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Tinha de ser. A politica portu-

eza não permitte nmbigoidades,

esde que os adversarios das ins-

tituições monarchicas se¡ reputa-'

'ram com forca para investir com o

regimen. A eleição de Lisboa' é um

;symptoma e a amostra do que, em,

breve tempo, serão estas luctas do

'sulfragio em todo o reino. Convém

;não ter mais tarde desl'alleciincntos.

A' sombra das luctas dos pain;

:tidos e no seu consequente descre-

!dlto, mcdrou essa tremenda força

destrutiva, que se não contenta

;com accentunr'as nossas rivalida-

des: d'ellas tira o melhor argumen-

-to para uma propaganda, que, _de

preferencia, actua n'aquelles meios

menos adequados, pela l'alta de ins-

;trucção, a verificar a verdade do

w ue se lhes diz e o vasio do que se

;l es promctte.

A lucta nos círculos da capital

'tem tOdo o aspecto de um plebisci-

to, em que, de um lado, estao as

'forças monarchicz s, com a sua tra-

dicional confiança no rcgimcn a

'que devemos a liberdade de que

~ ozamos e os beneficios materiacs

Í e que dotou a nação; do outro la-

do investe a propaganda republi-

cana com a calumnia que tudo ni-

vela no dcscredíto, com as t'allacio-

cas espectativas que falam aos ap-

petites dos simples e dos ambicio-

.sos.

Ninguem de bom juizo duvida

que o problema, tal como vac pOr-'.-

to, nos levará a guerra civil que

nos armar-:L uns contra os outros,

na hora em que ascidéas nao has-

tem as paixões que os republicanos

têem acordado.

Ninguem, de são criterio, jul-

ga possivel impôr um governo de

ordem e uma sociedade civil, cn-

'venenada até aos fundamentos, par

*uma campanha que deslustra a hís- -

ioria, que infama o regimen c viti-

5pendeia pela injuria c pela menti-

ra os seus homens de mais alto!

“prestígio.

' De taes premissas não pode sa-

ltir rigorosamente senao um duello

;de cannibaes: um torneio feroz. do

'odio contra o natural direito de

sdefeza.

w. E' a este espectaculo, que os

:republicanos preparam, que nao

podem ser índiii'ereatcs os outros

povos, só porque esse indiífcrentis-

mo podia servir as conveniencias

,'democraticas.

A nação portugueza está eni'en-i

*dada a muitos interesses extrangei-

ros. Tem de contar com ellos nc»-

diversos momentos da sua politica.

,Ha poucos anno s ainda, sem o con-

vento que regularison as nossas j

relações financciras com os crédo-›

res, o paíz teria atravessado uma?

mf¡ hora de liquidação, sensível-l

mente perigosa para o nosso regi-l

meu colonial. Quem ha ahi que te-

nha esquecido a famosa conferen-

cia, em que duas das mais podera-j

nas nações do mundo concerta-

-. entre si, dividir o nosso

I 10

'alvaram-nos o convento e in-

cid ntes da política internacional

a qUe foi Qàtranha a nossa aceno.

Hoje, como entao, subsiste a

«mesma ameaça, aggravada pela

desqualificação moral que sobr i

nós lançaram os ultimos aconteci-

mentos.

Sc internamente dermos prova

ide que nao merecemos ser livres

'pelo espectaculo da nossa desor-

dem, não haja duvida sobre o des-

'ti o que nas reservam os hypo-

c tas eut'emiamos com que os po-

l o poderosos justílicam todos o.;

ttentudos.

lia' poucos dias ainda um dos!

*mais eminentes homens da rcht-t 
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“lilica, o antigo ministro Doumcr,j

!dizia na camara i'ranccza, cm ros-1

«posta a um orador que perguntam“

7.

em nome de que principios tinham

as forças francezas investido Mar-

rocos:

«O sr. Jam-és pergunta em nome

de que razão do direito puro é que

podemos intervir_

E' pelo direito da cívilisaçâo em

Í'uccda harbaria. (Applausos á esquer-

da.). . .

A lmrharia é a (leqordcm. A ci-

vilísuçào tem o direito dc intervir.

Uma terra. como Marrocos, nan pó-

de ser abandonada á- barbaria. E' uma

parte do patrimonio da humanidade.

A Europa proclamou. alto o cm bom

som. o dever que nos assiste dc rcl'or-

mar a sua administração 'c dc velar

pela trumptilidade do imperio. l' o

(pic fazemos... (Muitos appoiu-

dos). . . p

E' assim que falam os homens

da Republica Franccza, em face de

um povo que tem, como nós, o in-

contestavcl direito de viver e go-

vernar-se como entender, mas cu-

jas interiores desordens oifcndczn

a moral dos povos e põem em ris-

co minimos interesses, em face dos

que a Franca tem cm Portugal.

Os mesmos erros, se os prati-i

carmos, armarào o mesmo braco.

:Só não verão isto os monarchicos

se forem cegos de entendimento ou

por fallencia da vontade; os demo-

cratas, esses, negarão a evidencia

do; factos emquanto isso foi' pos-

sivel aos seus arranjos politicos.

Não sera em vao que por toda

a parte os oradores dos comícios

republicanos pregam que, procla-

mado o novo regimen, não mais

haverá impostos a pagar e que a

um nivelamento das classes 0011-.

responderá o nivelamento das for- Í “Cidade e 11,111““ CXPOSÍÇ'ÃO inferior

tunas. E' essa idea simples a que

fatia a comprehcnsao do povo, e

quando no domingo um dos can-

didatos falou nos futuros sacrifi-

cios pesados que importaria a re- j

publica, elle sabe bem quantas rc- ,

sei-vas incntacs cada um oppoz a.

comprehensño d'ossa singela ver-

dade, industriados como iam pela

propaganda repetida de todos os

dias e em toda a parte.

São estes equívocos os que pre-

param as grandes catastrophes. E'

contra elles que tem de levantar-se

a imprensa monarchica, cuja dl',

gnidade é imcompativel com uma

politica neutra, em que o demonio

partilha com Deus os favores da'

”nossa cortczía. j

A guerra que fazemos é uma

guer'a de principios: somos mo-

nurchicos, é pela monarchia que

propaga-.1mm. Os homens, sejam

quaes forem as suas virtudes ou

os seus defeitos, nada têem que ver

n'este singular combate em que po-

demos scr asperos apenas para os t

principios. Se triumphar a desor-

dem, nós sabemos bem que a des- .

graça nos ha-de irmanar a todos

na mesma esc 'avidam Basta-nos

este convencimento para que nem

os proprios aggravos da catunmia

nos azedcm a tinta com que escre-

vemos.

O que ínquirimos só é a força

de que ainda pode dispôr o regi-

men vigente para uma lucta em›

que a sua propria existencia é pos-

ta em almoeda.

A nada mais visa o que escre-

vemos com serenidade e na posse

da plenâ justiça para ds erros

alheios e para os desvairamsntos

da paixao.

Do que nos ,não julgamos ca-

pazes é de, em ,nome de socíaes

preconceitos, durmo-nos ares de

cumprir o dever de atacar, olhan-

do cautelosamente para a estrada

que nos abrirá a retirada.

A

jruNDADORES

UUINit-itltt

ñ jiu' 541612070

Essa é a política neutra que a

ninguem aconsalhamos, por nos

parecer imcompativel com a honra.

A questão esta posta: que a ur-

na, livremente franqueada a todas

as opiniões, diga se a nação prefe-

re continuar livre com a monar-

chia que os outros povos acatam,

ou lançar-se emavonturas que ter-

minarüo necessariamente em irre-

mediavcis desastres.

--_-.-Í-'_

f) Raid Hippico

E' hoje que se realiza um Lis-

bôrl. nu pista de l'ulhnvà. o concurso

de saltos que procede a distribuição

dos premios que serao entregues

aos curullciros mais classificados no

raid promovido pela [Ilustração Por-

zugurza c que tanto interesse desper-

tou cin todo o paiz.

Us premios oll'crecidos por cor-

porações e particulares do dislricto

d'-\veiro loram assim eonl'eridos:

Ao tenente de cngcnhcria Luiz

Teixeira Beltrão, vencedor da l “ se-

cção do mid, a [lareira dc chrystul e

prata da cidade de Aveiro e medalha

d'ouro do sr. Mario Duarte.

Ao tenente de carallaria 2. Au-

dré Avelino de (›ll\'Ctt'tl ¡leis-_meda-

lha d'ouro da commissao local d'Anu-

dia; medalha d'ouru do Sr. dr. Fran-

cisco Lebre do Souza e Vasconcellos',

(lu Mt'alltuiln.

Ao nllcrrs de cavnllaria 6 Victor

Manuel l'cixoln da Sli-.i medalha de

uul'o du Cmmnisuio Im“.vl d'itHar,

NEW

O COMitSIO
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Não foram felizes os republi-

canos na apresentação dos can-

didatos que propõem ao suit' 'agío

no proximo dia 5.

Dos cinco candidatos, apenas

um appareceu que, com pouca fe-

aos seus dotes intellectuwaes, l'cz a

apologia das ideias que perfillia.

Ao comício presidiu o sr. Al-

bano Coutinho, secretariado pelos

srs. drs.: Pinto Coelho e Cunha

Coelho, ambos medicos.

Dos oradores inscriptos faltou

o academico Ramada Curto q'ue foi

* substituido pelos seus camaradas

Francisco Cruz e Campos Paz.

O sr. Padua Correia que não

é orador sugestivo, nem impetuo-

so, que é mais um couferente do

que orador de comícios, expõe com

clareza e facilidade as suas dou-

trinas. '

A certa altura do seu discur-

so, onde por vezes i'oi de encontro

. ao direito internacional, declarou

que o caminho da esquerda era o

caminho da verdade e da justiça.

lia-de perdoar o dedicado aposto-

lo da democracia, mas nós sempre

ouvimos dizer que o caminho di-

reito e o que conduz á verdade, ao

bcm e a justica: ›'

Se nao foram felizes os repu-

blicanos na sua sessão de propa-

ganda pelo pouco brilhantismo e

recursos oratori-os dos individuos

que n'clla tomaram parte, devem

estar comtudo satisfeitos porque à

benevolencia dos monarchicos que

assistiram ao comício em numero

muito maior que os republicanos,

se deve a tolerancia de phrases ot'-

i'ensivas para muitos, que um dos

l oradores proferiu e que a auctori-

dade deveria ter feito explicar ou

corrigir. Para ser orador é preci-

so um conjuncto de qualidades que

nem todos têem e em que a educa-

çao, como em todos os actos da

vida, tem um papel primacizalílg¡5h

Pela nossa parte devemos

clarar que, apezur de convietamen-

te liberaes c _por isso mesmo exces-

sivamente tolerantes, nao permit-

tireinos que de futuro, sem o nos-

so protesto, se dirijam otfensas a

I todos os monarchicos,
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l Não o fizemos hontem porque

receiamos altc 'a ' a ordem dos t 'a-

j balhos, o que nao era nosso inten-

to; mas aqui exaramos o nosso

protesto que significa um aviso pa-

ra o futuro.

«Qt»-

Furam jsi enviadas aos parochos

das diversas trvgnrzmsm tim de as

expôrum nas portas das egrejaa_ as

listas du recenseamento eleitoral

d'cste CHIICFlllU, organisado para

srrvn' no corrente anno.

Foram eliminados muitos elei~

tores, mas_ apoan d'isso. a freque-

zia d'Arada licou Com M57, a de. (la

513. a tl'lerol

Jp
~

cia com rom 83, a

d'Eth com a (l'Êsgnrira cum

!555, a de N. S.“ da Gloria cum 'Ti-Zi,

a de Nariz com 125, o da Oliiciri-

nha com 266, a de Requeixo com

3M o a da Vera ('-ruz com 63|.

ESPINHO E TORRElRA

'.4,

Racenuezunantu eleitoral

Um dos membros da commís-

são technica, encarregado pelo g0-

Verno de fazer estudos e dar pa-

rccer acerca das medidas a ado-

i ptar contra a invasão do mar em

j Es únho e a qual acaba de ser ag-

grcgado o sr. Paulo do Barms, di-

rector das Obras Publicas d'estc

districto, declarou ao nosso colle-

ga do Comnwrcio (lo Porto que a

j commissao ja iniciou os seus tra-

¡ halhos percorrendo ante-hontem a

linha fcrrca até a Granja c reali-

l sando varios estudos na praia; que

V é de necessidade mandar proceder

a obras immcdiaàas, afim de acu-

dir de prompro'a novas corrosõcs,

obras que terão dc se r p ro visorías,

dada a-urgcncía que ha cm execu-

tal-as, não dc vendo mesmo espera r-

se o tempo necessario para estudar

' as dilinitivas,sendo aqua-lia:: cnrocz

. mentos, etc.; que com referencia

ao plano das obras definitivas, não

póde a connnissz'io indicar por em-

quanto o que convém fazer, depen-

dendo isso de estudos especiales,

v. comosondagens, etc., tendo-sc feito

alguns estudos ja sobre as corren-

tes e tirando-se varias medidas;

que hontem deveriam seguir para

a Torreira onde ha princípios de.

corrosão, pondo tambem em risco

aquella povoação marítima.

E' esta a 'terceira commissño

l que é nomeada para studar a dc-

, fcza d'Espinho cont 'a as invasões

l do mar.

A primeira, em 1892, compu-

l nha-se dos engenheiros Sílvorio

i Augusto Porci 'a da Silva, .lo-:io Tho-

l maz da Costa, Adolpho Loureiro,
1

Nery Delgado e outros; a 2.* onr

1898 constituida pelo.; engenheiros

Nery Delgado, Joao Joaquim dc

Mattos, Adolpho Loureiro, João

Thomaz da Costa e Mello de Mat-

tos. A primeira viu o comeca da

coiso-:ao do ma¡- c aconselhou o

governo a mandar lazer estudos

para a elaboração de projectos; a

segunda verificou novas corrosôes,

ja bastante adantadas e aconselhou

novos estudos c obras, mesmo a ti-

tulo dc provísorias para accudir

aos damnos que as aguas conti-

nuavam fazendo.

0 mar avança em Espinho des-

de 186-3, reconhecendo-se ja entao

a necessidadckdc proceder a estu-

dos para o annitjuilar. .

-..p-o_

l A linha¡ (errou

i do Valle do Vouga

Consta estar assente llllG a h-

nlta _fcl'reu do Valle do Vouga (rmnal

do Aveiro) lCllll-_t nim estação no si-

¡ tio do .lmnnl. um pouco acima do hos-

lpital da Villa¡ do .lgncdn. seguindo

Etl'alli para o norte e indo passar nas

l proximidades da MUtll'lSC-t. Diz-so (jm:

tupiclln estação. sum mandada com-

trair pelo sr. conde dc Succnu.

DIRECTOR

Mario Êuorle

I'I'I|I.IÍ).|ÇÕRB -ttori-i-upoudoncius e unnun-

cio», 30 réis por linha. Agradecimentos ou recla-

ines nu. 1.' pagina til) réis a linho. Publica-lc-

Fu- ncguuclnu e qui-¡Inn-

armação z Amnmsmmgm
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São candidatos momn'chicos pelo

circulo de Aveiro. na eleição dg pro-

ximo domingo, os cidadãos:

Dr. Arthur da Costa Souza Pin-

to Basto, conservador cm Guima-

rães ;

t Dr. Miguel Augusto Bombar-

da, lente da Escola Medica de Lis-

bôa c director' do hospital de Rí-

lhal'olles;

Conde de Arrochella, ofticial

do exercito;

Dr. Joao de Magalhães, advo-

gado;

Antonio Rodrigues Nogueira,

 

lente da Escola do exercito e enge-

nheiro; '

Dr. Abel de Mattos Abreu, juiz

da Relação dos Açores e governa-

dor civíl de Víccu; .

Conselheiro Francisco Cabral

Metello, director geral da camara

dos deputados. '

Ji

Desistíu da sua candidatura o

sr. dr. Henrique Vaz Ferreira.

l

Fcrvc a intriga om \'nlta do

administra-dot' do concelho Não pros-

ta, lá' Inollc. Parece dormir wmprc.

Não acordará nunca.

Pussará por isso a passear d.:-

pois das eleições.

Parabens ao substituto.

I

_E' do «Diario Popular» dc hon-

tem o artigo que no logar d'honra

publicamos. Com cllc respondemos

:10 discurso do sr. Padua Correia

hontem proferido no thcatro avei-

rense. '

~ ati-:JW'

O “Districto,, . . .

pelo districto

Cuida-se das eleições,cm Ovar.

E a Discussão, orgão do partido

rcgencrador d'aqucllc concelho ,

termina assim o seu artigo de

fundo:

«Posto isto recmnmendamos a

,todos mi nossos coi'i-rtigionarms que

se interessem pela t'lietçñn, votando,

para St'ttS reprosvntantrs em corto-.s,

nun Dre. ¡ht/mr du Custa Sousa

Pinto Basto u !Miguel Bain/Ninfa,

que et-itrmn-ntc sahcríto corri-spon-

dor ;í confiança que mn si tlapost-

terem »

Passando porém das eleições

para a campanha de desci-edito que

' o Uval'ensc tenta alimentar contra

j o sr. conselheiro :Santos Sobrci ~a,

presidente da commissao executiva

do partido rcgencrador, escreve

ainda a Discussão:

«Fica pois assento quo quem

coinnosc-i (jlttZt-'l' discutir ha-dt--o

iam-r por fórum a pormittir que al-

rosamcnte. possamos responder e

jdmms ll“stlt'r ao insulto ¡juc- despre-

mmos. Ataquom nos que do ataque

não nos arrociarumos, mas na.. se

atasquem no Sttl'tlllln !ainaçnl da lut-

gnagrm ¡nsnltuusa porquo lho l'e-

charcmus :ts portas no campo jorna-

listico, mnlmra nos vejamos força-

dos a abrir th'as I'm quahpn'r outro

quo entendam-«s mais adquado e ra-

pido para a soluçao de assumplos

grave-8.¡

 

Temos agora o Ouarcnsc, cm

replica comnosco.

Escreve o Ovarcnsc:

ulti- ipionto aolranquismo que

oalnu rm l do fevereiro. o colli-ga

t'slil rndoinlamente rnganado.

l'vn-:alnos hoje da cltrtndnra n

mesmo que pena-:avatnos antes da

queda de Joñolrrul'tcn; o a pmvu w»

ta nn que lemos cscripto e ainda hoje

usarei-emos nn Nosso ln'lttia'irn art¡-

go. Autos a tlictadnra l'ramjuiatu, 
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:iparte as violencias dos ultimos dias

do que esse nutr de lama em que se

atolam os rotativos com a partilha

das eleições, eum a suhservieucia

na lucta eleitoral de Lisboa e com

a nomeação das auctoridades admi-

nistrativas.

Não foi o franquismo que pro-

duziu o l de fevereiro. Foram as

escamoteações dos dinheiros publi-

cos: os Commissarios regios: o excr-

cito dos fiscaes do sello: as viajalas

régias pelo Mcditerrnneo, pela Fran-

ça, por Hcspanha: a pouca vergonha

dos tabacoe com 9:000 para appli-

cações imleñnidas: a historia velha

da outra metade e tantissunas ou-

tras coisas preparadas pelo rotati-

vismo para usofruir o poder de ca-

nlaradagem.

O t de fevereiro é o producto

do tudo; é o final dos erros que de

longe vem, que o rei Conhecia e que

queria sustar e não pondo, porql'

a voracidade dos politicos de olli o

é espantosa

Eis o que penszimos da .icta-

dura lranquista: eis oque am .a pen-

samos. E isto pelo que respeita :í

politica geral. porque fazendo a ap-

plicação ao que se passa no distri-

cto d'Aveiro, então o franquismo

em Comparação dos concentrados,

era um cuu aberto.

O franquismo tinha acabado

com um monopolio politico que at-

tingtu a sua phase mais vergonhosa

no periodo das inspecções militares,

em que se iscntou por listas, haven-

do nas freguezms postos de isenções

a tanto por cabeça. O franqotsmo

promettia nos acabar com o mono-

polto da viação até agora leito por

3 Concelhos do districto em prejui-

zo dos restantes; e assim mis que

temos n'este concelho todas as es

tradas de l.' e 2' ordem Couiple

tamento arruinadas, esperavamos

vel-asdentro em breve concertadas. »

Teve de ser grande a transcri-

pção, porque tudo desejamos ar-

chivar. Mas diga-nos o Ovarense,

que foi progressista ferrenho até

1883, que o foi moderado até julho

de188ti, independente ou incolor

ate' setembro do mesmo anno, re-

generador pelo pacto de Cabauões

até 1890, rcgcncrador dissidente do

chefe até 1893 , constituinte até

1893, progressista cnragé até 1904,

progressista cncapotado até 1906,

progressista dissidente até 1907,

regenerador liberal até t de feve-

reiro de 1908, que é agora ou que

pretende ser? Diga-o claramente,

por que muito necessitamos dc sa-

bel-o para a resposta que devemos

dar-lhe.

E ficamos a espera.

k

Passamos agora á Feira. O

Correio faz annos e a politica re-

generadora d'aquelle concelho sob

a direcção do sr. dr. Vaz Ferreira,

quer radicalismos. Insurge-se con-

tra a lista que a direcção suprema

do partido regenerador recommen-

da e pede votos para a sua lista,

composta do sr. dr. Arthur Pinto

Basto e Vaz Ferreira. Alludindo â

nossa attitude escreve o Correio da

Feira:

«Admira-nos que o Districlo

ignore de onde e do quem parte a

guerra feita :l candidatura do sr. dr.

Vaz Ferreira. e que não saiba que

esta é. não só hmn acceita. mas até

aconselhada o Imposta pelos rege-

neradoros do districto, talvez com a

unica exclusão do proprio college

admirado»

O Districto é o decano ¡orna-

listico do partido regenerador do

districto d'Aveiro. *Está habituado

a respeitar as decisões superiores

do seu partido e até hoje ainda não

conheceu motivo que o obrigasse a

disscntir d'essas decisões.

Além d'isso o sr. dr. Vaz Fer-

reira, desde que veio para Aveiro

governar este districto até à im-

posição, agora, da sua candidatu-

ra, tem procurado sempre e de pre-

ferencia o apoio dos dissidentes e

dos franquistas, importando-se-lhe

pouco com as opiniões dos seus cor-

religiouurios locaes.

Estamos, por isso muito bem.. .

onde ficámos. E demais: quites são

os jornaes rcgeneradores do dis-

tricto que advogam a candidatura

do sr. Vaz Ferreira, contra a lista

recomtncndada pelo partido rege-

nerador ?

A não ser o Correio da Feira,

orgão do partido regenerador do

c MIC“IIT) de que. o sr. dr. Vaz Fer-

rerra e chefe, nenhum.

DISTRICTO DE AVEIRO

_ O CÃO DO LOUVRE .

 

deve ter logar nos dias l9 a 26 de

abril proximo, procura por todas as

lórmus que ao referido cortamm con-

corra o maior numero de exemplares.

para que de tal einprehendimento re-

sulte. não só o resurgimento das bel-

las raças nacionaes. cuja propaganda

e' necessario fazer. mas tambem o apu-

ramento e cuidada conservação das

raças importadas.

Cada animal paga lw3000 réis

por toda a exposição c devem ser en-

tregues no dia 18. O transporte dos

animaes é gratuito n'umas Imh-is e

reduzido a 50 ,|° u'uutras. A exposi-

ção abrange os grandes grupos-_cães

de caça. cães de guarda e cães do

luxo. Dirigir a correspondencia á rc-

dacção (I'd Caça. rua Nova do Lou-

reiro. 36.

gliexmulrrâeuulmw

-=:g(*)c==-

tos nossos Pnrzimssmos

ASSIGNANTES

N'esta data enviamos a cobrar

pelo correio' a alguns dos nossos

presadissimos assígnantes, os seus

recibos d'assignatura do Districto

d'Aveiro, a quem com todo o cm-

penho rogamos apcnhorante e ele-

vada fineza de se dignarem satis-

fazel-os at data da sua apresenta-

ção, pois o contrario acarreta-

nos despezas com que muito dolo-

rosamente temos d'arcar.

Desde já conffessamos a ss. ex.“s

a nossa indetevel gratidão e espe-

ramos continuar a merecer-lhes a

honra da sua valiosa coadjuvação

 

   

   

   

   

    

   

  

    

  

    

  

  

  

  

   

   

   

  

    

    

 

    

 

  

  

  

  

     

    

  

  

   

        

   

   

    

   

  

 

  

   

  

   

     

  

    

  

   

A administração .

França c Portugal
...0000...

  

O governo lrancez acaba de

apresentar ao parlamento um pro-

jecto de lei concedendo a amnistia

a todos os factos delictosoa que se

produziram por occztsião da crise

viticola, excepto as condemnações

pronunciadas contra os falsdicado-

res: propõe egualmente amnistiar

todos os delictos d'opiniño, todas as

infracçõess commcltidas em mate-

ria de reuniões, d'oleições, (le gré-

ves, n'uma palavra, todos os factos

d'agitação, salvo as excitações, as

provocações, as manifestações anti-

patrioticas.

O governo france: considerou

que tinha o dever de esquecer as

imprudencias e as coleras que nas-

ceram do excesso das provações

porque passavam as populações do

sul, entradas hoje completamente

na ordem. e no seio das quaes se

lez a apaziguação a mais Completa,

dado que a mizeria lôra a causa evi-

dente das desordens que ali se pro-

duzirani.

Mas. em razão mesmo dos ma-

les que ellas solfreram pelo motivo

da falsificação dos vinhos. que foi

um dos principacs factores da cri-

se, o governo francez entendeu que

não devia comprehender na grande

medida de perdão os especuladores

que loram em grande parte os res-

ponsaveis do infortunio d'essas po

pulações viticolas e das desordens

que tão vivamente alvuroçaram a

França inteira.

O presidente do conselho e o

ministro da justiça pensaram egual-

mente que o gowrno podia esque-

ccr as injurias, as ameaças, os ul-

traies que lhe foram dirigidos sob

o imperio da paixão politica.

Eis porque o projecto contém

a amnistia para todos os delictos de

opinião e para os que com ellos se

relacionam.

Mas a amnistia não attinge as

ameaças, as injurias, os ultraje-;i di-

rigidos :i nação frauceza, a exhorta-

ção :í desobediencia militar. a glo-

riñcação da deserção, emñm todos

os actos que constituem a propa-

ganda anti-militarista e anti-patrio-

tlra. porque a Indulgencia para taes

deltctos Constituiria, diz o projecto,

«um acto de fraqueza insigne e in-

digna. uma verdadeira traição dos

deveres mais elementares do po.

den»

Dito por outra fórtna.o projecto

da amnistia, que o governo francez

acaba de snbmetter ao parlamento,

distinguo-se por um liberalismo ni-

tidamente assignalado; só exclue a

deslionestidade provada e os atten-

tatlos contra a segurança naciou.'i__!_.F

Assim em Portugal. Lima amnis-

tia na presente conjunctura politi-

ca, bem ponderadas as circumstan-

cias actoaes de Portugal, perante a

cll'ervescencia dos inimigos das suas

instituições,sua propaganda subver-

siva e demagogica e a onda de des

credito. Com todos os seus perigos,

que nos é impollida do estrangeiro.

cuja Imprensa todas as bfaguea in-

venta, para nos liagellar no nosso

orgulho patriOtico e no bom nome

do paiz. que cumpre manter, tam-

ln-m não poderá nunca attmgir «as

ameaças, as injurias, os ultrages di-

rlgulos :í ltoçíin porque isso seria

um acto de fraqueza insigne o iu

digna»

Nem mais. E o tigurino france¡

serve sempre muito bem a tudo e a

todos.

Traçar a historia de Alexandre

Herculano, que nasceu em 28 de

março de 1810, seria repetir aqui o

que todos conhecem.

Rememorar as suas gloria¡ nas

lettras é trazor a toda a luz um no-

me que nunca esquece, uma memo-

ria que, dia a dia. é consagrada pe.

las suas producções do mais eleva

do valor intellectual.

Após uma vida agitada pelas

luctas liberaes em que andou euvol

vido, viveu durante motto tempo

ignorado, mas estudando, a traba-

lhar sempre, até que em 1839 pa.

Dlicou o folheto «Voz do l'rophcta»,

que teve extraordinaria acceitação.

Era escripto em estylo biblico.

denunciando na forma uma politica

conservadora, mas na essencia a ma-

nifestação das idéas arroiadas e in-

novadoras do auctor. .

Publicou a Seguir outras obras

consideradas selectas, que serviram

de ensinamento aos cultures da lin-

gua portugueza.

O «Eurico» e 0 «Monge de Cili-

ter», duas _joias litterarias, figuram

em todas as bibliothccas. desde a

mais opulenta á mais humilde, pro-

va evidente do seu alto mereci-

mento.

A «Historia do Portugal». sem-

pre consultada, tal o escrupulo e

prohidado da sua Confecção, é um

monumento de litteratura

Entre os romances, o « Bobo»,

altesta a vastidão do seu talento e

a profusão das suas aptidões.

Escondendo-se na sua quinta

de Valle de Lobos. lugindo ás os-

tentações, o consciente homem de

lettras ali deu largas ao seu espirito

melancholico e desprendido das vai-

dades humanas.

l

Um trecho das suas obras, in-

titulado «Roupa de francezes».

«Ha um fado antigo que pesa

sobre este mesquinho Portugal, e

que, segundo cremos. a experiencia

de muitos secolos convorlcu n'um

d'esses rifões, que representam e

resumem a sabedoria do povo.

Tudo quanto é rapmado tem

entre nós uma denominação caracte-

ristica: chamaria-lhe «roupa de fran-

cezes», porque os sucveasos da nos-

sa historia nos hão, hein á nossa

custa, provado quo no meio d'aquel-

la nação, aliits generosa e honesta,

ha muitos homens promptos sempre

a lançar mão de tudo o que pódem

tirar sem resistencia, a convertel-o

um substancia propria.

Os saltos dos normandos e Io-

theringos nas costas do Minho e da

Beira, durante o seculo XII; as de.

pradações de Duguescliu e dos seus

homens de armas. a soldo dos reis

de Castello, no lim do seculo XIV;

as piraterias dos arredores da Bre.

tanha e Normandia, que no seculo

XIV infustavam os nossos mares da

Europa e da Africa; o saque do Rio

do Janeiro nos primeiros annos do

XVIII; a invasão do principio do

XIX em que ficaram as egrejas de

Portugal sem um Iampadario, sem

uma custodia, sem um vaso sagrado;

todos estes factos sautlficaram o ri-

lão e levaram ,até :i ultima eviden

cia, que sobre nós pesava o fatal.

_ _ destino symbolisadu na phrase po

A commlssão organisudom du pular,

Exposição Canina Internacional que e

q

_---_

A exposição canina

...4:90

 

 

Mas, na alta noite, em sonhos vê trincheiras

E o seu dono entre as balas encontradas

Cahiu ferido.

E ouve-o que o chama com si'nilo usado,

E ergue-se e corre após uma vã sombra,

Dando um bramido.

E' all¡ que elle espera horas e horas,

E, sendo só, murmura e alli pranteia,

E morrerá

O Seu nome qual é? Todos o ignoram,

O que o sabia, o dono seu querido,

Nunca o dirá.

Tu que passas, descobre tel Além dorme

Um forte que morreu

Dã ao martyr do Louvre algumas Hôres

E esmola ao seu lebreu.

Alexandre Herculano.

W

Pensamentos.

O risco só existe, quando exis-

te o temor.

-Tirae do mundo a mulher e

a ambição desapparccorá de todas

as almas generosas. Realidade ou

desejo Incerto, o amor é o elemento

primitivo da actividade interina; é

a causa e o lim e o resumo de to-

dos os humanos allectos.

-Meutir e enganar é grandel

ruindade; ser tonto e illudido. gran-

de desdtta. Acreditar tudo é estn

pidez, nada acreditar veria impru-

tlencia. A desconñança prudente fa-

ra o homem pratico na sociedade.

-Examina bem a consciencia

e dize-me qual é para os corações

puros e nobres o motivo immenso,

irresistivel das ambições do poder,

da abastança. E' um só-a mulher:

é esse o termo ñnal de todos os

nossos sonhos, do todas as nossas

esperanças, de todos os nossos de-

sejos .

VIMOS NOS ULTIMOS DIAS NESTA

CIDADE OS SRS.

 

De Vagos-Dr. José Sobreiro e revd.° Joa›

quim Roclm.

-D'Illmvo - Dr. Frederico de Moraes Cer- i

veira. dr. Samuel Mula, Marques Villar, Manuel

Marques d'Almeida Bastos e familia.

- D'Albergm'iu a-Velha - Desembargador

Alexandre de Souza e Mello o Adriano de Sou-

an a Mello. -

-~ IJ'Eixo - Revd' Manuel da Cruz, dr.l

Eduardo de Moura c Aristides do Figueiredo.

-D'Angeju-Autouio Nunes Ferreiro.

_De Sairuzullo -Joaé Rodrigues Purdinllu,

Vidal Oudinot e Henrique Rodrigues do Costa.

-D'Atmtlia-›Julio Duarte e Authero Duur e

-Dc Braga - João Pedro Source 9 esposa.

-Ua Maia - Revd." José Tavares da Silva

Borges, ubbedo de Villa Nava da Telha.

l-Do Porto -Bnrfto do Cadoro (Carlos) e fa-

Im In.

SEGUIRAM D'ESTA CIDADE OS SRS.

Para Leiria --No principio da semana pro-

¡itnn, Egberto Mesquita, onde cam sua fa-

milia, vue lixar residencia.

- Para as Caldas da Rainha - D.' Elozinda

o DE Olympia de Mosquito.

-Para Paris-Em viagem do recreio, segue

por estes dias, José da Fonseca Prat.

m

Seocão lutuosa

Victimitdo por antigos padcciuientos falle-

ceu nu p-.tssndu segunda feira u'csta cidade o

sr. Antonio Gonçalves Rosa, 1.” aspirante da

repartição dos correios e telegraphoa d'esta ci-

dade e um verdadeiro homem do bem, motivo

porque era muito estimado.

A seu ñlho e viuva assim como demais fa

milia acompanhamos uu sua grande dôr.

«o»

Crime hediondo

No logar de l'errães. do con-

Celho d'Oltveira do Bairro viviam,

cada uma em sua casa. as duas ir-

mãs Anna da Conceição e Maria da

Conceição. Tendo aquella adoeci

do ha cêrca d'um mez. mas achan

do eo já livre de perigo, a Marta

que :i irmã nunca dispensilra cuida_

do algum, entrou pela porta dentro

da Anna, oll'erecendo a esta um pra

to d'arroz dôce e recusando-se a1

comer d'elle. por já haver se servi.

do em rasa. A Anna comeu uma'

pequena porção, mas achando mau

gôsto, o que attrtlium a elle estar

quente, pol-o de parte. No dia su-

gumte prmcipiou a cumulo, mas

pouco depois de ingerir algumas co-

lheres. sentiu-se agoniuda e com,

muita" sede. Chamou Anna Rosa,

 

que lhe passava em frente da por- i

ta, pedindo the que lhe lósse buscar

agua' a lonte. Bebeu agua, sentin-

do-se melhor. Contou :i Anna Rosa ' I*

o caso do prato do arroz, olierecen-

do-lhe o resto. A Anna comeu o,

mas pouco depois começou Com vo-

mitos, levando a noite em grandes

ancias. No dia seguinte estava _cé-

ga de um dos olhos e paralytica e

a convalescente bastante mal e pa-

ralytica tambem. Do exame medico

resultou a continuação de se tratar.

d'um envenenamento por meio de

arsenico, sendo a envenenadura im-

mediatamenle preza.
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Ensina desenho e pintura em

casa dos alumnos, em Aveiro e ar-

rabaldes.

Encarrega-se de fazer projectos

para edificações, medições, orç' -

mentos e plantas de terrenos.

Rua do Gravito-.ãVElRO.

_m_________ I

DOENÇA-8 DO FlGADO

O ligado é um dos orgãos se-

cretores mais importantes c o seu

trabalho ê um verdadeiro labora-

torio chimico. Quando este or ao

está cntorpccido ou desarranjadí) o

sangue não é perfeitamente purifi-

cado, a pelle torna-sc amarella por

causa da materia biliaria ou não as-

similada, e as noites sã'o cheias de

vigilias ou perturbadas por sonhos.

Entre outros s mptomas de desar-

ranjos de tiga o, nota-sc dôr no'ia-

do direito, a face algumas vezes

abraseada; desassocego nervoso,

especialmente á noite, insomnia,

melancolia, abatimento, indolencia,

dôr no hombro direito, impossibi-

lidade de dormir sobre o lado es-

querdo, dôres de cabeça, falta de

appetite, magreza, dores no esto-

mago, amarcllidão da pelle e dos

olhos e frequentes ataques de icte-

ricia.

Prompto tratamento com as Pi-

lulas do dr. Ager restitue ao fíga-

do a sua actividade normal, nos

casos ordinarios. Convém por is~=o

tratar em tempo d'estes desarrau-

jos.

Venda nas bôas pharmacias e

drogarias.

As Pílulas Catharticas do dr.

Aycr foram approvadas pela junta

Consultiva de Saude Publica q,

Preparada pelo Dr. J. CÃO”:

8: C.a. \

Lowell, Mass.

U. S. A.

----'-.-

Ooxno nós perdemos

Dizem do Rio de .Irinciro que o

capitalista hcspanhol Martin lichegu-

my, trata de fundar um Banco

destinado a facilitar as transacções li-

nancei 'as e eonnnerciocs entre o Bru-

zil c a ”espanha e estabelecer uma_

carreira de vapores entre Cadiz e l'er-

nannbuco. fazendo a viagem cm seis 't

dias.

Se fôr verdade. que prejuizo não

causará a Portugal esta ideia do ca-

pitalista hespauhol?
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Chronos ba Semana
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N'esta secção temos registadoe

pretendemos analysar em rapido

,exame a nota dominante da sema-

ína, caso ou facto sobre que_ tenha

;convergido a attenção geral ou ain-

da as impressões que tenham dei-

xado no nosso espirito motivo pa-

ra obsarvações que a critica tem

todo o direito de julgar quando se

retira a palavras, a coisas, ou às

pessoas.

N'este ultimo caso, porém, não

se julgue que, com estes commen-

tari08, que visam certos ridículos

sociaes e com os quaes aprende-

mos a corrigir os nossos, eten-

demos oti'ender pessoalmente ou

usar da maledicencia no sentido

peior da diñ'amação.

Não nos preoccupa 'a mania

de tudo censurar e de encontrar

'defeito em todos; procuramos pelo

contrario ter os olhos e o coração

' abertos para tudo o que é bom e

sympathico, para tudo o que sc de-

ve estimar e animar.

A maledicencia é de espiritos

'mesquinhos ou de corações retrin-

cados; gera-se na inveja on n'outra

paixão d'esta natureza e é prova

:dei norancia ou malícia.

' ' certamente ignorante o au-

ctor d'cstas chronicas feitas sem es-

spirito e sem arte, mas deve decla-

_rar terminantemente que no seu

!espirito não tem cabimento o sen-

timento da inveja pessoal ou col-

Ilecdva.

Oifensas ou supposições de in-

vejas que transpareçam nas nossas

palavras só as ha para os espiritos

mesquínhos, para os vaidosos que

retcndem ser notados em actos

k rivolos, para as inutilidades bri-

lhantes que se affrontam com a

nossa sincera severidade.

Pretendemos com effeito fazer a

' critica de alguns factos sociaes do

,meio aveirense mas com certo dis-

,cernimento entre o que é verdadei-

ro e falso, bello e feio e bom e mau.

Assim julgamos trabalhar pela edu-

cação moral que olhamos com tan-

'to disvelo como pela educação phi-

sicu, base d'aquella.e da qual temos

sido dedicado apostolo.

. lia quem affirme que o espiri-

to critico não pode ser apreciado

,por individuos pouco cultivados

.. ne apenas passaram pela eschola

d'instrueçáo primaria";mas, em nos-

sa opinião, se a educação popular

' comporta o conhecimento e o sen-

timento do hello, da verdade e do

' bem ella deve comportar tambem o

desenvolvimento do sentido critico.

Falta-nos é certo espirito vivo

e delicado, mas anima-nos um jui-

zo recto e uma sinceridade absolu-

ta. E' quanto basta para descanço

da consciencia de quem tendo co-

operado com enthusiasmo n'uma

“sensível modificação da educação

da sociedade aveirense se propõe

' por emquanto, e atravez de tudo,

proseguir no mesmo caminho.

João Seiiigrnfa .

_d'O-m...-

Conselho superior

de Ílllitl'llüção publica

O conselho superior de instru-

cção publica, na sua'ultima sessão,

foi'lavoravel ao provimento de José

'Gonçalves Queiroz e Francisco l'or-

'tells ils Silva, nos lugares de pro-

fessores da escola central do Sexo

masculino. d'esta cidade, de D Al-

da Fernandes Pereira e D. Maria

Ferreira Maia, nos lugares do pro-

fessoras da escola Central do sexo

feminino ils mesma cidade

-Tainbein foi favoravel á pro-

nioçiio u l.“ classe do prolessor da

^ est-.ola central d'esta cidade sr. José

Moreira (I'Azevcdo Parabens.
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_Vicente de Sousa, de quem no fal-

lnrá.

_Lourenço (lu Sonia, que morreu

gloriiisamrnle na India ein 1554.

-André de Sousa, do quam tambem

l' fallará.

    

   

    

    

DISTRICTO DE AVEIRO

A quem serviran

A alguem que tem por -liabito

-iá velho-enViar-nos alguns pos-

taes anonyiiios «communiçandonos

*este ou aquelle facto politico ou de

vida intima d'algunias pessôas nos

sas amigas, cumpre nos ilizerlhe

que tire a mascara e depois apps-

r ça. .. tal qual é.

Para a quem servir a carapuça...

SPO“
_=(;¡)=._.

 

Existem agora em Paris e seus

arredores treze aeroplanos, dez dos

qiiaes ¡ri foram experimentados e

pertencem a Santos Dumont, Henri

Farmau, R. Esnalt-Pelterie, Linz

Blériot, Henry do La Vaulx, Voia,

Delagrange, de Pischoll' Castainhi-

do Meiigiin e Reissner.

Os outros trez vão ser experi-

mentados pertencem a E. n P. Zeus,

Ferber-Levavasseur, Kapferer-Pan-

lhan.

Na província ha os aeroplanos

de F, Seux (Lyo .É, Robert (Athens),

Bazin (Martigues «Bouches-dir'lihó-

ne), Bsii'latier-Blanc (Murteille), hé-

lÍCiipti'ros Bréguet-Richot (DUUHII)

('ornu (Lisieux), anaiix (Gtmove),

e ornithoniero Colomb-Carel(Leon)

'

Só depois do dia 8 d'Abril co

meçará iio Colyseii'doa Recreios o

campeonato internacional de liicta

no qual tomarão parte alguns dos

mais afamados luctailores profissio-

naes europeus.

1

Foi o Visconde de Regiiengo

(Jorge) o vencedor da Taça E'li'te

que no passado domingo foi dispu-

tada por dO atiradores no Stand do

E'li'te Sport Club do Porto.

O 2° clasmñcado foi o sr. Fre-

derico de Lacerda da Costa Pinto

da Sociedade o Tiro de Coimbra.

3 ° o sr. Eduardo Fernandes do

Club de Caçadores de Braga'

W

Si'ío 1073 as agremiações do

natação filiados na Amateur Svim-

mrvt'ug Association.

Í

O Club Mario Duarte fez-so

representar no terceiro campeonato

nanional de liicta (amadores) pro

movido pelo Real Gyinnasio Club

pelo sr. dr. Almiro de Vasconcellos

que por duas Vezes liictou n'ifs'ta ci~

dade contra o Campeão de l'ortu

gal Cezar de Mello.

'Í

Jeffries, Campeão do socco fui

agora desafiado ein nonieile Jack

Jnlsoin. por Fox Richard,qiie :t fron-

tc d'um grupo de Sportsmen aposta

pelo desañante a bonita quantia de

35 contos de reis!

i'

No l'orto cultiva-se novamente

com grande enthusmsmo o tennis

e o foot-ball.

i

Manoel Silveira o valoroso cain

peão de pesos e altéres ergueu ha

dias com as duas mãos e correcta

mente 118 kilos, peso enorme o que

até hoje ninguem conseguiu levan-

tar. 0 record amador era de lll ki-

los e 500 e o profissional de 116

kig.

Só elle consegue levantar d60

kilos n'uiu devoloppe correcto, isto

é mais .'t kilog. que o recard prolis-

cional V

Silveira pensa lançar um repto

atodos os atletas do mundo ao qual

sejuntarzí uma importante aposta de

dinheiro.

.M

 

çii, em quanto não entrava na posse de

uma cummcuda.

delli. tava a de Nossa Senhora do

Eepinhrl, no actual concelho de Aguada.

Não qui¡ seguir o partido do Castel.

la e riiieu retirado da rôitc.

Morreu em 6 de outubro do 1606 a

deixou sua fazenda, com a capelln iiiór de

S. Domingos, de Aveiro, n Diogo Lopes

de Souza, segundo Conde de Miranda do

Corvo.

Foi casado com D. Izabel Henriques.

Não teve successão. Foi enterrado na

mesma capells.

André de Souza foi clerigo i'n mino-

ri'bus e teve o primado das Egroiua de

Requeixo a Oii! (da ltiboirn?), que haviam

pertencido s seu irmão mais Velho.

Foi pas da um Diogo Lopes de Sou-
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(Continuação)

Manuel José _

Mendes Leite

Nasceu em 18 de Maio de .1809.

Era Filho de D. Thereza Thomania

Leite, descendente do uma familia de

cominerciantes d'aqui e do site pouca ím-

portnncis; e de Bento José Mench Gui

martins, que tambem se dedicava ao com

marcio c que era do Concelho do nome

do seu ultimo appollido.

Este individuo Viéra para Aveiro,

sendo muito criança a foi caixeiro da ca

na commercial da familia d'aquella, de

quem depois foi esposo e nos negocios da

mesma cais, tuvo parts d-sde certa spo

clic e por nqnella família foi sempre tra

tado com muitu estima.

Manuel José Mandei¡ L°ite estudou

na primeiras lattias com Fra¡ Joaquim de

Santa Rita, religioso-do convento di- Sun

to Antonio, d'uts cidade.

Esso convento em virtude du um lo

gado c de um subsidio ds Camara era

obrigada a sustentar uma nula de primo¡

ros lsllrau, como então se chamava a ¡us-

trucçño primaria.

Eu¡ lina de l817, o aveirenas, de

quem estou fallnndo, começou a frequeu

tar s aula do graminntica e língua latina

com José Lucas de Sousa da Silvuira, na-

tural d'esta cidade c eminente prec-ptor

da mesma lingua, da qual tambem Men

des Leite Been sendo um profundo co

nbscedor.

Em 1822 foi a Coimbra acompanha

do por iii-ii pás e sli, ns Univiirsidsds e

sem precisar da minima recomninndsçito,

fuz exame d'aquella disciplina, ii quo tam-

bem andava annexa a grnminstica porto

guns.

Escusado está dioer, que obteve a

approvaçào de mami'ne discrepmite_ o me

receu os elogios dos seus examinsdm'es.

No anno immediato frequentou Lo

gics, com o dr. Francisco Ignacio de

Mendonça e no de 1823 u 1824 frequen-

tou Rhatorica e Historia, disciplinas, que

então andavam snnoxss, com o Padre

Manuel Xavier Pinto Homem.

Em Outubro da 1824 mstriculou se

no primeiro sono de leis, como então ss

chamava á faculdade ils Direito.

Cuisou os dois primeiros aonns d'es-

si¡ faculdade sem incidente notarel e dau

do sempre grunde provas de intelligen

cia s da muito regular spplicnção.

Em 1626, o ar. D. Pedro, primeiro

Imperador do Brasil, enviou para ou por

tugncses uma carta constitucional, que

por elle foi outliorgada e manda jurar c

cumprir.

Muitos dos mnncsboa, que frequen

tavam as aulas da Uniruaidade e da ou

tras eacliolas superiores a secondiirisu ap-

plsudirsin fcstivnlmente a nova fóumu do

Govarno c acclsmcram a dynsstis do ou-

tliorgnnte.

Para isso não faltavam motivos.

Una d'auas maiicebOs já tinham, co'

mo sua¡ familias, recebido alegremente n

Constituição, que havia sido cñuito ds

evolução de 1820.

Outros actmvam, que a nova consti

tuição, fundada na csi-ts, lhes traria meios

dc um viver mais prospero.

E não poucos smsvam manos na li

dos eecholares e s sujeição nos lentes, do

que as lidca bellicas c as aventuras, que

altas proporcionam nos que impnoliam se

armas, ou em dofezn da patria ou ein ds-

fecs de uu) ideal politico.

(Gontt'niial.

RANGEL DE QUADROS.
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Taxas pontua¡

- Durante a corrente semana vi-

gorsm as seguintes taxas para a

emissão e conversão do vales do

correio internacionaes:

Franco, 203 réis; marco, 249

réis; coroa, '212 réis; pese-ta, l80

réis; dollar, 1,5050 réis; sterlino,

47 3ll6.

escriptoros atiirmam ter sido a Nathcrcia

do Camõas, casou um 1548, quando tinha.

vinte s oito aiinon, com Ruy Burgos .Pu-

rcira de Miranda, lillio da AntOnio Bor

gos dc Miranda, Senhor do Carvalhaes,

(no CODCelllt) ds Aiñidiii) ii D. Antonia ds

Bernado, que alguem afiirma ter cido

amante de D João Ill.

Ella c seu mai-ido viveram em Ver

demilho, suburbios de AVt'lI'O e sli¡ pos

cuium algumas propriedades.

Falloceu em 28 de setunibro do 1551

o foi sepultsda ns capella mór da agia-ju

de S Domingos, do lado do Evangelho.

Na mesma capella forum enterrados

seus para e seus irmãos: Diogo Lopes de

Sousa, e Aiidié do Sousa.

Da familia dos Saunas, dizscendem'os

Condes de Miranda do Corvo, os Mur-

   

MODAS
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A cada momento vão adquirin-

do mais brilho as toilletes do sexo

gentil, sempre soburdinadas à se-

guinte divisa.

Novidades sem fim!

Um vestido guarnecido de vel-

luilo verde sobre lã do mesmo

tom; a diversidade dos tecidos bas-

la para formar cainbiantcs ein tons

claros o escuros.

Na beira da saia tem cinco vie-

zcs de velludo collocados em liso e

diminuído gradualmente de altura.

O que torna este vestido mui-

to original é um alto «corsclet»

igualmente giiarnecido il'uuia serie

de viezes do velludo mais estreitos

que os da saia, mas egiialinente

graduados. A parte superior do cor-

po, é formada por uma blusa de ren-

da criia com mangas lisas e compri›

das.

Um apanhado de Velliido en-

volve a parto superior do braço, ter-

minando no «corseletn ;t parte, dis-

SltllUlantlu-SH a junção com a saia

por meio de iiiu dos viezes de vel-

ludo o apertando debaixo do bra o.

Nunca se usaram tantos boi-:la-

dos, applicaçõcs e decorações de

todos os generos sobre os vestidos

e ((tliatiteaiix».

Guarneccin se assim os paniios

e avuntacs das saias, os corpos, os

bolerus, as jaquetas. etc.

Entre as guarnições que mais

agradam temos os cordões i: pin~

gentes do passeinanerie, para ter-

minar os pontos dos cintos, échar-

pes. etc. t

Os voiles farão um grande suc-

cesso, assun como as élainines

transparentes. as graiiailines e as

crepes abertas que se usarão soltas

e Íluctuantes sobre os forros de

seda.

_Eis no nosso figurino uma

toilette do cerumonia verdadeira-

mente coquctte e bizarra no seu ar-

ranJo.

E' de lallelas azul velho, guar-

necida de ronda e BllerlneÍOS crús.

As bandas de tallutas intercaladas

nos entremeios devem ter uma cer-

ls largura para ÍOI'IIUCi'r a ampliilão

precisa a beira da saia. Na cinta es-

tas bundas juntam se em machos

pespontados; em haixri toda a roda

abre livremente confundindo-se e

terminando com uma larga renda.

O «col-selet» é verdadeiramente no-

vo, formando uma peça só com o

escapiilario e o avental da saia.

Para aeouipaiihar estas toilettes

elegantes e leves, temos as bellas

écharpes e os pequenos agasalhos,

que são vedadeiros encantos.

O «inantelet» vae desempenhar

este auno um papel muito impor-

tante.

Por vezes será reduzido ás pro-

porções do «lichoii Marie Antoinet

te», da «écharpe» ou do «callet»

com pontas.

A ultima novidade é o corpo-

casaca, em guipure grossa, em ren-

das combinadas, em irlanda e sobre-

tudo no genero Luiz XVI. O ulti-

mo modelo tem as abas bastante

compridas, estreitas atraz e com as

extremidades quadradas.

Os einco échiirpes de pintas,

serão empregados não só ein toilet-

tes mudo, elegantes, mas tambem

para vestidos do passeio.

As rainhas do moda, assim co-

mo os tllfCClOi't'S dos grandes esta-

belecimentos (le modas, querem que

M

Atsyde, talvez por sor pousos do sexo fe-

miiiiuo s descendente collntersl dB linha

dos pi-iinogenitos d'ssta familia.

Alguem ¡dBi-mou, que D. Catlini'ina

de Aliiydn lmvm nascido em Aveiro.

Combinando as datas di¡ biograpliia

d'csta sunliorncom aiii¡ vinda do Bolt pas

para aqui, vê se, que tal casei-ção é ei'-

inds. .

Alvaro de Soiiiiu vaio residir defini-i

tivamsiite em Aveiro em |Õ23 uu pouco:

depois a Bill¡ filha deveiia ter nascido

dois ou ti'eii anuus antes. i

U

Ú l

Acsbndas na conteudos com aquells'

lidiilgo, continuou ii virar pncilicaineots e

a prosperar esta povoação.

  

o costuma failleur seja sempre o

mesmo, simples, facil de vestir e

cominodo. havendo uma grande lu-

cta entre o rediugote, a jaqueta e o

bolero. Este apezar do lhe terem

por variasVi-zes prophetisadoo lim,

está longe d'isso. A saia curta, «tro-

tense», continua a fazer furor.

O amarello e branco faz um

grande successo para blusas chics.

Veem-se blusas de seda oii ren-

da branca realçada de Viezes de li-

berty amarello o que não ileixa de

ter os seus encanios.

«QD-

Arma pi-odiginsa

Communicain de Londres que

um coronel de engenlierin chamado

Simpson inventou uma arma prodí-

giosa que. por meio de electricidade

lança projecteis com a velocidade de

lã kilometres por segundo. o que

periiiittiá arreinessar de Londres

milhares de bombas sobre Paris.

As experiencias deram bom rc-

sultado. sendo a arma tão simples que

póde fabricar-se em qualquer parte.

 

Sorrindo. . .

m

N'uui manicomio:

- Temos aqui alguns casos ex-

traordiiinrios, diz o guarda ao visi-

tante, abrindo ao iuosnio tempo a

ports de uma cellula Este pobre

diabo que aqui está. enlouqueceu

por aiiiôr. A mulher que elle ado-

rava. cacou com outro homem.. .

Oh! não tenha mêilo il'elle. E' com-

pletamente inofl'onsivo.

~ O visitante lança um olhar ao

donde por amôr e passa á cellula se-

guinte. O guarda abre apenas um

postigo e observa:

- Este agora é perigoso. Ve-

¡a-lhe os olhos dilatados, o cabello

eriçado, a espuma que elle tem na

boca!...

-- E este, pergunta o visitante,

quem é?

-- Este é o marido da mulher

que o outro amava.

  

1-_

MÃNNUNCIOS iv'

LOTERIA

Sitinniliamunni
ou

LISBOA

lãtüüãüüü llÉlS

Extracção a 11 de junho de 1908

BILHETES A- 406000

VlGESSlMOS An 23000

  

A thesouraría da Santa Casa

.incumbe-se de remetter qualquer

: encommenda de bilhetes ou vigcs-

simos, logo que seja recebida a sua

importancia e mais '15 réis para o

seguro do correio.

Os pedidos devem ser dirigidos

ao thesoureiro, à ordem de quem

devem vir os vales, ordens de pa-

gamento ou outros valores de

prompta cobrança.

quem comprar 10 ou mais

bilhetes inteiros desconto-se 3 010

de commissâo.

Remettem-se listas a todos os '

compradores.

Lisboa, 31 de março de 1908.

0 tlissourciro,

L. A. de Avcllar Telles.

 

que trni nomes identicos sos de algums¡

panaçõús de Portugal.

Os portuguesas davam ao¡ logsrca,

onde so estabelecinm, oc comi-s da¡ ino-

mias terras ou das que llius ficavam

proximas. D'ialo ainda agora lia anoni-

plos, até dentro dos limitou das Nações,

em que oa colonos nasceram.

Eni prova d'aqitvlln eiuigisçllo e ea_

tiibeluviinento dos areirenacs no Bruil,

direi, quo existe ums cidade chamada

Aveiro, na antiga Provincia (hoj-i làetiido)

do Paiá. Fica nn margem direita do 'l'a-

paju¡ e ilO kiluinetius da cuiifluqncin.

d'cste l'l0_cnln o Amazonas.

Na coiiinrcs de Porto Seguro, na nn-

tiga Provincia da Bahía, existe um antigo

porto com êgunl dcnuminaçito.

f

Aceii'os c o nome de uma lt'rll na

___--_-___.

- D. Cliatnrinn do Atuhidv, da quam

..laiblr'm darei noticiou, ~

Vicente da Souls, sor-cedeu na casa

de seu pu», pvlu falleciminto de seu irmão

, primoganilo.

Em 23 da novembro de _1563 reco-

tieu de D. Sebaztião s mercê d» uma ten-

   

 

siiliga Província du Amazonas (nnlvu o i

erro) e quo, em ISBÕ ou pouco dvpoiii, fui l

elevada a municipio. _i

(Continua.)

Alguns aveirenses começaram aulâo

a estabelêecr-ss ein maior numero no

Brazil e concorreram para a fundação do

novas povoações u'nquellu vestisuimo tur

ritoiio americano.

No BIBI“ ha muitas cidade¡ e villas,

queon de Arronches o os Duques do

Lafões.

E, quando vier c proposito, ainda

fallrir-i do alguns d'esauc titulares.

0 tlieniro gi-neslogico da Casa dos

Saunas não falls d'aata D. Cathaiin¡ de

la, que so casou com D. Izabel de Goes,

ñllia do col-sbre Damião d-v GOPI. E d'sg

se cinnsorcio nasceu D. Filipps de Atuy

de ou D. Filippn de Sousa, religiosa no

iuosloyi-o da Jesus do Aviviru.

D. Catherine de Ataydu, que alguns
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í ' DISTRIGTO DE AVEÍBO

   

*1
<@MNÍPREZA MQIBILIAIDÍDRA@M

f** ^ ' STO F A v à 'DE JOSE AUGU ERREIR A Lino 204m DO CÃES-”
.

,'_1;f NCONTRARA o publico n'este importante estabeleclmento, o primeiro no genero :festa cidade, todos oe moveis necessarios eu: madeira, ferro e louça, para a de-
' coração de qualquer casa. desde o mais humilde até ao melhor por preços bm'atissimos e sem competencia. Encarrega-se o seu proprietario de mobiler. luxuosa
-_ _ ou modeshemente, salas de visitas, de jantar equartos, etc., on qualquer residencia p'or completam sendo excessivamente escrupuloso nos trabalhos concernentes á'. V* sua industria. Tambem vende todo e qualquer movel avulso para O Que acaba de obter uma mmuciosa collecção dos referidos artigos pala assim bem poder servir

o_ ' _ _ à o publaco. No mesmo estabelecimento encontrara tambem o publico todos os objectos respeitantes a eolxonrm. assim como todas as materias empregadas na conñec-
l* w “ ção da referida industria as quaes são de expleudlda quulidade e se vendem tambem por preços modicos. so vendo se acreditam; e por ieao a Emprezn &lobi-
W'I'; líadura convida o publico a visitar o seu estabelecimento honrando o seu proprietario com as suas ordens, as quaes serão rapidamentocumprldae.

W' › - 'V d - t t ~

y'
. en as e. promp o pagamen o eta prestacoes.gl.
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DI'..A
com um premw de Honra de 1.a classeI

. -A
e cmco 'medachas de Ouro,

P 'nt o ' h' o d L ° ~
19';

na Ameríca (1:) Norte, França e Brazil,

a' e
¡

pela ¡Jerjeilu manígmlnção c o Lcacia Prlvllegiado, auctorisado pelo go'i
(los seus productos medivinucs: terno, e approvado pela junta

(tl
coneultlva de saude publica CL YDE Em 13 de abrilI

'. . . ' de Portugal e Inepectoria¡'.v Matmal De @tambem Gem de 373.0“ da . . . . .
h

d
corte do Rio de Para b. Vicente, Pernambuco, Balna, Rm de Janelro,

A (MAMA REGINA“) REGISTADO) Janeiro SANTOS, Monlevideu a Buenoa-Ayrea.
II; ' Cura - ' 'd' '

'
p›«›m¡,la e radicalmente as toescs ou rouqu¡ oca,

.

" (1““ “ “WW“: . _ . . . Premiado com as nneda-
Em 27 de abml

A Cum pormtmnuntc a bmndnte aguda ou clnomcn, Blmphm ou nellnmutlcn; 1h q \ _ _' ,o Curu u tysicn pulmonar, como o provmn nuuuernsoe ullcstadw medicos e particulares; ais ih* O“) O “ak-_i ex' \ _ _ .H4; Curu ¡nnonteslavehncnlu n aslhma. ¡unlosliudimcil de ser de'wHudu pm outros meios; poswoes !Industrial de Para b. VIOBDÍP, Pernambuco, Bahm, Rm de Janeiro,
¡ Cura adminwelmenle a coqueluche. e pelo seu gosto agradavel, é appctecido pelas l Lisboa, e Univepn SANTOS. Montevideu e Buenos-Ayres_
“ut crennçna.

) '. à'
,51“ Frasco, liOOO réis; 3 frascos 25700 l.eis.

8“] de 'I a! 'a' l
I

7' ~
E I¡ . Í l PI'BOO da passageln (le 3. classe para o Brazil

_ V

' ame ¡ortomco nutnt vo que se con 19.('8
36 500 ¡.éia_

517
L H A S DA V I D A E' muito digestivo. fortiñunnte e reconstiluinlo, .s* '

_
Sob a auu inHuuncia desenvolve-se rapidnmcntuT_

(REGISTADO) 0 :Lp¡›et¡te, enriquece-eo o sangue fortalecem-ee _---=(* =-----
l'v-

os musculos e voltam na forças.1 anhalem o fumo' a azia. a gnnlmlgiu, us ¡must-ns e vomitoa. o enjôo do mar| o meu Í Para ns clunnçus ou present¡ muito debeís
. , .

.n' "JRHÍO, u Hutulmxcín .5 n dnumçãn do «Moon-gn. São de grande eBicacia nas malesliaa do ute- _ uma colher due de sopa cad» vez; e pura os
a10 8 dll "19“", na fraqugzu (log “alvos 0110 aungue,

adultas. !I'M/IS 31 H'L'Z (JUHJC'fL'B dl'. cado¡ VEZ.I Cnixn, !500 réis; 6 cuixaa, :$210 léib'. I J Em¡ dose. com quacdquur bolnchinlme é un:l
____________.______ _____ uxcnumte «luuchn pura us pessoas hncaa m.-W

_ . 1 celn'ulcsceulee' prepuru o estomago para «cce-L í 4, ..'

e o v t
, . . .

-

"l

'tar bom u Alignuulnçno do Juntar, e calwlululn
Ein 6 ab? tl'Í v l

elle, tomn~ec Igual porção no Monet pára facul¡H"
(BEGISTADOS) tul'ccíçnplafmoculc udxgusrlão._ l Para n Madeira. Pernambuco| Bahía, Rio de Janeiro'w V

:|l'f¡ evnur u 00mm ucçao, os envn llcro v v . . _,e Eclee medicamentos curam cam rapidez e iuoñuusividade: Adm: gurmfue devem conier u retrato do nuclor SAN l Uh' Mlmlende" e Buenos Ayres'
II L, , IEL-?rm 0m gem);

d d ' e o nome em pequenos círculos mnnn-Hos, Inal- L; |_ o salina ¡uu-mena, da pollo, das vias respiratoriaa, do estomago, os iuteetinos, OB cu que está depositada cm conformidade da. lei 7 ' 4 ...F
*ut "85°" "Tín'fl'iw'ã

de 4 de íuuho de 1833.
C E7”, ab, ll'M ;JÊ'FWM *'“fl'j'lhoma B d"“ croançaa;

Mais (le com »mrlicos attesmm a su- _ _ _ .,3' ¡,,LH,ÍÉ,,§;';;§33“;@me
1)(37'10¡'.:l'l(l((6 d'este Vin/m para comb/Her a Para bxv'ceven P“Mmpuwn Bah'an R") d° J““elma

A¡ I“wumms do e“"guu q
will”” JL, largas_ I

SAN'I OS, Moutemdeu e Buenos-Ayres.
Fruquezn u suas cousequcxwías.

' Empregmee com o máxiõ Íchz exito nos ea
Frasco, !100 Iéis' G frusons. 25700 rñíe. ' tmnugoa ainda oa mnie o cia, para combater _ › a '"',M Cnneuilem n Il\'|?u~ O NOVO MEDICO-pelo Visc. de Souza Soares. á venda nos de- ns digestüce tardias e ¡ul›oríouu_s, a dispepem Yfí Em db ab, tl" poaítos dos remedios do nuclor. Preço: bl'ovhndu, 200 réis e eucndenmdo 400 réis. _mrdinlginy ;.çush-o-dyui:l._g_astralgm. anemia. se .5'_

.-_--. _=__._ ;inncção dos oígüosquclulmlmo, ccusumpçñolmlla PMA a Madeira' pernambncn, Bahia, Rio d0 Janeiro'
\ _ l híedicn “10"th hnnlenpa tlhicuzs gn rantidns, avulsos ¡%Í;::¡,:;"¡1:::sç'aã:$35,35: SANTOS, Monlevideu e Buenos Ayres.a' e_ e eu¡ culxus (lu (“versos uununhou em, Mann.- na forças.

3 1 'l'ubo com glohulne 260 réis; duzia 25600. Um culice d'eate vinho, repre- Preco da passagem _tl-:3 3.' classe para o BrazilI 1 Frubm com linlum 3.“ ou 5.' 4001155; duzia 443000. senta 11111 bom hÍfQ-
333%)(J0 réis.l Duo mm uilumçân 3.* 700 lóie: duzia TàUOO. Acha-se á venda nus princípnes pharmacinsl \'ñnle oe PlCçOS-V-OlI'Lzult'd. o «Auxilio Ilomcopulhíco-n ou O Medico de Casa e a ¡Novn do Portugnl e do estrangeiro. Deposito gera¡' “u Gun¡ Hnmu'npn¡Hc“.n pelo Vim-onde 'lu Souza Sumos. 4 na lermxwia Franco. Filhos, em Belem. _-__ =____"'_ & [ru I'ÍRKHRÂIí'cllv.|;cil'«Íu:a ç'lílillxil~ãt'\?illl1;1\Ãk;âlãf› Im [Ligul'Jmncin (t) (àl'çgnj'iu d:: Igralàçiaco ;IRILoz "MIN-mil” em A vei“) ___ ler_ A BORDO .e 'I Ia' om . '› . u. x: x ›.› < ' '. . . .› uumu Im no us n o ccumm o (a L' uuue arm , _. . 1. . HA CREADOS PORTUG ZES

' Amador: DEPOSITO GERAL um POI'lngnI. Porto, Iun do Sente Uatlmrina 1503. macm e Drngana Medn Inal de “I- . UE

belm Junml' á rua Dl!“ôllü. Naa agellcína do Porto o Libboa, podem os m. passageiros de 1.“ classeA. V ISO IMPORTANTE .~__ _ _ V escolher os bvlnehus á viam dns plantas dm¡ paqneles. :nas pnru ist-u.) re-

I_
'

_'_
cunnnnendannns tudu u antecipação.

1 ¡ 0 hqlabdemmenlo tem um medico encarregado de rcslwnder EX
V ¡gralllilaxneulv.› a qllulquel' consulta por escriplo sobre o tratamento e * ' L A G E su l' . .'- y . .. d'

(2 “ ctllt'àn)
!w app \Lngno c estes !une ms.

r

_ ›
Um volume com perto de 200 paginas No PORTO ¡ EM LISBOA:( ;LFQM' *HV-@3 À>< 5'?-_Í-'gvs' !Pm'sbirtgjc E!) 4',__~ . __ ' . , e uma capa a côrea illustrada

l _

com o retrato do, (motor "P A I T 8:' O o ' \ "ÍAMES lg' 'KW:as ”e“: Co'
' 4 '* 7'_ '~.;' v _Cwi' _ . - . I . /

- É.;Lew¡Pit»àrgmwfgàlgíáãtââmk Í 300 ¡.ém 19, Rua do Infante D. Henrique. | Rua d El Rol. 3l~l.°
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DE COSILR

As mais perfeitas machinasfal- na '3 mais? hà Ç*
i'

._À z
lentes até hoje conhecidas.

gente

,
Grande o completo sortêdo de. dis-

5I a cos em todos os 'generos' â “Elma,

F Importação semanal dc todas as l E E US n A I'- A B H I E e.

JI'_ " ' " mais recentes novidades. _ 0011093510118“” em Portugal¡ '_
ARTHUR FARBEDO_R. do Mousinho da Silveira', 310-1.° andar, ~_ÉMN§Ê amam“ A MWMEMMS

(PROXIMO A. ESTAÇÃCDB s. BENTO) PORTO. 


