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Com um dia indeciso, mas em

ue pormomentos houve sol bri-

l ante, -sâliiu hontem da Ordem

dos Terceiroma procissão da Cin-

za que, em Aiüiro, é digna de ver-

se, pelo semblante sentimental dos

irmãos que n'ella se incorporam,

pelo numero dos seus andores,

sempre bem tratados e alguns de

subindo valor e pelo seu todo que é

magestoso e solemne.

.-__-_

Ayres de Gouveia, hoje arce-

bispo de Calcedonia, n'um sermão

de Cinza, pregado em Coimbra,no

anno de 1815, julgou assim o cere-

monial religioso da Cinza:

«Nos festins egypcios, quando

os convívas mais regaladamente

se banqueteavam e os vapores .as

iguarias e das bebidas começavam

a toldar os cerebros, era costume,

como salutar admoestação ao des-

regramento dos prazeres, levar em

prestito, á volta das saboreadas

mezas, a dar nos olhos, um esqui-

fe. O symbolo mais característico

da nossa fugaz existencia appare-

cia na eonjunctura menos propicia

a accordar tal lembrança. Seme-

lhante imagem, moderando appe-

tites e guias, prevenia intemperan- i

ças e mantinha reflexivo decoro e

polida convivencia. Que Sempre a

ideia da morte, ainda nos animos

'mais rebeldes, foi energico doma-

dor de impulsos desordenados.

«Se de antigos povos pagãos

houvesse de colher-se exemplo ou

n'elles excogitar simile para actos

da egreja catholica', não seria tal-

vez este, para o caso presente, de

todo o ponto descabido. Como ali

o athaüde na occasião do convite,

cá a cinza acto continuo ao carna-

' val. La o athaúde simulacro do

passamcnto que nos espera, aqui

a cinza emblema do pó que sômos.

Se na Egreja a fôrma da adverten-

cia é mais urgente, mais clara, por-

que jà a cinza mostrando o nos-

so po, cx1ge-o assim com Viva pro-

priedade a differcnça entre ban-

quete e carnaval. N'aquelle ha de-

leite e fausto, e pode haver. gloto-

naria e ebriedade ; ao luzir das

_bnixellas, entre o tinir das taças e

com o reflectir dos crystacs offus-

ca-se facilmente a razão: n'este, po-

rém, ha sempre delírio, desagra-

da-se o homem à intima baixe/.a, e

a excesso tal que, envergonhado

de si proprio, occulta o rosto na

mascara para praticar desvergo-

nhas. Esconde-se de si para me-

lhor se esquecer da conveniente di-

gnidade. E' o cumulo do desvario.»

@De que morrem

e os que ficam

, -=(->=-
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Tem sido humanitaria e patrio-

tica a cam anha do Seculo, em fu-

vôr da in ancia desvalida, que a

mizeria, a ignorancia e a prever-

são levam ao coval, annualmente,

em numero avultadissimo-aos mi-

lhares. _

Horrorisa, na verdade, tão ne-

gro quadro e para suavisar-lhe as

cores ou com a intuição altruista

dc fazel-o desapparecer da socie-

dade, esta, n'uma santa c intelligen-

te cruzada de protecção, vêm crean-

° do as maternidades, os lactarios,

as creches e todo esse sympathico

'cortejo de instituições benificcntes,

onde a vida sorri e a alma se sen-

te bem.

Mas se os que morrem ou aquel-
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ameaça, logo no inicio da vida ou

ainda dentro do ventre materno,

tanto nos apavora e horrorisa, por-

que não pensamos tambem nos que

ficam e que vão baixando ao co-

val, onde os que morrem desappa-

reoeram para sempre, passando

uma vida torturante e apagada?

A humanidade é uma familia

e todo o homem seja qual fôr o seu

mistér é um cooperador da obra

social.

Castilho, o grande mestre, as-

sim o proclamou tambem no seu

'interessante artigo, intitulado o S.

Bruno :

«O homem nasce para o tra-

balho, observa o douto escriptor,

Deus impôz-lhe este tributo, que

tem como exactor inexoravel a pro

pria terra-_Mas o est operarelur

I!erram não quer diZer que 'todos

hão-de cavar, arrotear. mondar O

bom livro não lavra. não tece, não

forja, mas abre caminho e tudo isso,

e mais ;l virtude.

«O sabio, investigando os se

gredou dos astros, das lióres. das

pedras, dos mares, de ' si mesmo,

não cede em beneficios ao trabalho

“ de mil charruas.

«O mestre. que doutrina a ¡n-

4 fancia. o rico, que remedoia os po-

1bres, o compassivo. que assiste au

 

!enfermo e ao inoribundo, não In

lrigem o est operarelur [erram, an-

tes em diverso eclitido, o cum'

prem com maior. com mais sólido

e geral aproveitamento.

«Newtom o homem de scien

lo a uma rahiçe; V conte

do Paula, 0 homem da caridade,

entregue a lavrar pedreiras; Lamar-

tine. o homem das religiosas sau-

dades, Consunnndo os dias eas llnlv

tes em tecer lana; Kr-inpis. o ho-

mem do amor e da humildade. Cor-

tando e eozendo calções, obedece-

riain, porventura, segundo a au-

thentica interpretação de Christo,

no preCeito do Genesis? Não; an-

tes seriam por elle condeuinados,

por haverem sumldo a alampada

debaixo (lo alqueire; por haverem

enterrado os talentos, que se lhes

deram para negociar.

«Jesus Christi) não reprehen-

deu a Martha por toda se einbeber

na lida da casa; mas do Maria, que

se Votííra aos exercicios do espiri-

to, disse que esta escolhera a opti-

ina parte. .

«O proprio ('hristo não se dei-

xou ñcar :í sombra do tecto pater-

no, aoepilhando e aiunlando madei-

ras: não calejou as mãos em ne-

nhiim tracto mechanico; foi se pe-

la feira além, fazerido vida de usp¡-

rito, de doutrinação, de milagres e

de resurreições de almas e de cor-

pos.»

_ Preciso é, que no grande edi-

ficio social, em cuja construeçño

todos nos empenhamos, não abun-

dcm sómente os architectos e os

grandes artistas , em detrimen-

to do pequeno numero dos serven-

tes e obreiros humildes, ou que es-

tes vegetcm pelo seu grande nume-

ro e a falta d'aquclles seja sen-

sivel.

' Igualitemos todas as forças e

nas instituições onde albergar-mos

os que ficam, tratemos da solução

d'esse problema.

Rcferimo-nos, é claro, aos azy- _

los que e' preciso reformar de fond l

en comble e com elles satisfazer- '

mos às delicieucias da sociedade.

«O»

 

Notícias militares

Deve seguir brevemente para

Macau. eu¡ commissz'm de serviço e

no posto de tenente. n nosso bom

amigo sr. João Pedro Ruella. digno

les que a morte tao cruameutc ullcres do regimento d'iulunteria 24.¡
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Segundo* diz o «Commercio do

Porto» o sr. dr. Jayme Lima dci-

xou a politica opor motivos parti-

culares e está concluindo um estu-

do sobre S. Francisco d'Assis sen-

do a .obra editada pela livraria

França Amado, de Coimbra.

t

N'estes periodos de Fernando

Losano, o eminente republicano e

jornalista hcspanhol, illustre dire-

ctor de Las Dominicalcs. está uma

monumental charge ao sr. dr. Jay-

me Lima que ainda continua fiel

ao dictador e ao Accacio Rosa que ,

era um doido pela familia Losano

e pela sr#1 D. Cacilda, cuja for-

mosura traçou, cheio de paixão,

nas suas notas a lapis, parodiadas

pelo padre Vieira nas notas â pe-

na, em passeio por S. Bernardo,

Villar e Oliveirinha.

Escreve o distincto publicista

hespanhol:

«Magalhee Lima continua :i nua

gloriosa campanha_ atrnliindo sym-

pulhiae c forças mor ea para a sua

patria.

E esse homem era accusado

pelo criminoso Franco de fazer pro

paganda contra Portugal !

\llojs que esse preversu cela--

bre faça agora conferencias no es-

Irangeiro e que propague as sons

Ideias, como il'lngalhães Lima.

Nom se atrevo a apresentar se

cm piihliciil liodeado do odio e do

desprezo upivvrsal, não ousa sahir

:i rua, com inêdo dos olhares e das

expressões de colera de todos Os ho-

mens honrados. E' um prisioneiro

errante, que converte o hotel ein

carcere o anda rodeado de agentes

de policm, como preso levado de

cadeia em cadeia. Não é criminoso

n'un¡ só paizz-é-o em todas as na»

ções que o ahollllnam

Tudo por não ter tido a cora-

gem de se suicidar junto ao cada-

ver do amo, a quem conduqu à

morte»

Muito gostavamos de ver Lo-

sano lendo o que Accacio Rosa es-

creve do prevcrso celebre e o sr.

dr. Jayme Lima a dizer-se ainda

convicto da obra de regeneração

do Franco furagidol '

Seria uma scena de arripiar os

cabellos. í

Q

A ultima reunião franquista,

realizada na casa do sr. Ricardo

Pereira Cam 'os', a rua-Manuel

Firmino, com nota ot'iiciosa no Dia-

rio [Ilustrado e' muito foguetorio

e vivorio nos jornaes da seita, tem

dado materia para uma revista.

A nota dizia que em virtude

d'uma carta do sr. Jayme Lima,

em que este distincto homem de

lettras afiirmava deixar a politica,

e conhecidas as conside 'ações di-

rigidas pelo sr. dr. Casimiro Bar-

reto, cx-governador civil d'este dis-

tricto e nobilissimo cavalheiro, a

assemblêa, esta resolvia respeitar

a vontade do sr. dr. Jayme Lima,

deixando-o todo entregue ao estu-

do dos seus livros, eleger chefe do

partido, em sua substituição, o sr.

dr. Casimiro Barreto e logar-te-

nente d'este illustre aveirense, o

sr. dr. Jayme Silva intelligente cau-

sidico dos auditorios da 110553. co-

marca.

Mas vae se não quando, o sr.

dr. Jayme Lima escreve ao Illustra-

do_ a carta q no ultimo n.° aqui

reproduzimos, dizendo que era fal-

so ter abandonado a politica; e o

sr. dr. 'Casimiro Barreto Ferraz

Sachetti, que nós julgavamos d'ac-

1.¡
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clan, 30 reis pur linha. Agrud

ines na 1.' pagina 60 ri'iis a Ii
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cordo com tudo, vistas as suas al-

ludidas considerações, publica no

mesmo Illustz'ado, org-:io do c-x-

franquismo esta carta :
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AMA liANTE, 26. .-908.

Senhor. . .

Tendo-se cll'cctuudo em Aveiro,

no dia 23 do corrente, uma reunião

do partido rcgencrador-liheroi e ten-

do eu sido uninereciduinente CSCUllll-

do para substituir o meu presndo

amigo sr. dr. Jayme de Magalhães

Lima. nn (tlielia do partido n'nquclle

distrirlo, Cllllljll'P-llle dorlurnr, sum-

manientc grato. aos meus amigos que.

com lili) subida honra. me quizérzun

distinguir que por motivos de toda u

ponderação náo posso acceitur tão

honroso encargo_

Muito me olneqiieia v.. fazendo

publicar no Diario I//zun'az/o esta

minha declaração.

De r. etc,

Casimiro Barreto Ferraz Sac

chetli. t,

E ojornal d'Agueda e a Vita-

lidade a dizerem que nova reuniao

se seguiria àquella para a eleição

do chefe do districtol

Mas entao mentiram tambem

ao sr. dr. Casimiro Barreto, por-

que sua cx.“ declina a eleição de

chefe do districio e não dc chefe

local 'P

Melhor será passarem ao si-

lencio dos tumulosl

E' um optimo logar para des-

canço e olvido, que é do que os

srs. franquistas muito necessitam.

4¡

Afinal sempre foi nomeado

administrador do conselho d'Avei-

ro, o sr. dr. Amadeu Tavares Le-

bre, filho do grande proprietario¡

d'este concelho e empregado do

governo civil d'este districto, sr(

dr . José Tavares de Almeida

Lebre.

f

Diz-se que está tudo prepara-

do para lançar fóra da presidencia

da camara, o sr. dr. Jayme Duar-

te Silvae para ella ser eleito o

revd.° Pato, vigario d'Arada.

Vac sem commentarios, por

hoje.

U

0 sr. Malheiro Reimão preten-

deu ser o successor do dictador,

na chefia do partido, mas desejava

primeiro assegurar os seus rendi-

mentos, pois que sendo conserva-

dor em Vianna do Castello, a sua

estada na capital lhe importava

um grande prejuizo.

Andou na baixa pelos bancos

e casas bancarias, porque. .. como

advogado da rua dos Capellistas...

Mas todos tinham advogado e

o conselho melhor que deram, foi

que o illustre mínhoto regressasse

ao seu logar de Vianna.

E regressou l. . .

â

Suspendcu a sua publicação

na capital, o diario franquista-

«Jornal da Noite»._

Estamos no outomno dos di-

ctadores e dictatorecos delta pouco.

Dizem-nos que se mudou para

os progressistas, o sr. Francisco

Ferreira da Maia, cx-franquista e

actual vereador da camara.

Parece-nos que com o voto do

sr. Francisco da Maia consegue já

o pro reseismo a deposição do sr.

presi ente da cama.- a.

Tempos, tempos. . .

-lk

O «Liberal», fallando dos depu- i

tados republicanos, diz que ja não

são descseis, mas... ciuco--Atfon- _

Mario Duorie

nu .naun-Inn n- quinlns-foirnn.

armação E Annmsriwtão
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so Costa, Antonio José d'.\lmcida,

João de Menezes, Alexandre Bra-

ga c Brito Camacho, sendo aquel-

les por Lisboa e este por Beja.

«l

pondencius e annun-

ceiinuntoe ou recla-

nha. l'nbllcn-nc-

   

  

Diz-se que o sr. Mello c Souza

sempre abandonou o logar dc di-

rector do Banco do Portugal e que

para a vaga entra o sr. Espre-

guerra.

i*

Consta-nos agora que o sr. go-

vernador civil vem habitar a ala

norte do rcz do chão do Edificio

do Terreiro, como os ultimos go-

vernadores civis franquistas.

preciso notar que os pro-

gressistas da tcrra, quando o sr.

conselheiro Motta Prego lembrou

a convenioncía dc construir-se um

2.0 andar para habitação dos go-

vernadorcs civis, não se cançarazn

de protestar. l

Não hn nada como o tempo. . .

›-~-0-!b---

Club Àluriu l Mun-re

No proximo (lltl lS do corrente.

realísará esta lloresccult: aggrenim-

ção. no ¡Tlii'zilro Aveirense» om Sd-

ran sportiro, conlorinc o programou¡

(|th se distribuirá nppni'lu¡iu-iiettlo.

IChlalltltl. para u escrilhu dos lugares,

a inscripgáo aberta t5.\t.ltln\'ülncul.0

aos socios no mesmo (“ltll) até ao dia

:8. depois do ¡jll'dl será patente ao pu-

'blico ua :Tabacaria l'lzivnnezai, do

nl'. Augusto Carvalho dos lieis, aos

Arcos, A

.lá contamos/com uma noutc ex-

'plendldth

*oo-_-

0 CARNAVÃL NU NOSSO THEATRG

Nenhuma transição se l'az sem

grandes eslot'ços, enormes contrarie-

! dades e desanimzidoras semsolmrias,

1 A syinputliica cmprczai b'onrcs

:& C.n de tudo leve na sua trabalhos::

ltarelh de tanslorinar os habitos do

Inosso carnaval_ civilisundo-os tonto

quanto pow-ivel e Cllílllltlll'lt) :io .seu

goso lolgnztio todas os classes da su-

icicdade aveircnse. á tjlllll. ein parte,

i estava vedada a entrada no nono

Ihcatro_ durante u Epoca carnavalesca.

li'oi inl'cllz na rscollui da compa-

nhia, e certo. cujo desempenho quusi

se tornou intolerovel. A transforma-

ção da casa ein salas de baile mc-

rcceu consums e devia ser melhor

ícstudnda. A falta de raparigas para

Í dançar tambem se tornou muito son-

, sivel, e podia remediar-se. desde que

lse tiveSse cuidado de tal; a policia da

lousa. ell'cclivu e el'licaz. devia ter-se

lpreveuido tambem; houve fillas, ¡uni-'-

tas lallus, mas a empreza. npeznr

ld'isso. marcou-nos muitoslourorcs e

I \'otos por que não desanima.

y No proximo nuno. estude-sr. com

ltcmpo, procure-se nu terra os i-le-

ineulos precisos para os espectziculim,

que talvez se encontrem. polirio-se a

casa. reprcmiudo abusos que. :i pro-

'priu epoca não pode acceitnr. empre-

gou-se. einliin todos os esforços no

l prosseguimento (la obra ellcctzidti, que

,os lIobStH nppluuws c louvores ntio

^ encareceremos nunca.

_:q-_-_-

Procissão (lu Cinza.

l

Coin a soleinnidade dos' rimos'

anteriores reailnsou-sc honleni o cx-

plcndido cortejo da Cinza, quo saluu

da cgrria .lc Saulo Antonio e percor-

reu o itincrzirio do Cusluute.

Al'ltlltt á cidade-muita gonlr dos

lugares (zircuuiri-'inhos que retirou

put-:ras Sims terras. ¡I|›Ó\' u entrada

do procissão na ogrej.:

hiu.

d'ondi- .-..i-
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VIMUB NOS ULTIMOS DIAS NESTA

CIDADE OS SRS.

Do Porto--Silvcrio, Carlos ds Rocha o Cu-

nhs e Viiscn Soares.

- De Coimbra-Diamantino Dinis Ferreira,

illustriido director s proprietario do .Collegio

Mondego».

-D'Anadis-Drs Joaquim Rodrigues do

Almeidii, ABonso Jouquiin Rodrigues e Alfredo

de Carvalho.

-Dii Mealhada-Francisco do Moraes.

SEGUIRAM D'ES'I'A CIDADE OS SRS.

Para Felgueiras-Dr. Elysio do Lima e

Souza.

_Para Vills Nova d'Ourem--Luiz d'Almei

da Dias.

DE VISITA .

Esteve alguns dias em Esgiisirs. de visits

a sus familia, o sr. Izidoro Antunes, sargento

ajudante de cuvslluris 9. Já retirou pura o

Porto.

-N'cstii cidade esteve de visits nos seus o

nosso antigo amigo e patricio sr. Ernesto Soares.

REGRESSARAM A ESTA CIDADE OS SRS:

Do Porto-Mariano Ludgero Marin ds

Silva.

- De 'l'ondella-José Loureiro o sun irmã.

_De Coimbra-Coronel Pereiru de Castro.

_De Visuna do Castello-Coronel Antonio

Ernesto da Cunha.

-- De Viseu-José du Costi! Felix e Ms-

lhi-us Lopes; capitão do 3.0 esquadrão de caval-

lui'in 7 e tenente ajudante do 24.

-D'Ovar-Teneote Cunha o Costa. do 3."

esquadrão e ulfurns do 24, Coentro e Csmoasu.

NO DlSTRICTO

Encontrsm-se no Bussaco os srs. condes de

Alfcrrarodo, condes de Molina e Manuel de Cas-

tro Guimarães o esposa, onde tencionam passar

alguns diiis.

DIAS FELIZES

Completaram mais um dos seus

anniversarios os srs.:

Hontom-D. Anna da Conceição Ferreira

Pinto da Piiixño o João de Castro Machado,

Porto. '

_Hoje-D. Regina Alice Monteiro Mais o

Joaquim Gomes il'Alineida e Silva, Aguada.

-Amsuhã--Mimuel Pinto Ferreira, Cacio

e Dcolindo Abranches, Arreyollos.

l DOENTES

_ Não tem passado bom de saude os nossos

amigos srs. Eduiirdo Serrão, director da. estação

ÍOIEgN-pllo postal o Antonio da Moraes Machu-

do, illustrndo oâicial de infantaria 24.

_ _Tem inelliorndo bastante dos seus introm-

t modos ii sr.l D. Gabriella de Mello Telles, gen

til esposa do nosso syinpstliico amigo e illustra-

1 do oñicisl de csvalluriu, sr. Manuel Monteiro

' rI“ellos.

.

Secção lutuosa

Fallsceu no passado dia 2 do corrente, em

Estariejn. o sr. dl'. Fernando Tudella do Sousa

Lemos e Napoles, descendente du nobre familia

do Atalho, proximo doAguedu. Tinha 78 annos.

Foi casado com u sr.l D. Innoceucin Fragoso

de Rezende, fallocids hn annos.

Eri¡ cavalheiro muito distincto, tendo exer-

cido vnrios csi-gos d'imporiancia.

-Tiimbeui fallecou hontem, em Oliveira de

Azemeis, de mndrugads, o sr. dl'. Manuel de

Lacerda Aranha Mourão Albuquerque, tendo

sido victiinudo por uinii congestão cerebral que

o sccommetteu na noite de sexto-faire para sab-

biido ultimo.

Contuva 32 annos de idade e foi delegado

em S. Thomé, pedindo s. exoneração lis dois

annos.

. Sentidos pezsines ás fiiiniliiis sulutsdiis.
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Acha-so aberto concurso, por

provas publicas,'paia provunento do

pai-ocho da fregiiezia de S Marti-

nho de Fajões. concelho da Feira,

v d'este districto.

As provas escriptas começam

no dia 9 de março proxnno e as

oraes no dia segumte.

Ferias do Carnaval

Ternnnaram hoje as ferias do

Carnaval no tribunal judicial d'esta

comarca.

0 que rende o fumo á França

No orçanwnto da receita da

França para 1907, a renda prove-

nanth do monopolio do fumo é re-

presentada pelo algarismo de fran-

Ciis 3.83.1 3051548 equivalentes a

L 153.372.226 ou 2 453 95526165000

em nossa moeda, á taxa cambial

de Iii.

2 milhões e 453 mil contos l Jzi

é alguma coisa?

Os direitos sobre o alcool tor-

net'ein fr 330 589.000 ou 13223560

ou 2115769003000 em nossa tiioe-'

da. :t luxo ciurreiite

O cutisutnii do fumo em França

\

O illustre ministro dos nego-

cios extrangeiros, sr. Wesceslau

de Lima já chamou á ordem os

nossos representantes nas côrtes

extrangeiras, indicando-lhes o de-

ver que lhes assiste, de defende-

tem sido o mesmo d'esles ultimos

dez anuos-tle 38 000.000 kilos por

anno. E Deus pornnlls que, no meio

de todos os progressos da grande e

sympatbica nação, o commercio da

terrivel solsnea vá em declínio, sem-
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pre e sempre. E isto, que nos não

ouça algum productur de fumo.

llapitão Sá e Mello

Foi collocado na 4.' brigada de

infantaria com séde na Guarda, este

nosso querido amigo ha bastante

tempo já n'esta cidade servindo no

regimento d'infsnterin 24.

Aqui pelo seu tinissimo trato

eapreriaveis qualidades de cara-

cter conquistou geraes sympsthias

sendo muito estimado por todos

que o conheciam.

E', pois, com profundo pezar

que 08 seus numerosos amigos 0

vêem agora sahir d'Aveiro, O sr.

Sá e Mello, (li-.ve seguir por estes

dias para a Guarda.

0 Carnaval

[llslplllo e sensaborão no cumu-

lo, passou Já o Carnaval, não tendo

deixado saudades.

D'anno para anno se vae opre-

sentando cada Vez mais réles e es.

farrapailo, não apresentando nada

digno de mensiio.

Está chegado o seu tim, ejá

deveria ter vindo, pois, o Carnaval

de hoje nem um pallido reflexo é do

que foi e não ha mortos annos ain-

da. Uma miseria.

    

   

  

     

 

    

   

  

  

  

  

  

   

   

 

   
   

A Varina

Para resolver sobre a sua liqui-

dação, reuniu ha dias a assembleia

geral da seeiedade por quotas A

Varina.

Presidiu o sr. conselheiro An-

tonio dos Santos Sobreira, secreta-

riado pelo sr. David Ribeiro dos

Santos.

Depois de approvadaa acta da

assembleia anterior, foi Votado a lt-

quidação da sociedade, sendo ni»

ineado osocio sr José da Costa

Lima para effectusr essa liquidação.

Princeza Clotilde de Saboya Bo-

naparte

Fez ha pouco 65 aonos de eda-

de sua alteza real e imperial a prin-

ceza Clotilde de Saboya, filha mais

velha do rei Victor Manuel ll. de

Italia, irmã do sua magestade a rai-

nha senhora D. Maria l'ia e viuva

do principe Jeronyino Napoleão

Bonaparte, nascida em Turin, em

2 de março de 185-3, casada em 1859,

o mãe do principe Napoleão Victor,

do principe Linz Napoleão e da

princeza Letitia, (luqueza viuva

diAosta.

llom p anhia dos Caminhos de

Ferro

A direcção da Companhia Real

dos Caminhos de Ferro Portugue-

zes, em Virtude dos constantes es-

tragos causados pelo mar em Espi-

nho, estuda actualmente uma va-

riante, na sua linha ferrea d'aquel-

le oonCelho, de 3 a 4 kiloinetros,

contornando a villa, de fóriiia a afas-

tar-se do terrivel elemento que tan-

to a tem prejudicado, e ameaça ain~

da continuar.

A mesma Companhia encom-

mendou á casa Maflei, de Munich.

seis locomotivas do grande volum-

dade, para os seus comboios Rapt-

dus e Expressas.

[livro

O sr. dr. Antonio Emilio de Al-

meida Azevedo, juiz de direito da

comarca d'Anadia. acaba de- publi-

car um livro com o titulo -Refor-

ma Judicial em que expõe a sua

auctorisada opinião sobre o assum-

pto. E' um trabalho digno de apreço.
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E' grande a divida portugueza

e poríiada tem de ser a lucta para

nos salvarmos da campanha de

l descredito que lá fóra se tem feito,

2 contra o nosso paiz, especialmente

gurante o sultanato do ex-dicta-

. or.

 

  

  

  

  

 

  

rem o paiz das aleivosias que lá por

fóra se publicam, com manifesto

prejuizo do seu bom nome que

ellos teem o dever de fazer respei-

tar e servir com leaüade e solici-

tude. "F ~

O sr. ministro do fazenda en-

viou-lhes uma nota do estado das

nossas finanças, cuja exposição

n'ellu se faz d'um modo intelligen-

te e minucioso, mostrando-lhes por

fim as causas determinantes da

divida e os valores que o paiz em

si contem. y

A parte fino¡ d'essa nota, da-

mol-a na integra, porque o seu re-

gisto impõe-se:

l.° Em Pai'tugal não ha divida

colonial. Todos os emprestimos

realisados para obras de caminhos

de lerro, nas provmcias ultramari

nas, estão a cargo da inetropole. O

nominal, os juros e a amortisação

d'esses emprestimos estão inclui

dos nas iinportsncias ilescriptas no

orçamento do Estado para page

mento dos encargos da divida pu-

blica.

Bastará citar. para se vêr aim-

portancia d'este hiato. a indemnisa-

ção fixada pelo Tribunal Arbitral

de_ Borne, Li 30280253610 réis, em

relação ao caminho de ferro de Lou-

renço Marques, a conclusão d'esse

caminho de lerro e ii Constriicção

dos de Mossamedes ao planalto, e

o da Swazilandia. muito adiantados,

e que os deñcils coloniaes téein si~

do satisfeitos pela metropole, sobre-

carregaudo, por conseguinte, as res-

pectivas contas.

Segundo o bem elaborado re-

latorio, referente :is províncias ul-

tramarinas, de 1905, a importancia

das despezas do Ultramar, realisa-

das pela metropole, para expedi-

ções, obras extraordinariss, etc,

sómente desde 187018713 1902-

1903 elevase a 48.200zô393492 réis-

_ Por estes motivos não é justo

que, para a capitnção de toda a tll

vnla portugueza. se Considere uni'

comente a população do Cuiitlneiite

na Europa e ilhas adjacentes. Uma

grande parte da divida, como se vê,

tem de ser iiiiputada :is coloniais.

o que fará baixar notavelmente ao

relações indicadas. Se no total da

divida encontrada 331.832:18835799

réis abaterinos a importancia de

4820053958492 réis, dispendida com

as C'tlttnlas no indicado periodo de

18701871 a 1902-1903, sem levar

em conta as despezas anteriores e

posteriores e outros encargos que

por ellas tinham de ser satisfeitos,

a importaucm total da divida inter-

na e externa, dividida pela popula-

ção do continente e ilhas ailiacen-

tes, será, por habitante, de ”$868

réis.

2.° O Estado possue e explora,

do conta propria, no continente,

1:025 kthlllHlJ'tlE de caminhos de

ferro, achando-se. além d'isso. em

adiantada construcção 122 kilome-

tros.

Todos os encargos das despe-

zas feitas com esses caminhos de

ferro estão incluidos no computo

dos juros e amortisações a cargo do

Estado.

3 ° Os eniprestimos realisados

no extrangeiro pela camara munici-

pal de Lisboa, cuja importancm

ein divida é actualmente de réis

10 4917503000, passaram para a

conta do Estado e estão egualmen-

te incluidos na importancia da divi-

da publica.

4.“ As grandes obras realisadas

para a creaçfto do porto de Leixões,

o a execução dos caes-doces do

porto de Lisboa, bem como o esta-

belecimento dos armazons, vias fer-

reas, apparelhos, etc., para a explo-

ração do mesmo porto, exigiram o

emprego de avultados capitaes, cu-

_jos encargos figuram nos _du Vida

publica. não havendo onus algum

especial que pese, por esse motivo,

Sobre a administração d'esses por-

tos, o que não succede n'outros

paizes. i

5.“” Pelas considerações apro-

sentadss reconheCe›se facilmente

que a capitação da divida publica,

propriamente creada para serViços

oii obras de interesse geral do Es-

tado, é inferior na realidade ás ci-

fras que apontainos, que já eram

  

   

  

  

Morreu me a luz da crença-alva cacem,

Pallids virgem de luzentes tranças;

Dorme agora na campi¡ das creançss,

Onde eu quizora repousar tambem.

A graça. as illusões, o amor. a uncçz'to,

Doiradas catbedraes do meu passado,

Tudo cahiu, desfeito, escalavrado,

Nos tremendos combates da razão.

Perdido a fé. esse immortal abrigo,

Fiquei sósmhn, oomo heroe antigo,

Batalhando sem elmo e sem escudo.

A ímplacavel, a regida sciencia

Deixou-me unicamente a Providencia;

Mas, ileixandome Deus, deixou-me tudo.

M

muitos inferiores. ás que se encon-¡ sados momentos, depois de ter l

tram ein alguns jorniies' ñnanceiros vado sodono as duas que elle tinh
do estrangeiro.

6.°O Estado possue no seu

activo, inteiramente livres, além dos

titulos de divuls *publica enumera-

doii, os seguintes valores:

Da Companhia Real dos Ca~

minhos de Ferrro Portuguezes-

72:718 obrigações do t.° grau;

Da Companhia de Moçambi-

que-90:658 acções;

Da Companhia da Zsmbezia-

115,000 acções;

Da Companhia dos Caminhos

(le Ferro de Benguella-2002000

acções;

Da Companhia ile Mosssme-

(les-60:500 acções; ,

Da Companhia Portuguesa do

Caminhos de Ferro Africanos-700

acções;

Do Companhia das Docas e

Caminhos de Ferro Peninsulsres-

20.931 obrigações.

Além dos titulos da divida ex-

terna e interna na posse da t'a-

zenda.
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New Yoik vae possuir o relo-

gio maior do mundo, collocado no

edificio mais alto de que até ao pre-

sente se tem noticia e uma Compa-

nhia de seguros de vida está cons-

truindo em Madison-Square.

Esse ediiicio terii 48 andares.

com uma altura de 200 metros so-

bre o nivel ilo sólo.

Até agora o neon¡ das dimen»

sões entre os relogios pertenço¡ a

Big-Ben. o enorme relogio da tor-

re do parlamento inglez, cujo mos-

trador mede sete metros e meio de

diametro.

O relogio de New-York terá

oito metros e meio de diametro;

cada um dos seus ponteiros quatro

metros de comprido e cada um dos

numeros qua indicam as horas, um

metro e quarenta centimetros de

alto, de modo que se poderá lêr a

hora a nina grande distancia.

Esto relogio occiipará o 25.°.

26° e 27 ° andares do edificio, isto

é, o centro do mostrador iicará col-

locado a 115 metros do sólo.

HI '* RIA v um
-=o(o)c=-

 

(Conclusão)

Tinham assim torneado o mon-

te. onde se havia levantado o se›

gundo bando, e achavam-se proxi-

mos da encosta fronteira, onde cal

culavam que as perdizes haviam poi-

sado. Não se engannvam nas suas

previsões; o cão, avançando caute-

losamente de cauda estendida. dove

signaes evidentes da sua approxi-

mação.

As perdizes levantaram vôo,

valleiro abaixo, velozes como raios.

Tres tiros partiram qtiasi seguida-

mente; o Baptista dobrára o tiro e

o sapateiro descia rapido o monte

atraz da perdiz, que havta deitado

abaixo. ferida da aza. correndo li-

geira e que o cão the foi buscar pas-

.,  

Guerra Junqueiro

     

  

morto. .

A alegria do sapateiro é impo

sivel desci-aveia; agora estava con

vencido que matar perdizes não er

tãodiflicil como tantas vozes ouvn

dizer e percebia que os caçadnre

com a sua insaciavel avareza o fa

ziani assim constar com o ñrme in

tutto de desviarein a conCorrencia

Elle, porém, tinha jzi as provas (l

contrario.

Assim pensava quando o Ba

ptista quebrou o silencio que at

ali gusrdzira embatocado com as

proczas do companheiro:

_Vamos embora; para hoje jtl

temos. E fique sciente do que lhe

digo: põe~se a arma á cara e. . zás!

E você então que tem immenso

geito!

O Baptista promovera a retira-

da enleisdo e confuso, mal podendo

achar explicação para tanta soite e

receiando Instinctivnmi-nte encon-

trar-se no ñin da tarde numerica-

mente interior em purdizes.

O sapateiro accedera de prom-

pto e cum o devido respeito :i niti-

mação, embora preferisso licar ca-

çando o resto do dia.

Sentia-se _já um caçador feito!

Tinha morto como um mostro a

periliz que pelo valloiro abaixo ia

veloz como iuii raio. não tendo re-

cinihecido na proeza grande ditli-

culdade.

A faller a verdade, pensava el-

le, que sabedoria era preciso ter

para matar perdizes?

-Metter a arma á cara e. ..

zás.

E elle então que tinha iminen-

so geito!

I'

l Õ

Quando no outro dialogo do

manhã o Baptista, que se levantava

cédo, abria a janella do seu quarto,

(l'onile se desenrolsvs a bella paisa-

gemmão licou surprehendido em vêr

_junto de sua casa o mestre sapateiro

equipado e _já em ordem de marcha

para a caça. Calciilara aquillo mes-

mo; o homem não reSIstira ao vicio

e voltava conñado na sorte do dia

anterior. _

Mas um amigo que passara, ex-

traiihando o facto, observou-lhe

mutto amigavelniente:

_Deixa-te de caçadas, homem!

Trata do teu ollicio que fazes bem

melhor.

A mesmo doutrina lho tinha

prégado a mulher mal Ilis percabeo

rs intenções. Mas ninguem o de-

movia

-Havia de ir--Nem o Rei (like

ali estivesse havia de obsta* a issi.,

hrsdsva elle fóra dos eiXos.

f

l- I

As perdizes n'aqiielle dia an-

davam mansas: o Baptista já .leila-

rs duas abaixo e o sapateiro dera

tambem dois tiros que infelizmente

errára e com o que ñcou deveras

surprehendido. N'aquelle sitio, um

dos melhores da região, abundavam

as perdizes. O Baptista como do

costume ia matando, mas o cumps)

nheiro já bastante desanimado não

pegava n'uma.

_Não esmoreça homem. Isto

é matter a anna à cura o. . . zás.

É você que tem tanto geito!

O sapateiro olhava desconfiado

) 0
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o Baptista e Iii ia carregando nova- escarpas da montanha se vêm per- nómeado, quem se podesseconsi-l Nós aqui não v7 os pedi¡- (ln um circuito da uma “nim, [CZ'mente a arma sem dizer palavra. der nas ferteiae verde-jantes campi del'al' absolutamente 5111391:““ '48 que Se COHSCPVCIII - admlnls- partir o primeiro comboio.
Quando por volta do meio dia reSoI- nas polvilhadas de lina areia e bei- Elgg:: 1:32:22:: dee que fãadoresl franciõlstaS. em_ fuíer' Durante oito ki liiiiielros a via

,
.

ss n uem es o e otrio. _ ueremos Simp es- . . . . .

d Oceano. . .
, b _ subteiraiiei corre io lon ro do rio

verain interromper a tarefa para Jar aii verdes aguas o hosnhzasse_ Mas o sr_ conde dA_ mente que se faça ¡Ustlça ao nos. . . i_
comer o farnel que levavam. ii Ba- . . . . . . . . i . . . . - . . - - . - . - - - .

- Hudson; depois (az uma curva brus-

 

gueda, para aquelle concelho no- so partido e não se julgue que _ _ _ _meará tambem um progressista da o governo é progressista c por is- m e pr"“mga se wh l' bmw "eVelha guarda, da sua confiança, so todas as auctoridadcs devem "m" para " 3'“" 0""“ "' 9““ largll'

O Baptista é hoje secretario da
ptista contava no cinto seis perdizes A

administração d'um concelho ca-
e o sapateiro zero. Jil nem queria

comer; apenas behera uma pinga pital de districto; tem 52 annos e Prompto a perseguir e a fazer po. pertencer a esse parado_ ra atiinge cerca de l:5tl0 metros. e
que levava na borracha. mata ainda pertiizes como poucos. littca. progressista, sómente pro- cuidamos do nosso partido e onde agproiiiiididadedas agua¡ che.-TaIVez seja da polvora, dizia Do Sapateiro nunca mais tive gresslsta. _ ' não fazemos elogios ao passado, ga t: 2a e 30 Iiielrns _
o Baptista para o animar. noticias.

Verão OS leitores- repetimos. Esse papel pertence ao _ Quando se chegou ao IIINU do
_Nau em com certeza; a pop Lisboa 1906. lhES como Agueda, outros con- partido_ progressista, que em Bra-l rln, o comboio alimoxou e uma

vora era egual á do dia anterior com ° Man-0 Duane. ce O ' gançd and** “35““ dos Interesses ' grande nuvem de fumo colorido in-
. partido republicano deste da conceiitraçao monarchtca, se- meu" que se ”law, ,m ¡,,uar nn".

districto deve-se quaSt exoluswa- gundo escreve o Illustrado:
'

mente á subalternisação de sem_
teiro dos dois estados~Ncw-ank

pre do partido regenerador e á prc- «O Nordeste, escreve o illus- e NP“, "mise-V'ponderancia ininterrupta do par- trado orgão do partido progressis- 0-" gOVt*rnail(›res Congratula-tido progressista. São individuali- ta em Bragança, e jornal, portanto, '3"' É“” e ""camm m" c""'l'r'l'Nm'dades independentes que querendo A insuspeito acerca dos actos do 109- 'SU' S“h um” "13553 *le até"“
ser uteis ao seu paiz e votando ao l actual governo, cm qiic esse parti- respeitavel e passando lhe por cima.partido progressiista do districto a do está representado, pronuncia-se das cabeças, pareCendo quo os vao
maior das desconfianças, não en- i ein termos taes acerca do ad minis- esnmgar_contram no partido regenerador o l trador do concelho escolhido ago-apOio preciso, a emanCIpaçáo com- l ra parasubstituir o nosso presado um¡ da “nha e n cumhmu ,mim ¡5,,9
pleta do jugo progressiista, antes icorrehgwnamo, o sr. Albano de h ¡, , H l k
uma escravidão que* humilha e to- l Moura, que nos parece preferível em”" as (d ler”“ 'im u mt"" O
lhe todas as suas forças e inicia- _ que, no districto de Bragança, se "wo “mel oww", 3;'0 m'lhws "e
tivas.

5 inverta aquelle conselho que o Día 'ramos _a 18'“" (“w a“"os a com'Cumpria aoesr. conde d'Ague- l se tem farto dc repetir ao governo, l“"r- ”"nlt'l'r"Pl“"W'llc'da, n'esta situação que não é polí- l isto é, que em vez de se passar uma Fura"" I'lliiirvgñill'si Mó il 00"'
tica, reconhecer esta_ verdade que ¡esponja pelo passado, sc asse an- cltisño. 6:500 homens. A dillerençae incontestavel e cuidar mais dos 'tes uma esponja... pelo tituro. de tempo ohtiila com a nova looo-
1nteresses da monarchia, que dos O que se lia-de passar em Bra- moção, é .ie de¡ minuto“, apenas,
do seu partido e da sua pessoa. gança colin dum administrador co- l Mas para os ameno““ @sie eum.

,, moaque e @que °«N°rdebte» fa'lçii é muito, porque ellles nunca'l' *
'

x l ..

a
a l V 8a_ as 8

Mas estamos ainda no incio da que o melhor é. . . passar uma cs- 'n""e)_'”- _ _administração do sr.conde d'Ague- ponja pelo futuro.» là. para conseguir a economiada. Pai-emos por isso, n'este ponto
de dez minutos gastaraiii-se pertoe volvemos ainda os olhos para Não vale apena dizer tudo d'u. do setenta iiiil contos de réis'. Na-

a qual matara na perfeição.

Elle agora já lhe altirava a toda

a distancia; ralado e consiiinitlii.tles-

prezava por completo as prescri-

pções do Baptista que se ria disfar-

çadanietite das attribulações do sa-

pateiro, e que, chegado a meia tar-

de. havia exgotado por completo as

provwões sem ter abatido uma só

peça de caça.

De regresso a casa, o Baptista,

eum dez perdizes no cinto, seguido

pelo sapateiro cuhisbaixo e triste e

que principiava a admirar convicto-

lllPllle a pericia do companheiro,

ia lhe pregando o costumado estri-

bilho:

-Isto afinal não é tão facil co-

mo muitos dizem. E' metter a arma

á cara e. . . zás. E você tem muito

geito; mas o melhor é deixar-se

d'isto.
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Estão feitas as nomeações dos

administradores dos concelhos do

districto e n'ellas nenhuma parti-

lha quiz o sr. conde d'Agueda que

coubésse ao partido rcgenerador.

São todos progressistas, pelo

menos na nota que démos no nos-

so ultimo n.°

Quanto á nomeação do admi-

nistrador do concelho d'Aveiro ,

tem sido ella campo vasto e fecun-

do para as ambições d'uns e mane-

jos politicos de todos. Tudo se tem

feito e resolvido, sem previa con-

sulta do partido regenerador local,

cujo assentimento era do dever do

illustre magistrado do districto pro-

curar captar.

Pela constituição do actual ga-
binete, o partido regenerador tem
incontestaveis direitos a ser ouvi-

do. O sr. conde d'Agueda não veio

Ein onze minutos percorre-se o

  

ir

i l»

Enveredara por mau caminho

o pobre do sapateiro. Arranjara um

  

     

    

  

  

cão emprestado e já não acompa- para Aveiro como delegado de con. Aveiro. . ma vez. Por isso, por aqui nos ñ- da uwnos_rihava com o Baptista. fiança do seu partidomem com ans Dizemos aeitna que anomeação camos hole.
-Ein casa ia uma guerra aberta d'e I'ObUSÍCceF as 31133 forças Pon' de adlmmsn'ador deste concelho

- Publica ões

com a mulher que via dia a dia os tl0313, dando-lhes alma e insuflan- tem SldO campo vasto e fecundo ç
ido-lhes força.

A situação do magistrado su-
perior do districto perante nós, é
especialissima, na actual conjun-
ctura, cumprindo-nos a nós corres-

ponder em tudo, conforme a ina-

neira como fôrmos tratados pelo , _ . _ . ,sr_ conde d-Agueda_ politica da familia d esse bacharel.
Não nos ouviu o sr. conde de Não ° consegmm 01'61“01”: 'Por i3' lunel sob um braço de mar e que osÁgueda na nomeação dos adminis' 8° comççou a @Hab-ge na nolneíl' americanos Considerain como umatumores dos concelhos-Miolo da ção doloven (31920' SP'JOSé Mana das primeiras maravilhas do sec -

sua administração-e por isso, o Soares; filho du Velho Pl'Ogl'es' ¡. 'XX
u

apoio absoluto que lhe reservava. eista. Esteve o caso assente, mas U . '
mos tem de ser limitado e n'este não Sabemos Porque artes a com' Prata'so de "m um"“ que*

para a politiquice- CuriosidadesNão exageràmos.

' Fallon-se a principio n'uni jo-

ven bacharel, filho d'um grande

proprietario d'este concelho. Pro- Caminho de ferro passando porcurou 00111 esta nomeação 0 81". debaixo d'un¡ braço de ¡na!-conde d'Agueda captar a influencia *

fregueses desapparecerem. bem co-

mu as'eCiinoinias realisadas com

tanto sacrifício_ _

A felicidade fugira por comple-

to do casal; já o I'll' das creanças

não era ti'l'o alegre. mal olhavam o

pae sempre triste, de barbas cresci-

das o mal tractadas; e. na exterior¡-

saçz'ío da sua dôr, a mulher robusta

o forte dt-liiihava a olhos vistos.

Queria ter a grande satisfação

de ::zelar um dia quatro oii cinco

O Occideiite.-O n.° 1049 do Occi-

daiite UUCUpa se no maioria d- i-lllltl gravu-

ras dos fuiieraeo de El-ro¡ D. Carlos e do

Principe D. Luis Filippe, publicando nut-

gniücos iiinlantaneon diiii represanlnntva

din potent-ias estrangeiras nos inner-ara; it

camara ardente na capelln dns N~cnnni›lii-

dos, saliida dos foi-otros da riipella; o

pi'ratitu t'unehra no largo due Naceasida-

dos; os cuchrs renas conduzindo os om-

baixadoree eslrnngrirol esooltadoa poll

cavallai'ia; guarda de ai-cliairm, camara

municipal de Cascaes a outros represen-

_=(.)= _.

Acaba de ser inangurado um

  

|19lezml; Vl'llalla em“" 3° seu 0m' ponto retirado por completo_ ção do sr. di'. Soares baixou e pa- passando por tleliaixii de um hroro um" ”fl°°'l“_“adf'° '1" P“"lmi el“gadl¡

cio, ao seu traballio que. por tenla- caminhe O sr_ conde @Águeda ra a alta passoua do tambem assaz de mar que se chama o ['ludsufh d“ Pr"“l" a 5- V107"“ 'lg F67“. "0- R0-
çõc-s diahnlicas, lisina abandonado sempre n'esse passoe verá qúe nós ljoven bacharel sr. dr; Jayme de “gn", desde 0 ,na 21. New York a "MM doa rio“” "IB da bilñcll- Rñtrlto
coiiipletaincnto. o não acompanhamos, deixando. Mello Freitas, parente do sr_ conde New Jersey' do Ramos Loelliu. Necrologia, rotriito do

general Ednardo Rodiigiies Galharth Ar-

tigos de: João Prudi-nciu, D. Fiancisco

de Noronha. Antonio A. 0. Machado,

Rodrigo Velloso, i-tc.

A assigniitiira do Occidente custa 950

réis por ires mazmi.

-- 0 Mundo .Elegante-Recebemos o

ultimo numero da ioagnilica revista illus-

irada O Mundo Elegante, correspondente

á segunda quinzena do passado mas do

fevereiro a qual só apresenta aii miiis re-

centes moditiciiçõee eai¡ toilettes do sexo

gentil.

Mas infelizmente nunca mais nos ficar no campo para onde sua d'Aglfeda e_3°brinh° dos 31's; Mel' H_ 't 1,0000conseguira matar iiina unica perdiz 3X0“ “05 Vale atirando- 1°'. dçsta cldzlde' ex'franqulsm? eI :mm ?gaminf irmos¡ .O i

a a fuma entrám sinutramenle Pam l o p'aruqo regenerador do dis_ cuias influenCias o sr. conde da. í (ipi-ramos e t inpri ga( oslin l-illl demm, dentro_ tricto d Aveiro tem forças que não t gueda Pen-90H tambem; em conquis- t, lançar mão de barcos, diariamente,
I

se vencem nunca em Oliveira d'A_ tar. Mas para administrador do para piissar de uma margem para azemeis e _aii um vulto prestígio” concelho d'Aveiro não será já no- outra. Agora hasta lhes inmar pas-e querido que de nenhum modo o meado ° Sr' dl'- Jílyme de Mello sagein no Caminho do B-rro subma81'- çonde d'Agueda deveria C163: FreiÊas' Quem sem' não ° sabe O . rino para attingirein a margem op-
conSiderar. E para Oliveira d'A- Partldo regenerador 10031- 01'que f Posta_

   

Enipenhnii então o cido e a ca-

sita onde viwa e. separando-se a

custo da mulher e dos filhos que

tanto estremecia. lá toi. cmno oii-

tros muitos, procurar no Brazil o

hein perdido que agora architectu-

va na sua imaginação saúdosamen-

te, Como iiin sonho cheio de lclici-

dade que o destino inopinailamente

viera dasfazer. . .

   

        

   

    

           

   

 

  

  

   

   
  

  

   

  

  

  

zemeis o sr. conde d'Agueda no- Par? 11911131“? (Ye-“es trabal 03 fOÍ b . . __mem¡ um progressista enragé, o ouY1d0_ Sem quem o sr_ conde O com oio de inaugiiraçao, nomesmo administrador, que ao nos_ quizer.
qual tomaram logar. ein companhiaso presado correligionarjo e ami.
dos governadores dos dois Estadosgo sr. dr. Arthur Pinto Basto lhe
_New-Yuri( 0 NUW Jersny -Os ad-
ministradores do concelho das duas

moveu guerra sem treguas, embo-
ra itnproficua, no ultimo consula-

cidades e alguns previlegiados, of-

l'ereceu a particularidade de ter si-

do progressista.

hm Oval', na sua Ultlma r811-
do posto em inovunento pelo pro-
prio Roosevelt.

nião o partido regenerador pro-
vou ue era numeroso e cheio de

' ' '
forçai1e prestígio. Para aquelle con-

Posm que a (“flanela que "l-'-celho deveria ser nomeado um re-
“de a cam“" e [New Jane), sem

generador. Mas o sr. conde d'A-
09“?“ O governador' Hug'ws' en'

gueda nomeou um progressista.
Vion um telegruinma para Washin-Na Feira, em Estarreja, em
Em", contendo ° “98mm”:Macieira de Cambra, na Mealhada,

“El/”y lhlng ls "Gatil/”-
etc., ha elementos de grande força

Que traduzido, quer dizer: (Tu-e do maior prestígio, pertencentes
do está pronipto».ao nosso partido. Em Agueda ex_is-

Este tolegramma gastou doistem elementos de PeZO, contrárws
minutos para prevenir a Casa Bran-

ca. O presidente appoiou então o

dedo sobre um botão electrico, que

á politica progressista, absoluta-

se havia especialmente installado

mente incompatíveis com o sr. con-

no seu gabinete, e este botão, abrin- -"_-_.-----

e . a

-Moda Illiistrada-.Egualmento ro-

cabemos o ultimo numero do bllm l'PdÍgÍ'

do jornal do mesmo genero Moda Illus-

trada, muito ininllignntemente dirigido

pela tir.a D. Leonor Maldonado Agrade-

cemos muito penhorados a gentileza das

illustradas empresas.

Pela reforma do nosso velho

amigo sr. José María Pereira do

Couto Brandão vao vagar um lo-

gar d'official no governo civil d'es-

te districto. Consta-nos que para

Agueda correm já os pretendentes

'e que o sr. conde entrou já em tra-

balhos preparatorios. O partido

regeiierador em nada é consultado.

Tudo é do sr. conde d'Agueda.

Pois que seja.

Í'

I É

 

  

  

     

   

 

   

   

  

Como o sapateiro, o Baptista

emigrou tambem.

Deiitou a velha cidade capital

da Beira e patria de Viriato, onde

assistira de perto it derrocada das

velhas casas solarengas que, com as

suas laiistosas festas, fizeram de

Vizeii durante algum tmnpo uma ci-

tlade elegante.

Viera installar-se ii beira-mar,

procurando ouwr, ainda como um

echo distante, contar os segredos

da sua mocidade, as historias das

suas caçadas. ás aguas limpidas do

Vouga. que deixando as abruptas

 

Sorrindo...

_Quando tôres grande. meu

filho. o que queres tu ser?

--Quero farer calendarios.

-para quê?

_Para pôr trez domingos em
cada semana.

Bom é, porem, que desde jà

nos previnamos contra o que pos-

sa dizer-se lá no alto da attitude que

muito contrariadamente assumi-

mos perante a nomeação progres-

sista dos administradpres dos con-

celhos do districto.

de d'Agueda. Convinha que para
aquelle concelho, como para outros
ein identicas circumstancias, fôsse

        

o
privilegia. O_litn ari¡ evitar os abusos dos o principio de uma secção segunda. ñ N'ella tambem tomaram parte alguna 0 nuctor d'aqunlln obra não é com.

A V E I R O hospedes, mas tambem não deixava do dar cando a primeira d-sde 1418 até 1495 e marcantes do Aveiro, de Vianna do Mi pletamente exacto n'esta parta.
occasião a não poucos abusos dos ave¡ a segunda desde 1495 até 1572. nho e da outros portos marítimos. Não sairam dit barra de Aveiro na
rentes c até a motivo¡ de treina do u.

Logo em 1500 partiu Pedro Alvares poderosas iiilua, d-atiniirliiii ao descobri-
sôn inofensivu. q p IX Cabãal, tando sido llllkfàdado com uma se mento da Terra Nova, mas sim alguma¡

,, o ,
e

un i¡ e: adição á n ia. Ai'ro'ado or embarca *ões tio se 'untaram ás ua de

. (CUNHNUADO DO N' 3'699) E
Ein 29 de Agosto do 1497 O a pv santos coiitrái-ioa até ás costas tia Aiiie- Líubôa sitiraiiiqcom ..iu destino. q

o o in 1495 o do Mosteiro do Jesus fo dido dos Vereadores da Camara u homens rica, descobriu então o Brasil, a ue Pouco de oio muito¡ nVriirenaes e

B um cinco religiosas, para ein Leiria fun- bons da Aveiro, confirmou D. Manuel dou o nome de Terra de Santa Cflll.q não poucos marítimos de Vianna do Mi-
darom o Convento da Sant'Anna. por um Alvin-d, 'passado em Lisbôa, ua No mumo nuno Guz-par Côrta-Renl nlio estabeleceram ao n'aquellao paragens

V I I I No mesmo anno, ein Alvôr e em 25 seguintes privilegioo, do que esta povoa- descobre as terras, a que den o nome, ao l americanas o nas sua! aguas faziam gran.
do Outubro falleceu D. João II, um de¡ çno gouva: ' norte d'aqnclle continente e onda tica a de¡ percas do bacalliáii.

Em 1493 os Vereadores da Camara :ar concessão legitima. -O de 28 do Agosto de 1322 (1360 Terra Nova, em cujo. tiiares depois se Clingou então AVelro a grande prnii-

bomuna bout¡ da Villa de Aveiro dirigi- Dois dia¡ depois tira acclamadc, Re¡ da Era de Casar), pelo qual tia aveii'en- começou a fazer ii pesca do bacalhau. paridade.
riiic ea a EI Roi D. João II, pedindo-lho, do Portugal, D. Manuel, que ou Duque aos não eram obrigados a pagar corto¡ Em ambas essas empresas e ospo~ Consta por um Alvará de El RM D.

para que liouvéssn por bem confirmar e do Beja, filho de D. Fernando, duque de tributos mm podium consontir, que hou- cialmenta n'eeta ultima louiaram oii ave¡ Manuel, de 14 da Outubro de 1506, que

inner guardar um privilegio, concedido Viseu,onato paterno de El Rai D.Duarte. véu¡ aqui tavolagem. rena-ns uma parte não pouco importante. mandou cobrar o dízimo dai¡ pescarias di¡

pelo Infante D. Pedro, Duque de Coim- ,Uom o ascenção - de D. Manuel no _Os que diziam respeito á feira. Raferindo-ao ao descobrimento da Tor- Terra Noca nos portos entre o Douro o

bra n avô d'aquelle mimar-cha. throno portugues, começou para todo o denominada do S. Miguel e que já então ra Nov¡ dia a Ohorsyraphi'a portuguesa, o Minho. E segundo iiin artigo, public¡-

o Esse privilegia consistiu, em que na pais um¡ epiiclia do prosperidade. eo fatia em 25 do Março. que (da barra de Aveiro, que então tica do ein 1839, a paginas 10 do Panorama,

nliiiin tiilalgo, portuguez ou extrangeiru, Aveiro tambem levo o seu quinlião o -E, linalinente, ii carta régia de 30 va a tre¡ leguas distante, sairam em po :foi um tanto progresso a pesca do ba.

' mapas-côr. altamente oollocada, aqui po- n30 pequeno n'eiiea parte, como os tiveram de Setembro da 1493, e a que acima fa dorosas náus os moradores d'slla a dali calliáu, falta pelo- portugtlal-'l, que só

ilésau parmanucer por mais do tres dias, outras localidades, especialmente as que ço referencia.
cobrirum na custa septentrional da Amo para ella sahiam de Aveiro sessenta m.-

Ieni baneplacito dos mai-nd oros d'iiala po tie davam ao commercio marítimo. No mesmo anna da 1497 partiu Vaa- rica a península, que chamaram Terra vias..
voaçãii.

E, como não li¡ uin novo periodo na co da Gama para o descobrimento da In- Nova; onde faziam a pescaria dos baca- (Continua.)

Em Santarem o em 30 de Setembro devido da moderna historia do Aveiro, dia, d'oude volton em 1499. depois de lia lháus. que largaram aos Ingleses ou por _
d'me anna, continuou o moniii'clia esse divid'iroi este em duas secções o farei aqui Vcl' concluido tão notavel empresa. pouca cobiça-ou put' muita vaidado.› RANGEL DE QUADROS.
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DISTRICTO DE AVEIRO

 

  

 

      

   

    

   

@ENIÍ'REZA 'PIOBILIABÍDIBA&

' :DE JOSÉ AUGUSTO FERREIRA AVEIRO 20-RUA DO CAES_,,

ENOONTRARA o publico nieste impmtante estabeleclmento, o primeiro no genero n'esta cidade, todos os moveis necessarios em madeira, ferro e louça, para a .

  

coração de qualquer casa. desde o mais humilde ate ao melhor por preços baratissimos e sem competencia. Encarrega-se o seu proprietario de mobilar luxuo

ou modestameute, salas de visitas, de jantar equartos, etc., ou qualquer residencia por comoleoto sendo excessivamente esorupuioso nos trabalhos concernentes

sua industria. Tambem vende todo e qualquer movel avulso para o que acaba de Obter uma minucwsa 001160950 dos I'OÍBNÓOB artigos paua assim bem poder ser

o publico. No mesmo estabelecimento encontrara', tambem o publico todos os objectos respeitantesa colxoaria, assim como todas as materias empregadas na conñ

ção da referida indusn'la as quaes são de explendida qualidade e se vendem tambem per preços medicos. so vendo se aereditará; e por isso a Elnpl'eza Mo "

iiadora convida. o publico a. visitar o seu estabelecimento honrando o seu proprietario com as suas ordens, as quaes serão rapidamentd'oumpridas.

t

Vendas a prompto pagamento e a prestações.

  

R- M. s. P. 'eeessesgen

MALA REAL INGLEle

1%
memmmáew @É' Wii!,e*

llllll. .IND. PlllllllÍ'lüllZl SOARES”
(no BRAZIL E NA EUROPA) umsüínn

Devidomente legalisado em Portugal e distinguido

com ttnrprenno de Honra de 1.' classe l DE

e d“ . CARNE Paquetes eerreies u sahir de Leixões
na America do Norte, França e Brazil,

      

  

pela perfeita manipulação e eficacia Privilegiado, anctorisaldo pelo g0

dos seus productos medicinaes: verno, e approvado pela junta

consultivo. de saude publica DANUBE Em 16 de março

' ' de Portugal e Inspectoria '

mtoral he @Combate . . .
m ÍRBGISTADO) Geàaóll_feedfâ/Rg:ân:eda Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

(MAMA Rmuum) . Janeiro SANTOS, Montevideu e Buenos-Ayres.

Cura prompta e radicalmente as toaees ou rouquidõea;

Curn a lnryngite' . ' - i

Cura perfeitamenie a bronchito aguda ou chronicn, simples ou aalllmatice; Pl emlado com as meda A S Em de 'narço

Curu n lysion pulmonar.I como u provam numerosoe atteeladns medicos e particulares; 1h35 :le orlro nas ex' _

Curu ¡ncouteatavelmente n sethma. molestiu diñicil de ser debellndu le outros meios; posiçoes Industrial de Para S. VIconte, Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro

Cura ndmiravelmente a coqueluche, e pelo seu gosto agradavel, é appetecido pelmi Lisboa, e Univerm SANTOS. MOUIOVÍdGU B Buanne~Ayres .

crennçaa. . 3 .- - .

Franco, 11.000 réis; 3 frascos 25700 réis. Sd¡ de 1 a. l'
I Preço da passagnm de 3.' classe para u Brazil

E' omelhor tomco nutritivo que se conhece 36$5()() ¡.éiu

L H V l D A E' muito digestivo, fortiücnnte e reconstituinta .

' h Sob a sun influencia desenvolve-se rapidamente

(RBGISTADO) o uppetite, enriquece-ee o sangue fortalecem-ee -----=(*)=----

u os musculos e voltam as forces.

h l_ Conhbnlcm o fasho, a azia. a gnstrnlgia, na neueeaa e vomiioe, o enjoa dlo mando mau para ..a creauçna ou pensou: muito debeie "a l . . I ' i

a nte, n Ililllvncin e a dilntuçãu do estomago. São de grande cílicucia nas mo cause o ute- uma colher due de sopa onda vez; e para os ¡ p ' l '

ndultas,duas a tan“ colheres de carla vez. a
ro e du pellu. na fraqueza dos nervos e do eulngue.

Caixa, 600 réis; 6 caixas., 35240 réis. Este. dóse com quneaqner bolucllinhue é um

excellente «lunclin para as pessoas trocas ou

   

-_-_===---

II! n c . . . . convulcacentes; preparo o estomago para neeei- ) 7

ol¡ llomcdlos Especmcos em pllulas sacclmnuas ...r a uu Jantar, e “l Em 9 de março
elle, iolunvae igual porção ao «toust para facil¡-

(REGISTADOS) tal' cgnpletumcnte nd¡gee[lâo.â I Para a Mada-ira. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

w ara evitar n contrai ncç o os envo ucros r . .

Estes medicamentos curem com rapidez e iuoñeneividade: das garrafas devem conter o retrato do auctor SAN Poa' M"“t'vldeu a Buenou'Ayres'

453?"“ 9'" geral; d d d d _ _ d * e o umue em pequenos circulou umarellos, mtu- D ,V 7

. u estima nervosas a pelle na vias reepiratoriae o estomago, oa mleetmos, os ea que está “pomada em conformam., da lu¡ , ¡ 4 ,

"são, WWE; › v › de 4 de ,um _161883_ A. UBL Em 17 de mwço

::ãlzsilae dae Elellllol'lll e das creançae; Mais de cem medicos (“testam a w. P S V. P

" 3 9"' gem'
. .: ' r' , . . ara Io nte ' ' '

¡naummações c'co,,ge,,,õe_; penandude deste tho para combate¡ a SAN'ÍDb¡ bf'n:mbà'°°› “slim, Rm de JID°|T°›

Impurczne do sangue; 7a““ de .10774113- r _ ' on av' eu e “B""S'AY'W'

Fraqueza e suas consequencias.
Emprega-ee com o mais feliz exito nos ea-

rneco, 500 réis' 6 francos. 253700 réis. tomngoa ainda os muis dcheis, para combater J , 9 _

Foneultem o livro-O NOVO MEDICO-pelo Visc. de Souza Soares, á venda nos de- las digestõee tardias e laboriosne, a dispepsia Em ~3 de 772a? ÇO

poa¡ ou dos remedios do auctor. Preço: broclmdo, 200 réis e enicudernado 400 réis. nurdialgin, gRSIEU-dyllitl..g_astl'ulgliit &Hammer;

_._._ =___._ inucçâo dos orguos,ruclnlhs'mo. conenmpçãoluâs Para u Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

!Medicamentos homeopaehíoos garantidos, avulsos ,ímzlzlàudzzmuâ:àztfeezapr: SANTOS, Montevidcu e BnenosAyree.

a em ca lxas de (invernos tamanhos cm, levanta¡- as forças,

l Tubo com globuloe 260 réis; duzin 25600. um 05-1109 d'este VlnhO; l'epre' Preco da pussaíãe'n da 3-' 13'01“59 para o Brazil

1 Frasco com tintura 3.' ou 5.' 400 réis; duzia 45000. senta um bom blfe- l'éÍH-

l Dito com triiurnçâo 3.' 700 réis; duzia 7.3000. Acha~ee à venda 1138 pI'ÍIlCÍPaÔE Pbarmuáüã

Vôde os Preços-correntes, o «Auxilio Homeopatlúco» ou 0 Medico de Cneu e e -Nova i de Portugal e do estrangeiro. Deposito 89m' ______

Guia HomeOpnthicn.. pelo Visconde de Souzn Soares. nu Phnrnmcin Franco. Filhos. em Belem.
_____'-

Estes productos vende-ee em AVEIRO na Pharmucia e drogaria de Francisco da Luz Deposuo em Aveiro ._.. [ill-dr.

& Filho; mnAl.BERGARÍA-A-VELHA (Alquerubim) no estabelecimento de Manuel Marin , . . . l n. .A BORDO HA CREADOS PORTUGUEZES

Amndor. DEPOSITO GERAL em Portugal. Porto, rua de Santa Catherine 1503. macia e Drogaria Medlcma de l-

beirn Junior á rua Dlrelta. Nes agencias do Porto e Lisboa, podem oa are. passageiros de 1.'I classe

escolher os bellcliee á viela das plantam dos pnqnetes, mas para isso

 

eumrnendarnos toda a antecipação.

O Estabelecimento tem um medico encarregado de responder¡

' t L

A G' ENTE S(gratuitamente.: a qualquer consulta por escripto sobre o tratamento e,

applicação d'estes remedios.
(2.“ ediçao)

 

   

   

 

Um volume com perto (16.200 páginas No PORTO
, EM LISBOA:

@~'
_ e uma capa a côres, 1. astra a

I à a

i A A_ Elgg_ 6;" jf- EM_ ' com o retrato do auctor T A I T 85 O 0 a :JADIILS RAWES 85 O

' QKÂ :msg 200 ¡.ém i9, Rua (lo Infante D, Henrique. | Rm¡ d'ElRm. 3l_1_o

 

pousa FRANCEZA DO 'GRAMQPHONEJ

cg:: MACHINAS

As :trois perfeitas machines fal- ?l mais moha-

DE COSER

na e mais

 

lentes até hoje conhecidas. tata e tlc- ganhe

Grande e com ilete sertido de dis- T

' A menus,
eus em todos os generes_ _

importação semanal de todos as l Pll [li US l] l l A ll ll l ll

. Concessionario em Portugp

' . - - _ o -EMMBE ESGUN'I'II A BEVENEBBBES

/0x do M0uSIn-h0 da Sllvelra, 3110 '1- anqlííoxxmo A ESTAÇÃODE s. BENTO) PORTO.

mais recentes novidades.

  


