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dor o operario aveirense e que o gios de creanças filho¡ da burgue-

leva a empregar a actividade das zia, como parecem ,ser os asylos

suas forças phisicas e moraes nas 'd'Aveiro; é necessario costumar os

industrias mais leves, permitam- alumnos á'or'dein e ao trabalho e

nos o termo, e pelas quaes se põem distribuir com 'íegualdade as fun-

mais ao abrigo das inclemencias cções interiorestaes como são, con-

de tempo e em que o esforço indi- duzir agua, lenha, lavar a louça,

vidual é relativamente muito me- preparar legumes, ajudar na cosi-

nor. nha, etc.

E' um caracter atavico produ- Esta methodica distribuição

cto da nossa raça que o medico Sa- dos serviços contribue poderosa-

muel Maia nos seus artigos do «Se- mente para preparar o individuo

eulo», n'essa patriotica cruzada que para a lucta pela vida.

encetou para avigoramento da ra- _Formar homens-tal é a func-

ça, explicava ha dias d'esta ma'- ção social dos asylos.

“el”: _JW

uni [nino U'lVEIHU
Celebram-se amanhã «as bodas

d'ouro» da benemerita instituição,

pois foi em egual dia de 1838 que

. ., . se realisou a reunião d'assembleia

energias, sao o desdem, a rahugice, gera¡ para eleição da sua Primeira

a energia. Valha a verdade, o_ :nau direcção, que entrou desde logo em

acolhimento comprehende-se, Quan¡ exercicio.

"Mimi. PHI' amor ao somou. não gos- Ainda existem alguns dos ac-

ta que o acordem. alem de que. to- cionistas que compareceram a es-

do o estremunhado, em geral. é 33 reunião de Gula f“eza fOÍNSGCPej

¡,r,.car¡0 de h““ l..ane¡m,.,_ Ora. tario o sr. conselheiro .lose l*erret- i

sendo esta terra um immenSo tim'-

Iuitorio de gente que resona. guSàtt~

nim
.Ashlunnrninum-Anno 35500 (franco).

¡Itaim-rum. 1,5700. Pill'll. o ”noznl.. nuno.

4J500 réis fortrs. Numero avulso 40 rÕÍB. -- A.

nnnlunnlunm nino naun; adiantados.
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O efl'eito das manifestações mo-

narchicas sobre os orgãos visuaes

dos nossos.. . sim muito nossos, re-

publicanos e dos de todo o paiz foi

de tal ordem que os não deixou

vêr senão... o que elles suppu-

nham que devia dar-se.

* Assim, em Lisboa, entre outros

jornaes o Mundo que ha dias pre-

ava ao povo que se abstivésse

e apparecer nas .mas do itine-

rario do cortejo real, imaginou

que o povo lhe obdecera e attri-

bue a extraordinaria e nunca vis-

ta ovação que por toda a parte

acolheu o Rei e que o acompanhou

ao paço, obrigando-o a vir com sua

mãe innumeras vezes á janella,

que forçou a magestade a fallar

por vezes aos manifestantes, attri<

bue, repetimos, ao elemento offi-

cial, chegando a admirar-se e até

a mostrar o seu mau humor ao

Diario de Notícias e ao Seculo que

descrevem com Verdade o que se

i passou. E não vê o jornal repu-

blicano que a attitude dos dois

diarias contra que se insurge, é

ara quem conhece a imprensa lis-

bonense a melhor prova da gran-

deza e do brilho da manifestação.

Mas comprehende-se o desa-

pontamento do jornal republica-

no: ha muito que eoni'undia o povo

com o publico dos seus comícios

e das suas reuniões partidarias, e

afinal esse publico é o. . . que fez

as manifestações dos dias 5 e 6

d'abril, emquanto que o povo só-

mente appareceu um mez depois,

a 6 de maio.

Com os nossos republicanos,

com os republicanos de cá, acon-

teceu o mesmo: só viram elemen-

to official, damas, casacas, chapéus

altos e luvas brancas, na grande

manifestação monarchica do dia da

acclamação d'El-Rei.

As classes trabalhadoras, o po-

vo,não appareceram agora, porque

certamente, o povo só apparece

com elles a. . . dar morras á Rai-

nha na estação e vivas à republi-

ca em manifestações, por motivos

d'interesse local, como succedeu,

quando foi approvada pelas cama-

ras a garantia de juro para o ca-

minho de Ferro do Valle do Vou-

ga. Fora d'isso o povo appare-

ceu ainda, acoberto da escuridão

d'uma travessa, a dar vivas à re-

publica, quando passava a tal mar

che aux jlambcaux, que tanto en-

gulhou os nossos republicanos. Mas

d'esta vez foi o povo tão infeliz

que os que lhe deram a reprimen-

da, poderam verificar ser esse po-

vo da laia do que fez as mani-

festações no dia 6 d'abril, cm Lis-

bôa, e que o sr. Conselheiro Ber-

nardino Machado repudiou com

toda a imprensa republicana, no

primeiro momento, porque, mais

tarde, foi n'ella que os repudiados

encontraram os seus melhores de#

«Ningnem deixa de comprehen-

(ler que uma das maiores desgraças

nacmnaea e a preguiça Quando

um ou outro fervdha surge cmn nr

rancos de iniciativa. a maior resus

tencia que apparece a tolher-lhe as

ainda vivo.

do philosophicamente uma felicula- para commemorar;a nomvçl

de suína, pouco deva surprelleuder ::taffnãgdgfnàígããelg

a (llltâlll SB lembre dr! fazer I'Uldll, a geral dog aécionistas ul“ prelnio

má vontade, u aborreciuiento, as de 303000, denominado-governa..

¡mprucaçôea até da nmltidão, cujo dor Civil, Nicolau Anastacio de Bet-

supremo guso é não luclar. tencourt-para ser conferido an-

E' d'entre esses a quem todo

O esforço ¡Itrtnorisa os cerehros lu

'nernantcs da Vida do lrnhalllu, que ”0m mm” dlstmcção'

- _ Além d'isto, subsidia a Caixa,

saem os terriveis apostolos do pes- ainda por deliberação da mesma

sunismo, por conuuodulade, e os fa- asscmbieia geral' com 505000, cada

“msm” P”" c“"Venfm'c'a- _ uma das escolas centraes d'instru-

O portuguez e pessnnwla ou ccão primaria da cidade, para a

fatalista por cobardia deante do tra' acquisição de material auxiliar de

balho, por negação de continuidade eli-Sino; e ma“da dÍSÍPÍbUÍr 631310'

no eslorçm por pus¡||a"¡mj¡|nde pu¡- las a todos os pobres das duas ire-

abujm ,Lucmr Para qué, Pagu"“ guemas, indicados pelos reveren-

- dos parochos

a mandrta mdiuena se o mal vem “ . .

” , A ir* da Caixa Economi-

quando tem de VII' P» d “grão

F é este fatalismo at'tvico HH- ca dirigirà' amanhã' Megami““

” ' - ' ' l ' de saudação aos representantes do

98000 GUIDO um vem-0 "0 dawn”, illustre fundador-a seu filho, sr.

que mIrra toda a acção, tornando-a Severiano Moniz de Bettencourt,

infecunda e impedindo as kabilas actualmente-em Angra do Herois-

que gemem de ¡nizeria na terra lu- mo, e que viveu em Aveiro duram

Zitana de acordarem para a Vida e te 0 governo de S?“ Pac; 9 303 Ile'

colnbalerum peito a peito o inimi t°s› 51'3- drs- An“¡bal e Nlcomu de

go que tente clestruilas».

    

   

  

do Instituto Bacteriologico e ao sr.

E forçoso é confessar que as Frederico de Bettencourt, contador

palavras do distincto medico cx_ na comarca de Santarem. _

E' por este modo commemora-

do o quinquagenario da benemeri-

ta instituição, á qual Aveiro deve

os mais revelautes serviços, e que

tão benefica influencia tem exerci-

o

'primem infelizmente a verdade.

Em Aveiro basta ao operaria-

do um pequeno pretexto para dei-

'xar de trabalhar; dia sancto em

Verdemilho, romaria na Gafanha,

procissão em llhavo, tudo isso

dias santos $130-

W

Oliveira d'Azemeis

n'um paiz em que os

ofiiciaes são ás dezenas, secunda

admiravelmente a preguiça indi-

gena.

Evidentemente tal abuso da in-

dolencia prejudica o productor e o

consumidor, mas mais este do que

aquelle que lia-de sempre procu-

rar cobrir o «deficit» de trabalho

_Do illiistre¡_director do «Com-

mertio do Porto'. .sr. Bcuto Cerque-

ju acabamos de receber a carta que.

em seguida publicmuos:

fensores.
com o augmento de salario.

_l

Qra valha Deus aos nossos re- Sobre tal estado de coisas tem porto, 10'de maio de 1903_

publicamos'. a educação da classe artística uma Meus presados collegas¡

Aos nossos, sim. Não nos des-

faremls d'elles, e até lhe damos li-

nça para chorarem as illuzões

@rdidas

influencia directa e primacial c aos

lalumnos dos asylos d'esta cidade

I se deve incutir o gosto pelo traba-

lho assíduo e ordenado, porque

Mantendo o proposito de não

me envolver em questões de Oli-

veira d'Azemeis, deixem-me só di-

A lagrima é livre e a beiça com elle cobrirão os erros dos seus ler-111533 que. se &Onbesse que ao

tambem.
antecessores que muitas vezes o meu illustre conterraneo, sr. dr.

-r MMA ocio levou ao caminho do' vicio. Arthur Pluto Basto repugnava a

 

intervenção de um individuo, ex-

tranho á politica, em melhoramen-

tos locaes, não teria deixado de

acolher os beneficios dos meus ami-

gos a favor da minha terra-isso

não l-mas teria encaminhado es-

ses .meus amigos para casa do il-

lustre Oliveirense, afim de que el-

le podesse juntar mais alguns ser-

viços aos que allega na sua ca'rta

de 28 de abril.

Agradecendo a publicação d'es-

tas linhas, sou

De V. etc.

Bento Carqucia.

Ja dizia Voltaire que a felicida-

de reSIde na acção. A. actividade

representa o trabalho e o bem hu-

mano.

Para exercer e regular a acti-

vidade quasi todos os paizes intro-

duziram nas escolas os jogos de

destreza, a gymnastica e os exerci-

cios militares; a Inglaterra paiz

?l contação nos

saglos ¡I'llueiro

_=a(.)c_=_

.là aqui por vezes accentuámos

que a ar do espirito liberal que

'é manifesto apanagio dos habitan-

¡es d'esta cidade, ha tambem um essencialmente pratico, adopta des-

accentuado egoísmo contra o qual . de tempos immcmoriaes os jogos

é preciso reagir. Porque é esse sen- i athleticos, aos quaes liga impor-

timento de exclusivo amor proprio tancia egual a dos estudos.

um dos factores que concorre para Mas é preciso não fazer dos

tornar menos diligente e trabalha- asylos d'infaucia desvalida colle-

 

Bettencourt, director e sub-director '

do na economia de toda esta re-,

ju' (fmz gw @é t/ízfa//mw
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ta cidade que termine o curso geral
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veira Azemeis pedindo abastçci-
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à l'liumcmçólm -Com-spomiencma é ¡muuu-

. _ cio», 30 réis por linha. Agrudscinmntoa ou reclu-

_ p S ines na 1.' pagina GU réis a linha. Publica-uc-

cómi A FOME

O nosso sempre solicito repre-

sentante em cortes. sr. dr. Arthur da

Costa Souza Pinto Basto, que d'Oli-

veira d'Azeineis rcpresentára a El-liei

I). Manuel pedindo providencias Con-

tra a loiuc que luvrnva intensa no

norte do puiz. :npavoruudo as populo-

ções pi'olctarias. tanto riu'al como dos

cidades, acaba dc obter que o gover-

no providouciaase com a maxima ur-

gencia e muito acertadumeute.

D'aquelle nosso presadissimo I

amigo e \'ullo prestigioso da politica i

rcgeueradora d'este districto. acaba-

mos de receber o seguinte tele-

grannna :

 

DIRECTOR

Mario Eucrle

  

il nexunclnn a quintas-hdmi“.

  

Remoção E ADMINlSTRACXO

Ru ou Josi: LL'cIAso. .32'

Mutant-:(120 'I"-'l,lilíl\,\l'll|C0

DistuclovAVlClllll.

a,

 

na xxivn"
  
  

de Coimbra, este nosso intelligcutis-

simo contem-.ineo e amigo, lillio do

illustic clirle do pnl'lido progressista

local, sr. Cuatnvo Ferreira Pinto

Basto. i

As nossas lclicitnçõch'.

 

@tintos t @autos
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verdade que a vaga de pilo-

to-mór deveria scr prchcnchida

pelo som-piloto, mas o cultos dc

miseria e incuria em que deixa-

ram caltir tudo quanto diz respei-

to a nossa barra, criou esta des-

graçado. situaçao de não poder-sc

cumprir a lei, por inuptidào quasi

absoluta do sota-piloto, a quem de

Ex.mn Redacção «Districto»

Aveiro.

Pela intercessão de

quem tinha representado de Olivei-

 

mento milho mercados norte patz

Porto e Braga governo já provi-

denciou requisitando 20 milhões

kilogramas.

Arthur Pinto Basto.

llllet'pl'clundt) o reconhecimento

geral de todo este distrncto_ no st".

dr. Pinto Busto aqui Hu: pi'olestainos

sempre dn comprovnd

intelligeiicin do sua cx¡1 u dureza pn-

ll'llJllC'd e liuuniniturm de todos os lll-

let's-Saes desta¡ regiao.

-«---o-o-_--

I'M'. Arthur [Jiuru Basto

Jzi se encontra lia dias em Lis

bôa oste nosso pru-'Lado amigo. de-

pulado pelo circulo d'Aveu'o e um

dos sous ñlltus mais (illeCl.US pela

nulependerzcla (lo seu caracter e

pela bondade do seu coração.

0 illustre deputado acha-se hos-

pedado no Hole( Fruncfurt da Rua

de Santa Justa.

_4-.-

A Festividtulqe das l)ôl'en

liontem, no templo das _Car-

melitas, teve logar a solemnidade

de Nossa Senhora das Dôrcs, que

constou de missa solemne, exposi-

ção do 5.5. todo o dia e de sermão

de manhã e á tarde.

Prégou o revd.° Manuel Rodri-

gues Branco, cujo estado de saude

inspirava profunda compaixão .

Velho e tropego, com a dicção bas-

tante prejndicada pela idade e fal-

ta de dentes; completamente cego;

voltando-se por vezes para as pa-

redes lateraes do templo, as quaes

fazia supplicantes orações, julgan-

do-se dirigido para o altar da Vir-

gem; forçando a memoria que n'ou-

tros tempos foi valiosa, as Dôrcs

da Virgem que elle salientava na

sua eloquencia compungida, bem

se casavam certamente com as

suas, que bastante tem sido e cuja

velhice bcm pesada e triste se lhe

deparou agora.

l'lorrivelmente pesaroso.

.dl-.
-w-

Conselheiru

'EeiXeiru de Souza

Passou uu (lia 5 do cul'rt'llle u

annivorxurio natalicio do sr. Consc-

lheiro 'Ponteira (le Souza, digno di

roctor geral das allaudégas U Dis

tricto de Aveiro ainda que lat'dr'

apresenta ao illustre ministro d'Es

tado honurario as suas respeitosa::

homenagens lazendo Votos para que

por mudos annos possa prestar :í

sun Ilalflü o seu alto e valioso cou›

Curso

---.-*-

Egas Pinto Basto

Acaba de obter a upprovuçào

com 19 valores, no seu exame para

lente de pliylos ~pliiu da Universidade

- pressa a idade de 21 a 33

  

    

  

 

   

  

   

   

  

 

   

 

    

 

     

   

  

 

   

 

Mas posta de parte, por esta

rasão, uma disposição da lui e um

e1.¡-e¡ a direito decaccesso, entendcwse

pôr o logar a concurso, estabele-

cendo-se as mesmas condições que

para um concurso de qualquer pi-

loto, das quaes a primeira o ex_

IOS¡ C

o § unico da ti.“ o exame depois da

apresentação dos documentos.

Em 2 de maio foi prorogado o

praso do concurso para 1°.) tt) mr-

rente. Diz o Progresso do .-\ruiro

que por terem reclamado os inte-

ressados.

Sabemos que os ?concorrentes

n“almente aoalumuo d° lyceu des' a nossa muda gratidão, aguardando d'egta cidade, que tem a (nu-'N da

n sollcnltl'le e . pilotoesãomanccbosintellig
cutcs,

bem eomportados e de idade ¡nte-

rior a 3') annos, não reclamaram,

tendo mettido os seus documentos

no praso do concurso.

Foi então o sr. Cltambre que

a lei excluia, a sua idade de "t8

annos, o recl ante, visto que o

praso, sem necessidade, foi proro-

gado e axidade, contra a lei, eleva-

da a 50 aiinos, porqueo sr. Chain-

bre tem 48?

Quanto à idade do piloto-mor

e sota piloto, suas aptidões, ctc.,

etc., bom é não faltar-sc n'isso,

porque são a pro 'a e contra pro-

va do desrespeito da lei, cujo cum-

primento, em tempos, todos o des-

prezaram.

Hoje não. Nós protestarcmos

e o nossoiprotesto lcval-o-hcmos

à mais alta culminancia dos pode-

rcs publicos.
'

Ulll sennanari'o da localidade

ouviu que o lindo do atrio du ly-

ceu, rio dia da acclsuuaçzlm foi tlmln

por tnsinuug'ão e de conta propria

(FEI Rei l) Manuel. Não adnnra.

pois. que tivesSe ouvnlo. lamlwm,

enlhusmslicos vivas :i republica-

certamente, uma e outra coisa .sa-

hirani da ¡th-suis hoccs. Boa cabe-

ça o bom OtIVIdol

R

A administração do districto

está soifrcndo acerba critica de to-

dos os que esperavam com o ad-

vento do actual reinaldo o restabe-

lecimento absoluto da lci.

A nomeação do professor-ado

para as escolas centracs da cidade

em que sc postergaram direitos e

ultimamente a nomeação do geren-

te da mesma escola,merece as mais

acrcs censuras e justissimas repri-

mendas.

As manigancias ch tem havi-

do para nomear-se um velho de

70 annos, quast analphabeto_ para

o logar de continuo da escola cen-

trai, quando havia um concorren-

te com exame de i'nstrucçã i pri-

maria e de 20 annos de edadc, não

podem passar sem protestos "Ub-

sos, vchcmentes.

llaja respeito pela lei c saibam

os prejudicados manter os seus

direitos.

Reclamem, que nós os auxi-

liaremos, em tudo e por tudo.

O

O objectivo d'cstc jornal foi

sempre o engrandecimento d'ftvci-   



   

ru c seu districto. Ninguem pode-

rá prevar o contrario.

Todas as receitas privativas do

districto forum incorporadas nas

receitas geracs do listado. Não ha

parte para pagamento d'encargos,

nem piu-fe restante incorporada

n'aqueilas. Mas foi crcada receita

especial, pelo diszricm, quando a

ici isso l'acultnva, pa 'a a constru-

L-çz'to do Edificio do Terreiro e essa

receita passou para o Estado. O

districto v_ '-n o direito, por isso, de

exigir qa:: as obras do citado cdi-

iicio só acabem, quando concluido

GIL; seja, porque para elias paga,

em especial.

Como para a Avenida, o dinhei-

ro gasto na construcçâo do ediiicio,

depois de incorporada a receita a

ellc destinada nas do listado, tem

sabido da dotação geral do minis-

terio das obras publicas do paiz.

Com que direito escreve, por

isso, o Progresso de Aveiro que

nos entamos completamente eng¡ -

nados o que do dinheiro gasto na

coustruc tão da Avenida nenhum

sahiu ainda das receitas privati-

v-.is do diutricto, visto que elle tem

sabido da dotação, etc., etc. ?

Mas onde param essas receitas?

Qual a lei vigente que a elias

se refere ?

Para que falla assim, o Pro-

gresso 'P

Nó». continuamos na nossa, por-

que nos entendemos possuidos de

toda a rasão.

Ji

A antiguidade de qualquer pro-

fessor não se julga pela altu 'a em

que está para a sua promoção ou

pela sua maior ou menor classifi-

caçfio. A antiguidade de qualquer

professor marca-se pela data em

que é collocado na ultima escola,

isto é, um professor pode ter 2!)

auuos dc serviço, mas sendo col- '

locado em qualquer escola na mes-

ma data em qui. ara ella fôr no-

meado nova , este tica sendo

tao ant o como aquclle, mais ain-

da. quem sabe, se primeiro entrar

na escola.

Esta doutrina é a do Progres-

so de Aveiro.

Ora ouçam :

«Us plUich-IIOB d'eetn escola forum

nomeado¡ e cotlucadus ali todos uu Ill“ll'

mo dia, doado n qual eo principla a Cun-

lnr u'rlla a sua antiguidade. Au menina

que ostuvum rvgvmlu lotam aupprimidaü.

o uarlu"tcm portanto a anligtlldntlü n'rl

lns, com lt da l|'-\*n .Gulf-Hill, na quul rala

vnm Hu "gunldudo dr- civcumnlancina I--I

pl'hfãê'stll'tm quo tl'ella faziam pinta á da

lu da uomunçño dos regentee, com re;

peito á aiitiguidadu, lu“.lu apülltl'! qua

altsnder ti atluvln, tua ao pet-tenda"“ fazer

a nomeação effective subordinada ás con

diçõvan que u lei estabelece para a inte-

rina.

Ora os nomeados, quo são a sn' D

Ruan Gainuliaa, na sucção feminina, n o

nr. José Casimiro da Silva, na secção

masculina, não tambem on piol'useurcs

mais velhos, na cidade e nua respoclius

cacçõw.

Onde Patti, poi-I, a offenaa da lui ?n

Ha offensa de lei, sim senhor.

O sr. José Casimiro pode ser mais

velho do que o sr. Azevedo, na ida-

de, mas no serviço, é mais moder-

no c até de inferior cathegoria, vis-

to que pertence á 2.“ classe, em-

quanto o seu college. é de 1.“ classe.

t') Progresso entende então que

é de lei estar um professor mais mo-

derno e de classe inferior, diri-

gindo os t 'abalhos d'outros mais

antigos e. de classe superior ?

Mas nós voltaremos.

JK

O nosso prezado amigo e i1-

lustre deputado da nação sr. dr.

Arthur Pinto Basto, declarou na ul-

' tima sessàodg camara dos depu-

tados tcr apresentado a I'll-Rei um

pedido de varias povoações do nor-

te que se estão debatendo com a

miseria por falta de milho, para

que se providencie de modo que

dentro em pouco esses povos se

não vejam a braços com a fome.

Espera que o governo tome em

consideração esse pedido.

Apresentou tambem um pro-

jecto de lei para que seja concedi-

dida a pensão de 122005000 réis an-

nuaes à sr.'~I condessa de S. .Ia-

nuario.

I

Foram louvados em portaria

os srs. Francisco Augusto da Fon-

seca Regalla, .lacyntho Agapito Re-

bocho c Arnaldo Augusto Alvares

Fortuna, directores da Caixa Eco-

nomica dc Aveiro, pelo auxilio pe-

cuniario que prestaram para acqui-

Slçào de material de ensino para

as escolas ccntraes d'esta cidade.

C

Segundo nos consta foram man-

dados ,l- guurdas da policia judi-

c¡.=.:-"~ :lc lisboa para Oliveira de

;achu-is, aiim de apurarcm as res-

ponsabilidades de selvageria do

corte das arvores no pequeno lar-

go municipal d'aquella villa, van-

dalismo do qual nos havemos de

occupar mais detalhadamente, o

que não fazemos já hoje por abso-

luta falta d'espaço.

l

S. M. El-Rei D. Manuel agra-

decendo as demonstrações festivas

do dia 6 e em resposta as sauda-

ções que lhe foram dirigidas, res-

rcspondeu com o telegramma se-

guinte:

Conde Aguada, Governador

Civil Aveiro.

Agradeço muito suas felicitn-

ções e habitantes e protestos de li-

delulatle.

Manuel' Rei .

"t isto Qiltgzmte

VIMOS NOS ULTIMOS DIAS S'ESTA

CIDADE OS SRS.

 

De Vagos-Conm-lheiro Alexandre José da

Fonseca, dignissimo urcypreatc e "Osso amigo e

correligiounrio.

-Dc .Merc (ruben-Antonio Homem de

Paiva e Mount, nocao iutelligeule collegu do

-Correin do Taboao.

-D'Fiaturwju-Dn Antonio Dolniugucl da

Silva c Abilio .-\utouto Rebello .St-bolão.

Du Mucituru de Cambra-AMI Duarte Pi-

nheiro e Stlt'u.

SEGUIRAM D'ESTA CIDADE OS SRS.

Para Lisbon-D. Murta dos Prazeres Ro~

gullu, D. Chrysauta Re-gallu e Di Margarida¡

Lopes.

_Para Vizeu-Albauu Nogueira Pereira

Lobo.

_Para o Porto-Nuno Alvm'c-ugu.

_Para Vagos-D.“ Augustu Moraes.

-Pura Tabua-Dr. José do Valle Guimarães

colIBt-rt'udor.

-l'nrn Reguengos de Monsaraz-Dl'. José

Libertador Ferraz d'Azevudo, juiz de direito.

REGRESSARAM A ESTA CIDADE os sus:

Du Porto-dr. Pereira dl| Cruz e familia

t: Joaquim Somos.

-› Devem por esta semana catur entre nós ou

nossos que¡ idos amigos u pull-icios ara. José do

Souza Lopes l' Alvaro de Carvalho, que. amanhã

duvcu¡ cio-gar a Lisbon de regresso de Benguel-

la (Africa) undc silo muito IEUHSl'IQI'ndIIB coin-

"teu-¡autos o propriuLurius. Os nossos cumpri-

mentos de bôas vindas.

DIAS FELIZES

Completaer mais um dos seus

auuiwrsarios Gs srs.:

Auto-homem ~ D. 2 ».riu du Soledade Sou-

res Godinho o João Carvalho, Azemeis'

-IIOntetn-I). Iimuui'¡ Macedo, Coimbra c

Zulmira Sampaio c Mello, Figueira.

_Hoje-I). Marin do Amparo Mascarenhas,

Aguada.

-Amunhã--D Imul'u Bustos Osorio, Azo-

tncis e D. Aldina Mourão Gumellus.

DOENTES

Achu eu presentemente livro do perigo. Íc-

lizmunlc, u cstremoau esposo¡ do iurritiaaimo

juiz do direito da comarca d'Auudin, sr. (lr. Al-

meida Azevedo, com o que muito nos cougmlll-

lumoa.

-Tcm passado bastante ¡ucommodudo ul-

timamente o illustrudo c digno director Clau

Ohms Publicas d'cste districto sr. dr. Paulo du

Barros.

_Dt-pois d'umn prolongada e grave doença

suhiu houtcm u primeira voz a passeio ll Br."

I). Anna Rt-gulln Lebre, vírtuoan esposa do er.

Jeremias Lebre.

-Tambem tem pneandn algum tanto incom-

modttdtt a ar.“ D. Marin Therezu Serrão Peixi-

nlm, guntil esposo, do nosso velho amigo er. dr.

Burst tuna
--=<x)=-~

  

Continuamos hoje a transcrever

do «Boletim official do Ministerio

das obras Publicas» o valioso rela-

torio do distincto engenheiro Sil-

verio Augusto Pereira da Silva so-

bre o estado e melhoramentos a

eti'ectuar na barra d'Aveiro, escri-

pto em 1815!

Eis o relatorio:

g'mw'murrê dos elemento¡ natura”, cu-

ja acção combinada devia determinar a

sua poaição o etmdiçõea, lioou entregue

nutão a barra, variando sempre un Custa

«otro Almiro o Mim, sem embargo dos

planos o trabalhos dos eng-uhairon, cap¡

tica morou e desembargadores quo d'ella

na occuparttm. e não eo achava meio, nem

concordava em ¡ñodo do obslnr aos rave

:eu uxpmimenlndus com tão porñuda e

obatinudn repetição. i

Em prepsnçn da tantos planos o tra

balho¡ malugradoa deixou 0 governo de

nttcudor a mais reclamações, a *iveram

aquvllen que, ou por interesse publico ou

utilidade propria, mais ea obstinavnm o

prover o remedio contra os prejuizos a

que o pessimo estado da barca dava então

logon', du ao limitar a pedir licença, á. im¡

lação do que já havia feito João do Sousa

Ribeiro, para abril-«m um t'ngllcirãu um

pouco ao sul da oapalln da Senhora das

Areias. principalmunto com o lim de dar

angulo ás aguas, cuja estagnação em diÍ'

(mentes poulon da ria em duplitmante no-

civa é. &gticultuta e á nalubridnde.

lllS'lRll'l' n lulu

0 projecto d'ealn nova abertura,

quando a barra dumurava então muito

perto da Mira, foi por ordem supenior pro

vinmwnta exumiuado pelo padre Entavão

Cabral.

Ainda cata ultimo esforço levado a

edaito no nuno da 1791 levo desastroso

resultado, galgnndo o luar, antes de con-

cluido o regueirãu, o iuarachñn que o pru-

tegia na [esta da obra, deelruindo o arm

cando todos os lrabnlhos, nua quam, se-

gundo _consta da apontamentos d'nquelle

tampo, sn dnependeu uma quantia'aupe

rior a 16:0005000 réiu.

Não teve :tt-aim cala ultima tentativa

melhor rraultedo que as collect-.dantas, vin

do só lut'lull ellun a Iart'qu outras tantas

lições praticas para ncautularuu os que

menos experientes confiam demasiado em

carlos planos e trabalhos relalivoe a obrnl

d'utata natureza, sem serem Melhor esta

dados o combination.

Deu na da mão u novos planos o

obras, e por onze nnnoa ficou n burra

abandonada a Il mesmo, um inserem mais

trabalhos, o ompreliendnrcm ao outras tan-

tativae com o ñm do obter á sua constan-

te deslocação o variavel regime!) do dire-

cçâu e profundidade.

Já não eram poucas e pequenas as

obras inutilisadas em divnraoa pontos da

Costa, entre Aveiro e Mira, o rmprnlien

didae com grandes sacrifícios para na ob-

ter uma barra que aatiañzssae ás ncocui

dados que urgentemente reclamava o com-

mercio, a agricultura e até a nalubridade

de muitas povoações, e que altamente

prejudicam n prograasiva ruína d'eate

porto assim abandonado.

Em tempo de estudar seriamente a

doendir melhor sobre aaetimpto de tanta

gravidade.

Coube aos engenheiros Reinaldo Ou-

dinot e Luis Gomes da Carvalho a raso

Iuçllo d'este importante problema pratico

do hydrnulica.

Em virtude de uma representação da

camara de AVoiro, e do que expuuha em

um oHicio o suprríntendrnta da!! obras da

barra, ácuca do mau «atado d'outa e doc

pvujtiizos que da 'ahi resultuvam, forum

expedidas as cnnvvnieulea ordens om 2

do ¡nociro da 1802, e clu-garam oa rafa

tidos ungaubeiros a cata cidade rm 22 do

mesmo Inez, a ñm de se occuparem (l't-I

Ivo trabalhos.

Em oiiicio da õ do março do mesmo

anna em .emu-ttido ao aupvriuteodenlo a

copia d'nquelle qua havia diiigido ao tn¡-

uihtro o engenheiro Oudinol, eum a expo

lição do nau plano, declarando eu que era

ente nppi'ovado.

'Pt-nim prnsonle a referida copia, e

lnnto pelo ofiicio de Uurlinut, como pelo

deso-uhu quo aqui se acha com a descri

pçño gruphica das ubtus projectadas, au

vê que estas apenas ao reduzimn á cone

trucção do um marachño outra as 'arma

da Gafanha e u denominado Forte-Novo,

a á da um diqne ou molhe até ao mar. O

mamchãu principiavit junto á margem ea-

querdn do Vouga, que corria então en

custado áa tortas dt¡ Gafanha, partindo do

ponto a que chegavam na maiores cheias,

o dirigia eo n'um só ulmhamuntu até ao

forte, formando com o do diquo um sngu

lo de 1339“',42, cujo Vel'licn h'mtva voltado

para NNO. o á dietaocia do 65 metros do

tnesmo forte.

O diqus ou danomíuado paredão da

barra vinha a iicar un direcção EX). ma

guetico com pequnmasima dudet'rnça.

Media o merat-hilo primitivo n exten-

são de 880 uwlros, havendo-se deixado á

distancia de 850 metros muito proxima

mento do forte uma abertura que hoje

existe conhecida pela designação que con

sorvon de uCumbôu».

Euta pequena abertura, destinada a

dar pass-grin nov bmcoa para o braço da

ria de Mira, é de 5'“,8 de largura o sobre

ella eo lançou uma ponte ealreita da ma-

daira.

O lllqllô ou paredão que do ora em

diante (le-.ignorantes por molho do sul pa

rara que chegou a tat- 'o comprimento do

12450 metros, postoque na sua extrrmida

de para O. houvesse sido completanth

destruído n'nma extensão clipellof a 660

metros logo em seguida tl abertura da

barra.

O marachão entre a Gafanha e o

Forte foi na primitiva construído da terra

contida entre muros do revestimento, Íur

mudos com torrão e loer f“xlnugem.

Nos fundamentos do molhe du sul

tambem esta ao empregou em grande

quantidade com muita pedra volta, sobra

que no lovautotl o Innasiçu regular d'eato

mal-tinl acima do plano das marés baixas.

Palau indicações da um quadro rala

tivo ou plano d'eates trabalhou, ansignados

or Luiz Gomes do Carvalho ao conheco

a disposição d'eetnv obras, e a marcha do

seu progressivo adiantamento.

(Continua.)

---.---_

Echo: _judiciaes

“ Acaba de ser promovido a juiz

de direito de 2 ' classe para S. Thia-

go de Cacom. continuando na com-

mtssfío dosij ouvidor da Junta de

Credito Publico, o sr. dr. Fernando

da Graça Mattoso. da ílluutre casa

da Oliveiriuha

Os nossos cortleaea parabeng.

 

A Elllllllm DE Sl uma:

Uma das feições mais notavois

da vula ingleza é a educação dos

seus homens de seteuoia e n modo

como a instrucçiio é adquirida por

todas as classes, indtiTereutemcnte,

mais por esforço proprio, por inicia-

tiva e vontade proprias. do que po-

lu acção (los progranuuas oilicmes.

Em Inglaterra cada indivuluo

sabe, desde que bem se conhece,

que terá que devertudoa ai proprio

e que nenhuma coisa pode substi-

tuir-ne ou avantajar-so ao esforço

individual, a que os Inglezes cha-

mam na sua linguagem rapida, nl

self help.

Em parte alguma do mundo

ha. certamente, tantos homens de

valôr que ao educassem a at Ines-

mos, que se elovasuem a a¡ proprios

e que devam tudo :l inicmtiva indi~

vitlual como os que existem em Iu-

glalerra.

Ali o homem forma-sa a si pro.

prio. E' o processo da natureza.

Assim se formaram os mundos.

O auxilio dos outros, embora

cueca outros se chamem protecção

(lo Estado, instruccão oilicml, é

eousa que se põe de parte como

inutil, se não como unpeditiva.

Ha por toda a parte como que

um grilo de Salve-se qu'eln pudor!

_e n'essa faiua ninguem estende

as mãos para o Estado ou para o

seu vizinho. Parece que não ha tem

po de esperar pela resolução dos

outros. Cada um. para avançar, pa-

ra correr, só conta consigo mesmo.

Escreveu se, não ha mono, um

livro um França. intitulado Les pro

fessinns et [a sociélé en Ang/eterre.

E' seu auclor Max Leclere, que tem

outro estudos, nor egual tutores»

nantes, sobre a otvtlwação ingluza.

Ha n'esse volume, que temos

deante de nós. um capitulo sobre na

homens de acteucia. de que vamos

exlrahir alguns dados tnstructwos

Como feições originaca da vida in~

gleza.

Escreve, textualmente,Lec|erc:

«Todos os sahios ¡ngirzes

que so nutabtlisaram n'este sieculo

(o XIX) furlltaratu-so a st proprios.

Viram so obrigados n ganhar com n

suor da fronte. o pão do cada dia e

a disputar palmo a palmo as horas

necessarias ao estudo. ('-omprnram

muito caro o prazer amargo de se-

guirem a sua Vocação no meio de

uma sociedade que não os tinha pre-

visto. Nenhum d'elles saiu das uni›

versidades, com excepção do Dar-

wm; mas esse nada lhes deve». '

A seguir Leclerc menciona um

bom numero de modernos sabios

inglezes que se educurazr. a si pri»

prtos.

Miguel Faraday, filho tle um

ferreiro, era encadernador. Dedi~

con-se, pelo seu proprio esforço, ao

estudo da chunlca. Esta sciencia

deve lhe algumas das suas mais pro-

fundas descobertas.

Vem depois Darwin, que, no

dizer de Leclerc, aprendeu tudo

com o universo e nada com a uni.

versnladc.

Chega logo a vez de Huxley,

que aos treze annon abandonou a

escola. não sabendo coisa que preste

O auctor continua:

«A carreira de Herbert Spen-

cer e de John Tyndall não to¡ mais

regular. O que são não o devem a

uma escola ou a qualquer ensino

academico. Devem-no quasi exclu-

swamente a si proprios».

E Conclue assim: «Nenhum

d'esses sahtos seguiu uma carro¡-

ra official. Todos elles são autudi

(lacticnsn.

Passando n um outro capitulo,

epigraphado, -O Sabcr- Leclerc

traça aimla/ as segututcs e tutores

santes considerações:

«A scieucia ingleza contempo-

raneal é a ohra d'alguns homens

eilorgicos, que, tanto pelo seu fun-

do mural como pela sua Indepen-

dencia intellectual, venceram todos

os ubstaculos. Todos os cabina m-

glezes d'este seculo são autodida-

clicos. Egualmente o grandes es-

criptores devem o que são a st pro-

prios, :l sua experiencia da vida, ao

passo que nada tlevum'aos cmlacu-

los ou aos salões. Nos dominios da

intelligeucia como uo campo da

actividade material, o high-z exer-

ce por nccessulade a iniciativa pru-

I

  

pria, o self/101p. E sucoede com a

população common¡ o mesmo que

com as clasnes escolhidas. Contam-

se :tutodidactlcou aos milhares em

todos as condtçõoe sociacs, c-m to-

das as profissões, desde o operarto

de fiação no sahto de laboratorio,

desde o colouo australiano ao rico

proprietario tl'Oxlord».

Alludindu em arguida aosope-

rartoa, refere o anctor quo «augtnvn-

tavam a intensidade do trabalho

manual a lim de lhe diminuir a du-

ração. O descauço assim obtido nul-

pregarmuno na cultura do seu es-

pirito. Com as suas economias cons-

truíram vastas bibliuthecas. organi-

saraul cursos :i noite, escolas dc do-

miugo, sociedades de ensino mutuo.

Quando não tinha ainda llaSCttln o

ministerio das artes e das sciencias,

us operarios do norte ja' ao agrupa-

vam para se Instrulrcm nos institu-

tos mechuutcmn.

Poderíamos transcrever muito

mais; todavia. o que ahi deixamos

basta para dar uma idem do modo

como está disposto e educado o es-

pirito inglez para emprehender, sem

auxílios estranhas o combate da

vida.

A's suas naturaea energias con-

tinuamente conservadas IDHIHS exer-

cicios physicou.: veta ligar-se a tra-

dição dos seculos.

A vida, com as suas tlílliculda-

des e com os deVereu que a acum-

pauham, é all¡ tomada a sério. é en-

carada gravemente.

Ha deveres a cumprir. princi-

palmente de cada um para cotllsigu

mesmo. sem fallar nunca aos que :l

sociedade são devulos.

E Isto. que entre nos e uma

lórmula livresca, uma phrase que

nas escolas se decora tl'um livro

para satisfazer a caturreira do pro-

fessor, é na Inglaterra um sentimen-

to muato e profundo, vthruutlo eum

grande força, mesmo que não seja

evocado.

Nós vivemos no regimen'. . .da

nossa legislação e do Codigo (“ivil,

elemento de alt-32o, em grande par-

te impeditivo do trabalho e da ri-

quezzl. A Inglaterra não tem (Indl-

go Civil o progride. Nós temos es~

va ephiuge, imagem do monstro de

Thebas. e somos dovorados.

'Ç-«I--_

A campanha da Guiné

A' cerca da campanha da Gui'

né recebeu o sr. ministro da mari-

nha os seguintes telegrammas :

«Bissau 5-Hu'o cinco, desde

as 6 horas e meia da manhã até :is

3 da tarde a Columna loi atacada pe-

lo gentio papel. qutianto o grosso

da columna restslta com Vigor ao

ataque, perseguindo por varias Ve-

Zes o Inimigo e em que teve um

auxiliar morto e outro l'eritlo,a com~

pauhta de infantaria 13. com a elle-

ctwo de 200 homens e 80 uuxdiares

tomou uma povoação distante 4 ki-

lometros. A Columua destruiu our.

ca de 400 palhotas, batendo os seus

numerosos defensores e fazendo--

lhes numerosas bancas. Em Lilo rija

rHÍroga, a companhia de infantaria

13 teve morto o soldado 99. José,

e feridos n'uma perua o tenente

Montalvão e na cabeça o allen-s

Duque, este gravemente; »i Soldados

e 1 auxiliar.

«[nlormo v. ex.“ que o inimigo

estava armado com esptnganlas

«Snytlors» e algumas armas aper-

feiçoadns. Feltoito v. ex.“ pela Victo-

rin tíío custosauwnte obtida com

a energia das nossas tropas. Tmlus

os doentes e feridos estilo em Bis-

Pau.

Bissauñ-Em nome do gover-

nador participo a v. ex.“ que 'allo-

res Duque ialleceu hoje. Os sets rea-

lautes feridos o doentes acham se

em estado satisfatztorio.-(a) Resi-

dente..

_4-_

Cartas da Serra

Volta hoje a honrar-nos com as

suas Cartas da Serra, chrontcas do

critica Sctlltillautu e que là'o aprecia.

das tem sido polos leitores do Dis.

lri'clo de Aveiro o russo prezado

amigo José d'Araujn. A morte da

sua estremecida mãe, facto que só

agora chegou ao nosso conhecimen-

to havia o furtado ao Convívio dos

seus amigos. Ainda quo turdo a re.

doação tl'csle jornal enVIa-lhe a ex.

pressão sentida do seu pczar. '

0-..-”-
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Cartas da Serra

...1:00:-

Depois da morte de Hintze Ri-

beiro. o assassinio do mallogrado

Ru: f). Carlos: depois da morte d'es-

te. a morte de minha mãe l-Eis o

_motivo do men silencio para este

jornal, como para todos os outros

onilr escrevo.

0 Rei morreu: viva o Rei'

Malaram-o: que lucraram?

Que lucron o pair.?

Que lncramos todos nós?

Em preciso viver-Re n'um paiz

com" t' nono_ era preciSo tanta li-

berdade Como estavamos gosando

antes de. João Francii, para uns ban-

¡dllltls matarem o Chefe da nação e

um bandido ainda maior do que el-

las, vir glordical- is na imprensa!

Onde estamos?

O que querem?

Se esse reles refugo portuguez.

descendente do José (lo Telhado e

João Brandão, tinha força para mu-

dar as instituições, ñzesac-o sem

gangue. Eu estuno tanto um Rei co-

o um Mendigo, porque, para mim.

' sangue tem todo a mesma côr e,

aeschIe humana, só veio... a Hu-

. manidade. Não temos. pois, direito

iivida dos nom-tos semelhantes., sal-

o em legitima defcza de Vida.

João Franco el). Carlos não ti-

lian'n attentado contra a vida de nin-

uem e, por issm ninguem tinha o

direito :í vnla d'elles Defeiidiam-se

'z m assassmatos: deViam (lcfemler-

e os seus adversarios da mesma

urina.

(ireiam que estes crimes pro-

uzein sempre effeito Contraprodu-

ente.

0 Roi morreu: o Rei de l'ortu-

iil. vivel

' Quem é o ar= Alpoim em l'or-

ugal P _

Um pit-beu que subiu :i custa

-I nação, que d'ella vive e que o

ei o-leVon.

Quem é o sr. Bernardino?

Um plehuu com fama de santo,

nas canonisado pelo diabo e que

rvm a l). Carlos as maiores (lis-

_- lncçñea.

Quem sou eu .9- Um portuguez.

m ignorado, mas que nunca foi um

. ngrato.

° As conspirações são sempre

ma infamia, quando contra irmãos:

' por isso que temos parlamento.

Lá é que se defendem os va-

anti-s.

(Horde continuar.)

     

    

  

  

Serrano .

Moo-_w_

A anlníestia

Relativamente ;i imprensa, são

nistiados os crimes por abuso e

alllft'Hlaçñn de pensamento em que

int-nte seja parte o Ministerio l'n-

lion; é concedida aninnitia geral e

unpleta para todos os crimes con-

no cxrrcrcio do direito eleitoral.

helião, sedição e assuada, não ten-

ihavnlo ollvnsa de possÔa e pro-

iudade, embora tenha havnlo gri-

s si-dnnosos.

j EXCeptuam-se os crimes de re-

cidio e anarchismo e aqnellos de

ie tenha resultado honncidio on

umas das offerisas mencionadas

iart. 370.°, n ° 5. e 371.u do Co

o Penal; tambem os comprehen-

Ios nos art. 253.°do mesmo Podi-

', com exclusão de seus paragra-

os, e os crimes essenctalmente

ilitarea.

São tambem amnistiados os cri-

s de Contrahando, ficando perdi-

r, s favor da fazenda_ para a pes-

a a quem pertençam, segundo a

i. os Objectos respectivos do ines-

., @contrabando

_ML .

túnica ba .Semana

_=J(a~)c.-_=--

 

Aveiro esteve em festa n'um

dias da semana finda para com-

morar com enthusiasmo a _accla-

ção do joven Rei D. Manuel” II.

Suspenso o luto provócado pe-

r: balas regicidas do Terreiro do

ço, a data de 6 de Maio foi um

i de gala nacional, um verdadei-

dia de festa para a patria por-

ueza em que os seus filhos pres-

- am homenagem ao primeiro ci-

dào portuguez,que dcantc dos lc-

'mos representantes da nação jn-

u manter a constituição politica

i paiz.

N'esta linda terra á beira mar

ntada, pequeno rincão do nosso

   

amado Portugal, amigos e inimi-

gos politicos, todos elles. unidos

pelos mesmos ideaes, conjugando

as mesmas aspirações, 'correram

pressurosos debaixo da mesma

bandeira azul e branca, onde tre-

mulam as quinas portuguezas, a

demonstrar a sua estima pessoal

pelo novo Rei e a sua viva fé pela

monarchia.

Essas manifestações geraes de

enthusiasmo, realisada-i por todo

o paiz, echoaram além fronteiras e

provaram não só a lealdade mo-

narchica da grande maioria dos

cidadãos portuguezes, mas foram

tambem o protesto contra os boa-

tos adredc propalados dc fazer des-

apparccer, no primeiro ensejo, na

pessoa do Rei o mais seguro esteto

da perdu 'abilidade da monarchia.

N'essas demonstrações de sen-

tida estima e aifecto carinhoso, ia

a alma popular n'uma expontanct-

dade vibrante de enthusinsmos.

Em Aveiro ha muitos annos

que se não fazia uma festa de tan-

to brilhantismo e em que a boa

vontade geral fosse tão leal e uni-

da ; no rosto de todos transpare-

cia um intimo jubilo c verdadeira

satisfação.
_

E' que a sua causa era chora

de sympathia, e a par dos senti-

mentos individuaes e collectivos

havia cónjunctamente como nota

patriotica que faz despertar .os

temperamentos ainda os mais frios

e rebeldes a demonstrações-a fl'ecti-

vas, o reconhecimento popular da

obra de bondade e de perdão do

novo Rei que tem vontade de go-

Vernar em harmonia com essa

mesma vontade popular que exal-

tou e enalteceu as suas qualidades

moraes acclnmando-o phrenetica-

mente por todo o paiz, desde a ca-

pital, onde as manifestações atttn-

giram o delírio e onde não ha_ me-

moria d'ovaçào scmithantc, ate aos

campanarios mais humildes onde

o alegre repicar dos sinos levou a

nota. festiva d'aquelle dia memora-

vel.

Feliz e venturoso seja o rema-

do de D. Manuel II ; são esses os

votos de todos os portugueses ami-

gos da sua patria que ambicionam

o rejuvenescimento da alma nacto-

nal e são' esses os mais ardentes

desejos de quem tem filhos e so-

nha para etles um Portugal rege-

nerado d'esses erros que dc longe

vêm.

João Semgraça .

S :se
A gymnautica vulgarmente con

siderada como um ramo de sport.

deveria antes considerar-se como o

seu tronco rrincipal.

E de facto, se a gymnastica nos

seus mais (lifliceis exHrcieios. é nina

distracção esthetica de primeira or

deu!, nos seus principios e tambem

a base do desenvolvunento india-

pensavel para todos os generos do

exercicios.

E' um erro crasso julgar que a

gymnastica só serve para dar /or

ça, Isln é, para deslocar grandes

pesos com facilidade. Não é assim:

a gymnastica quando bem applica-

da da elasticidade energia. Coragem

e sangue frio.

Da elasticidade,?porque a gran-

de variedade de inovnnentos que

em todos os sentidos- se eitecutain,

obrigam o Corpo a tomar as mais

variadas poeições; dzl energia por

que vae tax-:rodar musculos que li-

cziriam inertes, e portanto atrophia-

dos, 'Vltttn que na Vida habitual e

sedentaria nunca lia necessnlade de

os pôr em acção; dzi coragem por~

que, a medida que os exermcms se

vão tornando mais e mais dimcws.

os ohstaculos, as Vertigem, na po-

rigos, vão-se tornando insensível-

mente menores. ;i proporção tam-

bem que o homem se vae gradual-

mente habituando a elles. E' vul-

garissimo sentirmos grande receio

ao exacotarmos um exercicio des-

Conliecido. admirandonos depois

de o sabermos fazer, termos senti-

do tal recaiu. Finalmente a gym

nastica dá sangue frio, que é a re~

sultante de todas essas qualidades,

porque sem ella é impossiVeI a rea-

lisa'ção de exercicio complicados.

Tem a gymnastica. como todas as

boas causas bastantes antagonistas,

Um dos argumentos contrarios mais

vulgarmente amados é que «a força

augmenta na rasão inversa da Intel-

ligencia.»

Effectivamente¡ conhecemos ho-

mens muito fortes e mudos estupi-

 

u
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dos; mas ainda conhecemos maior

numero de individuos fraqwssiinoa

e grandemente estupidos, o que

prova o valôr de tal argumento.

Além (l'isso não consta que os cre.

tinos e idiotas tenham vigor phy-

sico.

O outro argumento de uma ca-

thcgorla muito superior. alfu'ma que

o vigor pliysico se vae tornando

ilosnecessario. porque a' proporção

que o homem progride. a intelli-

gencia supre as força» pliysicas. Ora

devendo ser o progresso intelle-

ctnal do homem illnnitado. e sendo

as suas forças pliysicas limitadas,

cio-gariumos a um ponto em que o

augmento constante da intelligen-

Cia e a proporcional diminuição na

força. daria em resultado "nm indi-

vidno inadmissivel. pelomenos ein-

rpianto o homem fôr composto de

homens o musculos.

Se a c¡vil¡sação"e o desenvul~

vimento iutclJectual é que enfra-

quecem os homens, dei/iamos en-

contrar entre os povos selvagens_

só hercules; V6f(l8tl6,“'[)tirélll, é que

lia tribos em que os homens são

fraqnissnnos apezar do seu atrazo

moral.

comprova-se exuberantomente

esta verdade, fazendo um pequeno

estuth baseado nas Inhnmações a

que se tem procedido e pelas ¡praca-

se vê. que a medida da estatura dos

esqueletos é

de hoje.

i

SECÇÃO DEANNUNCIOS

  

morros l

(2.” Publicação)

Perante o .lnizo de Direito da

1.“ vara da comarca dc Lisbon c car-

torio do escrivão .lnsé 'flieopliilo do

Miranda Leone. correm cditos de 30

dias a contar-se do da publicação do

segundo o ultimo anuuncio. polos'

(pinos, a roipicrimcnto de f). Joanna

Rita de Jesus Caldeira e Costa. ca-l

Sntlíl. auctoriszido por seu segundo

marido .lonquim Martins da Cosla.l

moradores na rua José Luiz de Mu-

raes. em Sacavcm. d'nquelln comar-

ca de Lisbon. licam Citadas as pcs-

soas incertns que se julguem Com ili-

reilo :i contestnrem a Justificação

tltle a mesma requerente promove

com citação do Ministerio publico

para o tim dc ser _julgada habilitadal

unica e universal herdeira de seu pri-l

meiro marido Manuel .loâo Caldeiraf

lnnociro, que cra natural da lreguc-

zia de Santa Maria dos Olivaes. d'c~-

sa mesmo comarca, onde tambem fal-

 

22. em 7 .le Dezembro do anno de
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:i justificaiite. foi _julgada habilitada

por sentença dc 3 de .lunlio de |903.

proferida no _juizo do Direito d.i pri-

mcira vara

boa.

(pie fez transito em julgado; senten-

dn dita comarca de Lis-

c cartoi'io do escrivão Brito. e

ça que só produziu seus i-tl'citos iu-

ridioos quanto aos bens adquiridos'

pI'Opriaincnte pelo dito primeiro lllit-

rido da justificando_ mas, como rllo

fosse herdeiro unico dos bens (pie

_seus paes lhe deixaram. por isso_ a

_justilicautc renova. agora. o sua lia-

bilitaçau para o oll'uito tl ella poder

inscrever cm seu proprio noinc o na

_ l.“ Couservatoriu de Lisbon, por net'

a Compclentc, todos os prcilios (pico

casal common¡ possuia¡ .'i data do ob¡-

lo do seu prinnoro marido. o reler¡-

do Manuel .loao Caldeira e que este

herdou de seus paes, os nient'ionailos

Manuel .loào Caldeira ou simplesmen-

tc Manuel .loâo e Morin da Encarna-

ção. e taes predios sào: l.o U donn-

nio util da Quinta dos Maroos. em

Bcirollns. fregnczia dos Uhvtlcs. ¡le-N*-

(rI'ipto na consurvatorin: sol) o nume-

ro (3083 a Í.s l-"i9 «B» n.°do lt\'l'()

perfeitamente egual :i l leceu na run Ferreira do Amaral. o.? “26, pois :pie o dominio directo d'clla

loi Coinprailo pelo justificado primei-
I ' '

("'"ñrma '3“' “msm" "ma s“'l' |90? no estado dc Casado. com a ro marido da ¡os-tdii-.nnic depois dos

ples Inspecção :is armaduras anti

gas, cujo tamanho não excede ao

da estatura normal. e cujo peso, ao

contrario do que se diz, não é su-

pt'l'lOl' ao que um soldado transpor-

ta hoje equipado em pé de gut-rm.

Claro está que nos relerunos

aos peões, porque quanto aos caval-

leiros eram os pobres cavallos que

aguentavam o peso.

Portanto o que nos falta agora

é o vigor e a energia que só uma

equilibrada educação nos pó-

de dar.

M-”

Notícias ¡nilitares

As propostas que o sr. minis-

tro de guerra vae apresentar ao par-

lamento são: regulamento da situa-

ção dos sargentos da guarda fiscal;

promoção dos aspirantes da admi-

nistração militar; direitos do impor-

tação do IllHlPl'lal de guerra; Conta

_gem do tempo para a reforma; o so-

bre as pensões da Ordem da Torre

e Espada.

«Tiveram alta do hospital do

Porto tendo lhes sido arbitradas li-

Cenças dajnnta, reSpectÍVauiente de

40 e do 75 dias aos sargentos d'in-

lanturia 2!¡- ers. Rodrigues e Castro

d'AlbnqueI'que.

-l'or ordem superior não é

por emqnanto rendido o destaca-

mento de infanteria 24 ostacmnatlo

em Torres Vedras, sob o comman-

do do sr. alterei-i Monteiro, devendo

sêl o logo que regressa de Lisboa

o Contingeule do mesmo regimento

que alli foi assistir :i proclamação

de Sua Magestade D. Manual Il.

-Foi mandado l'eCtllhBl' em in-

fanleria 24, o 2° sargento Antonio

Martina. que ha pouco vaio d'Al'rica.

- FUI :í Povoa do Vallado o sr.

tenente medico de Infanlerla 24,

atim de innpeccionar um soldado do

mesmo regimento que alli se acha

doente.

-Torminaram a licença que

estava gosando os srs. major Pinto

e tenente-ajudante Matheus; ein vis-

ta d'isto llPlXtItl de eommandar o t.°

batalhão o sr. capitão Pedreira ode

exerCer as loncções de ajudante o

sr. alferes Mattos

_Teve passagem ao pessoal

permanente ao l). R. R. n.° 2% o

t.° sargento sr. Victorino Gonçal-

ves (Tauelhas por troca com o l.°

sargento Linz da Silva Carvalho.

 

Sorrindo...

O dialogo passou se entre o

rev ° l'rior de anquel e um rapa

let) que all¡ vive em casa de uns

parentes.

--Es christão?

O pequeno hesita nm pouco.

olha para o tecto e responde entim:

-Não, senhor.

_Não és christão P l-tiirna-lhe

o rev.° Prior cnm estranheza.

--0 meu tio e a minha tia nun-

ca me chamam christão: chamam-

ute'scmpre Jorge.

j . . , .

jjtlSUllCltlllf. ein unicas nanias. e 50-'

lgnmlo o costume do reino_ sem ter1

l

l

deixado descendentes e nem ascen-

dentes vivos, por quanto seus paes“

Manuel João ou Manuel .loão Caldeira.

que cru natural da li'cguezia da Pa-

lllaçn. coonirca de Aveiro o sua inn-i

lhcr Marin da Ein-arunçào. que era

natural da dita freguezia de Olivaes,

tinham fallecido aquelle em 9 de

Setembro de l8«i8. e esta em lfi do

.ltitieit'o de 1879, e ambos n'esta ul-

tnn:: lrrguozia, sem testamento c sem

\

i

ohitos dc seus paes. 2." l'redio rusti-

co sito na rua direita de S'icarem de

Cima, nf“” 6 l, G?, c (i3, tendo os n “

ll e l? para a 'l'rnvcssn da l'almci-

rn, froguczia do Saraivem. 'descripth

sob o n.° 913? a lÍ'l 3'? do livro cB»

n.° 35;:3.”. Terra denominada gos

Cavallõcs no sitio d'estc nome. lite-

gneziu de Olivacs, dcscripto sob o

u ° 9'119 a l.“ li) do livro cli- n." 36,

Mais se faz saber (pic esta contain.

lui-dc ser accnsadn nn 2.“ ¡outono-ia

da comarca dc Lisboa, que llíl'ilt: ter

lorem deixado desrendcncia alguma. ,logar depuis de liudari-m os przisos

a nao ser aquellc filho e unico her-í

(loiro Manuel João Caldeira, u qual'

deiXou testamento publico lavrado

 

nas notas do notario Barcellos Junior,

de LHlJÕíI, em '25 de Agosto de l897.

e por clle instituiu a jnstificante.

.sua mulher. unica c universal herdei-

ra de todos oq bens. direitos e acções

sua menção no(pie constituirain a

casal coimnum. e. em tal qualidade já

dos editos, e tl'clla se llllll-tlt' iii-ii'i'nr'

mais' trez. para a contestação hilll pi;-

na do revelia,

Aveiro, 4 (le Maio de líltlô.

Verifiquei.

t) .luiz de Direito,

F'erruira [Diaz-I.

O escrivão, v

Francisco Marques da Silva.

Direcção das llllttIS I'ulilicas do Districto iI'Avciro

4.- SECÇÃO DE CONSTRUCÇÃO

rsnnin IllSTltlt'TitL N." 77¡ nr tuzo i imiriiii

Lança de Boialro á Portella dc Falgzwz'rosa

consrnwccño

horas da manhã. na secretaria

Obras Publicas 'lo districto d'

missão presidida pelo respectivo Erg

propostas cm cartas fechadas para a

PAZ-SE publico que no promm o dia 20 do corrente mcz, pelas ll

du da «'i.” secção de construrção das

Aveiro. cm Mealhada, perante a coin-

enlieiro chefe da secção, se receberão

execução d'uma tarefa de conclusao

da ponte sobre a ltihcira de Bellazaima. e da rcgolarisaçao :lc terrnploua-

gens. abertura de 'alletas e pavuncnto Completo entre perfis n.“ 3-17 e 369.

sendo a base de licitação

“ amenas 494000

0

0 deposito definitivo será de 5 do valor da ad'udicacão.o l .

0 ,,-O'u-io, medições e mais ›c as do iroccssu da arrematacão starao
l l . I , e

patentes nn secretaria da Direcção das Obras Publicas do Districto tl'AVt'lI'f).

e na da secção. (no Mealhada. todos os dias uteis desde as 9 horas da ma-

nhã ás 3 da tarde.

As guias para cfl'ectoar o deposito provisorio. na importancia de réis

[2:350. serão passadas na secretaria

vespern do dia da arrematação.

Mealhada. lO de maio (le l908.

O

da Direcção. ou na da secção, até a

Engenheiro, chefe de secção

Jose Toscano de Figueiredo e Albuquerque.

 

namo namora

dois magníficos gramophoncs

I“CONCEPLT” com cincocnta trechos,

sentia alguns il'opcra, tinto inteiramente novo.

N'csta redacção sc diz.
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^ i DE JOSÉ AUGUSTO FERREIRA AÍTEIBO 20-RUA no unas-22

¡NCONTRÂRA o pub“co ¡1:6st importante estabmeclmento, o primeiro no genero n'esta cidade, todos os moveis necessarios em madeira, ferro e louça, para a de.

' .l Ç: coração de Qualquer casa. desde o mais humilde ate ao melhor por !31'6005 baratlsmmos e 39m °°mP°ten°la- Encarrega'se ° se“ provrietario de m0bllar. luxuosa

l l ou qualquer residencia por oomnlecto sendo excessivamente escrupuloeo nos trabalhos concernentes a,
.l ou modestomente, salas de visitas, de jantar equartos, etc.,

sl, t industria Tambem vende todo e qualquer movel avulso para o que acaba de obter uma minuciosa oollecção dos referidoeartlgoa para assim bem pode, ser“,

publico todos oe objectos respeitantes a colxoarla, aeslm como todas as materias emprega das nu 00111190.

É, o publico. No mesmo estabelecimento encontrara. tambem o

dade e se vendem tambem por preços modlcos. se vendo se acreditam; e por isso a Emprezu 'Alabi-
ção da referida industria ne quaee são de expiendlda quali

   

liador-a convida o pu
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i'll'lll. lili. Plilllll. “SOUZA SOARES,
(NO BRAZIL E NA EUROPA)

Devidamente legalisado em Portugal e distinguido

com um premzo de Hom-a de 1.a classe

e cinco 'medalhas de Ouro,

na America do Norte, França e Brazil,

pain perfeita manipulação e Pficucía

dos asus productos medicinues:

mcitotal he (lí-embate¡

lREG-ISTA'DO)

 

(Mrncn REGISTADA)

Cure prompt“ e radicalmente ue tosse¡ ou rouquidõea;

Cura a lnryngite;

Cum peri'mimmente a broncliite ngudu ou chronica. simples ou aetiunnticn;

Cnrn n ¡yaicu pulmonar, como o pioVnm numerosos lltiuntadou medicos e parliculmea;

Cum inconter-mvelmente u astinnu. moleelia diñicil de ser debellndn por outros meios:

Cum udmiruvclmente a coqueluche. e pelo seu gosto agradavel, é eppetecido pelas

erennçnu.

Franco, ”,000 réis; 3 frascos ?$100 l'éil.

PASTILHAS DA VIDA

(REGISTADO)

  

Cmnimtem o friatlo, a azia, a gaatralgia, as Iluusens e vomitoa,_o enjôo do mar, o meu

halito. u ñatulunciu u a dilatação do estomago. São do grande eihcncla nas uioleatlas do ute-

ro e da pollo. nu fraqueza dos noivos e do aurngue.

Caim, 600 réis; 6 caixas, 35240 réis.

_-____-_'-'=- ----

56 Ilvmedios Espccilicos em pílulas saccliarinas

(REGISTRADOS)

Estes medicamentos curnm com rapidez e inoñeusividade:

Fubli'k um gl'IRI;

Molrmline nervosas, da pelle, dns vías respiratoriae, do estomago, dos intestinal, doa

orgão" m-uuu-ioa;

Mulnstiae dum senhor-na e du crauuçaa;

Dores um gui-nl;

qulmnmaçñea e congenlõel;

Impurezua do sangue;

Fraquuza e anna coneequenciar.

Frasco. 500 réis', G Írnecoe. 25700 réis.

Consultem o livro-0 NOVO MEDICO-pelo Visc. de Souza Soares, á venda nos de-

positos dos remedios do nuctor. Preço: broulmdo, 200 réis e eucuderuudo 4.00 réis.

Niedicarnentus humeupatlriuos garantidos, avulsos

e em caixas de diversos tamanhos

1 Tubo com globulus 260 réis; duzia 25600.

'l anun emu tinturu 3.' ou 5).' 400 réis; duzia 4ã000.

1 Dito com trilurnçño 3.' 700 réis; duzin 733000.

Vêlln os Preços-correntes, o -Auxilio Hmneopnthico» ou O Medico de Can e o -Nova

Guia Humuopulliicii.u pelo Visconde de Souin Soares.

Estes productos vende-et- em AVEIRO na Pliarmacin e drogaria de Francisco da Luz

à Filho; oniAlBERGARlA-A-VELHA (Al uerubim) no estabelecimento de Manuel Morin

Amador. DEPOSITO GERAL em Portugal. orto, run de Santa Catherine 1603.

AVISO IMPORTANTE

0 Estabelecimento tem um medico encarregado de responder

.gratuitamente,› a qualquer consulta por escripto sobre o tratamento e

applicaçãn (liestes remedios.

neooonnnonennâñü'

    

bllcc a vieitar o seu estabelecimento honrando o een proprietnrlo com as suas ordens, as qunes serão rapidamenteoumpridas.

Vendas a prompto pagamento e a. prestações.
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› CARNE

Privileglado,anctorlaado pelo go

terno, e approvado pela junta

oonsultháZ de saude publica

de Portdgal e Inspectorla

Geral de, Hygiene da

Cbr-te do Rio de

Janeiro.

Pr-emtadó'com as meda-

lhas (le/:ouro nas ex-

posições Industrial de

Lisboa. e Univer'*

sal de Pat-is.

E' omelhor tonico nutritivo que no conhece

E' muito digestivo, fortiñcunt'e e r'econelituinte

Sob a sua influencia desenvolve-ae rapidamente

o nppetite, enriquece-ee o sangue fortalecem-ae

o¡ musculos e voltam aeiou-M.

Pam as oreauçne ou pensou muito debeia

urna colher dae de sopa cudn vez; e pura os

adultos, duas a trer. colheres de. cmlu vez.

Esta dóao com quirerqnor bolachinlme é um

excellente -luneli- para as pessoas trncns ou

convulescontes; prepara o estomago para accut-

tar bem a alimentação du jantar, c concluido

elle, toma-ae igual porção ao wtonat peru facili-

tar completmnente a digestão.

Para evitar a contraíacção, os envoluuios

dae garrafas devem con-.ter o retrato do auclor

a o uome em pequenos circulou nlnnrelloa, mar

cn que está depositada em conformidade da le¡

do 4 de iunlio de 1883. _

Mais de cem medicos attestam a su-

perioridade d'este Vinho para combater a

[alta de forças. '

Emprego-ae com o mário feliz exito nos eu-

tomagoa uindu oa mais debein, para combater

as dignatõea 'tardias e laiboi-iosins, a dispcpuia

curdiulgia, guetrmdynia. gautrnlgin. anemia. ec

inacção dos orgânsgmchitiemo, consumpçüo nas

carnes; nifecções escrophnlosus, e em geral du

convaleecença de todos ea doençaia,aonde é pre' '

ciao levantar ae forças.

Um eallce d'este vinho, r_epre-

senta um bom bife.

Acha-ee á. vendo nos principaea plmrmeciee

de Portugal e do enti'angeiro. Deposito geral

na Pharumcia Franco. Filhos, em Belem.

Deposito em Aveiro -- Phar-

macia e Drogaria Medicinal de Ri-

beiro Junior ã rua Dir-eita.

..w --_-__.~

os ux-uoums
(2.“ edição)

 

Um volume com perto de 200 paginas

e uma capa a côrea, illustrada

com o _retrato do auctor

_2.00

  

  

4 As mais perfeitas irmohinas fal-

lantos até hoje conhecidas. '

NO PORTO

i9, Rua (lo Infante D. Henrique.

?l mais mobo:-

' R- M. S- P.

MALA REAL INGLEle

 

Paquctos correios a Sttllil' do Leixões

DANUBE

Para S. Vicente, Pernambuco, Bahil, Rio de Janeiro,

SANTOS, Montevideo e Buenos-Ayres.

Em 25 de maio

Preco da puma-agem de 3.' classe para o Brazil

36.3500 réis.

I'aqnctes correios a sahir de Lisboa

ASTURIAS- Em 18 do maio

Novo paquate de 122200 toneladas, fazendo a sua primeira viagem n'esta data.

Para a lelr'irtl, Pernambuco, Bahia, Rio da Janeiro,

SANTOS, Montevideo e Buenos Ayres.

DANUBE Em 26' de maio

Para S. Vitmnta. Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

SANTOS, Montevideu e Buenos-Ayree.

AMAZON

Para a Madeira, Pernambuco. Bahia. Rio de Janeiro,

SANTOS, Moutavideu e Birman-Ayres.

Em 1 de junho

Preco da passagem da 3.' classe para o Brazil

333500 réis.

A BORDO HA CREADOS POBTUGUEZES

Nu agencias do Porto e Líuboa, podem os era. paoangeirm do 1.“ classe

escolher on boliclme á vista das plantas dos pnqlteten, mas para issu r

commendarnos toda r¡ antecipação.

AGENTES

l EM LISBOA:

TAIT 8: Oo. ¡JARIESRAWES&C«›

I

I Rua (l'El Rel, 3l-l.°

'-_.

 

MACHINAS COSER

O

na e 1112115 b

 

rala e ele-

W Grando o completo sortido do dis-

cos om todos os goncros; ana“,

:Tí í importação semanal do todos as \ Fil E E “S l] A l A B H l E .J

w ,fi mais rcocutos novidades, Cóncessmnario em P°rtugà

ARTHUR PARBEDO-
R. do Mousinho da Silveira, 310.1., andar_ -rnunr nrstnuu r nrvnnrnarns

(PROXIMO A -ESTAÇÂODB s. BENTO) PORTO.
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