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Os partidos politicos em Por-

tugal atravessam uma profunda

crise ha annos para cá. Houve

scisões, e ha-as imminentes; e,

por esse facto, a sociedade por-

tugueza foi tomada d'uma agi-

tação febril-estadoinquieto de

expectativa que accordou mui-

tos animos indifferentes e revo-

lucionou outros profundamente.

Atravessamos um momento de

ção da felicidade geral, como

sendo a particular de cada um,

esboçando-nos, talvez, no hori-

zonte social, a melancholica fe-

licidade de quem se rehabilita

lentamente d'um passado de dis-

solução.

Tendo alcançado a conside-

ração dos seus patricios ,e vizi-

nhos, immiscuio-se nas conten-

das politicas do seu concelho

levado pelo prestigia magico de

José Estevam, a quem salvou

uma candidatura em 1861. Des-

de então elle foi definitivamente

o cl~efe d'uma facção politica

local. '

Em 18 5 7 associou seus es-

forços aos do governador civil

 

  

  

  

MOMENTO GRAVE

Na politica portugeza acaba

de realisar-se um facto que mar-

cará inevitavelmente uma epo-

cha; um facto d'uma alta signi-

ñcação,de complexos resultados,

que não se esboçam ainda, mas

que já se presentem e que têm

necessariamente de dar-se, ou

Carta de LíSboà

 

    
l I de Janeiro

Meu caro amigo

Encontrei hontem Ramalho

Ortigão a passear só. Já o não

via ha muito;-é que o nobre

leão da critica tem habitos se:

dentarios, repousos fidalgos na

Lisboa, 25-1-4903.

M. DO RIO.

  

mentem as leis da physiologia

social.

A viagem do sr. João Fran-

co fez no seio das massas a re-

velação completa, oral, apaixo-

nada, dos nossos males econo-

micos e moraes, e muita gente

ouviu gritar a necessidade ur-

gente de profundas modificações

na vida politica portugueza, e

muitissima gente mais saberá

d'essas coisas por tradicção. Tal-

vez só isso seja o bastante para

accordar a opinião publica da in-

differença habitual, do protesto

isolado, pacífico e passageiro,

feito em face de informações

d'uma imprensa desacreditada.

Porque, note-se isto: o sr.

Franco--dada a sua organisação

de luctador por temperamento,

e a responsabilidade moral con-

trahida perante assembléas sem

duvida muito illustres-conti-

nuará necessariamente no ata-

que fortissimo, systematico, cons-

tante aos actos da vida publica

dos seus adversarios, continuará

advogando os seus ideaes, os

seus preceitos ,de governo; e,

embora esse movimento de lu-

cta encarniçada e ruidosa o não

eleve brevemente ao poder, elle

inñuirá, comtudo, d'uma manei-

ra inevitavel e positiva na acção

dos governantes.

Eu não discuto as possibili-

dades da sua ascenção ao go-

verno, mas afíirmo, convicto, a

sua poderosa influencia na vida

politica do futuro. Elle iniciou o

movimento de protesto d'uma

maneira clarae vibrante,aos em-

purrões na pasmaceira dos nos-

sos habitos-e, uma vez com-

municada a febre a muitos, te-

mos a epidemia geral. Muita gen-

te, então, se preoccupará com a

politica, e exigencias serias da

responsabilidade ministerial se-

rão uma coisa positiva, realiza-

da com graves consequencias

para os abusos de auctoridade

e inepta administração dos in-

teresses publicos.

suspensão de forças, e bastará

 

jectOS'governamentaes.

 

um pequeno impulso para deter-

minar uma forte corrente em

certa direcção, para operar a

preponderancia, o t r iu m p h o

d'um partido.

Li, ha dias, n'uma chronica

parlamentar, que o sr. Beirão,

discutindo as propostas da fa-

zenda, prégou economias, fazen-

do judicíosas referencias á ne-

cessidade impreterivel do retra-

himento nas despezas publicas.

Ora isto, na bocca d'um homem

apontado para dirigir amanhã

o partido progressista, affirma-

nos a comprehensão a que elle

chegou da necessidade, não de

combater o franquismo, mas sim

de se defender d'elle com as ar-

mas que elle emprega, de se

preparar para evolutir no senti-

do das suas ideias.

Presentimos que o partido

regenerador está condemnado á

dissolução. Ficou muito lesado

pela saida do sr. Franco, e as

falhas o sr. Hintze procurou re-

media-las, abusando furiosamen-

te do despacho, da promessa, da

illegalídade, desacreditando-se e

cercando-se de gente de lealda-

de problematica e desenfreadas

aspirações, que o trahirá, con-

vencida que seja da difiiculdade

da sua volta ao poder.

Afñgura-se-nos, além d'isso,

impossivel a manutenção do ac-

côrdo rotativo e, uma vez que-

brado elle, ahi temos os fran-

quistas nas Camaras a escava-

car com toda a violencia d'uma

necessidade represada os pro-

Atravessamos, pois, um mo-

mento grave; iniciou-se um pe-

riodo franco de lucta aberta,lucta

de homens e de ideias, que vae in-

teressar e agitar o paiz desde os

recantos das províncias, osmais

obscuros, até á vida futil da ca-

pita1,_lucta redemptora que nos

vae fazer sair da indifferença da

nação pelos actos do seu gover-

no, e lançar-nos na preoccupa-

  

Homens @Eixo

Sebastião da Carvalho Lima

A cidade de Aveiro teve a

fortuna de tomar 0 maior quí-

nhão na gloria de dois dos mais

illustres filhos de Eixo. Citámos o

dr. Luiz Cypriano. Citamos hoje

o não menos venerando e me-

morando nome de Sebastião de

Carvalho Lima.

Não foi a sua posição social

ou official, nem as vanglorias de

qualquer titulo ou diploma litte-

rario, senão o valor intrínseco e

o caracter austero e nobre d'este

homem, que lhe deram a ascen-

dencia moral a que chegou.

Sebastião Lima nasceu na

villa de Eixo, a ro de fevereiro

de 1821, de familia ,considerada

na localidade pela sua posição so-

' cial e pela sua fortuna, 'fazendo

a sua educação litteraría até á

logica e o latim com o abalisado

mestre-regio d'Eixo, dr. Joaquim

Fernandes.

Tendo morrido o seu profes-

sor ahi por 18 34, resolveu-se a

ir tentar a sorte ao imperio do

Brasil, embarcando em um navio

de vela para o Rio de Janeiro.

Teria então 16 ou 17 annos.

Deante d'elle abria-se, como

oceano immenso, um vastissimo

campo de actividade para a sua

intelligencia e vigor.

Foi o commercio que o con-

quistou; e passados alguns tem-

pos de lucta e de victorias, lá

contrahio casamento com

D. Leocadia Rodrigues Pinto,

filha de familia abastada e que

foi esposa modelo e mãe extre-

mosissima.

Em menos de 20 annos de

trabalho incansavel conseguio

Sebastião Lima realisar uma for-

tuna avultada e solida e em maio

de 18 54 voltava emfim á patria

com a familia, correndo a abra-

çar em Eixo sua velha mãe e

seus irmãos á saudosa Casa da

Lavoura, onde passara a infan-

cia.

No verão seguinte visitou em

dilatada viagem de recreio a

Hespanha, a França, a Belgica

e a Inglaterra e em 1856, tendo

comprado a Mendes Leite as rui-

nas e cerca do convento do Car-

mo, em Aveiro, veio residir para

esta cidade, onde passou todo o

resto da vida.

  

Nicolau Bettencourt para a fun-

dação da Caixa Economica de

Aveiro, uma das mais fecundas

e bellas manifestações da inicia-

tiva particular no nosso paiz, e

da qual foi elle a alma e o sus-

tentaculo nos annos posteriores,

chegando a pôr toda a sua for-

tuna e credito (1885) ao serviço

d'esta benemerita instituição,

n'uma situação precaria.

Foi tambem um dos funda-

dores e um dos directores da

Associação Commercial de Aveiro.

E na presidencia da camara

municipal, onde esteve de 1867

a 1885, mostrou sobejamente os

seus grandes dotes de intelli-

gencía, caracter e espirito admi-

nistrativo ligando o seu nome a

transcendentes melhoramentos

locaes, entre os quaes não deve-

mos esquecer aqui, por especial

referencia aos povos d'Eixo, a

estrada da Cruz Alta á Olivei-

rinha e d'esta á povoação de

Eixo.

Sebastião de Carvalho Lima

morreu em 22 de março de 1896.

Deixou dois filhos, que -são

verdadeiramente os continuado-

res do caracter e do alto espirito

do progenitor: Magalhães Lima

(Sebastião) um dos mais dedica-

dos apostolos da republica em

Portugal, e ?ayme Lima, primo-

roso escriptor e um dos mais

sinceros e valiosos amigos do

messias franquista.

O seu enterro foi uma solem-

nidade commovente, testemunho

profundo, maguado e magestoso

de que o concelho de Aveiro

perdera um filho devotadissimo

e um raro exemplar de digni-

dade humana.

(Para mais desenvolvimento

do assumpto pode consultar-se

o Lam/Mão de Províncias, o Saulo

e o n.” especial da Vz'talz'dade,

d'onde são tiradas estas ligeiras

notas, publicadas á data do seu

fallecimento). .

Th. Ramires.

 

PEDIDO

Sebastião Gomes de Maga-

lhães pede aos seus exms. col-

legas a ñneza de comparecerem

no proximo dia 7 em casa do sr.

José Fernandes Mascarenhas, a

fim de se tratar d'um assumpto

de grande importancia respei-

tante á sua classe.

  

sua velhice robusta e magestosa.

Sae pouco como o sabio que já

não tem que vêr cá fóra.

Foi com certa emoção que

encarei esse homem na manhã

muito clara e muito luminosa

de hontem. Ia devagar;-está

mais russo e a suissa perdeu o

vigor negro e petulante de ou-

tros tempos.

Essa suissa, n'aquella atti-

tude de pretencíoso destaque

com que a ostentava, definia o

homem e a sua obra. A suissa

é creação do inglez-o povo

forte, original, grave e correcto

-superior, na maneira positiva

de comprehender a vida-sys-

tematico, na firmeza constante

de repulsão a invasões estran-

geiras de qualquer ordem.

Ramalho, na força da vida,

viu e tratou em Portugal homens

de bigodinho-uniformes na de-

generescencia dos caracteres, na

sentimentalidade postiça das. al-

mas; assistiu á decomposição ca-

nalha d'uma sociedade-e elle,

que sentia fortemente um sangue,

forte correr-lhe as veias, que vira

os homens dos outros paizcs cho-

carem-se, diversiñcarem-se nas

opiniões, nos temperamentos,

nos aspectos physicos mesmo,

resultando d'esta apparente des-

harmonia o equilibrio que dá a

força e cohesão aos aggregados

sociaes-criticou-nos.

A sua critica, embora pes-

soal, é superior;- e, ruidosa

como foi, provocou o interesse

de se conhecer o homem. E Ra-

malho, que tanto se destacava

pelo intellecto, comprehendeu

genialmente a necessidade do

destaque physico, para reforçar

-direi mesmo encarnar-as

suas opiniões. UsOu então suissa

como os inglezes-fortes, Origi-

naes, graves e correctos.

A sua figura recorda-me sem-

pre os seus altissimos serviços á

intellectualidade portugueza, de

que nós ainda hoje gosamos.

Toda a gente sabe;-tem-se dito

muita vez como elle espalhou

opiniões novas e sãs, modos de

vêr superiores e elementarissi-

mos ao mesmo tempo, varrendo

dos espiritos, á força de ironia

e bom senso, os preconceitos

falsos d'uma educação sentimen-

tal e deleteria, e dando o nobre

exemplo tl'uma vontade tirme e

esclarecida a oppôr-se á inercia
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geral, ao commodo [aisch (tl/er-

devisa d'uma geração de diplo-

mados. 'A sua opinião foi temida,

respeitada e seguida; foi o dire-

ctor espiritual da opinião pu-

blica, que, depois da sua ausen-

cia, voltou á indifferença da vida

inconsciente.

Era com certeza, em ma-

nhãs como a de hontem, que elle

discutia com Eça. Foi um sol

assim, explendidamente claro e

purificador, que abençoou n'um

laço indessoluvel aquellas duas

almas-rarissimo matrimonio de

dois altos espiritos que tão bem

se completaram nas suas diver-

gencias-um, o sereno, correcto

e rijo analysta, cheio de positi-

vidades; outro, o 'idialista in-

quieto, o espiritual e requintado

artista da prosa portugueza, o

nervoso colleccionador dos nos-

sos ridículos.

O etTeito da obra de Ramalho

foi directo, immediato; e, por

isso, destacou-se inconfundível

no meio intellectual d'esse tem-

po. Eça,não. Viveu longe, n'um

isolamento femenino; mas, lá de

longe, nos veio contar d'uma

maneira discreta e polida-como

quem manda apertar um botão

ou limpar uma nodoa-os vicio-

sos habitos da vida nacional nos

seus variados aspectos. Só ha

pouco tempo se começou a vul-

garisar o seu nome, saindo os

seus livros para um publico mais

vasto, talvez devido em grande

parte á notoriedade das manifes-

tações aqui feitas pela inaugura-

ção do monumento. A sua in-

ñuencia na litteratura portu-

gueza vae fazer-se sentir agora

profundamente, e com resulta-

dos beneficos para a educação

cívica e moral.

Se bem me lembro, na ocea-

sião da sua morte, accusaram-no

de dissolvente e desnacionalisa-

dor da nossa litteratura. Foram

levados, talvez, de inveja pelo

reconhecimento publico do seu

alto valor-porque não admitto

que alguem superiormente edu-

cado ignore ou duvide da ten-

dencia da civilisação para a

unidade, que se esboça já na

regulamentação cm commum

dosinteresses de ordem geral;

unidade que, operada no domi-

nio material dos factos, se reali-

sarã superiormente no campo

das ideias.
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CARTA

A0 COSTA MEN DES

Meu amigo:

Escrevo-te d'aquí, da paz da mi-

nha pequenina aldeia,tã.o cscondidinha

do resto do Mundo, sob o olhar crea-

dor do Sol, que ninguem sabe d'ella

e sou até levado a acreditar que o

seu nome varreu da memoria d'aquel-

les que n'ella teem amigos. E, ainda

assim, meu Cidadão, gosto de viver

aqui, n'este ermo de thebaida, numa

communhão íntima com a Natureza,

longe dos prazeres da tua Cidade,

d'essa tua falsa Cidade de homens fal-

sos e bellezas falsas.

E~sabes?-se não fosse para ti,

um delicado espirito, de tanto que

tenho para dizer, nada diria; sei lá

escrever para um cidadão! E, vê tu,

só o que eu agora estou contemplan-

do daria um poema!

Alem, n'aquella encosta. princi-

piam os pinheiraes; em baixo, passa
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um riosito que corre, cantando, para

o Mar; os salgueiros, ainda quasi nús,
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As divergencias apagam-se

insensívelmente dia a dia. Nos

povos latinos a França tem já o

imperio espiritual; ,é ella que os

fornece de estheticas e ideias,

embora estas ás vezes assimila-

das dos germanos. Mas parece-

me que só passadas pelo cerebro

francez, depuradas ahi das nebu-

losidades nativas, cllas se tornam

assimilaveis aos latinos meridio-

naes, que na generalidade fazem

do seu commercio uma diversão

agradavel e de maneira nenhuma

o cultivam na esperança de van-

tagens positivas.

Disseram que Eça era um

francez; mas, antes ser um fran-

cez como os verdadeiros,--appa-

rentemcnte futeis, mas profundos

na comprehensão da dignidade

individual-, do que um bruta-

montes transmontano ou beirão,

que se curva deante d'um minis-

tro a pedir-lhe um emprego,

onde engorde e embruteça n'uma

inercia commodista.

Rasguemos as illusões pa-

trioticas: nós imitámos sempre

os estrangeiros, mesmo na epo-

cha da nossa maior tlorescencia

litteraria; e imitamas coisa bemt

mais feia do que o realismo fran-

cez, do que a espiritualidade da

sua vida contemropanea, do que

o requinte do seu gosto exage-

rado e pretencioso.

Nós nunca fomos nem sere-

mos um povo positivo e origi-

nal; mesmo na India as nossas

eSpadeiradas foram imitadas.

Além d'isso, eu não posso

acreditar que a adaptação á nos-

sa lingua de processos lítterarios

estranhos - mas que não são

antagonicos com o seu espirito-

seja um mal para a conservação

da nossa autonomia li'tteraria;

pelo contrario temos de procu-

rar essa adaptação, se não qui-

zermos cair na esterilidade in-

sossa da imitação dos nossos

consagrados.

A evolução tambem alcança

estes phenomenos, creio eu, e,

portanto, para que repellir inno-

vações a que chegou o genio ar-

tistico de p0vos essencialmente

identicos ao nosso na constitui-

ção animica? Innovações, note-

se, a que chegariamos fatalmen-

te por esforço proprio, mas mui-

to mais tarde. Lembra-me isto

a teimosia d'um doente que qui-

zesse á força ser operado com a

 

acurvados para elle, escutam-lhe com

religiosa attenção os segredos inter-

minaveis, murmurados baixinho, sob

a frescura e asombra. Aqui mais per-

to, é a estrada, agora toda innundada

d'um sol loiro e macio, onde a som-

bra dos alamos sem folhas põe man-

chas esguias e como riscadas a car-

vao.

Alli, onde se erguem os prime'-

ros pinheiros, está-se passando n'este

momento, como em todas as tardes.

uma scena verdadeiramente virgilíana,

d'um vago sabor a ecloga de Bernar-

dim: dois pastoresitos, sentados jun-

to d'um pinheiro secular, pastoreiam

os seus rebanhos. Não são positiva-

mente Daphnis e Chloé, os amorosas

pastores da celebrada Pastoral de

Longus: a loura Libania e o Rai lsito

não teem essas pretensõn's. Libania

canta, n'nma vozita de rouxinol. lin-

das trovas (l'amor e Raul.. só the

falta a classica frauta pastoril; mas

-Consola-Le, 6 Cidadão amigo! vo

pequeno zagal vae tírando,de tempos

a tempos, uns sons estridulos que o

echo do valle repete, d'um pifaro de

lata, que a mãe um dia, como mini*

    

  

  

   

   

  

  

 

  

 

ferramenta e com os processos

da velha cirurgia, desprezando

as commodidades e vantagens

de apparelhos modernos.

Mas a hora chegará de grande

justiça em que Eça seja cele-

brado como um dos maiores

portuguezes do seculo passado

-um dos que o foram mais

profundamente pelo coração-

um dos que deu a nota mais

alta de elevação de gosto aque

poude attingir o nosso espirito

n'esse seculo.

NIENDES DO Rio.

Utua digresnu: pela transturmisma

Não é nas columnas d'um jornal

que poderá rontradirtar-se uma don-

trinn om cujo cznnpo têm militndo

tantos homens de sciencia, nom tão

pouco os mode'stissimos recursiis, do

que diSponho, saberão ferir todos os

pontos n'uma questão tão delicada o

difl'iril como esta. .

Levado pelo espirito do interesse

e da curiosidade niuma discussão que

trm produzido tanto ruido e causado

tantos cmbaraços. Ítshll'ÇÉIF-lllC-lldi por

demonstrar, dentro dos limites das

minhas forças. -- «pranto o absurda

canti-scientiiira a doutrinidarwiniana.

Homens lia que, arrastados pelo

espirito sectario, preferem aviltar o

seu nome d 'homens do sciencia

pararão Confessarem o quo as suas

proprias experiencias demonstrou¡ o

Confia-mam, rhegandu mos“: o a dizer

que. para não arroditarcm em Deus,

preferem nega-lo.

E' ridiculo, mas (a. verdadeiro!

'.›\vonlzml-sc ln'p'ithcscs. criam-sc

systcmas. c os st'cnlos consomem o

melhor da sua, vida, sem que entre

as 'j'u'oprias scienrias sc chegue :i uma

har !ll nia rasoavel.

MUS, farto curioso o \'rrdadnira-

mcnto Slu'pruhendimto: a sa'eucia,

n'este pan/o, ::do me alem da livra de

Moyse's. '

l-lscripto ha tantos srculos e run-

dn hoje rltsislu firme, inabalavrl aos

embates d'nma sricnria quo sc «Ii-gla-

dia, se confunde e sc contradiz cm

si mesma. v

«Zz-:ta doutrina arrasta-mo e seduz-

me, não só porque Vejo n'elta a con-

firmação irrcfutavol ;los factos, mas

tambem porque veio rasgar as bar-

reiras (ln servilismo o do escravidão

para nos unirmos todos n'uma com-

munhão e n'uma fraternidade univer-

sal e cosmopolita.

No estado de perturbação e de

descrenças em que se encontram a

maior parte dos espiritos, cm quem

os sentimentos do amor o do bom

parecem baqucar rom estrondo, o

problema da unidade da espocrc bu-

mana impõe-se à luz da nossa razão

e à tranquillidadc da nossa consrien-

cia, como nm farotbrilbantc n'este

mar agitado da vida. Que tiypothese

tão absurda e que contradicção tão
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n'este offensivo pilaro uma ameaça

longinqua para a felicidade d'este meu

bom povo: temo que, atraz d'elle, ve-

nham tambem as cousas más da tua

grande Civilisação. Pois eu quero-vê

tu que selvagem eu soul-que esta

rude gente ponha toda a sua ventura

na pratica da Virtudee no amôr do

Trabalho e não no bem-estar, na com-

modidade do corpo -que quasi sem-

pre desvirtualísa e nunca... tu bem o

sabes, tu bem o sabesl-nunca cons-

titue só por si a felicidade Humana.

Na minha frente, junto d'uns ve-

lhos choupos eSguios, que elevam até

alto a ramaria descarnada, onde as

folhas começam a rebentar, ha uma

pequena fonte toda enleiada de he-

ras. O ar está tão puro, tão rereno,

que, se não fosse o ruido da agua ba-

tendo a velha azenha do ti' Ricardo

e o hymno da Natureza -e do Traba-

lho entoado pelas aves de Deus e pelos

homens dos campos, eu Ouvíría aqui,

distinctament ~, o murmurio da fonte

borbulhando aos pés brancos das la-

vadeiras; e ha nlellc tambem uma tal

transparencia, que a payzagem se em-

pertiga deaite dos meus olhos, como

de prenda, lhe trouxe da tua Cirla- vista atraV-:z d'uma lente, e eu pos

de. . .Eeu-pasma, ó Cidadàol-w~jo ' dizer-te, um a um, os nomes das gen-

flagrante : - a egualdadc do homem

e da animal! '

_ 0 homem. illuminndo pela luz bri-

lhante do seu génio, o .o animal,

cbraudo sempre da mesma maneira,

seriam o bastante para nos demons-

trar peremptoriamente a inanidade eo

absurdo das suas concej'içõcs.

Mas, desçamos ao exame das suas

doutrinas:--haverai algum facto, per-

feitamente averiguado que nos explí-

que c demonstre atransição d'nma

e pecie para outra?

Darwin confessazco problema da

filiação das especies nas camadas

fosscis tica até hoje ínexplicado,

insnlnvcl. o podem continuar a servir-

sc d'rllc como d'n u argumento serio

contra as opiniões oinittidns aqui»

:om elle [quley e o proprio !lae-

rlrel. A obScrvnção o a exj'icricncia

demonstram-nos que na selecção,

desde que não haja um cuidado cx-

tremn. - a planta, ou o animal vol-

tam ao typo primitivo-. em virtude

d'aquetlo principio que ninguem con-

testa: as leis da natureza são lisas e

constantes.

Omnis callula e reuniu.

O apparocimento de orgãos rn-

din cntarcs explicados pela atropliia,

talvez seja em nosso favor.

A proposito, dia o celebre natu-

ralista americano, Luiz Agassiz: “este

plano denota concepções abstractas

d'ordem mais elevada. reconhecendo

n'este plano uma intelligencia supre-

ma, anvztora do todas as cousas».

Mas, quem nos diz que esses or-

gãos rndimentares são inuteis?

Linncuz-Dmm mnnisriuin; . . . .legi

nliqrwrl I'jus rrstigia par arm/a rrrum.

(Jontinnamio na exposição dos fa-

rtos, que, cada um por .ci so bastaria

para osso edificio tão mal Ci nstrnido,

ritarci mais alguns auctorcs insus-

peitos em abono da minha those.

Gandry diz-nos que as especies

do velho Egypto, que tem sido con-

servadas no estado de mumia's. se

assemelham :ls que existem actual-

mente.

No Egypto hn uma raça de cães,

Portas, que não tem sofl'rido modifi-

cação alguma. Pelo que diz respeito

:i csterilidade dos bybridos, estou ron-

vcncidn de que. o uma prova a meu

favor. Quatrcfagesz- ninguem crê

na fecundidade do crescimento entre

aoimaes pertencendo a familias dis-

tinctas.

Suchotcl: L'hybririmion ne modific

pas t'rspêcr, ou moíns d'mw mnniér e

durable

Virchnw diz que não ha nem um

só facto posisivo que nos demonstre e

confirme a transformação da massa

inorganica em massa organica.

As experiencias de Spallanzmi, os

trabalhos do immortal Pasteur, Tiudall.

Virclmw tem demonstrado :i face da

razão e da experiencia aimmutabitida-

de dns espccics.Flourens chama a essa

hypothese-muíto commoda c muito

absurda.

0 proprio Haeckel confessa (me:

«os ensaios de autogonia (geração

expontanca), não tem até aqui dado

  

tis lavadeiras, que alem esfregam e

cantam. Aquella que agora se levan-

tou, as saias ainda trilhadas entre os

joelhos, para se não molharem, e está

afastando cuidadosamente uns cabel-

los pequenitos, que impertinentemen-

te lhe cabem sobre os olhos claros

e meigos, é a Maria-das Dôres --uma

lourasita cheia de graça e d e

vida. Esta, que eu vejo sempre ale-

gre, a rir e a cantar, e n'este mo-

mento está ensaboando com activi-

dade é a Rita do Valle-uma moça

viva e azougada, cantadeira de fama,

que em~noites e tardes de festa sus-

tenta com denodo, durante horas e

horas, um desafio com o mais requin-

tado repentista d'estas aldeias; é ou-

vi-la, quando ella, traçando o chaile

de garridas c'ôres, as mãos nas ilhar-

gas, lança desdenhosamente ao seu

contendôr, n'uma voz estridula, esta

cantiga de saudação:

Ora salve, cantador

D'estes arraiacs de fama...

Aquella outra, que no córadouro

está apanhando a roupa já enxuta, é

a Maria Abbada-uma aldeí forte

como um castello,senhora de uns seios

de uma grandeza tão descommunal,

que me horrorisariam--se eu me não

Am'w I

 

resultado algum positivo». Histoire de

la creation moodle, pag 247,

A* falta d'outros argumentos se-

riam estes os bastantes para destruir

pela base todo esse systema que, par-

tindo de puras hypothescs, nem ao

menos tem o cunho da i'iríginalidade.

E, se é certo. como o aflirmam

os subios o philosophos que, n'uma

epoca muito afastada. não era possi- .

vel a vida, como havemos de expli-

car qual soja a força que transfor-

mou a materia inorganica em organica?

Finalmente poderiamos mostrar.

se já não fosso tão longo este artigo.

que essa grande diversidade dc córcs,

o systcina piloso, forma do cranco,

angulo facial, volume do cerebro, plu-

ralidadc das linguas e tantissimus ou-

tros factores allegados em seu favor,

são completamente alheios :'i inter-

prolação que pretcn !cm dar-lhes.

S. M.

mas«>«›---

Notreras possoaes

Têm estado cm Eixo, de vi-

sita a sua veneranda mãe, os

nossos prezados amigos srs. Ma-

nuel e Callisto Dias Saldanha.

Fez annos no dia 27 do mez

passado o nosso amigo sr. José

Antonio de Carvalho, pelo que '

sinceramente o felicitamos.

- Esteve em Coimbra o

nosso illustre collaborador sr.

João Augusto Marques Gomes.

_Tem passado incommo-

dado o nosso illustre amigo e

collaborador sr. Dr. Joaquim

de Mello Freitas, primeiro of-

ficial do governo civil d*Aveiro.

Desejamos-lhe rapidas melhoras.

_Retirou para Lisboa o nos-

so amigo sr. Arthur Rodrigues.

- Esteve hoje em Coimbra,

dando-nos o prazer da sua visi-

ta, o nosso amigo sr. Sebastião

Gomes de Magalhães. Retirou

no rapido para Eixo.

- Pelo seu anniversario na- .

talicio, _que passou ha dias, feli-

citamos o nosso amigo sr. Ma-

nuel Maria Amador.

_MMO_-_

Exame do pharmacia

Fez exame de pharmacia em

Coimbra, no dia 3o do mez pas-

sado, o nosso amigo Aristides

Dias de Figueiredo, ficando ple-

namente approvado. Retirou

n'esse mesmo dia para Eixo,

onde foi recebido enthusiastica-

mente por numerosos amigos

seus e de sua illustre familia.

Pela nossa parte, associamo-

nos a essa manifestação de sym-

pathia por aquelle nosso queri-

do amigo, que sinceramente

abraçamos.

_m

lembrasse de que pode vir a ser mãe

de uma ninhada de meninos robus-

tos e saudaveis ou que daria de ma-

mar a todo um bairro inteiro d'essa

tua Cidade, onde as mulheres, em ge-

ral, são mais sêccas que uma tabua

de cem annos. . . v

Como vês, podia dizer-te o nome

de todas. E calculas tu o encanto que

ha em toda esta gente, dizer-lhes

adeus pelo seu proprio nome, saber

a vida, a historia de um, uma anedo-

cta de outruP. . .

Aqui, á minha esquerda, são as

terras altas e as casas da aldeia com

o! seus pomares agora em flor-lin-

do jardim. Os campos estão cheios

de gente que faz covas e semeia mi-

lho. Pacientes bois de olhar melan-

cholico, os musculos retezados n'um

supremo esforço, vão arrancando a

Charrua . . .

Tu, que és bom e generoso, has

de amar como eu, esta gente bôa e

simples, que anda,

Sob a graça de Deus,a cantar e lavrar,

como diz_ verso de Junqueiro-_que

tambem um lavrador. . .

Março de 1903. Teu'

Frederico Parezra.
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Para onde Gammhamos? ::fúâgqlílndlàugíía::Mgmt::lexlltll'l* ggs_(mesml._is ã ,asliolrunn Brtriemente _ - Colmfum dia verdadelramento bonrelroa 39 delneiro-

_ . r . , . s r ' 'iosrpre ra reaisa as nv ras \tlll orencras primaveri cstejon-se 'lfllÍ no i' 20

n_
_.nl. _ .

. _
r › l , (In A ,

NO 3m“) Pretell'lão ?Presed passamps na prounua do Minho. _ por outros distinctos professores. . do corrente, o Martyr S. Sebastião, O corrupofldeme do com“

taram-se no quarto O Corpo e -I or_ uma carta que um _nosso Felix Pereira. havendo a costumada ladainha, que' . Tenho _lido “mas corresponde?-

marinheiros, em Lisboa, 382 re_ velho amigo nos escreveu _da (mine. m se levantou junto do Cruseiro,e du- mas. "Os “maes O em todas V610

soubemos (pio, ao contrario do que 005m do Valladec 2" ' rante t' trajecto se fez ouvir nos ares que““ com" 0 governo por causa

crutas dos quaes 3 3 3 eram com-

pletamente analphabetos, isto é,

apenas 49 sabiam lêr o escrever.

Tamanha ignorancia caracte-

risa ignominiosamente
o chaos

em que a nação jaz adormecida ;

evidencia a inefñcacia dos vigen-

tes factores da situação gover-

namental, c firma o rótulo he-

diondo d'este malfadado pedaço

de terra que outr'ora foi berço

d'uma pleiade de vultos proemi-

nentes, que, á custa de tão pre-

cioso sangue, elevaram ao piná-

culo o prestígio da audacia por-

tugueza.

de caminhos e outras coisas; 'e ainda

faltava v. com as suas.

Ora diga-me, para que servem

essas queixas que os jornaes dia a dia

nos trazem contra o governo? Não

sabemos todos que elle nem sequer

tem dinheiro para as necessidades

mais urgentes? Sim; ou lia-de ter

dinheiro para caminhos, ou para fos-

tas, e elle quer primeiro consolar as

bolas do que fazer a vontade ao seu

povo. ' _

0 sr. João Franco, como sabe,veio

ao Porto, Braga, Aveiro e Coimbra,

e tem todas as partes foi recebido

com festas ruidosas, mimosiado com

'esplendidos jantares, tudo saido da

bolsa dos seus amigos; 'mas deixe

estar que elle um dia os recompen-

as folhas otliciaes teem dicto. algu-

mas balas teem trocado as tropas por-

tuguezas com a pretalhada que não

quer respeitar o nosso dominio.

Felizmente teem as nossas forças

conseguido dominar a rehellião, sem

desmerecerem os louros que em tn_

dos ns tempos teem sahidn conquistar.

No proximo numero. esperamos

que .soja publicada uma noticia dota-

Ihada dos acontecimentos da Guiné,

que n nosso amigo lldemundo Silva'

illustre guarda marinha da A. lt. P.

em missão n'essa campanha, nos pro-

metten enviar.

-Dizem as gazetas d'esta cidade

que vamos ter este anno o carnaval

civilizado. o que .para nos. equivale

a dizerem que mais uma facada vao

No dia t de janeiro a Tuna da um continuo estralejar do foguetes.

Assoc-@ao de Inslrucção e Recreio 1.° Ao recolher, subiram ao pulpito os

de Dizembro, da Costa de Vallade revs. Abel da Conceicao, prior de

soh a rogencm do Ex. Sr. Jose d'Oli- ovi,e llenrique Capão, da Palhaça

veira,executnuparte do scureportorio, fa°zendo aquelle dois discursos e este

á missa e no arraial, quando se pro- uzr. x

cedra a arrematação dos celebres pes 0 primeiro orador foi convidado

da porco. hm seguida foi a tuna para pelos srsJose Maria da Justina e José,

junto da casa da Associação onde se dos Santos BlSpO, ha pouco chegados

photographou em grupo, incluindo a do Brazil. 0 segundo foi convidado

a direcção, sendo-lhe tinalmente offe- pela ex.“ snr.al D. Maria de Olivei-

rerrdo um npiparo almoço pelos con- ra, em cumprimento d'uma promes-

socios Srs. .l. Sobreiroultl. Costa, E. sa. Ambos enalteceram as virtudes

Mülüjtl Mattos 0 D_ Mill-'|- Í do corajaso Martyr, ahradando has-

__l<o1 uma festa sympatica que nos tante_

deixou grutas recordações. l _ Após o tempo. de pertinaz e

- No dia ld falleceu na sua casa aborrecida chuva. temos gosado uns

em Sôza o plnrm'rreutico d'aquelh ' ' '_ «_ - . « r « es lendidos dlas desol. Lucrecw

villa Ex. Sr. Joao dos Santos Victor. p -

ul amos-nos em Portuval c .
,_

.
_

e tgmà na Tm uh' b som-e¡- nqm O ¡min-e Enhoudn_ 0 an- hiaOuma hella alma. um perfeito Cncia. 24 de dezembro , 53"!“ 00m bons logar“" E"“ lamenta

S _. ' fql. '.' é ._ no passado. a pretexto da civilização cavalheiro em todaa extensão da pa- “mesma de grande pompa rea_ a 5)“13050 em que se BUÇOMI'HOUOSSP

Tal crise a t lCtha agouo ¡¡j~¡¡,¡_.¡,-¡¡m_se milmmes_ mmmmm
m- lavra.

“mw“ “Oie, na @areia mem' tre_ paiz; mas, emquanto foi governo,dei-

xava fizer quantas poucas vergonhas

os seus amigos queriam, mas, ainda

assim, como o actual, não. Santo

Deus! Quer acabar com a nossa

querida patrial o

Mas deixemo-nos d'isto; vamos a

outra coisa. ' _

Então foi ao Santo Amaro do Pi-

Alem de seus deveres profissio- gnezia. a festividade do martyr S.

ones. exerceu os cargos publicos de Sebastião. da qual foi juiz o noSsn

escnvao do Julgado Municipal do Va- E amigo sr. Manuel Marques Pereira

gos, Admmistradnr do mesmo concc- ' de Sarrazolla. e mordomos um grupd

lho, tahellião privativo da comarca, l de rapazes menores. offerecídos por

etc. etc. suas familias. Apesar de ser festa de

Era naturatda villa de Eixo. ÍílhO * rapazes, em nada foi inferior ás dos

do pharmaceuth Victor alli estahe- annns anteriores.

se rommissõns, deu-se :i cidade um

aspecto de sitio pela profusão do po-

licia e omnicípol, e o resultado foi

tudo correr com uma semsahoria que

patenteava um contraste frizante com

o foleuodo carnavalesco dos annos

anteriores.

E, assim d'esta maneira, com

de fatal ruína!

Em qualquer outro paiz, o

facto que hoje trazemos á tela

provocaria na imprensa discus-

sões e criticas violentas, e no

parlamento daria sobch assum-

pto para vehementes discursos,

. . -. . -- ~ v -. tecido A' familia do'll st r -r - CMO?

tendentes a pôr um dlque Vlgo_ mais algumas medidas preventivas - _ - c 1 ll. re ex 1m.” Houve missa solemne a, grande - ~ - › -

tomadas Polos (ne se dizem ro» l- enviamos '1 ev n'esão l ' s l t'- ' ' * ' l ' O “O Sm“) fm là com ('s seus P'ra'

'_ 1 _ _ .. , . | . .. p ju t -l c (O NOSSO null instrumental ela excellent lular- .

roso a tao avassadadora correu
p e p luas e com, as suas torradas 60m

mentor _ g_ a um monica da vizinha freguezia de Canel-

- ez_annos.norirzi ..3 o lux .Sr. las. que agradou muitissimo. Ao Evan-

Dr. Antonio Emilio dAlmeida Azeve- galho, subiu ao pulpito o illustrado

(10, JUIZ de Direito em GNIVÔZÍ- estudante da Universidade rev. An-

Por convite de sua law“. Esposa tonio Duarte Silva, que escolheu pa-

l)..\lanana d AlmeidaAzevedoioi par- ra thema da sua oração a constancia

to da Tum¡ 1.° (lo [Membro tocar no da fo dos defensores do Christianis-

sarau que teve logar apos o jantar que mo, mogtrando ao numeroso auditorio

aquelle illustre cavalheiro offerceu a a fo e a resignação do martyr S. Se-

algun'. dos seus amigos. hastião_

Correspondente. Depois do seu discurso, que du-

. - rnu approximadamente tres quartos

0"?? (“SMPH tfhora, o sr. Padre Duarte Silva foi

llujb de manha. o dobreplüngcn- muito cumprimentado,recebendo jus-

te e dorido do sino d'esta localidade tissimns elogios_ Pela nossa parte. .

annllllCWl-“ÚS "aver Sllwlmbído 805 folicitamos s. ex“. e o sr. Manuel l seus ”mlgos' de forma que &ca-mos

estragos d'oma prolongada enformi- Marques parem_ que mm“) can-cm_ 'sem dinheiro e com as estradas por_

dade 0 P055(l__tl0$tlLÍP50 amigo dl'. reu para n brilhantismo da festividade concert”“ ~ .

.Nanuel d Almeida e brlva, que, com em Ionvnr do mar-Li¡- s. Sebastião, a”“ Jum”"-

a llianeza do seu caracter e finissi- apresentando-nos um dos melhores _-

mos sentimentos plnlantropicns, de oradores sagrados d'Aveiro. s' "05° de Louro' 25

soros do progresso. deixarão os des-

protegidos da sorte de poderem ,qosar

com os folguodos dos ricos. n'esses

dias que a tradiccão consagra :i ale-

gria dos povos civilisados.

J_ 0. 5.

manteiga. 'Eu. francamente, pirulitos,

não; mas torradas com manteiga tam-

bem era homem para ellas ,se lá es-

tivesse.
'

dormindo-me outra vez a cami-

nhos, dir-lhe-hei que por aqui estão

mil vezes poor. Os proprios cochei-

ros veem-se obrigados a ir ter com

_ os lavradores para the arrancarem

com os hois os carros' dos buracos

das estradas.
'

Se o sr. llíntze_ tivesse dinheiro,

reparava pelas estradas, mas quantos

cinco reis arranja é tudo para os

te. Em Portugal não ha sequer

um grito de protesto, um clamor

de condolencia, uma commoçào

intima que suavise as netastas

agruras levantadas por um go-

verno .pci-dulario e insupporta-

vel.

Finalmente; tal estado de

coisas é agonisantc, e por isso

ao elemento popular urge pôr

ponto ñnal no extenso e desati-

nhado periodo da desmoralisa-

ção portugueza, já que a toleima

perpetua da politica t'acciosa

n'os conduz capciosamente á ca-

bra cega para um mcdonho pé-

lago.

Porto. 25

Foi imponentissima a recepção

feita ao Sor. Dr. Bernardino Machado.

Desde a estação de S. Bento ate. ao

Grande llotel do Porto. onde S. Ex.“

.se hospedou. perto de 52000 pessoas

o acompanharam numa manifestação

enthusiasta e eSpontanea, apesar da

aurtoridade não querer consentir ma-

nifestações..-Durante o trajecto que

percorrer¡ o inumerosissimo cortejo,

foram levantados muitos vivas ao il-

lustre professor e vultos mais proe-

minentes do partido republicano, não

5.1050 de Low, m_ a püllclül. que estava represcp- que era dotado, con ,uistava a sympa- Terminada a missa_ saiu uma Não se realisou o divorcio tentado_

Alexandre Vidal .alt .i em Éram ernumerO, 066351403' ,e tina de todos os one gosavam a ven- pomposa procissão, que percorreu a pela esposa do sr. João Pereira,-por

_Wu
in crvrr. . a con erenCIa. a que assis- tura do seu convmo, rua Dir-eua de gar-rampa, que estava falta de provas convmcentes. A mu-

tiram mais de 6:000 pessoas estavam

representadas todas as classes so-

ciaes. O erudito cathedratico passou

Surprehemleuoos dolorosamente quasí toda juncada. produzindo um lher, que -haannos residia em llorta,

tal desenlaco. se hem que n ñzes- hello etl'eito as janellas e varandas WHO" 330m P¡Ira 3 “UmPil'lhm do

A quem competir
sem prever os padecimentos de que ornadas com colchas de damasco, i marido-

]á lá vae mais d'um mez que

-
. em revista todos os artidos ueteem _' - ¡ ' ~' . _ . 1 . ,- _

a estaçao telegrapho-postal prm
- id ,l lr 'Pá i q men_ 0 “titulo lll mudo unha softrendo. algumas de grande valor. _foram a Aveiro ouur o discur_

P021 0 056 m“ 3“' 0 Pi¡ Z. 8 l Lm tlodo nosso particularamigo _. A nm de assisti¡- a esta res_ ¡ so do sr. Joao Franco os srs. Jose

cipiou a funccionar, e ainda não

se encontram alli todos os uten-

sílios que lhe são inherentes e

pOrtanto indispensavcis.

eiando proticientemente a sua obra

nefasto o quanto teem contribuído

para a decadencia em que nos en-

contramos. A sua brilhante conferen-

sr. .lose Simões Freire, digno verea- tividade, deu-nos o prazer da sua Marques dos Santos e Francisco Nel

dor da Camara Municipal de Vagos. visita o nosso dedicado amigo sr. l VOS- - '

A este cavalheiro e demais familia Manuel Rodrigues par-rnnha_ estudam] l-Par'tiu hoje para Manaus, 0 sr-

enluctada, cspecialisando a desolada te do lyceu de Coimbra. Acompanha- Joaquim Sequeira do Carvalhal.

    

Assim, sabemos que ainda _llllttt foi successnvaipento clortadga esposa drrfjjrailri, einlereeamOS a eit- do do sr. Padre Duarte Silva. reti- -Ostavradores queixam.sc amar.

. _ _ _ j jus os e pro novatos app ansot. pressao mais littllnd do nosso protoo- rou no expresso para a nella cidade, e gameute da falta de pastos_

all¡ n30 eXlStem balanças› cuja duraou perto de 11/, hora sendo no do pesar.
q L a t Juca,

falta neceSsariamente
se deve fim novamente acelamadissimo, jnn-

uc s.
-

ter feito sentir, porque o empre- tamente C0!“ ÍOÚPS 05 república"“W
W

gado nem sempre pcderá calcu_ :E: em evltdcncia que se tencontra-

d cones on_ presen es e os que es avam au-

lm' ?Olho ° peso a p sentes. Apesar dos asmstentes nao

denCla-
estarem casacalmente vestidos. nin-

Esta falta só se pode attri- guom depor, queixa na policia de que

buir a esquecimento, e por isso :De tesão srütxhlida &Ugltllãêãetguãg' LL- ..7. _ ÊÉÉÊSCO_ “GF“ ____ . _ ”035m “VE““Ê - _L2

-
13.o, oa een an .-

Julgamos do nosso dever lem- do em honra do Snr. João Franco. na

?Kiba-#
É theatro Principe Iteal, ou do Snr.

d - Hintze Ribeiro, na sala do Risco.

COÍTÔSPOH @nelas _Estão levantando um vehemen-

_Má-s' te protesto do cnmmercio portuense

Lubon. 20 as propostas da fazenda. Um d'estes

Por motivos independentes da mi- dias reuniu o Centro Commercial,
,j XW

nha vontade, não pude enviar a mi- sendo apresentadas e approvadas va-

nha correspondencia para o ultimo rias moções para protestar contra taes

X¡

numero, do que peço mil desculpas propostas que são a ruína do commer-

aos meus leitores.
cio portuguez. Oxalá que esta attitude

-Encontra-se nas aguas do Tejo sirva para terminar com a serie de (A0s annos ciclovia, amavcl veneziana)

(vnavio-escola «Benjamim Constant» enganos do nosso Governo.
Diadema de Neptuno, alta Veneza,

Fici-me nas carícias da ventura.

que vem no desempenho d'uma du- -Descohriu-se ha dias um im- Tão nobre como antiga maravilha,
Julgando encontrar ditoso_cstado;

pla missão: agradecer a el-rei D. portanto desfalque n'um cartorio thS Ninho das Graças, deleitosa ilha,
E, sendo no principio afortunado,

Carlos a comparencia do nosso cru- nossos taihftnaes.
De italios mai-ça singular princeza!

A minha dita teve por segura.

zmlor d). Carlos» no porto do Rio (Im escrivão ajudante levantou il-

de Janeiro. por orcasião da solemne legalmente da Caixa Geral dos lle- Tu, que viste entre os fastos da grandeza,
Mas veio apoz o dia a noite escura,

ascensão (lt) Sur. Dl'. Rodrigues M3' pDSÍlÚS. perto de #5005000, ser- N'estc dia assomar co'a luz que brilha
E, ficando entre as sombras baralhado,

ves a presidente da ltopnhlica do vindo-se para isso da sua posição. Jonia adoravcl,tua egregia ñlha,
Tomei-me de feliz em desgraçado,

Brazil, e completar a viagem de ins- t-lste facto, que tem sido muito com- Canta os hymnos dc amor à. natureza. - ' Caiua aos pés da minha dcaventura.

lrurção a que são obrigados os aspi- montado, já esta entregue an poder

ranles .'l ofliriaes. que i'll) desempe- judicialr
quuanto a possuir. alma tão pura,

Quem se póde flar de Amor tyranno,

nho d'essa missão andam embarcados - Tem sido muito frequentadas as Vaidoso o Tejo cxulta de alegria,
Que nos dôces prazeres sempre tarda,

desde t7 de agosto ultimo, e deverão contereurias realisadas na sede do E ásTagides gestis junta a Ternura.
› E tão depressa vem, trazendo o (lamnoPl

:imlar ainda ate ao tim de marco pro- «Comité .-\cadeniico (lperarion. listas

len.
prelecções, que são semanaes. teem Tu, convocando a cquoria companhia. _ Bem como'o sol desfaz a nuvem perda,

_Nestes ultimos dias tem-se feito Sidi) realisadas pelo Sl'. Dl'. Duarte Dcsprende a voz da magica doçura,
Assim desfez a mão do desengano

sentir n'osta capital um frio inlensis- Leite, que escolheu para assumpto Canta dc Jonia o natalicio dia.
o denso veu que' me encobria Anarcln.
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Colleglo Mondego Triumph Triumph KOSMOS l
All'- ,r I' t». ' 1Cnrsoczii/::licrcial TRINDADE & FIHOS ,,3533,,§,;§;1,1§13§§

nua Direita _Aveiro Quem quizer corresponder so- ¡
Portugucz, Aritlimetica, Fran- hre artes, sciencias, sport. etc, com

cez e Cnlligraphia.

2P nnno

Portnguez, Contabilidade com-

mercial, Francez-pratico, Geogra-

phic Commercial e Inglez.

3.' anuo

Escripturação commercial, In-

glez-pratico, Allemão, Cambios e

Desenho.

Bicyeletes, motocycletes e an-

iom0veis dos melhores fabricantes les-

tnglezes e frnncezes. Accessmios

de todos as marcas.

Officina para concertos. Es-

maltagem e nickelagem,

Alugam-se bicyclettes.

Quem quizer aperfeiçoar-se em

linguas estrangeiras por_umu corres- '

pomlencia com estrangeiros.

cçõcs de cstampilhas, bilhetes pos-

taes íllustrados, photograplnas, etc, ,

por troca com colleccronadores de'

 

Triumph Triumph

Quem quizer encontrar em to-

* objectos de escriptorio

, auxiliarem, vu'ítando
g .

Quem quizer nugmentar colle- °°nfessa mimo grato-

CASA FELlZ
ÊG-RUA D0 INFANTE l). ACGUSTO- 26

COIMBRA

Elyseu da Silva (Fernandes Vaz), participa aos seus estimaveispessoas competentes de todos 051m. 1 freguezes, que abriu o seu estabelecimento com loterias, tabacos,
, Jornaes, publicações, etc.

Espera, por isso, dos seus dignissimos freguezes a ñneza de o
o seu estabelecimento, pelo que desde já se

Elyseu da Silva,

(Fernandes Vaz).

  

todos os paizes. J

l

l

 

  

    

   

  

das as cidades estrangeiras pessoas:

que lhe prestem serviços ou lhe dém

informações. _ i

Quem quizer emlim ter relações _

em tmlas as partes do mundo: peça '

as informações ;i

Alliance Internacional de Gor-

l

respondencia- Kosmos l

l 19 Sm'phatlpnrk. Ams-

terdam que as envia gratis.

4.** nuno

Escripturaçao commercial, Al-

lemão-pratico, Cambios, Historia

Commercial, cemparação de me-

thodos de escripturaçâo e Callígra-

pliia.

Curso para adultos. (6 mezes)

Comparação dos systemas, Con-

tabilidade commercial, Cambios,

Escripturação por partidas dobra-

das e Balanços.

ln-trucção primaria

lnstrncção secundaria, cur-

so geral e complementar.

cursos de explicação das

classes.

(Professores estrangeiros para

o ensino de linguas.)

0 director,

Diamantino Diniz Ferreira.

NOVA »MERCEARIA

Sebastiao G. de Magalhaes

EIXO

N'cstc bem montado estabele-

cimento vendem-sc todos os artigos

Grande novidade americana!

Machinas de costura a 335700

réis.

Vende-as Manuel Maria Ama-

dor, d'Alquerubim.

 

Solicitador encartado

José Nunes de Carvalho e Silva

E l X0 Machines de costura
PFAFF E !WHITE _i

 

tlurívesana e Relojoaria

A. Souto Reiiolla a Irmão

&SU-lina do Mmsinho da Silveira-343 '

PORTO

Todos derem preferir estas

machines, porque são as mais per- '

feitas e duradoras tanto pelo 08-¡

Rua '1° Entre'Pmtes I mero do seu :reabamento corno pela.

AVE ¡RÓ excellencla da materia prima nellas

N'esta casa encontrará o uhliro cmi“)regada' C 138]“.Sllan101dade c
um lindo e lino sortido de objectos SOM“ do seu fabrico' _ l
d'onro e prata. bem como relojios de l Marcha abSOlUiamente Slien-
todos as qualidades e preços. l ciosa ._ Ultimo aperfeiçoamento.

“9105505("HIgÍI-leíl'a Cm 0""0› P"“- l'tolaznenlo sobre cspheras que gn-
u" aço' "'Ckel' de “anidç' de me”" rantem o seu luncciouamento sem- idespertadorcs, com musnza ou euro

tanto nacionacs como extrangeiros. l”? @gun'l' Espemãmdadc cm ma'í
Executora-se todos os concertos Chlms 13m“? Sílpatelt'Os. _ é

de mercearia, vinhos llllOS, fazcn- CI"" ü mêtxíllw perfeição e_ barateza. Agencias em todo o paiz. t
das, etc. . i Douram, prateuun e oxulamqnal Agente 0m A “um, Jose_ VHL., Ale_

o I (1"” “meu” “Om “Cilmi-“l" É gre; em S. Bernardo, Manuel Ca- io Lunetas, oculos, Innoeulos, e ac-

, í CCSSUFÍOS para os mesmos, “h“ Juflwri 38“““ 30"“ "9 093.1'A B 0 l m_ __ celho d Anadia, Jose Maria. bi- ,
l

mm WS mms ”um dos amadores dramatleos 'mõus'
Cantanhede 2 Govões

. Acaha de sahir do preto um m::-
Graude deposito de adubos da

Companhia UNIÃO li'AlilllL, sem du- i gnilieo Catlmlogo theatrnl desi- f
vida os que tem dado mais resultado gando títulos, generos, actos iuunoros l
em todas as culturas. - e personagens (homens e senhorasi.

H
Grande desconto a prompto paga- v e preços de todas as eomedias, drn- Preço de cada exemplar, 20 reis~mento. Conducção a casa dos fre- l mas. operetas, duettOs, rnonologus, ' Pelo correio 2?) reis.

guezes , para o que tem um serviço - cançonetas. etc., que se tem puhlirado Por Junto, grandes Y descontos .bem montado. hoje. Envia-se gratis pelo correio, a 1:000 exemplares '12:5 000 reis:Vende tambem rolões por ataca- quem n requisitar ;i Livraria Edito- l():(›00, 905009 reis;_ctc.
do e a retalho por preços convidati- _l ra de Arnaldo Bordalio, rua da Vi- (O auctor distrihuui de graça hivos.

' toria,'l.°, boa. . mil exemplares da Coml/m do Povo.)
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Cal-nilton elo 'Povo

Nova edição auctorisada,

pelo auctor
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M. lil. C. Bastos ê: tl“. (Suceessores) ..Avulso Bo rei

desconto; de 500

piores, 30 °/n;

l'I'm

|

¡J

l

PÁRA APRENDER A LER

POR

Trindade Coelho
COM DESENHOS DE

Raphael Bordallo Pinheiro

80 paginas luxuosnmcntc íllustrada

 

Descontos

s, pelo correio eo reis

para "avaliam-até 500 exemplares 20 °/o de
ate l:000 exemplares, 25 lt/o; de l :000 a 5:000 exme-

A' venda em todas as livrarias do paiz, ilhas e Ultramar

e nn caiam editora

Livraria Aillaucl

RUÀ no ouso, eee, -l.°-LISBOA

..lecciiam-se col-respondentes em toda a piu-tc

__.

seJam.

Ha material para a impressão de bor-
dados e desenhos.

 

@Éh:Pçñnâ$hd*fhttmhcc!hwt§h@thctQhKQJ-ictg).($151@th

TYPUBHAPHIA DEMHBHATIBA
Esta oftieíua, que dispõe de material

de primeira ordem, e onde se ímprimem

os jornnes: U Ensino, Correio do Vouga.,
mestiço e A Vcrdcule, e as revistas: 0 Por-
tugal Cleaufeur e Os Novos,=enearre-

gn-se de executar todos os trabalhos type-

graphíeos, por mais diliiceis e delicados que

  

BILHETES DE VISITE

¡lt-nele 300 réln o cento

M. Saldanha & C.a

R. Augusta, 100, 1."Lisboa

Commissões e exportação.

Encarregam-se da compra e

venda. de productos namonaes e

estrangeiros, ele.

Endereço teleg.-EIXO,

  

Vinde, Graças gentis, correi, Amores,

Vinde no leito de Armenia, sem detença,

Onde a cruel, a pnllida Doença

Chegou cercada de Amicçõcs e Dores.

Dcstcrrae dc sua alma os vis Tcmores

Da angelica Saudade na presença;

Ah! livrac o meu bem da atraz ol't'ensa,

E o leito lhc enramae de myrto e tllores.

Oh desgraça cruel! oh sorte impia!

Fado tyranno contra mim opposto!

Ao menos de prazer me dae um dia.

Deixae que cumpra Amôr hojc o meu góstn,

Baiejando com placida alegria

Dn minha Armania o descendo rosto.

Nas azas da manhã baixava o dia

Primeiro do verão, formoso e brando,

Os cançados pastores convidando

No dócc passatempo da alegria.

As aves. com sonora melodia,

Estavam sua vinda festejnndo;

E 0 balsamo das Hórcs cntornando

A fresca viração aos sopros ia.

A fonte, que em grilhõcs de gelo presa

Do negro Inverno a mão cruel tivera,

Sobre o musgo já cae com ligcírcsa.

Mais rica, mais gentil que d'antcs era,

A seu throno subiu a Natureza,

Toucada pelas mãos da Primavera.

TOMÁS DA AFONSEC

os GRANDES MALES

I

O TABACO

Danço, ao. nnls

Do mesmo autor

AS CADEIAS

(POESIA)

PnEço, 100 nuns

\tendem-se nas livrarias
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os MEUS Antunes

(CONTOS)

POR

Trindade Coelho

8.' edição :segmentada em

mais do dobro

l vol. de luxo de 423 pag. e com um
esplendido retrato do auctor em

agua forte.

Preço, 500 réis - Pelo correio 570
réis.

(Este livro foi traduzido em iles-
panha e na França).

Novidade litteraria

HEDENH

HOMhllllE por João Ayres d'tzevedo

prefaciado por Magalhães Lima

' »me

Um volume de 200 paginas. 400 réis.

(~>t.t<-

A' venda nas livrarias.

 


