo se' os lr'tmesfera°,"BFPOWM'G'S rosaedesapiedada campanha que Conta já muitos socios. “'011'39 mi“s alJmZ'VEI- Os (”303. l

(áretario da camara dos deputa- pelas lllfl'ítCÇOBÍt d esta llei, que dentro eu¡ pouco vão encetar. __ . appzar dednnt: pouco annuâiados,

' os. _)ossain comme er os es rangei- - . w f es avam .e om as Jeo o eixan- w

. U ministro da agricultura, dr. l-Us mnpmgados nas suas 0mm_ cem: tâàñaegãahljl'lgàzagãga(EG: A nulidade da In'a do que O SO¡ nos vês-,,asge_ l

Ànlãl) UOHÇUIVBS de Far““ é 'um nas. filbiicas, ou dependencias se admmem assfgnamms_ Ve“. A uva,quando está na sua com- Mas na opinião dos praticos e

'engenhell'il Clima (1“c @Sl-“do“ "a d'ellas. del-.saum avulso_ pleta maturação, é conveniente do sabio saragoçano, isto não é

E500“ PO'VÊBCllllica do RÍO- De' _NU SUlladO tem' DI'OSPQMÚO a l . - - - ás essoas atacailas de iuflammu- duradoiro. ~ .

' - r . - ~ . De iesto o titulo escolhido m- _ P _ _

puma” pelo R“) (Ilande, lmssue (llSCilSSth sobre as pautas adua- d. r _ “a fôrma de Pomba“, çao, como agaslnte, ela, Vision _________._____ J.

/ co"“ecmientos 839800535 Para? oeiras. Foi approvadoo artigo que 'Cd “fp L ;ms de (1,90¡ nm' mosto ser um laxante.
'

í sua pasta. O sr. dr. Faria tem Sl' estabelece o direito de tres frun- 56"" _05 "3) ”ck, -d, 1 'vlfdeài As grainhas da uva lrituradas, Jorn“” 'unos l

rio sempre um oppositor ao_tra- cos sobre o milho. @13.09% 1.313,? dt e e gos-am de uma reputação popular Com o titulo Gazela Nacional, '

tado de Commercio com OS 155m- c'd qu“ 5 'lg' ' contra a dvsentheria e os vomi- vae sahir em Coimbra um bi-se- J'

dos_Unidosb M
--_--.___- [os de sangue. ¡nanarich

_,____._______ Proto“” . As cinzas das cepas são diure- * _ _

. . .
Consta. que a. pllylarmoníca. da tlcas. a ' Recebemos, por v1s1ta, o n.°_1

Polnlca eslrgmoeira
Vist'Alegi-e vao protestar contra. a. As. folhas seccas a sombra e do novo jornallisbonensc O _Aim-

._ ° ”mmol. classificação Que obteve no certa- 6690?_00ni'31'l1¡'lasein nó ?ao um yo@3333332(Losvglítamçgé

› ç i r , . reune io rarica con ra as lemor- . " '.

FRANÇA E§teve "a semana Passada- Pies' ::aliigislniltiãml,(:Ínbiliãtüàeg 1;::- rhagias rebeldes. I'etribuil-a. , ,

O julgamento do arcebispo de ::locmílgfàtg ::érgillgqeglllgilltêfilve- mine“ as mesmas p,,y¡a,.m0n¡ca_, Os pedunculos dos bagos sao _____~__._______ i¡

Aix foi um incidente na ptl'ilítica q “É.'veio ém'càmhnssão'exa_ que concoriieram à exposição, sob :3:10: Para u Inflummacao dos WIN"”

" ,,. . " ' ' ' t im- Í" ; ' ' - 'v L res motivo 'ur ser -- ,

*Égâlggsãwm mnnu a casa do lado sul do pha- :oüggàgâodeepzritog de Lista: As uvas seçças são peitoraes e Está poncocmovnnentadoocom- _

iol, na qual appaieceiam umas de grande “plumas para as ama- mermo de Vinhos, por estes Sl- ,-

estado. 'Prata-se com Fer-

nando Ilomcm Chi-Isto, em

Aveiro.

Começou a vigorar no dia. 1 do

corrente a nove tarifa. de viagens

Circulatorias em Portugal e Hospe-

E. a ESE. e SE.

Hoje e amanhã nova invasão

oce'amca alcançará a Europa., mas

estar já. preso, conseguiu entrar

por duas vezes no estabelecunen-

to de Luiz da Nota, no bairro pis-

celebrar-am uma reunião no dia

- 1 do corrente, coricordando n'ella

l dirigir felicilações ao arcebispo.     
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JORNALISTAS PA RlSlENSES

O Gaulois iniciou ha tempo uma

secção, destinada a descreVer a. vi-

da intima dos Jornalistas parisien-

ses mais em voga.

O ultimo numero refere-se ao di-

rector do Petit Journal, sr. Mari-

noni, e diz dielle o seguinte:

“Aos 7 annos, guardava vaccas

pelos campos. Aos 9, entrava na

escola, d'onde snhíu dois aunos de-

pois, forçado a ganhar a vida pelo

seu trabalho. Hoje, ahi o temos,

commendador da Legião de Hon-

ra, com uma fortuna. de vinte e

cinco milhões do francos, dirigin-

do um orgão de publicidade sem

rival, e administrando ao mesmo

tempo a sua ofticina de machines

da. rua. d'Assas. .

Trabalha vinte horas por dia,

-deitando-se ordinariamente às 2 da

madrugada e levantando-so às õ e

meia. Sua mulher auxilia-o n'esle

trabalho, encarregando-se do lôr

todos os romnncea destinados ao

folhetim do Petit Journal.

A distraooüo favorita do sr. Ma-

rinoni consiste em jogar, com a es-

posa, depois de jantar, uma parti-

da de bilhar ou de dominó, mas a

valer,

Fóra d'isso, não conheco outro

passatempo.,,

...-

AS MULHERES ELEITORAS

à ordem do dia, em Dinamarca,

é o voto das mulheres.

No projecto que vae ser discuti-

do, concede-se o direito do voto a

todas as mulheres que tenham 25

amics pelo menos, mas só ás sol-

teiras, e às viuvas que paguem uma

certa quantia de imposto de rendi-

mento.

O legislador, quando não conce-

deu o voto as mulheres (assadas, foi

com o intuito de não alterar a paz

conjugal.

Se isto pegasse em Portugal, co-

mo seria agradavel ser-se galopim.

REPUBLICA DO MEXICO

O Times publicou ha tempo um

artigo ponderando os nssombrosos

progressos realisados pela republi-

ca do Mexico durante Os ultimoa

dez annos.

Depois da revolução de Buenos-

Ayres, que aluiu o credito argenti-

no, e da. cruenta guerra civil que

'ensanguentou o Chili, póde dizer-

se que o Mexico, no tocante a tran-

quilidade publica e bom governo,

tem o primeiro logar entre as re-

publicas hispano-americanns.

As novas linhas ferroas construi-

das ultimamente e os_ adeanlamen-

tos levados a. cabo na portentosa

obra do desaguameuto do Valle e

coustrucção do tunel do Textoco,

attestaln esta. aftirmaçâo.

O general Porñrio Diaz, que es-

tá, no seu segundo periodo de go-

verno, conseguiu com o Sell tacto

epsziguar em não pouco as luctas

dos partidos politicos, estirpar o

german das desordens de quartel e

M

47 Filhllli'l'lil

______._______--
-_--

JUDITH GAUTIER

l EUNUUISll DU PlHAISU
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Amúos do Nahaho

 

Beiiou a mão de sua mulher e

sorriu-se.

_Fullemos d'ovtra coisa, disse

elle; de Bussy deu boa conta da

traduccâo?

-Esplondidal palavra por pala-

vra.

#Tambem executou á. risca as

ordens que lhe dei, disse Dupleix;

parece ser rapaz de energia e ini-

ciativa. E Chonchon o que diz d'el-

le? Tu dançastes e conversaste no

baile com esse rnpaz?

Chonchon ruborisou-se e ficou

atrapalhada.

 

  

    

   

   

   

   

 

    

 

  

   

 

  

  

   

  

preparar para o seu paiz uniu em I

de paz e progresso.

EN' ÉRRADA VIVA

Em França acaba de dar-se um

caso horríw-l. Uma so'nlmru de 22

nnnos, madame Poflia. depois do'

parto teveuma syncope. Perdcra

muito sangue e o corpo tomou o

aspecto exterior e a rigidez do ca-

dnver. Espei'aram dois dias e de-

pois, julgando-a morta, enterra-

ram-n'a.

Em virtude do declarações feitas

depois pela mulher que amortnlhá-

ra a sr.“ Poffis, abriu-se a sepultu-

ra, tirou se o caixão, fezes-lhe sal-

tar a tampa e verificou-se que a

infeliz senhora. fôru enterrada

viva!

Madame Poflis, que voltára a si

dentro do esqnife, rasgára a. mor-

tulha o fizera esforço:: desesperados

para. subir da sepultura.

Depois a asphyxia matou-a. en-

tão de vez.

BANQUEIROS FALLIDOS.

-SUICIDlO

New-York, 1. - Passou-so man-

dado de prisão contra Os socios da

casa Field, Líndey, \Velchers 85

0.', do commercio d'esta cidade.

A fiança de cada um dos presos

foi arbitrada em 60 contos do réis.

Folia-se em grandes irregulari-

dades e negocios fraudulentos d'a-

quellas casas, combinadas entre si.

:a

Berlim, 2.-Os dois gerentes da

casa Paarmann, Cohn (commercio

de relogios por grosso), suicidaram-

se na. noite de 29 para 30 de no-

vembro, no seu estabelecimento e

com o mesmo rewolver.

Levou-os a esta desesperada ro-

soluçâo a perda de 100:(lOU marcos

quo tiveram na quebra das casas

Sommerteld e Friedlaaeder.

Em abril ou maio deve realisar-

se em Pariz a. venda, em leilão, de

parte dos quadros que ornavam a

opulenta galeria do sr. conde de

Daupias.

A ESPOSA DE GRÉVY

Acha-se actualmente muito doen-

te, com uma perigosa pneumonia,

a vmva do antigo presidente da

Republica Franceza.

Diz-se que o seu estado é muito

grave e espera-se nm desenlaco fa-

tal attenta a avançada idade da

enferma.

IIEROICA DEDICAÇÃO

Lécrivain Ledoux, dono e pa-

trão d'uma barca de pesca, havia

sahido de Boulogne Sur More

estava pescando arenque na Man-

cha, no largo do pnrto,qnnndo

foi assaltado, na noite de '10 do

corrente por um horrivel tempo-

ral.

A tripulação cou'ipunha-so de

mais tres homens e um rapaz de

12, liiho do patrão. A tempesta-

de foi augmcntanrlo e o hurt-.o Ii-

cou completamente inundado.

w

-Eu não sei, respondeu ella. com

voz tréniula; conheço-0 pouco, to-

davia não parece ser como os ou-

tros homens.

_Não é como os outros! Para

mim, cou fosso que me agrada mui-

to. Vamos! adeus, meus l'llhos, até

logo; vou ter uma conferencia com

Paradis, antes da sua partida.. Fa-

çam votos por mim.

E Dupleix sahiu do salâosinho

oriental, tendo antes abraçado sua

mulher e as meninas.

XI

Francczcs e Indios

  

A população estaciona defronte

do palacio do governador, agitada,

anciosa, avida de noticias. O boa.-

to da batalha dada aos indios es-

palham-se, não se sabe como, pois

vira-se partir nn. vespera à. noute,

sob as ordens de Paradis, os dn-

zentos e trinta f'runcezes e os sete-

centos cipayos. Chega ao seu cu-

mulo a inquietação, porque todos

os commerciantes treinam pelas
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Ledroux, não perdemlo um só ' que está. sendo publicada pela Etn-

momento :l coragem. animou a preza Lilleraria Fluminense, com

tripulação e buscou meios de sc séeie em Lisboa, rua dos Retrozei-

salvar

barco.

Eram trt-.s. horas da minlrngada,

quando a embarcação tocou na

areia e o ro-illi-xo da reina cada vez

mais alternar¡ reduziria a miga-

llms o fingil bzitel. 0 naufragio

em iticvitnvel porque só o patrão

é que sahín mirim'.

Ledoux não :dirouxa na snain-

trepidez, não perde a serenidade

e imagina o meio de salvar a to-

dos. Despe-se, atira-se á agua, le-

vando uma amarra. que conse-

gue prender em terra.

Feito isto, volta ao barco, es-

lu'liolmcni'lo o serrioo que os Ina-

l'ujos chamam de uaíncm.

Ulnus pour-as de vezes repete

a operação, salvando de (tudu vez

um dos seus companheiros, dei-

xando para ultimo logar seu filho.

(J pobre rapaz gritava lhe que não

o abnndonusse, mas elle sabia

que, se sulvasse primeiramente o

filho, os outros perderium a co-

ragem e a confiança n'elle.

U sentimento hmnanitario do-

minou o sentimento filial. A fé

que depositath no cumprimenlo

do seu dever dizia-lho que as for-

ças não o :ilinndonariani para sa-

tisfazer o sou amor dc pus.

Chega a se' nlroz este herois-

mo, diz a France du nord.

TENTATIVA CONTRA UM PRE-

SIDENTE DE REPUBLICA

Em moisdos do Inez lindo deu-

se em Nicaragua um attentudo

contra a vida do presidente d'a-

qnnlla republica .

Um individuo qualquer trepou

ao telhado da casa onde resido o

presidente e comcçon a destelhar

c a abrir um buraco no sitio que

llCElVil por sobre o quarto de dor-

nur.

Deu-se o caso, porém. do pre-

sidente esta' ainda u po e a lÊ'l',

junto da esposa, e presenliudo 0

assaltante, apagou a luz para o

desnortoar e tratou de preparar

tudo para a sua captura, que lo-

go se i-culisou.

Vae brevemente responder no

tribunal por aquelle attentado.

TERRIVEL EXPLUSÃO. - MOR-

TOS E FERIDUS

Londres, - Em Blarrkburn,

deu-se uma violenta explosão do-

vidu a fuga de guz, na praça do

mercado. Todos os vidros das

propriedades do local licaram em

eslilhns.

0 hotel de la Couronne e um

bazar contiguo dosmoronnram-se.

Depois surgiu o incendio. Ha mui-

tos mortos e feridos.

M

ilililiograpliia

_7___________

O Judeu. Errante. - Recebe-

mos os fascículos 23 e 24 dlesta

magnifica obra. de Eugenio Sue,

.--_»_ -.,.4 ',5_.›r_›,',;-:.

    

suas fortunas O que acontecerá. se

o nababo tomar pcsse das suas ter-

ras e privilegios? Prohibirá o com-

mercio? Não resta duvida, a derro-

ta é a colonia perdida, a ruin-.1! Ba-

termo-nos com os inglezes, vit, vis-

to que a França está. em guerra

com ellen, e a sua pirataria e inso-

lenoia ultrapassam tudo o que se

possa imaginar; mas com os indios,

não será loucura vurridu? Em ge-

ral, acham que o governador corre

atraz de aventuras; correm boatos

que elle forçou um pouco o conse-

lho, cuja sabedoria e tino reprova-

vam a expedição.

E os commentarios, as conjectu-

ras, o pala vrorio e tagsrelice cor-

rem de grupo em grupo, enchem

de ruido as praças.

Durante este tempo, Dupleix, ao

fundo do gabinete, explica a seus

officiaes o plano de batalha.

ga olho.

A demora em saber novas noti-

cias causa-lhe febre. Que resultado

teria a sortida de d'Espremil?

E* a segunda noute que não pré-

procurando enculliar 0 ros,125.

3

,ls Uictinms da loucura-Publi-

cou-so o fasciculo 24." (Peste roman-

ce de Xavier de Montépin, edit-ado

pela. acreditada empreza Belem &

0.“, de Lisboa.

8

A .~luó.-Reoehemos a caderneta

n.° 46 d'esta obra de Emile Riche-

bourg, editada. pela. mesma casa.

Em

ARTHUR PAES

Objectos de papelaria e de escri-

ptorio.

Preços sem concorrencia.

Papel para capas de ofñcios, mui-

to bom. desde 55 réis a mão.

ENVELOPES COMMERCIAES,

de côres (saldo), desde 700 réis o

milheiro a 75 réis o cento.

CARTÕES DE VISITA, bran-

cos, de luto e para boas festas.

Papeis nlmasso, de luxo, fino

branco e tai-judo, a preços sem

competidor.

Lumes de cera, desde 900 réis

cada grosa. Ditos amorphos, desde

660 réis idem.

Satisfazem-se encommendas pa-

ra fora de Aveiro mediante paga-

mento adiantado ou boas referen-

cias.

l'l'àNililS BÁMTAS

PARA HOMEM E CREANÇA

Mamadeiras. Borrachas, Suspen-

sorios, Perfumarias

sabonetes muito baratos

a to, eo, 120,140

Só na Pharmaoia Central, de

Francisco da Luz & Filho.

A nuno

Emulsão de Scott

Porto, 27 d'Abril de 1886. _

Ú Ill.“w' Sra. Scott e Bmcne.

Tenho empregado muitas vezes na mí-

nha clinica o preparado phnrumceutico

denominado Emulsão de Scott sempre

com o melhor exito, especialmente nos

doentes que manifestaram uma susce-

ptibilidade gastrica cxnggerada nas

crcanças e nas mulheres. A forma e os

de mais caracteres organnlepticos do

medicamento são os mais proprios para

o tornarem agradavel paru o individuo

mais avesso a sujeitar-sc as prescri-

pçüos pharmacologicas; as suas proprie-

dades tllcrapcnticas, longe de se atte-

nuarem, antes sohrolcvam, pela l'íll'dO-

nal associação dos hypophoSphitos do

calcio e de sndio as quo sao peculiares

ao oleo do ligado de bacalhau. Conside-

ro portanto do mais alto valor a desco-

berta. dor srs. Scott e Bowne.

  

Eugenio Augusto Prrdigão,

Medico-Cirurgião pela Escola Medico-

Girurgicu do Porto, Cirurgião Ajudan-

to da Guarda Municipal de Lisboa.

José Casimiro da Silva

Lecciona instrnccào primaria e

l.“ parte de mnthemctica em sua

casa-Ilua da Praça, n.° 9.
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OS JESUITAS

li as congregações religiosas em Portugal

nos ultimos trlnta annos

POR

M. BORGES GRAIN'HA.

Com o curso superior de lcttras e professor do Lyceu de Braga

Já está á venda em todos as livrarias v eaçõas RELIGIOSAS EXISTENTES na Poa-

03te interessantissimo livro, de inques-

tionavol opportunidado, no qual o au-

ctor, que conhece intimamente os pro-

cessos de que o jesuitismo se serve ge-

rulnicule o se tem servido em Portugal,

para conseguir os seus Íins de engran-

decimento e dominação, narra minucio-

samente o viver dos collogios e conven-

tos religiosos de diversas congregações

existentes no paiz, patentcando o seu

modo de proceder, de ensinar e de edu-

car.

Apresenta o fuc simile d'nma carta

demissorin escripta pelo punho do actual

provincial da Companhia de Jesus e as-

signadn pelo padre Vicente Ficarelli,

seu antecessor em Portugal.

O interesso e desenvolvimento d'esla

obra avalia-se pulos titulos de alguns

dos seus capitulos, que passamos a in-

nuinerar :

A ruovosrro no curso nas Temas.

QUEM E o AUCTUH n'asra leno?

Ponoun 51-: sscnavs as'rn Livno?

TUGAL.

HISTORIA sunmama nos Jasorras a¡

PORTUGAL nos uurmos 30 maos.

Os suoannos nos .lasutraa.

Pnocsssos na snnucçm asuomsa.

A seoucclo nos COLLEGIOS Rsuoio-

ses.

Jl-JSUITAS na casaca n .lnsurras m:

SAIA. _

A vma INTIMA nos .lnsurras.

As IRMÃS DE CARIDADE.

VIDA INTIMA nas RELIGIOSAS.

Os JESUITAS E as MULHERES.

0 DINHEIRO nos Jasm'ms.

Svumcanuus OFFICIAES.

COMBATES QUE os JESUITAS TINEM.

ASSOCIAÇÕES ANTl-JESUlTlCAS.

o livro, que tem perto de 400 pagina!,

é nitidamente impresso em .bom papel

c custa 600 réis. Pelo correio 630 réis.

Dopositos nas livrarias: Escolar, rua

do Almada. :Si-5 e nu Emprnza Liltoraria

e 'l'ypogrnphicin run do D. Pedro, '184.

EM AVEIRO vende-se na livraria do

CATALOGO APPROXIMADO nas Coxonn- sr. Joaquim Fontes Pereira de Mello.

MM

 

O camelleiro-correio tarda. já. A

cada instante o governador levan-

ta-se, pondo o ouvido a escuta.

N'este momento ouve-se primei-

ro um rumor surdo, e depois pas

soa-precipitados na visinha sala.

-Até que emñm!

O ofiicio está. na mão de anleix,

que hesita em abril-0. Fecha. os

olhos e enxuga a fronte; mas por

um esforço de vontade, toma ani-

mo, quebrando bruscamente ola-

cre.

-Victorial Victoria!

Esta palavra escapou de seus la-

bios, e é a primeira que se lê logo

em cima no ofñcio, escripta em se-

guida ao terminar do combate.

“O nosso corpo composto de qua-

trocentos homens salte de Madras-

ta, ganha. a planície e fórma em

ordem de batalha, mascarando as

duas boccas de fogo. Mal nos pô-

mos em marcha, a cavallaria do

nababo intenta dor uma. carga, e o

enorme esquadrão mave-se, rompe

como uma torrente, como um ava-

lanche contra nós. No momento

 

l em que nos deve esmagar, fazemos

' um movimento brusco de meia con-

versão para a direita e para a- es-

querda, deixando livres as duas

boccas de fogo que entram em acção

logo. Dois sulcos sanguinolentos

abrem-se na columna inimiga, que

consegue reformar-se e arrancar;

não se faz esperar segunda descar-

ga; á. terceira o inimigo estaca. A

rapidez do nosso tiro causo estupe-

facção e fascina os cavalleiros do

nababo, conservando-os como alar-

raxados ao terreno sem avançaram

nem recuarem,como se esperassem

que a polvora se acabasse. A quar-

ta descarga desfez-lhes a illusâo.

Então, com grande snrpreza nossa,

os adversarios dão meia volta, e

foi um salve-se quem pudor extra-

vaganl-e que os fez parar só no

quartel-general de Marphiz-Khan.

Sem um morto, sem mesmo um

unico ferido. Regressámos a Ma-

drasta, ébrios de alegria. A 2 de

novembro de 1746.,,

(Cont-inata)

   



 

!anual dos repartições de l::-

zonda concelhios

@bhra de grande Iltllhlnde '

para todos os escrivães de

Íazemla e escrlplnrarios

'POR

ALBERTO MTM") CARMI'ATOSO

li! PDEGADO DE FAZER DA

Preço, brochado 600 réis; encaderna-

'do 800 réis. Pelo correio franco de por-

to a qnoln enviar a sua importancia em

estampilhas on vale do correio à LIVRA-

RlA POPULAR PORTUENSE, editora, de

.Antonio José Fernandes _44, Largo dos

Loyos, 4.3, Porto.

 

Almanacll dos Theatros

Para o anne de 1892 (3.°

publicação)

Drnado com os retratos e perfis bio»

m'aphicos das actrizes Barbara, Amelia

da Silveira. o dos actores Mattos (do

Brazil) e Dias.. Contendo, além d'ontras,

as mais fostejadns coplas da peça phon-

tas'tica «O Reino dos Homens» e da ope-

ra comica «O burro do sr. Alcaide», e a

brilhante canção do aAssolrion; monolo-

gos, poesias e varias producções humo-

risticas, satyricas, etc., otc. Dirigido

por F. A. de Mattos.

Preco, 100 réis. Pelo correio, llO réis.

Remette-se a quem enviar a sua impor-

de

EMUtSAo

soon
FIGADO DE BAÚALHAO

DO'.

liypophospliltos do Cal o Sodt.

E' tão qgradanl ao patadar como o tofu.

Pocus todos n virtude¡ do Oleo Simpla

doricldodOMMO Mahmoud.-

Bypaphotphitoo. “ '

Ouro o Phthlolo¡

euro n Anemia, . 1

Ouro o Dobllldodo om Coral.

euro n Romania.

Ouro o Rtuumnlomo.gs

euro a Too-o o 3.130.,

Ouro o Raohltlomo do¡ manuela.

B »caindo pelo¡ medicos. 6 de cheiro o

labor agradavel. do facil diga-tio, o o Inp-

poth ol «tomou moi¡«um

1.¡ Guun. Voam. u u. l"

Sun. Soon t Bovnn. N“ You: J ' O

Dedicado Io mudo. mam-nto dos oder-idade¡

s: 'num tenhotuo opponnnidnde nos d-cito na::

procura om n u prepara n

quod o do hum. 53:1." 6 n hu pânian

o meu¡ von¡ tenho obtido llo bmmultado¡ como

ca- o uislo do Scott. Por uno tlo brilhant-

Íolkho o s. Sn. o tambem o achada ul lol¡ hoje

..n Emulslo um uma poderoso pm ¡uthm-

u¡ o !tchan-l nn uno-ça dobiluhdo un (cal, o

.No.MMOI !lo frequento¡ nut- lia. -

Dl. !numca n¡ Ama guru, I

Mídia do Surdo do pen..

31mm o¡ Con. a do Abril. aih.,

sons. Sem k Bow". NOVA Your.

um Snitz-Ofereço o VI. Sn. ninho¡m

lnçln do mn labido reunir-m nun oito o¡ vn-

tag-s de ur hodoro, agradavel oo paladar. o ¡lo-nun

0- ¡eu! residindo¡ vinculando.. por.

 

tuncia à administração da emproza «O

Recreio», rua da Barroca, 109, Lisboa, |

ou a qualquer livraria e mais lojas do i

costume. I

&ubrmeute nn cromçu, :lo maravilha-al. q

Com nto nocivo rabo muitogun do .

Sou d-Vu.Sn.s.S.Q,B. 11.131.. .An-nom

1¡

L.“I'Idl Ill. bato¡oodro¡arloo.

LICOR DEPURATIVO VEGETAL

 

MEDICO QUINTELLA

Premiado na exposição industrial do Palacio de Crystal do Porte de 1887

c universal de Part: de 1889 com os diplomas de menção ¡ton-rosa

ESTE notavel depurativo do sangue, já tão conhecido em todo e paiz en-

contra-so em Aveiro, na Drogaria e Pharmacia Central de FRANCISCO DAYLUZ

à, F'll.llt). Dri-sc gratis um folheto, em todos os depositos, onde se prova. pelas

experiencias feitas nos hospitaes e recolhimentos particulares, que é iufullivel

em todas as manifestações rheumaticas. Sypbiliticas, escrophulosas e de pelle,

como tumores, ulceras, dórcs rheumaticas, osteocapas nevralgicas, lilcnorrha-

gias. cancros syphiliticos, intiammaçües visceracs de olhos, nariz, ouvidos, gar-

ganta, intostinos, etc., e nas doencas determinadas por saturação nwrcuria.

 

PILULAS PURGATIVAS VEGETAES DO MEDICO QUINTELLA

Estas magníficas Pílulas são não só destinadas a auxiliar o Licor Depura-

tivo Vegetal, mas constituem tambem um purgante suave e excellente contra as

prisões do ventre, aliecções hemorrhoidarias, padecimentos do ligado e difticeis

digestões, etc-Caixa de 30 pílulas, 500 réis.

Deposito em Avelro-llrogarla o Pharmacla Central

de Franclsco da Luz ú Filho.

 

Curso de Grammatica Portugqu

POR

ABILIO DAVID z FERNANDO MENDES;

PROFESSORES DE ENSINO LIVRE

Com uma carta-pretaclo do Sr. nr. João DE DEUS

Obra redigida. em harmonia com os programmas dos cheua

e dos candidatos ao magistorio

elementar e Complementar nas Escolas Normaes

Preço: - Cartonado, 500 réis; brochado, 400 réis-A' venda na

administração do POVO DE AVEIRU.

Joaquim José do Pinho

ALPAYATE E MERCADOR

üÊQOê @Va &Qkññhk

FILIAI. nn AVEIRO: -llna de Anselmo Braamcamp

(anllga rna da Castell-a)

 

GRANDE deposito de fazendas nacionaes e estrangeiras. Tem

sempre grande sortido em todas as estações, tanto para obra de

medida como para vanda a retalho. Chailes pretos e de côr. Guar-

da-chuvas de seda e merino. Miudezas proprias d*esta qualidade de

estabelecimento. Grande sortido de chapéus de feltro para homem,

das principaes casas do Porto; recebe encommendas dos mesmos.

Gravatas para homem. Grande sortimento de fato feito, sendo o seu

maior movimento em medida.

Na filial ha grande variedade de papel para fot'far saias e de ou-

tros artigos. ›

Todos os freguezes são bem servidos, pois todas as fazendas

são devidamente molhadas, e só receberão as suas encommendas

quando estejam á sua vontade.

Toda a obra feita sem medida é molhada e os seus preços mui-

to resumidos, para assim poder obter grande numero de freguezes.

Especialidade em gabões.

Todos os pedidos podem ser dirigidos tanto para Arcos de Ana-

dia como para Aveiro.

0 POVO DE ATlàlll”

 

UMM““

SERRALHERIA

Rua do AI/'cna (lado sul]

A \'IEI ll0

MANUEL PER“Em A pre-

vine os seus amigos e fre-

gnczes que terminou com a

sociedade que tinha com o

seu exarado Quaresma e

r-Ontinúa com a sun nova of~

ficina, defronte da antiga,

Onde executa com a maxima

perfeição toda a qualidade

d'uliru concernente á sua ar-

te, ines como: fogões. cn-

l'ros, gradeamantos, portões,

camas de todos os foitios,

lavatorios, etc.. etc., garan-

tindo a modicidade de pre-

ços e promptidão.

l I

t3 VIIITIMIS III LUUIIUIIII
POR

\'micr do lionlcpio

Auctor dos romances: «As doidas em

Paris», «Mysterios de uma Herança»,

«O Fi::ch n.° 13.), «A Mulher do Sri-

tímbancoo, «Crimes de uma Associa-

ção Secreta». «As Mulheres dc Bron-

ze», «Os Milhões do Criminosm,

«Dramas do Casamento», e outros.

Versão de Julio de Magalhães

Condições da assignatnra - Chrome,

10 réis; gravura. 10 réis; folhas de 8 pa-

ginas, 10 reis. Saliirá em cadernetas se-

manaes de 4 rolhas e uma estampa, ao

preço do 50 réis, pagos no acto da en-

trega.--Por assignatura, cado volume

brochado, 450 réis.

Brinde a cada assignaute no fim da

obra 2-1'ista geral da Avenida do Liber-

dade (-2.a edição consideravelmente au-

çzmentada). Os srs. assignanles que já

tiverem este brinde poderão, de entre

os brindes anteriores, escolher de pre-

ferencia um album, ou outra qualquer

vista.

Assigna-so nas livrarias.

Editores Belem Sc 0.', rua do Mare-

chal Saldanha, *Ati-Lisboa.

É

Lc¡ do recrutamento

Approvarla por carta de ici de 12 de se-

tembro de '1887. Seguido das altera~

ções decretadas em 23 do Julho de

1891.

 

Preço, 40 rolo

Pelo correio franco de porte a quero

enviar a sua importancia em estampi-

lhas ou vale do correio á livraria Çruz

Coutinho, editora, rua dos Caldeiren'os,

18 e ?fl-Porto.

:Novo Diccionario Universal

l'orlugncz

Linguistico, scientifico, bio-

graphico, historico, bibliographi-

co, geographico, mythologico, etc.

Comp“ado por Francisco

de Almelda

Condições da assignalura: - O

Novo Diccionario Universal Por-

tngnez contém 2:424 paginas,

vididas por dois volumes. A dis-

tribuição será feita em entregas

de 96 paginas, tres vezes em ca~

da Inez.

Podemos garantir a regulari-

dade da publicação, visto a obra

estar com pleta, toda estereotypa-

da e muitas folhas já impressas.

Os srs. assignantes não correm

pois o perigo de ficarem com

uma obra incompleta, como tan-

tas vezes acontece.

'Im Lisboa e Porto a distribui-

ção é feita em domicilio. Nasda-

mais terras do reino a expedição

faz-se pelo correio, recebendo-se

antecipadamente o importe de

qualquer numero de entregas.

Preço de cada entrega, '120

réis. Fechada a assignatura, o

preço será augmentado com mais

20 p. c. _ _ _

Toda a correspondencm diri-

gida aos editores e proprietarios

Tavares d: Irmão, largo de Ca-

mões. 5 e 6-Lisboa.

_-
_-
-_

IS ELEPIIANI'BS
POR

Frederico A. Pereira

Consul de Portugal em Siam

Livro illustrado o interessantissimo,

constituindo uma bella leitura para

creanças e para adultos. _ _ .

A educação, costumes. intelligencia e

aptidões do elephante são da mais alta

bia

”3:35:53, ?DO réis-Livraria _Portuense,

editora. «Em todas as livrarias.

 

P.
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_em

ARMAZEM DE DROGAS

Joaquim M. P. F2 I cair)

42, B_ N- DO .ALMADA, 4.4,

::as 3035'.

Artigos para fabricar; de lnnificios, cortnmes, louças e outros

Importação dll-cola

vive

.LIVHÂRÂ ÂEÂIIEIVIIBII
DE

l

JOAQUIM FONTES PEREIRA DE MELLO

à PRAÇA DO COMMEHClU-AI'EIRO

  

»L/

C 4

 

Grande sortimento de livros para lyceus e esco-

las primarlas. Correspondcncia regular com as prin-

CIpaes livrarias estrangeiras. Albuns para desenho,

poema e retratos. Variado collccçào de papeis com-

muns e de pliantasia. Novidades littorarias e scienti-

ficas. Romances e tlieatro. Centro de encadernações

e brocliuras. Objectos do escriptorio e desenho. Tin-

tas d'oleo e ngnarclla, pinccis, papel tela, Vegetal, con-

tinuo e marion. Bonitos estojos de. desenho. Uleogra-

pllias, chromos, estampas mn relevo, pinturas a oleo,

em tela, e madeira. Completo sortido de perfumarias,

objectos de toilette, cartonugens para bordados, bilhe-

tes de felicitações, objectos de port-eliana, cutila-

ria, etc.

Assignatura permanente de todas as publicações

portuguezns, e centro de assignuturas de todos os jor-

naes portuguezes, francezes e liespanhoes.

Encarrega-se du impressão de bilhetes, facturas

e memorandnns. °

Descontos vantajosos aos revendedores de li-

vros.

 

TABACARIA

DE

(Joaquim geniais @Heim De CILIocIIo

PRAÇA DO COMMERCII)-AVEIRO

 

Grande fornecimento de tabacos e variada esco-

lha de marcas tanto nacionaes como estrangeiras.

Collecção completa de cignrreiras, fosforciras, bolsas

para tabaco, carteiras e billietciras.

    

WDM

Wim' esses

As que teem obtido os primeiros

premios em todos as exposições

 

.A. 500 REIS SEMANAES

 

CUIDADO COM AS IMITAÇÕESI

IEIIIIPÁNHIA IABHIL SINBER

AVEIRO-75, RUA DE JOSÉ ESTEVAO, 79-11 VEIRO

E em todas as capitacs dos dlstrlclos

  

EDITOR-FAUSTINO ALVES '_

Typ. do (Povo de Aveirm-R. do Espirito Santo, 71  


