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..aveiro

Circumstancias extraordinarias

teem impedido o nosso estimado

correspondente de Lisboa de nos

enviar as suas cartas do costume.

Um commum amigo, porém, para

supprir até certo ponto essa falta

envia-nos a seguinte carta que

nos apressarst a publicar.

  

Carta de Lisboa

Meu amigo-Na impossibilida-

de do seu antigo correspondente,

mas de accordo com o seu modo

de pensar, deixe-me dizer-lhe qua-

tro palavras sobre o que vae oc-

correndo n'esta capital'.

O facto. que maiores réclames

teve em volta de si nos ultimos

dias, foi o decantado discurso

parlamentar de Gomes da Silva.

Todos, monarchicos e republica-

nos, lhe teceram altos e '-.aloro-

sos elogios. Faltava anota discor-

dante e essa será dada. como

sempre, pelo Povo de Aveiro, em-

bora lhe falte a vibração do seu

antigo correspondente.

Nada mais banal, meu amigo,

do que o tal discurso. Creia que

r .não ha n'isto exageroalgnm; bas-

.- 'ta ler com reflexão, por entre to-

dos os elogios, o extracto publi-

cado no Seculo e na Vanguarda.

para que qualquer, de mediana

intelligencia, se convença illesta

verdade, verdade para o grande

publico, para os despreoccupa-

dos, para os que vivem longe

d'aqui. porque em Lisboa foi ella

reconhecida desde o primeiro mo-

mento. A's oito horas da noite

todos diziam na redacção da Van-

guarda que o discurso tinha sido

um desastre; ás oito horas da ma-

nhã a mesma Vanguarda apresen-

tava aos seus leitores esse dis-

curso como um monumento. Eter-

na hypocrisia e montira d'estes

bandidos da politica, que, em

Portugal, são os mesmos em to-

dos os partidos!

Para se vêr o desastre d'esse

discurso, basta declarar-se a res-

«posta de João Franco, o qual achou

tão correcto e tão menor-chico o

que Gomes da Silva disse, que se

mostrou arrependido de ter ex-

ulsado Salmeronl «Se eu sou-

esse que, os republicanos eram

tão bons e tão mansos, que as

suas intenções em Badajoz eram

tão puras, nunca eu teria expul-

sado Salmeronm Tal foi a syn-

these exacta do discurso do mi-

nistro do reino. E isto basta para

aquilatar do valor politico do Go-

-mes da Silva e dos republicanos

que o elogiam.

O proprio sr. Ed uardo de Abreu,

que, aliás, fizsra um discurso mo-

numental, de verdadeiro parla-

mentar e homem de estudo, dias

antes, póz a questão desastrada-

mente. All¡ o que havia a discu-

tir, sem calinadas de rhetoriCa,

era a legalidade ou a illegalidade

do procedimento do governo. Tem

o ministro do reino, o grande cs-

tadista. como lhe chamou o gran-

de orador Gomes da Silva, o di-

reito, segundo João Franco afiir-

ma pomposamente, de expulsar

qualquer estrangeiro do paiz sem

dar satisfações d'esse acto? Não

tem. Acima das bravatas do ho-

mem do Alcaide, o grande esta-

dista, estão os principios. Ora os

principios estabelecidos, respeita-

dos e açatados em toda a parte,

são os da emigração sem peias e

os de livre transito para os es-

trangeiros. O direito internacional,

quando não haja leis especiaes

para os estrangeiros, só permitte

que os governos expulsem os

mendigos, os que estão pronun-

ciados e os que attentem contra

a segurança do estado. Em Por-

tugal não ha essas leis especiaes

e, portanto, são os principios ge-

raes do direito internacional que

regulam a questão. Pergunta-se:

O sr. Salmeron é um mendigo?

Estava pronunciado no seu pair.?

Attenton contra a segurança do

estado portuguez? Não, disse-o o

proprio sr. João Franco. Logo a

illegalidade do acto do governo

foi manifesta, expulsando um ho-

mem só por receber homenagem

de duas duzias de individuos, que

nem por 'acções nem por palavras

haviam commettido o minimo at-

tentado á ordem ou aos poderes

constituídos.

Era este o ponto capital da

qUestão.

Na Hollanda, por exemplo, que

tem leis especiaes contra os es-

trangeiros, todo o individuo ex-

pulso pelo governo, tem o direito

(le recorrer para o Supremo Tri-

bunal. Gomes da Silva, que é um

chato, pode .ignorar isto; o sr.

Eduardo de Abreu, qne'e um hn-

mem de talento e de estudo, é

que não podia nem devia igno-

ral-o. Não se tratava simplesmen-

te da má creação da policia e das

ridículas bravatas de força do

ministro do reino. Tratava-se de

uma manifesta arbitrariedade, de

um verdadeiro ultrage aos prin-

cipios acatados por todos os po-

vos cultos. Tirar a questão d'este

terreno, foi tirar-lhe toda a impor-

tancia e valor.

Gomes da Silva estudou um

mez o discurso ao espelho. Tres

ápartes vigorosos teriam feito ca-

hir das bancadas aquelle boneco

de papelão, balôfo no corpo como

na idea. Ainda assim, apesar do

estudo aturado do discurso, pro-

feriu calinadas de primeira or-

dem. Chamou grande estadista ao

.loão Franco, como já vimos; con-

fessou que o seu discurso era

ministerialissimo; declarou que

gostava muito mais de ouvir o

hymno da Carta do que a Marse-

lhesa; vomitou arrancos de rhe-

toricu sedica sobre o Tejo e Ca-

mões, e-esta vale por todas-

comparou Salmeron e Elias Gar-

cia a Christo no Horto. Quem lhe

abatera com um horto rijo tantos

impetos de asneiral

Quanto aos elogios dos papeis

republicanos ha n'elles dois pon-

tos qual mais curioso. O primeiro

é o fervor, o entrain, a quasi al-

lucinação dos elogios. Dir-se-liia

que Gomes da Silva estava morto

e que era preciso faZel-o rcsusci-

tar com tantos repeniques. E, na

verdade. o objectivo do Seculo é

impor Gomes da Silva, cuja can-

didatura se diz muito tremida,

aos votos republicanos no proxi-

mo congresso. Nunca ninguem,

nem Rodrigues de Freitas, nem

Manuel de Arriaga, nem Eduardo

de Abreu recebeu do Seculo a

apotlieose que foi feita agora a

Gomes da Silva. U que vale é que

tudo que é de mais não presta.

« A segunda curiosidade está na

toleima dos proprios elogios. As-

sim, toda a gente sabe que a po-

litica de José Elias Garcia foi

4““” Quinta-leiral de
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sempre um dessa-'b para a de-

mocracia. Podia far; servido os

interesses morrer 'le '98, como ser-

viu; á causa mkv! 'na prejudi-

cou-a semp¡ "Hs- feml eil-a ahi

n'esse partido , i'"'welle creou,

exauctorado;'de' ' casado, vilipen-

diado, alvo da dos_ governos

e do desdem #entaum cheio de

interesses illicltos, de hypocri-

sias, de ambições mesquinhas,

sobrepondo sempre aos interes-

ses da nação os interesses parti-

darios, tal e qual como o bando-

leirismo da monarchia. Eis a obra

gloriosa de José Elias, esse que,

na opinião do Seculo, dá brilhan-

tismo e gloria ao discípulo amado,

o famoso Gomes da Silval

EIejam-n'o, sim, elejam-n'o

membro do directorio para aca-

barem de entregar o partido re-

publicano atado de pés e mãos a

monarchia. Tem sido essa a obra

premeditada e preparada ha mui-

to tempo por esta. Sabios repu-

blicunos, Catões da patria portu-

gueza commettei mais essa trai-

ção para com os janisaros de el-

rei nosso senhor! Fazai mais uma

vez a vontade á monarchia.

Isto por um lado. Por outro |a-.

do sabe todo o mundo que a ca-

mara municipal de Lisboa é, des-

de José Elias, a verdadeira grilhe-

ta dos republicanos portuguezes.

Alli teem elles demonstrado, com

as suas minorias de vereadores,

*todas falta de independencia, de

energia e zelo na defeza dos inte-

resses dos eleitores. Alli teem

elles demonstrado, com o predo-

minio de alguns de seus mem-

bros, toda a sua incapacidade ad-

ministrativa. Alli teem elles de-

monstrado, com as centenas de

empregos distribuidos aos seus

amigos, que a fome d'esta mati-

lha não é menos devorante nem

terrivel do que a fome da matilha

monarchica. Pois agora, agora

que o Povo de Aveiro tem revela-

do as ultimas podridões d*aque|-

le covil do Largo do Pelourinho,

é que o Seculo apresenta como

um dos maiores titulos de gloria

de Gomes da Silva a supremacia

absoluta que este eXerce na ge-

rencia municipal.

Imbecisl Tanto querem escon-

der os pés de barro do idolo,

que lh'os deixam' completamente

á mostra!

Adeus, meu amigo. Os seus

leitores são capazes de dizer que

:e não é oliãeu antigo correspon-

ente que ser““ 4* ~ eréo

diabo por elle.'~"&àü?'.l?ã'.”l\las

ou sim ou não, diga-'me se gos ta

para meu governo.

Se gostar, teráímaiszlenha para_

qr.

o numero immediato., '

,Al '

CEIII'l'llllltl. ;ng 'mm
Parece qdo está já completa-

mente assente o plano da obra a

fazer para alargamento do cemi-

terio de Arada.

Conhecidas i as pessimas con-

dições em que se encontra aquel-

le recinto funebre, torna-se indis-

pensavel que essa obra seja feita

sem delongas.

v-_-_-.-__

Ainda o crime Padre Ilan

Em sua sessão de 26 do mez

ñnrlo, o Tribunal da Relação do

Porto julgou a appellação crime

interposta pelo ministerio publi-

co contra José Antunes (.Iorreia

Junior o «Serrano» e José Simões

Maio.

Eis a decisão do tribunal:

Condemuado o primeiro iéo, o

  

N.° 785

m

Preço das publicações

ANNUNCIOS, cada linha., 20 réis; repetições, 10 réis. - Com-

municados e réclames, cada linha., 30 réiI.-Annuneios perme-

aSerrano», em 8 annos de prisão

maior Cellular seguida de degre-

do por 20 annos em Africa de 1.“

classe com prisão no degredo por

1 anno e na alternativa em 28 au-

nos em possessão de '1.' classe

com 9 annos de prisão no logar

do degredo; e o segundo réo

(Maio) em 6 mezes de prisão cor-

reccional, levando-se-lhe em con-

ta a prisão já soñ'rida.

_MNMVULVW

Francisco llomem Clll'ÍSlO

Alguns jornaes de Lisboa e Por-

to teem publicado noticias alar-

mantes sobre o estado de saude

d'este nosso presado amigo. Para

tranquillisar aquelles que o esti-

mam, que ainda são bastantes,

diremos que taes noticias já não

teem, felizmente, razão de ser.

E' certo que o sr. tenente Homem

Christo correu gravo risco e que

teria sido, talvez, inevitavel uma

catastmphe se a operação se de-

morasse mais alguns dias. Esta,

porém, fez-se a tempo, foi coroa-

da do melhor exito devido a pe-

rícia dos operadores e a organisa-

ção robusta do nosso amigo rea-

giu de tal fórma que o restabele-

cimento se tem feito rapidamen-

te. Já se levanta da Cama ha mui-

tos dias, já teve alta dos medicos

e já hoje mesmo deveria ter dado

um longo passeio fóra de casa.

. .Tudo isto deve ser desagrada-

vel para os que encontram em

Francisco Homem Christo um in-

fatigavel inimigo, que não dá tré-

guas nem descanço. Mas, em

compensação, deve ser tambem

muito agradavel para quantos,

como nós, o estimam deveras.

_h_

Sorteio

Na sala das sessões da camara

municipal effectua-se hoje, como

noticiàmos já, o sorteio dos man-

cebos recenseados no corrente

anno para o serviço do exercito,

armada e 2.“ reserva.

i ,W-_um_
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Agora, que já lã vae a chuva

que nos alagou, temos a enxu-

gar-nos um sol outomnal, que

restitue as vestes ao seu antigo

estado, põe em descanço os ca-

sacões, as galochas e os guarda-

chuvas, e aquece os prados, onde

brilham como chapas de prata

innnmeras pecas de agua.

Nas ruas já se não nota o fugir

apressado dos transeuntes á bus-

ca d,um abrigo, nem se veem

passar as sopeiras de cantam á

cabeça, saias quasi pelos joelhos

para mostrarem o bem torneado

de duas pernas que fazem estre-

mecer de raivosa luxuria os po-

licias que seguram as esquinas

empacotados em enormes capo-

tes -de oleado. ou o a/lautcamonto

de duas cauellas tysicas que fa-

zem murmurar os críticos e mais

parecem ossos esbrugados por

cães famintos ou banquetas de

arrebentado tambor do que per-

nas humanas com pretensões se-

ductoras.

Com a retirada da chuva, não

sei para onde, desappareceram

todos esses quadros vivos que se

viam de graça nas ruas, nas ton-

tes, nas praças, nas escadas, por

toda a parte onde o bicho sopeira

pozesse o pé.

As sopeiras são como as ras;

  

nantes, ajuste especial.-Os ara. nssignantes teen¡ o desconto de

50 p. c. em todas as publicações.

:W

umas e outras esperam pela chu-

va: as sopeiras para mostrarem

as pernas com a sollicitude de

quem expõe um genero á venda,

as rãs para melhor nadarem e

não estarem sempre afundadas

no mesmo charco. quunnto

aquellas põem escriptos na casa

para arranjarem morador, regosi-

jam-se estas com 'a amplificação

da morada. Todas se contentam,

se bem que é difiicll contentar o

mundo.

Tudo isto já lá vae. Até os po-

licias perderam o seu aspecto de

mumias embriadas. Us cães dei-

xaram de correr as ruas enchar-

cadas em agua, como gatos pin-

gados de quatro patas, cheirando

a morrinha; e a gataria da visi-

nhança, se bem que ainda este-

jamos em novembro, vae fazendo

ensaios para a proxima janeirada.

E' a sua revista do anna, repre-

sentada nos telhados, onde a ne-

ve ha de gelar as telhas e a lua

illuminar as scenes.

Pobres dos mortaes a quem a

sorte obriga a dormir ua escuri-

dão das mansardas!

Esses não se deitarão para dor-

mir, porque terão de ouvir o

miaulement diabolico da assanha-

da gataria, o reboliço medonho

d'esses senhores de mau gosto

que vão aos telhados gozar os

seus idyllios, emquanto a neve

gala as telhas, a policia passeia

a dormir e as velhas recordam

em sonhos as peripécias já Ion-

ginquas das suas luas de mel.

JI
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CASOS E COISAS

A respeito das demissões que

vem de dar-se de Caprivi e do

conde de Eulenburg, aquelle de

chanceller do imperio allemão e

este de presidente do conSelho e

ministro do- reino da Prussia, li

n'um jornal o seguinte:

“O imperador, com e ener-

gia. que o caracterísa, accei-

tou sêccamente ea demissões

dos dois irreconciliaveis che-

fes do governo.”

Sêccamente, está. claro; nem

de outro modo 'podia ser, desde

que as apressntaram a Guilherme

ll sem serem acompanhadas de

um insignificante calix da mais

reles zurrapa. Tivessem Caprivi e

Eulenburg o cuidado de as fazer

acompanhar d'uma garrafa de vi-

nho da Companhia, e de meia du-

zia de bolachas Maria, e veriam

se o imperador as acceitava sec-

camente. Molhava e tornava a

molhar, como o preto na lampa-

rina de Santo Antonio.

Depois de varias coisas acerca

da questão de Lourenço Mar-

ques, diz a Tarde:

“ Convém accreacentar, po-

rém, que o governo portu-

guez não tez near trata de

fazer convenção alguma com

a. administração dos cami-

nhos de ferro dos boers com

respeito a tarifas, etc.,,

Pois sim; mas o que devia es-

tar no animo do governo, era a

vontade de fazer... para a admi~

nistracão dos caminhos de ferro

dos boers, e para os boers,~sem

nenhum respeito pelas tarifas. As

tarifas 'deixeas ficar ao cuidado
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O POVO AVEIRO

«inn ustudautes de pá e vassoura. ;de que só o Vimaranense procu-

Ningnem mm.. .alles para aValiar raria uma calda bordeleza que o

tudo o que se faz. combatesse.

U Popular diz sobre o mesmo

assumptn:

 

mais de 505000 réis.

U imposto sobre a propriedade

deve ser annualmente repartido,

mantendo-se transitoriamente pa-

ra o primeiro anno da execução

da nova lei eaté que dirigidos os

trabalhos no sentido de um mais

exacto lançamento se possam col-

ligii' todasas convenientes infor-

mações. _

U c<_›ntinqeote é fixado na quan-

tia de 3.'107:000ç5000 réis, acresci-

do com ¡pl-128955030 réis. impor-

tancia dos addicionaes estabele-

ridos lil'dS leis de 27 de abril de

'1889. e de 30 de junho de 1881 e

con¡ ur377usps de scHo de eo-

nhecimentos, _verbas estas qne fi-

cam encontar) dos na contribui-

ção principal¡'fazendo-se a repar-

tição pelos Ati ilrictos, na propor-

cao do que" gn: ultimos annos

teem pago contribuição sum-

ptnaria. .

Este impoÓhzdeve ser de re-

partição c GPMQ!) contingente de-

ve Ser annualnimte fixado pelas

Côrtes e' I'epãiftd'õ' pelos distri-

ctos em intenção ás suas relati-

vas condições economicas de ri-

qneZa e desenvolvimento.

O sr. presidente do conselho

propõe tambem que similhaute-

mente se reparta nos districtos

pelos concelhos e nos concelhos

pelas freguezias; que nas fregue-

zias se distribuam pelos contri-

buintes, ajuutando-se para cada

um os demais impostos que pa-

gam, para que se conheça os ren-

dimentos que possuam e consi-

derando-se os mlçargos de fami-

lia que teem, a fim de que a dis-

tribuição entre todos seja quanto

possivel equitativa.

(l contingente total do proximo

anno sera equivalente ao que no

orçamento se descreve e calcula

como producto da contribuição

de renda de casas, acreSoido dos

respectivos adclicionaes (com ex-

cepção dos da lei de 26 de feve-

reiro de '1892) e do séllo dos co-

nhecimentos;earlistribuiçàod'es~

tee contingentes pelos districtos

deve fazer-se _na proporção do

que estesimigdstos juntos teem

'n'etles prod1 ido.

Contribuição de registro

Esta proposta importa uma re-

modelação, não quanto as trans-

missões por titulo oneroso, mas

quanto as de titulo gratuito.

Com excepção dos ascendentes,

dos conjuges, dos irmãos e dos

estabelecimentos de caridade, a

percentagem será de 15 p. c.

Para os ascendentes, irmãos,

etc., metade d'esta taxa.

!Jaci-ma de juros

E' abolido o imposto do sello

dos conhecimentos e a contribui-

ção é fixada em '13 p. c.

A decima incide sobre todos os

capitaes mutuados não inferiores

a 30 p. o.

   

   

  

   

   

   

   
   

   

           

   

   

    

   

 

  

   

 

   

   

   

  

“. .. não deve comtudo o

governo deixar de cautelo-

samente estudar o que con-

vém fazer...,l

A ponte de ltsguclra

A Companhia Real dos (lami-

nhos de Ferro submetteu á ap-

provaçãn do governo o projecto

de substituição da ponte de lis-

gueira, entre Estarreja e Aveiro.

+.

llospltal (lc Aveiro

Eis o movimento do hospital

da Miseriuordia desta cidade du~

rante o Inez (le outubro findo:

Existiam no 4.° do mez, 16 Im-

meus e 21 mulheres; total, 37.

lL'ntrnrain durante o mez, 'l'l ho-

mens e 3 mulheres; total, M. Sa-

Iiiram enredos e melhorados. '16

homens e 3 mulheres; total, '19.

Falleceu '1 homem. Ficaram exis-

tindo no fim do 'mez, '10 hon'iens

e 21 n'inlheres; total, 3'1 doentes.

__-._-_-_.

Arthur Paes

Este nosso amigo mudou hon-

tem o seu estabelecimento da rua

do Espirito Santo para a rua Di-

reita n.°" 107 a '109.

Installado agora n'uma ampla

casa, a fim de melhor satisfazer

a sua numerosa freguezia, o esta-

belecimento do nosso amigo acha-

se sortido 'de tudo o que diz res-

peito a mercearia e confeitaria, e

bem assim tem um grande depo-

sito de papeis de todas as quali-

dades e todos os demais obje-

ctos proprios para escriptorio e

repartições publicas.

____.__

Permuta de logarcs

Antonio Joaquim Gloria, guar-

da-fios auxiliar rio cantão de An-

peja, e Manuel Faustino, guarda-

iios auxiliar do cantào de Vagos,

anetorisados a permutar os res-

pectivos logares. ,

_m_

Propostas de fazenda

O funebre sr. _Hintz_e_._y.Ijibeioo,._

presidente do conselho de minis-

tros, apresentou na segunda-feira

á camara dos deputados as suas

propostas de fazenda, precedidas

d'un) longo relatorio.

As propostas são oito, e todas

de ordem tributaria. Os jornaes

publicam 0 resumo d'essas pro-

postas, que passamos a trans-

crever.

Contribuição predial

A primeira proposta e a refe-

renle á contribuição predial.

O sr. presidente do c0nse|ho

propõe que, para correctivo de

matrizes e melhor aVeriguação do

i'endimento collectavel, se recor-

ra às proprias informações dos

contribuintes que possuam ou

cultivem propriedades cujo ren-

   

   

        

   

 

   

   

  

        

   

   

    

   

    

  

  

    

  

    

   

   

  

  

_ E realmente assim deve ser,

tendo sempre em vista o modo

como o ha de fazer. para que não

fique cheirando mal. Demais, co-

mo o mesmo jornal diz,

“não é assnmpto que o go-

'verno possa reservar para a

ultima hora,,

  

   

   

 

sim, porque. então sujeita-se a

não ter tempo de fazer onde de-

ve fazer...

. , t Q

Lançando osiolhos para o Pro-

gressista, jornal de Braga, li ao

acaso no artigo de fundo o se-

guinte:

“Nós comprehendemos o

quanto isto lhe dará. de cui-

dados, e até o terá affiigido.

E tem razão, que nós da-

mos-lhü¡ toda.,,

Dal-a toda é generosidade evan-

gelica. Para outra vez o que é que

ha de fazer? Certamente leval-a

com beata resignaçâode frade ar-

rependido.

_xí-

Do Vintaranense:

“Quem nasceu portuguez,

e como de tal eo orgulha,

como ha. de vêr a. vergonha,

o. onpressão, em que estamos,

sem que o sangue lhe bor-

bulhe queimante nas faces,

sem que a alma. lhe afiiua á.

hoc-ca, etc.,

E? a tal historia da troca do

senso por alguns momentos de

inspiração imbecil; Esta gentinha

não verá que, se a alma afiluisse

á bocca, correria 0 _risco irreme-

diavel de ser lançada fóra envolta

em algum escarro?

Quantas almas' se perderiam,

que não valeria .a pena achar, e

como augmentaria o numero de

desalmadosl

Quer este I'iresmo jornal que_se

regenere a patria incitando o pro-

grosso da- industria. Não temos

nós uma nobreza assaz reSpeita-

vel n'este ran'io da actividade hu-

mana?

Incitar o progresso da indus-

tria, não', oppór peias sobre peias

a esse progresso, sim; então res-

taurar-se-hia a patria.

Se o mildiu ator-.asse taes nobres

como ataca a vinha, estou certo

   

de' desertor... Não sei o que elle

me respondeu... Ella estava aga-

chnda. junto (Polio e elle arrasta-

va-o para. I. porta, &citando-me olha-

res cheios de_' toner e odio... Com-

prohond¡ ,o 'n..dv'ha'via acabado;

que, se o? dose'purti'r. elle nun-

ca mais voltaria.; vi ñnnlmente que

«tem no -. maior' crime

que. peitoan um rei... Era.

preciso, em: .. ' ›'o›impedir is-

to... De que madonna.. Coeualmen-

te achava-;14159111113 arma... Dispa-

rei à sorte: estavam muito enlace-

dos para que eu podesse escolher...

Foi elle que cahiu... Depois sahi...

Abandono¡ aos beijos d'aquellu mu-

lher o cadaver .do 'principe herdei-

ro... Tauchnitz esperava-me á. es-

quina do parque. Entrei para. a

carruagem e ázu dez horas chegava

a Loewenbruun. Fui-me arranjar

para que ignorassem a minha au-

sencia e para que as minhas uiae

me snppozeseem recolhida no quar-

to... E agora, real senhor, dê-me a

sua sentença.

Dizendo isto, ajoelhou-ee. O rei

fez-lhe signal para se erguer.

via mais alguma coisa... Todavia

não queria. descer á espionagem...

Um dia, um desconhecido-_um

emissarío de Otto certamente-

trouxe-me um bilhete anonymo que

me denunciava aentrevieta de Her-

mann e de mademoiselle de Thal-

berg e que me indicava. o meio de

chegar até junto (Pallas... Disso e

Tauchnitz, um velho servo que me

merece toda a confiança, para me

esperar às oito horas da noite fóro.

do jardim com a carruagem de aer-

viço. A' esquina. do parque de Or-

sova. desci da carruagem. Segui

rente do muro por alguns minutos

até chegar junto d'ume porta que

estava fechada só na aldrava. Fui

direita ao castello... A noite estava

amena. e a porta de. varanda. entre-

aberta... Vi-oe pela. vidraca, elle e

ella, e, como o salão estava ¡ilumi-

nedo, não me viam a mim... Vi .tu-

do e tudo ouvi... Ouvi o que elle

dizia a. Hermann e o que Hermann

lhe respondia... Juro pela minha.

salvação que o que essa mulher

me roubava não era sómente o co-

ração de meu marido, era. tambem

e sua honra, e u sua corôa, e a. oo-

rôa. de meu filho... Entrei e excla-

mei: “Ahi miseravol, miseravel mu-

lher!,, A elle tratei-o de covarde e

@Qiküâühü

cair-EIS

Em 1000

XXXII

-Sim desgraçada. Porque o ama-

va, e teria vertido o meu sangue

por elle. Acompanhei-o a. meen-

brunn contra vontade d'elle... Ahl

que martyrio!... Sentia essa mulher

muito proxima. de mim... Ainda. se

ella. fôsse apenas sua. amante, tal-

vez me- houvesse resignado. Sei

qual é geralmente a. sorte das rai-

nhas, sei que é raro haver entre

elias esposas felizes e que, engana-

dus, não lhes é permittido como ás

outras mulheres o direito de eo

queixar-em á. vontade ou de se vin-

garem. E depois, tinha pedido tan-

to a Deus para me livrar do ciume!

Não, em realidade se Hermann fô-

ra apenas seu amante, _creio que,

com a. graca de Deus, teria sof'fri-

sem me queixar... Mas\equi ha-

  

  

 

   

   

   

 

   

   

      

      

   

  

 

   

  

-Senhora, acredito na sua con-

fissão e absolve-e. Foi Deus que

permittiu tudo isto. Vossa alteza.

não é culpada; porém eu son o mais

 

dimento se ache inscripto por Pessoa( dos repartições de fazenda

São remodelados os quadros

das repartições de fazenda.

Recti/icação de alcooet industriaes

Não se trata de alterar essen-

cialmente o regimen estabelecido

pela le¡ de 21 de julho do anno

findo. mas simplesmente de um'a

medida complementar que garan-

te um angmento de receita de

34920005000 réis. afóra as despe-

zas da “SCíllÍSHÇàO, que são avul-

tadas e que deixam de ficar a car-

go do thesouro.

Esta proposta estabelecs as ba-

ses para a concessão do exçlusi-

vo de rectificação do alcool pro-

duzido no paiz. garantindo-se as

fabricas a compra annual dos

phlegmas ou alcool bruto até á

equivalencia de 65:000 hectolitros

de alcool anhydro ao preço de

“136700 por hectolitro.

Tributação dos phosphoros

A proposta anotorisa de novo

a adjudicação em hasta publica

do exulusivo da fabricação. to-

mando oomo base de licitação

2600005000 réis, a que se acres-

centam mais 1020006000 réis para

cada série de 302000 grosas de cai-

xas além das 7502000 que se to-

mam por base.

O praso do exclusivo não será

superior a 30 anuos, ficando a

cargo do ajudicatario aexpropria-

cão das fabricas autuaes e a des-

peza da fiscalisação.

Revisão das pautas

A proposta é baseada nos tra-

balhos da commissão especial no-

meada por decreto de 8 de no-

vembro de '1892.8 nas tabellas

que a acompanham estão não só

expostas as modificações a intro-

duzir nas pautas actnaes, mas

tambem as suas razões justifica-

tiras.

.+.

olnclna de canteiro

Chamamos a attenção dos lei-

fores para o annuncio assim epi-

grapharlo que adeante publica-

mos. Us annunciantes são dois

artistas honestas, que bem mere-

ce a protecção publica.

+

COMMISSÃO MS PESGARIAS

Em sua ultima sessão, realisa-

da ha dias em Lisboa, a commis-

são das pescarias tomou entre

outras as seguintes resoluções:

Aconselhou que deve Ser man-

tido por meio de ñscalisação o

regimen de pesca por meio de ar-

rasto a vapor, para evitar a ruina

que este systema está causando

aos pescadores do norte.

Resolveu pl'OpÔl' ao governo a

prohibição de pesca por meio de

botirÕes na ria de Aveiro, atten-

dendo ao que sobre o assumpto

representou a anctoridade mari-

tima do norte, de accordo com a

direcção da circumscripção hy-

drauliCa.

-_

infeliz dos homens... Ai _de mim!

n'um tempo em que a maior parte

dos soberanos tantas provas dão de

fraqueza, tenho eu feito-posso di-

zel-o affoitamente-todo o meu de-

ver de rei. Tenho recalcado em

mim as affeicões naturaes e as pai-

xões egoístas. Despoeei, novo ain-

da., uma mulher a quem não amu.-

va, não' consultando na minha ee-

colha. senão o interesso do reino, e,

epezar de tudo, fui Sempre fiel á.

rainha que Deus haja. Durante cin-

coenta ánnos trabalhei sempre dez

horas por dia., e, emquanto tive

forças nunca abandonei por um

momento o meu duro encargo. Te-

nho tido o desgosto de vêr os po-

vos perderem a amizade aos seus

monarchas e a de observar que

nom as minhas idéae 'nem as mi-

nhas crencas foram herdadas por

meus filhos. E eis a. razão porqüe

Deus permittiu que um d'ellee com-

mettesse o crime de Cain e que

ambos morressem no mesmo dia,

porque um era falto de virtude eo

outro falto de fé. E por isso receio

  

  

  

    

     

    

   

  
  

   

  

  

  

   

 

que a. minha morte, que está. pro~

xima, seja. não sómente o fim de

um velho rei bonacheirào, mas tam-

bem o fim d'uma raça e, quiçá., do

uma realeza... Todavia elevemoe

_1-_

ARMAZÉM

DE

JEREMIAS nos SANTOS MARQUES

Aguardentes, vinagre¡

e, azeites

Azeite fino| de Castello Branco

e outras procedencilo.

Vinagre branco o tinto, do ox-

cellentes qualidades.

Aguardentes, do qualidades em

períores. t

Larga do Espirito Santo

(Ao Chafariz)

lion¡ emprego de Twila¡

Joaquim Maria dos Reis Santo

Thyrso, na qualidade de procura-

dor de seu irmão Domingos João-

dos Reis annuncía ao publico que

ainda tem para vender 4:2 casas,

situadas todas nlesta cidade. Ha.

casas para vender desde noventa..

mil réis para. cima. Quem preten-

der adquirir alguma ou algumas

pode dirigir-se ao annunciante, nu

rua da Cadeia. n.° 13.

..4“

lllCiCLETTE

Vende-se uma de borrachas

Óczls, pollegada e meia, em bom

estado de conservação, por réis

606000.

NaENCADERNAÇÃOACADE-

MICA-ltua da Vera-Cruz, n.°' 00

e 62.

 

FUNDAS
MA MADEIRAS

marciana

TllEIlllOMETliflS

' ALGALIAS

Encontra-se uma variedade d'eac

tes artigos, bem como de especiali-

dades pharmaceuticas nacionaea o

estrangeiras, na.

Pharmacla Central de

FRANCISCO DA LUZ ó: FILHO

-A VEIRO-

c_-_-.___

FRANCISCO CllliCElllfl j

ADVOGADO

ALTO DA RUA LARGA.

AVEIRO

Passatempo

ADI VINIL-l POPULAR

 

Mais veloz do que ou ninguem.

Son linda como os anti-ellos,

Sem ser nau ando com velias.

De graça todas me tem,

Sou origem das janellus.

 

Decifração da adivinha publicada

no numero 783:_CORAÇÃO.

os nossos corações. O desespero õ

um crime. A fé e a virtude que fal-

tavam a meus filhos, sabe-o perfei-

-tumente vespa alteza. Ora. como o

meu neto está. em boas mãos é pos-

sivel ainda que o velho tronco vol-

te a roverdeoer!... Done tem-nos do-

do bastantes provas de que não

nos abandonou ainda, visto que,

Castigando-nos, entrega-non os noe-

eoa inimigos e arm-no¡ contre el-

los... Trenquillise-ee, senhora: nada.

receio... Audotia Lntanief será. oon-

demuuda e enforcado, ”nim o ee-

pero.

A princeza teve um outremooí-

mento do horror:

-O que? real senhor! Condo-

mnal-I., agora. que vosso mlgeata-

de conhece a. sua. innooenoio?

-Audotia não está. innoo'onto.

-Està da morte do principe...

Desde a. eua prisão torturava-me n.

idea do que outra. pessoa. podesse

ser condemunde por um crime quo

era só meu, o se vossa magentade

não me foroaeee ainda. ha. pouco a.

confessar a verdade, espero que

Dans me haveria de dar u coragem

precisa para me denunciar entes

do julgamento de Audotia.

(Conttnúct  



 “Martin, ajudante e collaborailor

IllllNillllllN'l'llS ll VADIÍIS

Em uma proposta que o sr. mt'

tro da justiça apreSentou ha dias

ás Côrtes, acerca dos reinciden-

tes e vadios, estabelece-se que a

pena de prisão correccional, quan-

do tenha de ser applicada no ca-

so de reincidencia, poderá elevar-

se de dois a tres annos. No caso

de primeira e segunda reinciden-

oia será a pena de prisão maior

temporario; na terceira o maxi-

mo da pena será suocessiva e

progressivamente aggravado até

tres annos. HaVendo multa, cor-

responderá esta ao tempo da du-

ração da pena correccional no seu

aggravanieuto necessario.

A primeira reincidencia no cri-

me de furto Será punida com as

penas de prisão correccional de

ti meZes a 'l anno, de 'l a 2 annos

o /i mezes de multa, de 3 annos

e 9 mezes de multa com a prisão

cellular até ?i annos ou degredo

correspondente, conforme os dif-

ferentes casos do artigo 421? do

Codigo Penal.

Dispõe a proposta de lei que

aquelle que mandar ou conseuttr

que uma pessoa menor de Mn an-

uos, que esteja sob a sua auctO-

lidade paterna! ou tutelar, ou

contiada ásua educação, direcção,

guarda ou Vigilancia. se de á men-

dicidade, ou que outra pessoa a

Contrate ou tome a seu serviço

para o eli'eito de mendigar, incor-

rerá na pena de prisão curreccio-

nal até 6 mezes e multa corres-

pondente.

Na mesma pena incorrem os

que empregarem na mendicidade

agentes seus, ainda que seja sob

a simulação de Venda de artigos

de cominercio, bilhetes ou cau-

telas da loteria, ou prestação de

outros serviços.

Serão punidos os que forem

convencidos de viverem exolusi-

va-meute a expensas de mulheres

prostituidas. _

w_-

'l'llllIUNA l.

Na Segunda-feira foi julgado em

policia correccional, no tribunal

judicial d'esta comarca:

Firmino Cravo, casado, traba-

lhador, do logar de Eixo, accusa-

do de ter otiwndirlo, por meio de

palavras, o revarendo João Luiz

Ferreira. do mesmo logar. Auctor

o iniii:›-í.»=-'io publico.

Comic-.lunale na pena de 30 dias

de prisão e nas custas e sellos

do processo.

Defensor. dr. Correia da Rocha;

escrivão, Rocha. l
i
r
)
.
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A cura do garrotillio

Sabem já os leitores que o dr.

Roux, discípulo querido de Pas-

teur, descobriu a vaccina anti-

diphterica para a cura do garroti-

lho, a terriVel doença que ataca

as creauças. Por essa motivo rei-

na actualmente grande animação

e movimento no Instituto Pasteur,

um dos estabelecimentos scienti-

ficos de Pariz que está prestando

os maiores serviços a humani-

dade. ~

Ultimamente mais de 300 me-

dir'bsie hygienistas, tanto france-

zes 'como estrangeiros, din-¡giram-

sc áruelle estabelecimento uns

our-'demanda da vaccina anti-

diphterica. outros com o fim de

escutar' dos labios do dr. Louis

dOJdl'; Roux, uma notavel conte-

renciu'sobrc o novo descobrimen-

to'do discipulo predilecto de Pas-

teur. ' w

Segundo o conferente, a diphte-

¡iu-,osso terrivel doença que tan.

 

  

            

    

  

    

    

  

       

   

   

   

    

  

     

    

   

  

to horror cansa ás mães de fami-

lia, por ser quasi sempre funes-

ta, pode ser debellada pela vac-

cina do dr. Roux. Historiou a or¡-

g'em dos primeiros trabalhos so-

bre a vaccina, indicando os no-

mes dos que contribuiram para

tão importante descobrimento.

Em primeiro logar os allemães

Klébs e Loeftler que em 1884 des-

cobriram e isolaram o bacillo da

diphteria e praticarqu inocula-

cões com os microbios attenua-

dos. Em segundo logar Vem Roux

e Versin, que em 1888 descobri-

rem a toxina diphterica, isto é,

a secreção produzida pelo ba-

cillo.

Um medico allemão foi o pri-

meiro que tornou immune ao pv i'

oipio os porquinhos da Indl

mais tarde outros animaes no

cabras, vaccas e cavallos. Resta

va tornar o homem immune. mas

isto apresantava as suas difficul-

dndes, porque o emprego da to-

xina attenuada offereoia certos

perigos, pois era muito difiir'il

conveniente. Por

plo, caliiam, depois de tomadas

immnnes. em um estado de pros-

tração e debilidade extremas. Em

virtude d'isto o descobrimento da

toxina diphterica pelos drs. Roux

e \iersin ficava infecuudo.

Em 1800. Behriug, um dos re-

presenlantes mais eminentes da

sciencia bacteriologica ua Atlema-

nha, descobriu o coutraveneno

do Crup, como tinha já descober-

to o contraveno do tetano pelo

mesmo processo. Ohservou que

as iujecções graduados de toxina

dão logar no soro do sangue dos

animaes a uma antoxina, isto é,

a um producto da reacção das

celulas do organismo coritra ato-

xina. De experiencia em eXperien-

cia chegou à conclusão que a an-

toxína era a causa da irnmunida-

de: mas na sua applicação ao ho-

mem não chegou aos resultados

que o dr. Roux conseguiu nos

hospitaes de Pariz, fazendo d'es-

te modo uma l'BVUlUÇãO comple-

ta no tratamento da diphteria.

Tal foi em resumo a conferen-

cia do dr. Louis Martin.

lt¡

0 director do Instituto Bacte-

reologico de Lisboa, sr. dr. Pes-

tana, logo que teve conhecimen-

to dos resultados maravilhosos

colhidos pelo dr. Roux, pediu ao

ministro do reino para iustallar

junto d'aquelle estabelecimento

um serviço de tratamento de

diphteria pelo serum, tendo-se já

iniciado os trabalhos n'esse sen-

tido.

-0 Diario de Notícias, de Lis-

boa, abriu uma subscripção para

Se installarem hospitaes especiaes

em diversos pontos do paiz, com

o [im de curar as creanças ata-

cadas pelo garrotilho.

___*_*

Antonio Abbade

Falleceu na segunda-feira es-

te couhecido pescador aveirense,

que foi um verdadeiro lobo do

mar.

Antonio dos Reis Abbade não

poucas vezes sacrificou a propria

vida, com o maior desinteresse e

abgnegação, para salvar a do seu

similhante.

Matou-o uma pneumonia, aos

72 annos de idade.

Que descance em paz.

_
h

'l'empo

Ao ultimo temporal succedeu-

se o bom tempo.

Desde domingo que teem esta-

do uns dias formosissimos, bri-

lhando um sol claro e acaricia-

dor.

A atmosphera é que desceu um

pouco, sentindo-se as manhãs e

as noites bastante esperas.

__..__

Lisboa, tt de Maio de '1886.

111.“” srs. Scott e Bowno.

Tenho empregado na minha clinica a

Emulsão de Scott, preparada pelos chi-

micos Scott e Bowne, com proveito nas

doenças em que Se recommendam os

preparados reconstituintes do sangue.

Jouquim Salgueiro de Almeida,

Bacharel formado em Medicina o Cirur-

gia. pela Universidade do Coimbra,

etc.

   

       

    

   

               

    

  

       

   

  

 

   

 

    

  

 

  

  

  

calcularexactamente a proporção

outro lado no-

tou-se que as cabras. por exem-

o povo ,nt AVEIRO

Descoberta da india

Está publicado o planoda ce-

lebração do quarto centenario da

dearoberta da India, que ha de

ter logar em julho de 1897.

Em Lisboa realisarose-hão as

seguintes demonstrações de jubi~

lo e solemnisaçâo publica:

Dia 8-«Te-Deumn, de compo-

sição portugueza. na egreja de

Santa Marta de Belem; uma re-

união e solemnidade naval. Simu-

lacro da partida de Vasco da Ga-

ma para o descobrimento; illumi-

nação e fogos de artifício nas

margens do Tejo; arraiaes e bai-

les populares nas principaes pra-

ças de Lisboa, continuando nos

dias 9 e '10.

, 'l “tt-lima romu'ia historica

' ' ' ' Â“'md'ae Santa Maria

i l ii". .adrão com-

ult 4 _ rímento da

India; _ ;.w de _Vasco da

Gama e rg ' F, z' mesmo

egreja; execucao 'up o a lírica

Consagrada ao centelldl'io.

Dia 'lo-Revista militar de tro-

pas do exercito e armada a das

escolas militares; uma sessão de

congratulação cívica dos repre-

sentantes dos grandes poderes do

Estado e das camaras municipaes,

no edificio-monumento consagra-

do á memoria dos navegadores

portuguezes; primeira representa-

ção do drama portugnez, consa-

grado ao centenario; á meia noite

grande marcha de fachos desde

Belem aoedificio-monumento con-

sagrado á memoria dos navegado-

res.

:lt Especialmente destinados a

commemorar esta celebração se-

rão creados os seguintes monu-

mentos:

Um medalhão em bronze, do

qual se fundirão 1:497 exempla-

res, numero correspondente ao

anno da expedição; uma série mo-

 

CONTRA A Dilliltllltlill

Recommendâmoa o Vinho Nu-

tritivo do Carne o o Farinha. Poi-

toral Ferruginosa, da. Pini-macia

Franco d'. Filhos, por so acharem

legalmente anotorisados.

_Nv/\Ffffifhw

ñ“. @ER

Foi no tempo em que ainda. he-

vio libras.

Um oamponez foi consultar um

advogado. Este que imaginava que

o camponez não tinha. dinheiro ps.-

ra lhe pagar, disse-lho que nâo via,

nada claro nos papeis; que o causa

era. muito confusa o intrincade. e

quo, por isso, era melhor deixar-se

da demands.

O cnmponez pegou então' em

duas libras o entregou-as ao advo-

gado, dizendo-lho:

-Ahi tem um par de oculos...

_#-

Um mendigo, entendendo a. mão:

-Meu bemfeitor, uma. esmola.

para. comprar um bocado de pão,

 

  

   

  

       

   

  

  

   

   

                        

   

   

 

   

  

  

   

         

   

Almanach .

das Familias

PARA i805

Util c necessario a todos as boas

donas dc casa

Contando um¡ grande variedade

de artigos relativos á. hygieno

das creouços o uma Variado col-

lecção do receitas o segredos fa.-

miliores da grande utilidade no

uso domestica

2.- anno do publicação

Preço 100 rolo

SUMMARIOÉ

Conselhos as mães:-O rcgimen das

amas. Quando se deve desmamar uma I

crcança. A3 lavagens das creanças. Co-

mo se devem deitar as creanças. A re-

vaccinação. l.

Gastronomia-_A maneira. da preparar “

uma, grande variedade do artigos do co-

zinha, doces e licores.

Medicina familiarz--Rapida resenha

do algumas receitas mais indispensa-

or no tenho tanto sêde... ue ain- "i5 ° q““ 5° P°d°m applicar 39"! ,° nu'
p q q xilio de medico o de grande utilidadedo nao se¡ onde hei de ir dormir. lem sem_

_%- l Segredos do toucadorc~Diversas re-

B , d. Í u indivíduo no g ceitas hygienicas, concernentes á ma-
- ravo. iz a m

| neira de conservar a saude o belleza da i
contemplar uma domadora que pe-

l

mulher.
l

nen-avg, n'uma jaula, em que esta. ROGGÍLHSI-Uml grande COIlBCÇñO em

vam varios leões, um tigre e um
todos os generos, util o indisponsavel a

urso.
todo o momento a. uma boa dona do

-Com pouco se admira, replicou

um sujeito de rosto macilento que

ocoupeva uma cadeira immediata.

-Talvez o senhor fosse capaz de

fazer outro tanto?

_Mais ainda, respondeu melan-

colicamonte o sujeito.

-EntãoP

_Imagine o senhor que vivo

com minha. sogra, meu sogro e tres

cunhadas!

_3*_

0883..

A' venda nas principaes livrarias o l

na empreza editora 0 Recreio, rua do i

Marechal Saldan ha. 59 e 61, Lisboa, pa- i

ra onde devem ser feitos todos os pedi- É

dos. a João Romano Torres. r

Para quem desejar ir colleccionando

as receitas, pois que todos os annos

são novas e variadas, ha ainda alguns

exemplares do almanach do 1.0 anno.

Tahoada intuitiva ,l
Novo met/iodo racional e pratico

de aprender a taboada de som- i i

mar, diminuir, multiplicar c di- l ›

  

  

. c mulo: Uidi"
"um“ em .prata .e moedas (.18 ÍIIIIIPOSML a uma exposta. o ?OB MAB“) 'UI' il
(”000 !EEK-000 réis e 200 lIéIS; suppoata posta, de estar posta. no P1'°0°(0°m ¡nltmcçõulu 50 PÕÍÍ t
'ly-lã ?and de seuos pcàsmeS; ml“ Bemposta. esperando uma. resposta Som ¡HBÉWCÇÕOS-u - - - - u 30 i i,
:01133122023"2:22:30 dis eggs_ vinda no mala-posta. VENDA em Aveiro no esta- ,

trncções ,chamadas Palacios de ABU““ Rom“” helecupento de Arlhmlpaes' l
Crystal ou Palaciorüo Industria,__a“ Esp"""° San“”
consagrado: «A' memoria dos na-

vegadores portuguezes».

a: Realisar-se-hão em Lisboa, _ o

no mesmo anno de '1897, varias ã.

exposições, ao longo do Tejo en-

 

'..

tlllllll'lit atuam l

tre a praça de D. Luiz e os Jel'o-

nymos, comprehendendo o edifi-

cio da Cordoaria.

*h

tl POW) llll AVEIRO acha-

se a¡ venda em Lisboa na Ta-

bacaria Monaco. praça de ll.

Pedro, 2l.
--_.___.

Desastre e morte

Communicam de Lisboa que na

segunda-feira á noite caliiu da

muralha na praia da Conceição o

marinheiro da balieira «Ameliam

ticando bastante contuso. Sendo

levado logo para o hospital, alli

fallecen. Chamava-se Manuel Joa-

quim e era natural _de Aveiro.

Farinha Peiloral'Fcrruginosa dai

pharmacia Franco. - Premiada.

com as medalhas de ouro nu ex-

osiçoes Industrial de Lisbon. o

finiversal de Pariz.

UNlCA legalmente auctorisada o pri-

vilegiada. E' nm tonico reconstituinte

e um precioso elemento rcparador, mui-

to agradavel e de facil digestão. Apro-

veita do modo mais extraordinario nos

padecimentos do peito, falta. de appe-

tite, em convalescentes de quaesqner

doenças, na alimentação das mulheres

gravidas e amas de leito, pessoas idosas,

creanças, anemicos, e om geral nos

deliilitados. qualquer que seja. a causa

da debilidade.

Acha-se á venda em todas as phar-

macias de Portugal e do estrangeiro I

N Deposito geral na pharmacia Franco l

Sn Filhos, em Belem. Pacote, 200 reis; ,I

I
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pelo correio, 220 réis. Os pacotes do-

vem conter o retrato do auctor e o n0-

me em pequenos círculos amarellos,
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__ ° '- .. ., - -. «- marca. que está depositada em couror- l
30 H'at.? ,ui'om' -. m5"? midade da lei de 4 dejunho de 1883. I

J' (“lul'mv à' ML P0¡ Deposito em Aveiro na pharmacin
Leixões, com,.;.~a J

»-Chalupa «Mai ,tre J.

F. Preceito, como..., «A s, em

lastro. .

n-Chalupa cChthan, mestre

L. d'Uliveii-a. deere'niche, por

Leixões, em lastro.

Sahidas

Não houve.

--*_-l.

Serviço de naqueles

Madeira, S. Vicente, S. Thiago, Priu-

cipe, S. Thomé, Cabinda, Banana, Santo

Antonio, Ambriz, Loanda, Mossamedcs.

-Partein de Lisboa os paquetes da Ein-

prcza Nacional nos dias B e 21 de cada

mea.

Madeira e Açores-Patinetes da Em-

proza Insulana de Navegação, idem no

dia 20 de cada mez.

Açores (excepto Santa María).-Pa-

quetes da Emprcza Insulana de Navega-

ção, idem no dia 5 de, cada mez.

Cabo Verde e Bolama _Patinetes da

Empresa Nacional, idem nas proximida-

des de 6 de cada mez.
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e drogaria medicinal de João Bernar-

do Ribeiro Junior

UiFlBIlI [JE BlNlElilll r
DE

José Gaspar de Oliveira & Irmão

nos mesmo--meses

NCARREGAMSE da construcção completa de jazigos. cam' i

pas, cantai'ias para edificios e de todo o serviço concerneuo ,

te á árte de canteiro. _ _ ,

Teem sempre á venda mausoleus de diversos feitios. _.c' , j

PREÇOS BARATISSlMOS __ Í"

O
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PUBLICOU-SE uma
obra deveras util

-' .

a todo o funccionalismo do ma- pARTE CONTINENTAL E V r

:I ',

cisterio, porque n'ella se encontram
(

L SL'qu R)

. ii*

fielmente extractadas todas as leis, de- D .
ã _ _ _ '

:r il¡ . _ .
“em, meumü Omcíos, pormm, eSIgiriando a plcmnlacao por (ilsllHCÊOS, concelhos e freguezms; sn.

i
¡ r O¡ ¡ etc., referentes ao professorado, con- per lcle por: ¡strictos o r'once hos; todas :is cidades villas e m1.

f 1
O ,111 Rêgo? namtpgg'a alíftlllllfs destas PSC” tras povoaçoes, ainda as mais insignificantes; a divisão indicia)

y
0 Têllolcãgpatãtullfgpm a" 35' administrativa, ecclesinstica e militar; as distancias das ninguem;

_ur PRIVILEGIADO, AUCTORISAI)0 PELO GovnnNo a APPROVADO PELA
às sérle dos concelhos; e comprehendendo a indicação das esta-

. i JUNTA CONSULTIVA na sauna PUBLICA DE Pon'rL'FAL
-

ões do caininh( de fe ' '-1 d 'P 'v' l - ' k

. a Le ¡sh ao do ..Nú- s Ç . . _› u., o 5.¡ IÇO posta teleglailnco, tele.

li t_ E PELA msrccronm GERAL UE mothIc DA couro no Rio UEJANEIRO g ç e ”na” phomno, de emissão de vales do correio de, oncomniendas o

_

l'rlmarlo t ., . _ ~ . . - v . ' A- ' p 5'

l
_

aos, n pai tiçoes com que as diñeieutes estaçoes permutam ma.

,A j Premiado com as medalhas de ouro nas exposlçoes e cum apenas a medica quantia de 200 las, etc., etc. 'r

n, I Industrial de Lisboa e Lnlversal de Parlz réis. Pedidos ao editor A_ José Rom_
Pon

5 . _ _
gues rua da Atalaya '183 1.'. Lisboa.

3 I É o melhor _tonico nul.l°ll.lVO que se conhece: e muito digestivo, fortilicante E' certamente uma' das, obras de que F' A"

n * _ e reconstitmnte. Sob a sua influencia desonvolve-se rapidamente o ap- o professor-ado não póde prescindir, at- (Empregado no Ministerio da Fazenda)

N i petite, enriquece-se o sangue, fortalecem-se os musculos, c voltam as forças. tenta a sua incontestavel utilidade e a
7

_, I Emprega-se com o mais feliz exitonos cstomapos ainda os mais deheis, grande cópia de esclarecimentos que l ll volume com mais de 800 paglnas, 18800 l'éll. A'

i' l gare combatelr as digestoes ta_rdnas_e ?hOPIOSáIS, a dlispopsm, cardialgia, gastro- contém sobre nposentações, vencinur-r- ir¡ l”“ venda nas pl'lnclpaeo livrarias. e na administração

l vma, gastra gia, anemia ou inaccao os oro os, rac iitismo consumpção de car- tos servico escolar exames "f i , , -

nes, aii'ecçües escrophulosas. e em geral na convalescença de todas as doen ções, etc., etc., , ' 'M í z" 1 ç ' '. “ltcmprcza editora «o “ecreioh ..na do narcohal salda-

cas aonde é preciso levantar as forças.

' ›<i , A; e ri. 59 aval-linho!.-

Toma-se tres vezes ao dia, no acto de cada comida, ou em caldo quando
ir r w r,- P; I 9 '

_l o doente não se possa alimentar.
', A -

a

1 d Para as creanças on pessoas muito debeis, uma colher das de sopa do ca- _. i 4

' avez: e para os adultos, duas ou tres colheres tambem de cada vez. . .V - ' i I t .
' '

l l Esta dose, com unaesquer holachínhas, é um excellente nlnnch» para as Escnpm' ' ' "5 " .Íl'n'jeconhectdo 'comic-se gãrdas e sadiage as mães debug tomam“ fun”

Yi _'- pessoas fracas _ou convalescen'tes; prepara n estomago para acceitar bem a ínlweiâfginwltgtdos com grande como“” a

, r, alimentação do Jantar, o conclnnln elle, toma-se egual porção ao (itoastn, para trabalha de investigando
»o

facilitar completamente a diocslão.

'

l _ Mais de (315m medicos attestam a superioridade d'este vinho para comha- POR
e

a ter a falta de forças.
CARLOS AUGUSTO DA SILVA

-w t tlDara ev1tar a contralacção, os envolucros das garrafas devem conter o re- CAMPOS
,

mm

p rac o do auctor e o nome em _equenos círculos amarellos marca ue está
' '

J_ i depositada em conformmade da lg¡ de 4 de junho de 1883_ 7 q I _A saber: Sermões, cartas: Apnua da a. nata do Oleo de Figado de Bacalháo com hypophosphitos

, Acha-sea venda nas principales pharinacias de Portugal e do estrangeiro. glgãêntüàgopgàüg seesaêgrnãããgmgfà de cal e SOda'

p Esta é uma forma de Oleo de Fígado de Baca-

  

    

  
     

  

   

Deposito geral na pharmacia Franco 8-. Filhos, em Belem.

_ Deposito em Aveiro na pharmacia e drogaria medicinal de João Bernar-

u do Ribeiro Junior.

EDITORES -- Blü l. IBM ú C.l -- LISBOAi_

l i_ os FILHOS DA MILLIONARIA

l. Nova producção do'

ÉS“&Qa $\QQÊÊ®%§§Q

Edlção !Ilustrada com hello: chromos e gravuras

EMEB¡ l 'WMM 08 ISSMILIWIS

Uma estampa em chrome, do grande formato, representando a

VISTA GERAL DO MUNUMENTO DA BATALHA.-Tirada expres-

samente em photographias para este fim, e reproduzida depois em

chrome a '14 cores, cópia fiel d'este magestoso monumento histo-

rico, que é incontestavelmente nm dos mais perfeitos que a Euro-

pa possue, e verdadeiramente admiravel debaixo do ponto de vista

architectonico. Tem as dimensões de 72 por 60 centimetros, o' é

incontestavelmente a mais completa e detalhada que até hoje tem

.apparecido.

'Brinde aos angariadores de 5, ill. 15 e 50 assignaturas

“ ' CONDIÇÕES m ASSIGNATURAz-Chromo,
10 réis; gravura, 10 réis; rolha de

8 paginas, '10 réis. Sahe em cadernetas semanaes do 4 rolhas e uma estampa, ao

preço de 60 réis, pagos no acto (la entrega. O porte para as provincias o á custa

da Emproza, a qual não fará segunda expedição sem ter recebido o importe da

l antecedente.

ultima edl«;ão das obras; formando um

volume que regulará por 400 paginas,

ira-8.c

A publicação é feita em folhetos, com

a pâginação seguida até final, pelo pre-

ço e

100 rolo cada folheto

lháo agradavel ao paladar, a qual fortalece a todos

que se estão consumindo e produz uma pelle sã.

As Crianças de Peito e Criancas gostáo do

sabor (Peste preparado.

Cura Tósses, Fraqueza pulmonar, Molcstias da garganta,

Bronchitis, Phthisica, Escrofula, Anemia e Rachitis.

Cuidado com as imitações“ A unica Emulsão de Scott

genuína tem a marca registrada de um homem com um peixe

ás costas n'um envoltorio côr de salmão.

Preparado WASCDTT &. BOWNE, Ohlmlooa, NOVA YORK.

' venda cm toda¡ as Pharmaciu.

  

Está publicado o 1.o folheto, contendo

dois sermões completos e seguem os

outros pelo mesmo systema.

A' venda na antiga Casa Bertrand,

Chiado, 73 e 75, e na rua do Crucifixo,

3/1, sobre-loja. onde se recebem assi-

gnaturas e toda a correSpondencia, di-

rigida ao administrador João Capistrano

dos Santos-LlSBOA.

MAN-[TAL

nrmmrui MlttENEIllt
Este manual que nâo só trata de

Moveis e Editioios, é um tratado

completo das' artes do Carpintaria

e Marcenaria adoruado com 211

estampas intercaladas no texto, que

representam ñguraa goometricas,

molduras, forramontas,samblagens,

portas, sobrados, toutes, moveis de

sala, etc., etc. Tudo conforme os

ultimos aperfeiçoamentos que tem

feito estas artes.

A obra. está. completa.

Todas as requisições devem ser

feitas aos editores

E 3 Recebem-se assignaturas no escriptorio dos editores-Rua do G“marde Ama“" ú C'

Rua Aurea, 242, 1.°-LISBOA

' Marechal Saldanha, 'Jô-LISBOA. _'________
_.___-

__________
__________

_________

ELUElllllllll BUS PillllllHUS = O BBMBCHID
O

Biographia do celebre guerrilheiro do Algarve, um dos mais valentes

paladinos do partido miguelisla

Frasco 900 réis; meio frasco 500 réis.

GRAN MODA

Jornal de modas hispano-portuguez-americano

Distribuição regular nos dias 1 e 15 de cada mez

  

Este magnifico JORNAL DE MODAS, indisponsavel a todas as senhoras, mo-

distas e bordadeiras, contém 9.0 paginas de texto, inserindo mais de 60 gravuras

das ultimas novidades em vestidos, chapéus, roupa branca, lavores, etc., e 2 ñ-

nissilnas gravuras coloridas.

Todos os mezes publica um molde de 16 paginas com esplendidos desenhos

de bordados, abecedarios, phan tasias, etc.
'

A parte litteraria, bellamente redigida, além da chronica da moda e da res-

pectiva explicação das gravuras e ilgnrinos, insere chronicas do thentros, pas-

seios, etc., romances, passatempos e secção especial sobre a arte culinaria.

Attendendo ao preço da assignatura é este o melhor e o mais barato de to-

dos os jornaes do modas que se distribuem em Portugal.

CONDIÇÃO DA ASSIGNATURA

 

Porto: anno, 25400; semestre, 1e5200.-Lisboa. e províncias: anne,

215520; semestre, 115260.

Numero avulso, franco de porte, para. todo o reino, 120 ro'is.

Pedidos á LIVRARIA POPULAR PURTUENSE, do Antonio José

Fernandes,-L0yos, M e 45, Porto.      

 

  

   

  

  

   

Compilação das leis e decisões dos

tribunaes, umas por extracto, outras na

integra, abrangendo 0 periodo decorri-

do de l de janeiro de 1860 a 30 de junho

de 1894, com grande cópia de annota-

ções e outros esclarecimentos,
especial-

mente sobre congruas, registo parechial,

direitos e deveres do parocho, commen-

. tario da lei do registo respectivo, etc.,

'
etc., e bem assim a legislação respecti-

. va á aposentação d'aquclles funccionn-

v rios ecclesiasticos. E', pois. um com-

i pendio de direito parochial que todos

os parochos devem possuir, pois lhes

_ I. fornece notas elucidativas sobre o as-

sumpto da sua competencia, e que se

não encontram reunidas em outra qual-

quer publicação do mesmo genero.

O editor conlla na illustração e probi-

dade da esclarecida classe a que esta

Todos os pedidos que não Venham acompanhados da importan-

cia respectiva não serão attendidns.

BORÂDElRA
PUBLICAÇÃO QUINZENAL

Memorias anthenticas da. sua vida., com a descripção das luctas

partidarias de 1833 a 1838, no Algarve, e o seu interrogatorio, na

integra, no conselho do guerra. que o sentenciou, em Faro.

Illustrada. com o retrato do biographado.

Custa 120 réis, e pelo correio 1/10 réis; o só se vende, em Avei-

ro, no estabelecimento de Arthur Paes.

 

Nova Bibliotheca' «1101111ch
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EEWWEE ¡Vth 7" --~:-\

Com este titulo, e em continuação da BK_ ,,_àr¡_$_l,ÉÇONOMICh
, que foi o

maior successo de livraria que tem havido em . ^ " ta-se publicando uma

   

Jornal Ile bordados, modas, muslca e lltteratura

Cada numero, de “20 paginas, 50 réis no acto da entregam-Pam a

provmcia: Anna, M300 réis; semestre, 700 réis; trimestre, 360 ¡

réis.

W:
53, Largo dos Loyos, 54

l
roaro

'-
Recommenda-s

e a leitura d'esta uti-

l¡ 'i
lissima publicação aos bihliothecarios

I
das sociedades de instrucção e recreio,

nos amadores do bons livros, ao clero

e a todas as pessoas quo desejarem es-

tar em dia com o movimento litterario

do nosso paiz.

il
Envia-se gratuitamente

e franco de

porte a todas as pessoas que a pedirem

i
ao editor.

Dá-se um exemplar, gratis, a quem se responsabilisar pela ven-

obra é dedicada-Pedido
s a A. Jose Ro-

. . . . . .go .-R_ _ \ _
_ A _

B 1 . B1 l. l . larga serie de romances, salnndo rcgularmente'hox
ÍOlL-»les por mez, ao prego Este jornal, o mms COMPLETO E BARATO que nte haja se tem publicado em

¡ndemai “il ¡Íltel'alllra franca“, hespanhola! italiana, ingleza: al' cos Figurinos segundo os melhores jornacs de modas francezes e allemães; mol-

diminuitissimo
(lispendín,

'

9- ser¡ 0 Verdade“? "19501110 originaes para piano, bandolim, violino, etc. em todos os numeros; enygmas pit-

Chamamos para esta empreza a attcnção de todos, ricos e pobres, porque

A Enipreza olierece brindes aos seus &signantes de anna, semestre e trí-'

pela selecção dos romances e pela maxima regularidade na publicação-
Aos primeiros o valor do: brindes é superior á assignatura do jornal!

musica original, no [im de cada semestre. propria para piano, escrian em papel

correspondentes, 20 p. c. de commissão da importancia das suas compras.
A Empreza da BURDADEmA tem montada uma agencia de modas podendo

es ecie dc bordados da remessa de amostras tahellas de re os catalo s .

da de seis exemplares.
p v v P 9 › 8° . ow-

“ drigues, rua da Atalaya, '183, 1.0, Lisboa.

i -PREÇO lAlt) réis.

de'ioO RÉlS CADA VOLUME DE 3QO'P›\GlNAS, EH-_MÊBIAÍH _ Portugal, comprehende: grande variedade de desenhos para bordados, completa-

0 que ha de mais imaginaria, sensmnal e interessante na galeria roman- meme originaes, occnpando um espaço correspondente a oito paginas; magnin-

l "os e modernos “ca “Wa e " . . .
_ _ , _

De "VPN a“ 'a ¡emã e russa' tudo sem ¡.-asladaqo para 3.11055:: lingua; e assum, em breve, por des desenhados de facilima ampliacao; moldes cortados em tamanho natural no

Publicação mansa-, gratuita
'WO l'ÓIS_ pm' (11111174933: tem “da [Emma COMHUUÚO principio de cada mcz, a que só terão direito os assignantos de anno; musicas

uma hihliutheca que entretenha, instrua e eduqu

das familias

torescos e Charadas, folhetins, contos, poesias, receitas de grande utilidade, an-

I , 'v w v

. nuncios. etc., etc.

AF'OXSIO GOMES, DA, SUA A a todos utilisa, porque todos teem a ganhar com a acqmsmão dos l1v_r05 que ella

(Anulo empregado'ja “Wanach
ardmm se propõe publicar, sendo a sua preoccupação constante, bem servn' o publico mestra_

Os brindes para estes assiunantes são: um modelo cortado em tamanho na-'

"'
tural no 'n'in eiro numero de :alla mez, < ne se arndamente curta 50 réi : e

L '
' i p a S um¡

. _ U especial, que se vende por 300 réis e por ultimo um bilhete inteiro da loteria

Em Lisboa, 100 réis por volume; n35 PI'OVmcmsa “Ú "615 ”81100 de Porte; portugueza que será sorteado por estes assignantes.

assim prestar relevantes serviç05, gratuitamente, aos seus assignantes.

A agencia encarrega-se da confecção de roupas brancas e de côr; de toda),

e por nltíino de todas as indicações pedidas pelos assicnantes.

Pedidos-Direcção do jornal .-'t BORDADElRA-POBTO
.

Redacção, administração e typoaraphia, rua do Espirito Santo, n.“ 71.

Resporsavel, Jose Pereira Campos Junior.

   

Toda a correspondencia deve ser dirigida a Rodrigo de Mello

Carneiro Z-»gnlIo-Trnvessa da Queimada, 35, LISBOA.


