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No intuito de atentar o amor

da

marias, a 18 de junho, a comme-

inovação do centenario da expul-

4 nicas, foguetes, discursos, cantos,

e vivas a Portugal e ao Monarcha.

Estava recommendado que os

professores explicassem aos alu-

mnos a significação d'aquelle dia

na Historia Nacional. _

Perguntando eu a uma alumna

o que se passara então na sua es-

cola, contou-me: que a festa era

em honra de personagem vindo

de fóra e que n'outros tempos aqui

* .ra o professor', e que ella, com as

condiscipulas, cantara o Hymno'

Escolar c dera vivas a D. Manuel.

Perguntei-lhe tambem o que dissc-

ra o professor.

bia quem era D. Manuel!

Ora a interrogado anda pelas

escolas, ha 5 aunos.

Jà tomou a primeira commu-

pertissima.'

Como aconteceu não ter com-

prchcndido o fim da festa 'P Por

lhe ser desconhecida a linguagem

do discurso por superior á familiar,

e este nda tado aoauditorio adul-

to e mais ilustrado que acode às

festas ?

E como succedeu. que nem pe-

. la conversa das camaradas perce-

beu aquella celebração? Porque cs-

tas estavam como ella, in albís,

sem perceberem o que se passava

ao alcance dos seus ouvidos, e não

por incapacidade mental, porque

'aqua-!las com quem falei, facilmen-
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patria', houve nas Escolas Pri--

são dos francezes, com philarmo-í

inaugural-a uma aula; que lá fala-1

Não sabia, assim como não sa-l

nhüo. Lê suficientemente. E é es-§
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, de manteiga, e não lhes ensinarem

' a molhar n'este as folhas d'aqucl-

las e a chupar-lhes e comcr~lhes a

parte tenra, desprezam a iguaria,

que aliaz acham divertida e sabo-

rosa, logo que aprendem a tomal-a.

A noção de patriotismo extraí-

da da guerra faz nascer e enrai-

zar odios uacionaes; e nada me ad-

mirarà vêr agora os rapazes mon-

tados em cavallos de cana ataca-

rem uichotescamente algum ga-

roto 2 cunhado de francez.

E como ha-de incrustar-se no

no peito de uma menina do 10 ou

12 annos aquella noção ? Ensinan-

 

  

leite de D. Felipa de Vilhena, ou a

esgrima da padeira de Aljubar-

rota 'P

Deixem a fecundação do pa-

- triotismo, srs. marechaes da ins-

para a estação propria c quando

o terreno estiver desbravado, adu-

_ ceber com proveito as sementes da

arvore que tem de durar dezenas

de annos, a vida do cidadão.

E poupe-se ao professor o es-

forço vão, e que até o pode indu-

zir em erros sempre prejudiciaes,

ou obrigar a dolorosos actos de

cobardia.

ro e patriota, conhecendo a histo-

ria nacional, apresentar os qua-

dros das atrocidades contra nós,

e esconder os da deserção de D.

portu'guezes fugidos então para o

Brazil, escondendo tambem os dos

vexamcs e opressões dos nossos

aliados inglezes, que tanto custou

 

te me repetiram a explicação-de

certo muito simples-que lhes dci

da festa.

Ignore o que os professores

lhes disseram. Foram de certo clo-

quentes como historiadores, e ca-

lorosos como patriotas. Mas nada

conseguiram inliltrar no cerebro

das crianças; nem alcançaram pren-

der~lhes a attenção, aliaz não tica-

riam elias tão extranhas ao as-

sum to.

ara as crianças um discurso

é-lhes antipathico, fatigante e iu-

comprehensivzel; por isso lhes fe-

cham os ouvidos.

Acho improbo e inutil o traba-

lho contiado n'essa dia aos profes-

sores primarios porque não sei co-

mo se ha~de.insinuar n'urn craneo

de dez annos a noção de Patrio-

tismo. Chego a achar perigoso tal

l trabalho por despertar nos cora-

ções infantis sentimentos de odio.

Pois que outro sentimento lhes

lia-de vibrar se não o de odio con-

tra os francezes, ao ouvirem: que

estes invadiram Portugal a tiros,

bayouetadas e cutiladas; que t'a-

ziam das egrejas cosinhas e caval-

lariças; que roubavam as pratas,

dorpulto religioso; que matavam'

tdo? portugu'àes, não só os solda-

&dros, mas tambem as"? crianças, as

_mulheres e os velii'bs sem defeza ;'

e que commettiam ,as maiores atro-

cidades 'P E comof'vconseguir que

depois as crianças ao vêrem um

'franch não o considerem um ini-

smigo, e não lhes tenham mêdo e

raiva ?

 

   

   

  

  

  

   

   

 

   

   

    

 

    

  
  

  

  

  
   

    

    

   

 

Só dizeniiqçIue os francezes de
"agora são amiguinhos nos-

:805, e que aqu'elles maus já mor-

íreram e deram a Deus conta de

seus pecados, e que até devemos

rezargti Padre-Nossos e trez Avc-_

Marini por suas almas.
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Não, srs. directores da hygie-

ne mental das crianças, não lhes

dêem alimentação com que não,

possam, e muito menos de_ ue não

saibam aproveitar-se. Sel es de-

rem aleachofras cosidas e molho

 

repelir de Portugal? Então o pa-

triotismo foi conjunctamcntc mal-

tractado pelos france-Les, pelos iu-

glczes, pelo nosso monarcha e

sua familia c pelos 15.000 podero- .

sos portuguezes escapados para o

Brazil i

Napoleão I amava as bellas ar-

tes. Pois não pôde evitar que os

seus soldados convertessem em ca-

vallarica e palheiro o rct'eitorio do

Convento de Santa Maria delieGra- i

zie, em Milão, em cujas paredes es w

tá o precioso e celebrado fresco de l

Leonardo de Vinci, o cenacolo, a'

ultima Ceia de Christo, com os J

apostoloa Although Napoleon had

given strict iniunctions to protect J

.the place, apezar das estrictas or- '

dens de Napoleão para ser respei-

tado o local. Faço a citação textual O

de um author ínglez para valori- ~

sar a imparcialidade, a veracidade

do facto. V

Napoleão queria que as suas

tropas respeitassem as riq ezas ar-

tísticas dos paizes conq: istados, l

mas roubava-as e enviav -as para ,

os Museus de Franca. E p rque t'a-

zia tal roubo? Por patriotismo.

Reservemos pois a inter-per-

tração, o estudo d'estc sentimento

e a sua incubação para a escola dc ¡

adultos. E n'estas como nas inte-j

riores guardemounm sempre de

semear ideias que não sejam ge- l

nuina, eternamente humanas. |

Em todas ensincmos a amar a

Natureza, homens animaes, plan-

tas e até a terra que nos da o pão

e as flores, e o ou'ro e as proprias

pedras com que fazemos as casas,

os monumentos e as esculturas.
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i pois d'esse exame,assim minucioso

l procurar então harmonisar tanto

l quanto possivel as exigeneias dos

Declarações do sr.

Julio de Vilhena

DIRECTOR

Mario Bucrle

tio-lhe a constituição tisiologicn do I

trucçüo publica, para mais tarde,

bado, e preparado de todo para re- a

Como ha-de o professor since- w

João VI, da eôrte, e dos 13.000 mil A

-=.)(v)c==?~ --

'E' E' l'alsimimo que o nobre\cliel'u

do partido regenerndor «houvesse loi-

to nffiritiaçõos sobre ¡os adrnutmuru-

tos. que o ,(ÍlllltIll'OlItDHQI'Hll|, cum lal-

fsn e' que contra o umso partido até

. indie_ se oportuna qualquer culpa n'es-

sn famigerada questão.

Eis o que o sr. chxsclllciro Julio

' de Vilhena declarou ua sessão de t7

do corrente:

V «Se eu fosse ministro e visse o

chefe do Es ado prejudicado na sua

uucto 'idade moral por exigencias

; dos seus credores, que elle não po-

Ídcsse satisl'acer pelos seus recur-

sos proprios, se taes cxigencias

f representassem o que se chama

:um cscandalo, dentro ou fora do

'l paiz, e se as circumstancias fossem

. urgentes, eu acudir-lhe-hia com os

recursos necessarios para o evitar,

e viria dizer immcdiataniente á ca-

mara: Assumo inteiramente todos

as responsabilidades do acto que

pratiquei, porque entendo que e

bem desgraçado o paiz que não

tem um ministro, não direi bastan-

'e corajoso, mas vulgarmente cor-

Í recto para manter, evitando um

escandalo, o prestígio da monar-

,chia que lhe cumpre defender.

› Austeridades a custa dos ou-

tros sempre ;h- detestei. Nem do

¡Rei, nem do mais humilde func-

cionario. Se alguma vez as prati-

quci foi sempre à minha propria

custa. Mas isso é commigo e não

merece elogios nem louvores. Al-

cançar applausos por ter deixado

exposto a irrisào publica o credito

e o prestígio moral da pessoa que

consubstancia em si a maiseleva-

da das funcções monarchicas, isso

nunca. Isso não é austeridade, é

egoísmo, quando não é timidez ou

covardia. Estou convencido de que

a camara me absolveria. porque

eu havia de justificar-me como o

devem fazer os homens honestos.

Mas, se me condemnasse, não se-

, ria uma condemnação deshonrosa,

' porque dentro da minha conscien-

i cia encontraria a plena justiticação

do meu acto».

Na sessão de 20 de junho:

«Isto não é prometter adeanta-

mentos. Isto é afürmar principios»

Nobilissimas e nlnolutamcutc

Culml'elllrs e patt'iotiCaS foram as de-

clarações do sr. conselheiro Julio de

Vilhena. que registamns.

'tliliiitiâttãitãi
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Os jor aes d”hontem lá annun-

ciavam va reunião da commis-

süo central de pescarias, em que

mais uma vez foi estudado o novo

regulamento de pesca da ria d'A-

veiro, cujas cxtorsões que contem

são tantas e de tal valôr, que ga-

rantindo a lei às associações de

classe o exame e o direito de con-

sulta, em Lisboa não deixaram que

os delegados da Associação dos

[nossos pescadores que ali foram

i chamados pelo sr. Conde d'Agua-

¡ da, lhe pozéssem a vista em cima]

Sabemos tambem que a Asso-

ciação piscatoria vac agora repre-

sentar a todos os deputados do cir-

culo e n'uma proxima passagem de.

El-Re'i contam pedir-lhe a sua ré-

gia protecção.

Fazem bem, é esse mesmo o

esperar qultn. O governo vao cou-

seutir a exportação de tuga milho.

* I

5

eilctto. em ngmto proximo pelo fio'-

rescente nulub Mario Duarte».

O sr. governador civil tem fei-

to mal em não dispensar-lhes toda

a sua protecção, pedindo um estu-

do completo à nossa ria, directa-

mente feito, aqui, em aveiro, e de-

.lá principiarnm os devidos «tray-5

nos: para-á proxima regata levada a

peixes, com as necessidades dos

I pescadores e aqucllas e estas com

Eos direitos da população da cida-

de, quc precisa de comer peixe em

maior abundancia e de mais baixo

preço.

Os pescadores queixam-se e

tem razão, de sobre ellcs *quere-

' rem lançar todas as culpas, quan-

do é certo que a 1" :paira que se faz

na ria não lhes aproveita, mas sim

das piscinas que na colheita da

creaçâo, matam aos milhares, de-

pois de terem revolvido todo o fun-

! do dos esteiras eanniquilado tudo.

, Este e um outro aspecto da

, questão que deveria ser estudado

e a razão porque nos insurgimos

contra a guerra que sc l'az ao bo-

tirão, que a nosso vêr pouco mal

pódc causar. E' uma armação fixa,

;com a malha não tão pequena, co-

;mo para ahi se tem propalado.

Além d'isso disse-nos um pesca'

dor que não se importava de .lhe

exigirem malha mais grauda, mas

como medida geral, de maneira

que na ria não t'ôsse conscntida

, outra malha, não succedcndo como

'agora que emquunto a pesca do

botirão se prohibe, é consentido a

certo numero de bateíras fazerem

a rupeira para as piscinas.

Com que direito ?

Aos pescadores cumpre-lhes

punírem pelos seus direitos, sem

prejuizo d'outros, e aos proprie-

tarios das piscinas é-lhes muito

preciso associarem-sc, submette-

rem todas as suas propriedades a

uma unica direcção, pedirem ao

governo lhes mande aqui um ho-

mem capaz de dizer-lhes 0 que con-

vem fazer para o conveniente apro-

veitamento das piscinas, sem nc-

cessidadc d'essa horrorosa mor-

tandade de peixe que causa a

apanha da cre-ação, não se sub-

mcttendo como até agora a todas

as indicações dos seus marnotos,

porque essas são sempre antiqua-

das c sem *alôr algum progressi-

vo e mudandq finalmente de rumo

para entrarem n'um novo regimcn

digno e proprio de gente que lê e

tem obrigação dc lêr.

@lindas e @nulos
-=(n)=-

 

O illustre representante em

rôrtt-s d'ustt- Circulo o nosso prezzr

do amigo_ sr. dr. Arthur Pinto Bas-

to dirigiu lm dias ao «Popular» o

telegraunna seguinte:

«Oliveira de Azemeis, 18 - Ha ç

aqui grande falta de milho, favo- l

recendo ignobil especulação local. ;

Pedi providencias ao ex.mo minis-'

tro das obras publicas. "

Art/zur Pinto Basta»

Este telegramma dosmentiu¡

outros que haviam sido oxpudidos'

para a imprensa. annunciaudo nx-

tram'diuaria abundancia de milho

u'aquella Villa e testemunha. mais

uma vez, a extrema SUllClltllle do'

itussn respeitava¡ amigo.

As pruvulencms mio se fizeram

aos proprietarios ou arrendatarios '

armador. ADMimsriiaCXO

RAIA'DB Just; Lucuno. 5:?

morango T'LEGIMPHICO

Diati-icto _ A vrziuu.

  

lll

pondruciuu e uunuu-

ociim-uros uu rócln.

nha. I'nlnlh-n--tl
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minho andado. A como qm- ahor-

tou aliastava o sr, Gustavo por com-

pleto da Imprensa pn'gn'ssiuln lo-

cal.

O resto. . .era facil

I

DIzmn-nos agora de fonte au-

clnrisada quo o partido progressiso

la local rra todo noltdarm “a qiius-

tão camaruria, embora possoaliurm

Lu c de antigo pata amigo mostras-

¡ arm o sru pesar e miuasseiu o rllri-

ltu tln seu proprio volt). l '

Solidaria é certo que ora. in~

cluiudo o proprio .cr govvrriadur ci-

vil, que tauilwni 1:¡ pre-param wol-

sz-w no st“lllldln Ilt' tudo levar o ca-

minho desejado pelos sieus antigos.

Qlu'm porém tudo transtorno"

foi n sr. Fraumscn da Mula, ¡lllP se

ausmmíru para valgaçn o consti-

lum o desempate.. Us progressistas

contavam n'o do sou lado. porque

lhe haVIam despachado ha pouco a

lillia r, os l'rauquistas liavmui-uc- prr-

dulo porqun o dictadnr lulu rhogzd-

ra a l'azw-lho tal despacho. O .er.

Francisco da Maia. entendo-u, pu-

réiu. que melhor era. . . pasrab. r

a Melgaço. .

E o escandaln gnrou-ar l

Agora o sr. Francisco da Maia

protesta que a sua auzcuciu ... l'ni

doença.

Pois que se euro. o hr¡ vo rc-

grosse.

s?,

A cmta que o sr. [';Sltl't'gllclfa

fez publicar, t--vnlossaudo her l'cilo

adiantamento Illrgaus, loi de possu-

mu rllrilo para a sua vida politica.

é certo. mas para os tus. alponus-

tas e Arri›y.› to¡ uniu podrada que

talvez lhes não deixassem dente iu-

loiro

A carta foi escripla e despacha-

rlrt nu aunn du 1898, quando o sr.

Alpouu era gnwruo, u sr Queiroz

Ribeiro, secretario de. uiiuistro que

a tlospaclmu e o sr. Arroyo rotati-

›vo d'alma e Coração.

Como poderão agora tliZn-r us-

ses ardentes paladiuos do tltàsltwllt

e da ambição. que o iufluvute poli-

tÍCU de Aldrla (iP Pain [Urca, por-

qur. e retal/'vo tem culpa nos advan-

tnIui-utus c vllr¡,quo (“ram ministros,

ira/terá', srcrularius etc . ater ue.

nluuuas responsabilidades tem n'el-

lua?

O que vale é que o paiz está

devidamente eddicado.

i

O sr Malheiro Reimão fallou

nn parlamrnto St'bl'e o caso piloto-

uiór, mas como l'ranipiistu que é,

mto pondo Carregar ua parir, pur-

que do lado lho vieram logo outros

que u lançaram por terra.

Na verdade aquillo devia act'

tratado Im parlamvuln, mas não

por quem tanto esprsinhara a lui o

tziu arbitrarla e despoticamemc gu-

veruara.

Ç

A cuuimiwsâ'o do orçamento já

apurou um tie/jin'íl de mais dgÃÊ'ODO'

Coutos contra ;na provisões 'i

Fsprrgumra que -quasi o trausfcm

lllllll ou¡ saldo,

propnrm'íos o reduziu.

lu sr,

a (Fio inuiusculan

Os Íransqutstas gostaram do

sr. Espregueira porqu [nas prev¡-

Atp:ella eleição ramararia foi leões eram o mais ln-illmnlo elogio

mais um golpe vthradn :i Cllnsñtl do ;í ,.-ulmiuislraçíío

sr. Gustavo. A conspiração vence \esbaninu e-tc etc

u canta Victoria e o sr Gostam le-

rzi em hrvve do deixar u partido tos e talvez uñoliquelouge do 6 000

progressista. .

A união entre as facções pro- (

 

da dlctadura (pie

Em Fim pas-sa _ja de 4.000 cnn

Luma para a hancarrota, .-u-m

lllVl(la (lt-'puts de termos prrdidu ui

. grossistas l'elxiuhn e Alvaru t- us 'a liberdade e a dignidade de cida»

l'rauquislas é tão grande. que até já dãos.

pvnsarmu .em fundir n'um só jornal

n Vitalídude e u Progress". passan-

do por agora este a ser Impresso ministerial. mas são alisolutuiuu-nte

ua_ (ypugraphia d'aquella. Meio ca- infundatlos.

Tem corrido boatos de crise

xxxvii_ '
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;a .WWHIÇR repuplicnna, cujo

_ .n twin ;i sua fieuic o socia

luiz¡ t Im..- ocean. qu». já nít'o pou

Garu' Vl“Lth tem espntlt'irailu o piiVn

c. fun.. corror sangue pelas ruas

de Paris , formando um

movimento definitivo o ciicrgico dc

reacção t'niitru ii StutlülISllll! que alt

se diz wear anarchisando com as

suas aventuras a politica rnpuhlic'-

na. ..da França-mal republica!“-

sada.

Esso movimento dcvnse :í Al-

liança "eflublícmm denwcmlicu cu-

jo lizintpn-tu de 17 está interessar¡-

dn a França e a Europa, pelo :il-

cancc politico u social dos discur-

sm aliapfolirritlos pelo nittilSlrti dos

estrangeiros, sr Ptclltitl, e pulo il

lustrc senador, o sabio Raymundo

Poiiicare.

O hotel Continental reuniu

Ii'aqucl'e dia quinhentos c'nvida-

dos, vindos de todos os pontos de

França, sol) a presidencia do illus~

ll't' e ponderado (ix-president» Lun-

liet. Entre os numerosos disctirSos

profundos. avultam os do Pl'têslthII-

te da Aliança, Adolpho Carnot, ipin

it-m honrado um nomo celebre; de

Béliau, antigo syndico do conselho

municipal de Paris, que impressio-

uon pela sua profunda energia; do

senador l'oiiicare, em nome da AI

lcança doinucratica. e do ministro

Pichoii, em nome do Governo.

Discursnndo, chamou l'oincaré

a intenção para os «avisos das cui-

sas» +- pcrguntuu sc os francech

não saberiam «discernir no pair..

col) as cõrcs d'nma saude iiormal

vagos sympjoinns de mal estar e

ÍlU enfratliitei'ititiinln».

Acha estos indicios do 'man

acouro em todos os inovnnentus da

Vltkt parlamentar.

i Accusa o parlamentarismo. não

tanto pelo systcina cm si. mas por

qnu na França este regt'meii está

falsi/icado.

E' um parlainenlariumo de cir~

cutiiscripçñu, que se UCBtIlW, não

dos iiitvrrssos permaucnles do paiz,

mas das comnindidudos do eleitor e

das intrigas dos corredores.

Si-iiño CIHth'lll atacaI-o Como

principio, ilir'uos coiivcm pactiiai'

com elle. fumando-se cumplicu nos

seus tlcsvariiis, concordando na apo-

logia do silencio.

Diz o Temps, cominentando o

discurso cm 18:

está-xo

«A França soifreu muito com

os regimens da dictadura, para

querer voltar a clles: é um reme-

dio singtiltir que mata o doente

para matar a doença. Mas o regi-

mcn está fall-retido, por causa da

falta de methodo e de disciplina.

Digam a palavra, que Poincaré,

sem duvida por precaução orzito-

riu, não pronunciou: o rcginzen es-

toi /alseado por [alta de coragem

civica.»

São vnsinauientos para os nos

sos republicanos ipin não admittcin

dustrinça com os somalistas; e av¡-

sos para estes que na montam-.bia

secular d'lnglntcrra encontram h-
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A QUESTÃO OE MARROCOS

EM COMBOIO

Eu tinha passaria, no noroeste

da Hcspanlia, Vinte horas infandas

cm ah-niiiiiaveis comboios cujas car

I'llttgt'llid propinam aquelte vencnoso

iiinviiiiciito transversal eu queue de

serpenl, scgiindo a francesa expres-

são lizrrii viana.

Esto ñagolla a carnc e os ossos

Contra as paredes dos assentos, e

cliocallia as visceras contra as do

torax o do ahdomcii.

As vinte horas d'csta tortura

quo não me dcixou pregar olho, ina-

ceraram-mc por dentro e por fora.

Esse mmtirio apenas foi alii-n

rado ¡it-las tiilu-tivas pressas de 6

iiiudaoças do comboios que chega

vam Si'lltpru atrnzados. para outros

ipa:- partiaiu illgti; e pela consequen-

do rcf:-.ição. Só duas vezes
.ui

ñátiir

   

     

   

  
  

 

  

  

  

(lalg'a hospedagem e sympatliiCo

acolhimento para os Seus ideaos

mais avançados e no impcrio goi'-

inanico mais uma victoria acabam

de Contar

Na Allcmanha, cujo systcma

eleitoral indirecto e cenSitnrio, é

quasi iiiipmsivcl acabar eum a iii<

liiicricia dos Conservadores, que dc-

vem a maioria ;í protecção do go-

_ Vcruo. Sendo puhlico o Voto os ele¡

tortas não ousnm Votar livremente,

abstt-ndo-sc. inteiramente ou. quaii

;lo dcpcndentcs. votam pelos con»

sorvadoi'cs contra a sua Convicção

politica Por outro lado o systcma

censrtario dá enorme preponderan-

cia aos poucos eleitores quo pagam

Iltll imposto mais consulcravel. 0

resultado c ficarem senier os lilie

racs cui._ minoria insignificante e

min ser clcito nenhum Socialista.

Mas a actual camara prussiana acu-

sa a estes uma grillltlH Victoria, es-

tando assim constituida:

Os conservadoras e clericnes

conservam o mesmo numero; os na

ciuntics-libcraes perderam algumas

cadeiras; os ilht'raPS ganharam

quatro ou cinco. 0 facto, porém,

Iltairl saliente é que foram eleitos

sete Socialistas, sendo cinco por

Berlim. Por conseguinte, o caracter

da camara da Pros-sia tem do mudar

muito com esta primoira apparição

do partido socialista. Os dcbates

tomarão uma fôrma mais Violcuta;

a politica interna da l'russia serti

criticada com mais vigor e, natu-

ralmente para os sonialistas, esta

primeira Victoria será o signal de

uma lucia mais vchcinente contra o

actual systrmia eluitoral.

Não são paralellos os qua es'

tahelvcernos Situ aiilcs «ensinamen-

tos o quo vimos rogistaudo.

_mo_-

O Sa nto 13:1 ptista

PíIHSOU a noite dos folgucdos

da moculadc, e das mais saudosas

ruuiiiiisccncias para os quejá atra~

vessziraui a [tn/m. São Potes os que.

recordando o passado, c Conteni-

plantio a ruidosa alegria dos noVos,

    

   

        

  

   
  

  

   

 

   

  

 

J tricanas e os rapazes n'uma expan-

sâ'o louca, dançando e caiitaudopor

alli ao som das Violas e dos Violões,

até ao raiar da manhã. Ditosa iuo

Cidade-l. ..

_Na Barra tivémos na noute

santo, (pie foi extraordiiiariaiiierito

concorrido de gente das aldeias li-

uiitrophes, e d'outros pontos d'este

districto

 

Registo Elegante
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VIMOS NOS ULTIMOS DIAS N'ESTA

CIDADE OS sRS.

1)'Esgueirn «José Matheus Fin-t0 Junior e

Raul Soares i: extrcmosa esposa.

-Dn Sirrnzulla-Dr. Marqueti da Costa. o

Vidal Oudiiiut.

SEGUIRAM D'ESTA CIDADE OS SRS.

Parn Lisbon-Antonio Soares d'Althl'fÊtll'lu.

-Parn Bingo-José do Casal Moreira e

esposa.

DE VISITA .

Encontram-se enã'Esgueii-ii de visita a seu

cunhado e nosso cxcellcnto amigo sr. dr. 'Gus o-

dio Pensa, sous gentis cunlnidus na sr.“ D. Ru

lim¡ Borges Cabral e cxtrcmoait irmã..

_Encontro-se em Avciio, com sua familiao

ai'. Ill'. lmiz Pereira do \':tllm

_Tanith aqui se nchzi do visita o sr. P0-

dro d'Ahm-idn_ da Figueira da Foz.

REGliESSARAM A ESTA CIDADE OS SRS:

Do Porto-Antonio Fcrrcirii Pinto de Sou-

za, Francisco Fcrrcirii du Encarnação, dr. Juy-

inc Lima u Antonio tln Costi¡ Junior.

NO DIS'J'RICTO

De Mogofôrcs, onde estcve algum tempo de

visita a tina familia seguiu parn Lisbon, acom-

panhado du Sun gontil ñllia o sr. Joaquim Car

voira d'Atbiiqucrque, illusti'ado oñiciul do cxor-

cito.

-Chcgeu hit dias do Rio de Jimuiro, a Ca-

bauõ-.ra. Aguada, onde sis encontra dc visita u

scu bom iiunio e ticaso bom »migo ar. commen-

dndor João Pct'uira di¡ Conceição, o nt'. Alipio

Pereira da Cont-civic. impuriiinte u COHCL'ifUItLlO

COtIltItHi'ttilHllt: ii'nqtivllc .estudo.

v-- 'l'aiiibr-m vindo do Pnrá, onde! é importan-

tn coniiiicrcmutc, so cncoutm im Buu casi¡ da

Givsiuira, do cont-olho d'Agucdn, o Bl'. Augusto

Coclho dc Figiiciri'do.

VERANEANDD

Encontra-su no Busaiico, acompanhado de

sentem amarissiinas saudades dos l 5“." ”2”" W”“ ° 8"- “""5”“"“” Am““ Pe'

tempos idos.

Não foram este anno muito rui-

ilnstis os festejos ao Santo l'ermir-

SUr. Tiieniol os i'io Rocio, por im-

ciativa d'uma cmnmissâ'o do devo-

tos; e no liairro Queiroz (Santos

Martych a cxpounas tl'algiiinas

tricauas c rapazes do tsttlti, ondc uns

c outros procuraram imprimir :i fes-

ta o iriaxuno brilho, mas a concor-

rencia de povo a gosar d'cstas dil

versões, tão proprias da noite mais

diminula Alguns magutas de mo;

ças folgazâs cantando o S. João, e'

dançando alegres. é oque ainda as-

snn animou por alii os passeiantos,

que eram poucos.

No Room houve fogueiras, illii-

miuaçño, fogo do ar, e musica, pois

tonou all¡ até tarda a phylarmonic:

dos Bombeiros Voluntarios; no hair

ro novo do Alho¡ houve enibandei-

rameuto na ruada Restauração, vcn›

tio-se o Santo Baptista n'uma pit-

l torcsca gruta, rodeado (lc luuies e

Hôres. Uma gruta humilde, mas en›

cantadnra pela simpiicid_ade. E as

pisa, com as entranhas em inces-

santo deslocação, ejr-juaudo a pão

e agua l

l'or isso foi com a satisfação de

naufrago salvo, (pie passei d'esses

iuloruacs Comboios para o cristão

SudExpress. Apenas penetra¡ na l

sua celeste região, contiei a haga-

gem a um Gauimetles d'elle,-os

criados do Sud-Express tanto ser-

vem nos quartos como :í innsa,-e

conliei o meu dolorido corpo ei mei-

ga caridade dc uma lôla poltrona do

salão, fielmente casada Com o cor-

recto e suave rodar du comboio.

Logo se apossou de mim lie-a-

tiñca somnolencm. e eu devia doi'-

mir, longe e feliz, no Olimpo e tal-

Vtez roncar stcntoriamenne, quando

ouvi o crendo iliZer-iiie:

-Síin horas dejantar.

Acordei. A fome desveloirine

de suhiio.

Quo expressão teria eu cut-”io,

no rosto. para me contemplareun

Coin ar divorlido, os meus compa-

nheiros do salíio e o Criado? Quo

teria elle feito para me arrancar dos

hronzeos braços de Morfen? Com

 

para comprar pão e certeza ressiinei como um porco! Suas elegantes dc.amhos os sexos

Mas foi com agilidade do ave quo,

the horas com o corpo ein me dcaeinpoui e lavei para o jantar.

alegre e festiva do aniio, é que foi 9" d A

retrii, diicutor goi'nl dos correios.

DIAS FELIZES'

Completaram mais um dos seus

auniwrnnrios os srs.:

Ante-lmntetii-Jusé Marin dai Fonseca, Mur-

tozu.

- Hontnm -- D. Aldir do Amurul Osorio,

Adriano Rodrigues Abreu. Amarante.

-I'lrjc-Burrmrdo do thicuatro, Pcito o dr.

Añontm Joaquim Rodrigues, Anadia.

-Aiii.iiili:i~D. Marin. Jusé Guri-ii¡ chnlln,

Campo Midor e l). João d'Ahncinin, Vagos.

-chu a sua ..delito-ano.” dniido :í luz uma

robusta creniicn do acxn imisenliuo n sr." condes-

i'roclwlln. ncliando Hu iii-.Io e filho optima

incutc bom, Os nossos parabens nos illustrc con

das d'Arruchclla.

 

Secção lutnusa

Fullecru na. sua cus-i do Couto de Cncii

jãca, du t-.oncclho dc Olivcirn diszmcis, o sr.

dr. Antonio Francisco liordullo, antigo medico

municipal e vulto pi'ocmincntci do partido rege

llcl'ullOl' d'aquclln coniuelho. O finado cru muito

considerado c estimado.

Os nosaos pcziunca á familia eiilucttidzi.

_amour-

Nntticias escola res

A «Folha oliiciul publicou a rc-

W

O criado indicou-me o meu lo-

gar n'uma mcza para 4 pessoas, e :í

qual pi. estavam sentados 3 cava-

lheiros. Saudei-os com a cabeça,

sum attentar n'clles. attraido, lasCI-

nado pola sopa (pic fortemente fit

nicgava e osparzia um apetitoso

olor do manteiga. LanCHi-me a ella,

como o faria Tautalo se lhe soltas-

scm as prisões. Apesar de muito

quente e de quasi mo escaldar as

mucosas, absorvi-a, n'um alirir e fo-

char do olhos, e com delicia, que

recompensa¡ dando lhe u contortaii-

te e alugre companhia de uni copo

de Módoc.

Coin igual dclima e rega d'es-

te vinho, dediquei exclusivista e in-

tegra attcnção aos 2 pratos que se

llic scguiram.

Só depois d'isso levantei os

olhos da Comida c tlcscerrei os on-

vidos. Então vi que os meus 3 com-

panheiros de mvza eram dc idade

madura e csmcrados, o percebi que

falavam ingch da America; tres

yankees evulcntenienie.

As outras 'lthaa estavam occu-

patlas . completamente, por pes-

   

qiio falavam algumas hcspanhol ou

inglcz, o francez a maior parte.

  

    
  

   

  

   

  

  

   

     

  

  

   
  

    

   

  

 

  

  

  

  

  

de stihhado para dmningo o ban/io

 

  

   

    

  

   

 

lação dos presidentes dos jurys dos

exames da l."l e 2,5 secções do curso

geral dos lyceus c do curso comple-

mentar de lellrilS e de sciencias e as

relações dos jurys dos exames do pc-

riodo transiturio.

-Foi expedida uma circular

aos rcitores dos lyccus. mandando

manter o disposto na lei que manda

considerar com o anuo perdido os

alninnos que cm duas cadeiras hn-

¡am deixado dc alcançar media de IO

valores.

_Está aberto concurso para pre-

hcncliimeuto de logar de professora

ajudante da escola do sexo masculino

da Ulivcii'iuha.

'-Fni deiermin'ido que todos

os candidatos a exames das esculas

norniiies podem matricular-sc nas

mesmos escolas completando I6 ou

25 annos até 3! de dezembro.

*_.-_.._“-

.A BIARIA CIJARA.

"Prigaxna . . .

Andou para ahi apnrvnlhado meio

mundo com o appurecimento do cs-

pirito da Maria Clara ... do Leandro,

uu capella de b'. João. chegando a fu-

zer-sc cm frente da dita capclln un-

merosissima parada ás Ave-Marias do

dia e da node. porque havia quem

a houvesse visto dc roupa de confis-

são e qucm tivesse. . . lallado até

com ella, áquellzis horas que sào as

horas dos. . . espiritos c das almas

do outro inundo.

O Ctiso foi muito censurado e as

:iiictoridudcs aptinliaram tropa por

conscntircm tão estupida manifesta-

ção de crendite lôrpa que ainda do-

min:i grande parte do mundo, apesar

de termos trziiisposto já Vos liiimbracs

do seculo XX.

l“¡lS o caso agora reveste cara-

cter grave c foros de verdade para

:i cuscuviliiioe do sonlliciro que vne

ter agora :issumpto largo. . . e co-

mico.

A Maria Clara otiSou em segun-

das llupCittS Com o Leandro. quando

o primeiro marido era vivo ainda esào

00|an Ill" IJCI'U, (30H10 ílgtll'il SP "US fill

auuunciar. coutruliindo terceiras nu-

pcias dcpois com Joao Moreira, vivo

ainda c do tpial Si: divorciárn. após' :i

morte do É.” marido_ tudo durante ti

vida do 1.(I qoclá ¡Illtlêt nos bl'uziñ; :in-

gnriaudo :i vidu e fazendo-nos d'csttis

surprczas.

A Maria Clara lá deve ter justa-

do já as contas com o Leandro, e ea'

deve ser interessante o que vtie pas-

sar-se agora com o Alibade e o Mo-

reira. que tem de despir-sc de tudo

quanto apuuhou á Maria Clara; e co-

mo o Morcira os outros;

Boa peça.

A Mtirlíl Clara foi sempre mu-

lher iiinitoxdivcrtida.

_QQ-

Importação du milho

O concelho do lamento commer-

cial de productos agrícolas na sua

ultima sessão, respondeu á consulta

__._...____

Amassada a lume e aliviado

das convulsões dos exuentricos Com-

hoios licspanhocs o corpo_ dava eu

mentalmente a Dons fervuroeas

graças pela sua infinita misericor-

dia, livraiido-mc das pena-trantes

garras d'arpiclla, e das torturas d'cs-

tes, quando um dos meus commen-

sacs me dirigiu as Seguintes pala-

vras:

-C'reio. tel-o visto, em Paris,

ha :ninos, em diversas epocas, na

companhia dos mens amigos, o eru-

dito Mr. Crawford. do Daily Tele-

graph. e o engraçadisuimo Mr. Jen-

kins, do Nem York Herald.

- E' corto que litlct muito cum

esses dis¡ inctosjornalistas, e tei'inos

convtvtdo com recíproca estima.

Respondi.

~O amigo do meu amigo, meu

amigo é. Desde agora digno-sc con-

tar com a minha amizade. Toque

_E o meu argncnte dou-me coin-

mnnicativo shake hands quo lez des-

maiar as garrafas.-O innu nome é

John Smith, de New-York. Iiias

venho do Majrocus. O sr. é bI'BZI-'

loiro. Visto sermos amigos. diga me

o seu nome. E' sompre desagrada-

vol o anonimato.

Satisliz-lhe o desejo, e não rc-

  

[do governo que havia realmente ne-

,cessidadc d'mna limitada importação

feita mediante concurso, destinada

espccialmcute ao norte de ptiiz. onde

mais se faz scritira falta d'este cereal.

Quanto tio trigo julga nào ser

agora precisa uovti importação, visto

estar proxima a Colheita e liaivei' aiii-

da disponivel quantidade necessaria

para consumo.

RH . iiií
Os casos de rhcumatismo, que

; com tanta frequencia se dão n'este

à paiz, são quasi sempre os resulta-

dos directos da infecção syphiliti-

.ca adquirida em outro tempo ou

í herdada dos pais. O escrofulismo

tambem é frequentemente a origem

J do rheumatismo e das dôres rheu-

mathicns.

Tomada durante o tempo sutil-

ciente, para expellir da massa do

sangue e dos tluidos essas obstru-

çõcs, accumtilluções e humores que

a causam, a Salsaparrilha deAycr

r raramente deixa de etfectuar uma

, cura feliz e segura. Só ultimamen-

,te é que o povo tem começado a

' conhecer a grande ctficacia d'este

t remedio, para o rheumtitismo. São

tantos 03 casos que tem chegado

iao nosso conhecimento do excel-

'lente resultado da Salsaparrilha

!de Ager no tratamento d'esta en-

; fermidnde, são tantos os iitdviduos

l que por meio do seu emprego tem

í readquirido sua saude, que já pn-

rece não haver duvida alguma de

que a origem e causa primaria do

rheumatismo existe no sangue, e

que a unica certa maneira de cu-

rul-o é purificando e renovando o

sangue.

Venda nas bôns pharmacias e

drogarias.

Preparadas pelo Dr. .l. C. Ayer

e C3.

Lowell, Moss.

 

U. S. A.

Depositar-ias geraes para Por-

tugal James Cassels & Ç.a Succf_

8:3, 'IP-Rua Mousinho da Silveira,

Porto.

.-..-MV

Notícias ¡nilital'es

chuiram hontem para Lisboa.

com o pessoal da 5.“ divisão militar.

os srs. coronel Passos e tenente Lil-

dislaiu Guimarães. c-inintindaiitc e

ajudante (ltt 9.'1 lii'igtidn d'iiiltintcriii.

Com sédc nesta cidndc; c os ol'licizies

de iiiÍunterizi 24. srs. major liorha

Pinto. capitão Queimada e tenente

Thomaz.

-O governo tenciona fazer remet-

ter para o reino os restos inorttics

dos officiacs e praças que morreram

nos coriibtites contrai os Ctitimatiia e

que foram guardados n'mn reserva-

torio de zinCo no Forte Roçadus.

Esses despuios encontram-se já

no cominaudo militar dc artilharia.

-- .aIOM.

Fiscaes do sêllo

Está aberto concurso documen-

tal. por espaço de 30 dias. para lis-

cues do sêllo dcxil.a classe. constan-

do do regulamento de S) d'iigosto de

l902 o relato dus habilitações neces-

sarias.

ctifiqiiei o erro da minha nacionali-

dade por não ser isso importante,

e porque eu tinha mais vontade de

_comer do que de fallar, e um peda-

ço do diuduuiieau assado, alcovda-

do por salada de agriões estava a

namorar-mo no meu prato.-Pode-

mos pois convorsar sem reservas,

como 4 amigos que desde já Fomos_

Mr. Blant, de Chicago, e Mr. Clart,

de Boston; como eu, de regresso

de Marrocos.

Cumprimentámo-nog e“-Ieuios

os correlativus shake hands.

Eu entreguei me llBVlttaannlô

aos agriñes e ao dindanneau. Os 3

yuri/caes entretanto lizerain jocnsos

Commentarios aos nossos compa-

nheiros de Sud-Express, contarmn

anedoctas o graccjaram uns Coin os

outros. Eu ouvm os e ria com ellos,

mas poucas palavras lllSHl'l na con-

versa As iguarias e u Médoc preoc.

cupavain-me muito, e quasi _nada os

conceitos.

 

Barão de Codoro.

(Continua).
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Avcircnscs notariais

L X X V

Manuel J nsé_

Mendes Leite

(Continuação)

Se' tivéaae seguido a magistratura e

não lhe faltaesnm a vida ii ii saudo, po

(lsriii chegar a «lavados cargos.

Su l'ôaee ambicioso o quizósse fazer

da politica uniu industria, poderia ter che-

gado n ministro, sem qua para issu man-

digasse favores.

E n'iseo por mais da uma vel¡ se

fallou, posto que não iimcialmente.

Tambem não lhe faltavam meios num

nptidõus, para aur par do reino, ou ele-

oiivo ou por norumiçñn. Elle, porém, aaja

dicto em abono da Verdade. tendo-se ss

criticado ii por mais de uma we pratas

anus opinião-s politicas, pi-el'uriu todo o rei

mana.: ou anti cn'su dii Run Larga, ou nn

sua quinta do Seixal, onda muito sn da

. tlicavn á tio-¡culiura a á plantação de sr-

Vores frucufuras.

Como tinlni feito muitas viagens, tan

to no [raiz, como nn extrangairo. as suas

conversas tornavam-se compre interessan-

tes a instructivss, quando variavam em

nsauinpios, que a táea viaguns se refe-

' rlnm.

Sai-viu om divoraas Confrarias, cha-

gando na do Santissimo Sacramento, da

fl'ñgtl”8lh (ls Verii Cruz, so cargo de Juiz,

em 1851.

Promova a construcção ds um Thea

tro no quuitrl (le b'. Domingos, para o

que abonou importantes quantias. Para

indeninisar su, tava do licor eum quite¡ lo

dos ou mataiiáse, quando o Iliaatro foi

doumancliado. Emprnntava o de muito

bôii vontade n alguiuss companhias nm

bnlantt-s, quo nccideutalmeuto, aqui vi-

nham dar algumas ióciias.

' Além do niitrna cargos anciáes e po-

liticos o quis sarviu compre com daninle

reees, proinptiilão e lionrndvz, foi por di-

vurstia vezes substituto do Juiz de Dire¡

lo, Prnvndor da Miziriicords, Presidruto

(ln Associação Cuinnwruinl e Director da

Caixa Economics, da qual foi um dos

Íundsdnrue o, viu ciioipriiiiunto dos ecr-

viçus il'esae sstnbnlocunnnlo, não poucas

vezes sis priviin de algumas distra-.sçñ's.

Tambem foi por mais do uniu voo

cniisellmiro de Distiicto e Procurador á

Junin Geral.

'Povo inimigos pussoá-s ii politico»,

que lhe causaram não poucos doi-gostos.

Havendo tido nccaaiõis, para d'ollas na

vingar, jamais o fez, o que prova, quim-

to u t"“ll Cllrtlçãll era mugnuuimo.

_i Iofalizin--nto duixava e» convencer

por falsos amigos, quo o compromi-tti-raui

Mll alguns dos sous sctoa a que não pon-

co o obrigainm ii grossos dispenilins, qua,

por mais do uma voz, lhe desfalcaraiu

seus valiosos haveres.

Nos ultimos tempos, vivia comum

trnilo o muito modostnmolitu; e nas sons

refeições era extremiiiuonte i'rugsl e mui'

to parou.

Era, muito dado ii leitura e aprocin

vn muito as .obras da Rnbnllo da Silva,

especialmente os Fnstos da Eyrçja, quis

alla Iiiinentiiva huuvéasem ñtcutlo só nos

dois primeiros volumes Tsmbuin era vn

tliusinsta com as ohms de Caniõae.

Alguns discursos no parlamento, a

não nuncmi artigos na Revolução (le Se

lembro. no Campeão do Vouga e no Dis-

tricto de Aveiro, iorain, apenas. os fru

ctos «las sinos aptidõns litterarins e dit sua

vastir intolligrncin.

E fui pena, que a tão pouco se li

mitassem.

Com os anus recursos intelleottiáes,

poderia ter sido uni grande Iitterato e doi-

¡sr obras, que mais notsbilizassem o seu

It nome.

. Os recursoa, que Ilie davam os seus

haveroe, concorreram. para que, nm our

tsg spoclias, nt'tu passasso (le um simples

proprietario.

Os sans entliusiaamos pela politica

e os encantos do b-illo sexo, tambem não

ÃVÍÉÍíõ_
,tirania trios HISTORICDS)

o (Contiiiiiado do n.° 3:728.)

'l'tiliilir-ico o Aveiro

IX

Em 1502 iá uma da Vera-Cru¡ ti-

nha nata dunomiiiaçlih e era, decerto. a

qiin in desci-4 o sitio do Cruseiro até ti

Violla do Rolão.

Em' l ds _Novembro d'esse nono ahi

hilluc-'u Antonio Rndrignss Furrsdor.

Tambem Milão existia uma run ou

nm @Em danominado Furraria.

o ão sai, onda ficava.

Ein 12 de Danciner falleceu sli

Morin Antonia da Cuulis. a Magro; e no

'dia 10. José Alvos, chamado o Come

cu(th

No mesmo anno e am'Lisboa reuni-

ram se as cortes, pi'eiididse pelo cardeal

   

   

DISTRICTO *DE Avniiio

deixar-_m de concorrer, para que Monde¡

Leite não ñgorssne mais nas lida! lina

rariss.

No emtanto, faria um grande servi-

qo á sua momurin, quam publicas“ a col

¡acção d'esnes discursou e tl'ossus artigos,

com as respectivas indicações.

O mesmo se pódu dizer dos artigos

de José Estevam e do Banto de Maga»

lliãos, cujas biographias ficam nos loga

res cinnpotrntss.

Mendes Leite, por ter prestado ra

levantei¡ serviços á causo do primeiro Im

perador (lo Brazil, teve divi-rsas conde

coraçõss e muitas mais torta, se quizés

se, mas todas recusou, assim como não

uccrituu cargos militares, onda pndv-rin

chegar a eluvndos postos, como miiiins

dos seus companheiros n'aqiirlles snrvi

ços e nas revoluções, que ao seguiram a

1834.

(Gantimía).

RANGEL DE QUADROS.
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Huspit1a| Conda de

Sucena

Está delthvrado que seia no

proximo inez de julho a inaugura-

ção, em Aguada, do hr“" c enorme

PdlñClU Con¡ que o illustre beneiuc-

rito sr. conde du Sticuna ilotun a

sua terra natal, sum duvida. por

muito amôr :i pobre humanidade.

E' um excullente edition», eu-

boriliiiado :is mais rigorosas oXigen

Cias da solencm moderna.

»MOD-'-

Noniuações

Foi nomeado medico militar o

dr. ?vliirio Pereira do Cunha, actual

facultativo municipal de Cantanhede.

Os nossos parabens.

.....-...___.

Queda desastrosa

Htl dois lriictui'oii um braço

caindo poli¡ escada da sua residencia,

cm (Ioiiiilira. a sr.' l). Alice Serodio

illiistrc lllllíl do sr. conselheiro Tc:-

xcira de Souza. Quo em breve se res-

taibcleça são os nossos desejos.

-----.l-v›-_-

Excursões

Foi transferida pura o dia de S.

Pedro_ ?9 do corrente. :i excursão

il'Uvar u Coimbra que ealuvn marca-

(lu para o tliii |8 do corrente.

-No proximo dia 5 de julho

tambien¡ se efl'cctuarz'i :i do «Club dos

Gnlitusv ao Bussuco, para a quad rei-

nu a maior uiiiiiinção.

.4-...- _

SHISÍZÍOÍU (le verãu

Fui no dia Qt que o sol attin-

giu a Sutl maior declinação, chi-gan-

do o verão que dch durar 93 dias

e algumas horas. Em todos os pon-

tos da terra, Situailos no tropico de

Éancer, o sol passou n'iiqiiclle dia

no Zenith, ao mui) ilia,'o os corpos

não projectaram sombra alguma n'es-

se instante.

Foi, pois, o maior dia de todo

0 RUMO.

_40”_-

Feíra da <)liveiI-inha

Foz-se a 2! este importante

mercado mensal. na freguezia da

Oliveirinha, d'uste concelho. Estr»

vn regularmente concorrido.

_40”_-

¡aíuencas

Foram concedidos 60 dias de

licença ao nosso hnin amigo e con-

tei'raneo sr. dr. Joaquim Antonino

il'Azevodo e Castro, juiz municipal

um Lagoas do l'ico. constando-nos

que brevemente deverá aqui che-

   

D. Henriquo, regents du reino, na rumo

ridiide d» D. vanctião. Os procuradores

pela villa ds Aweiro, alii apresentaram

um podido, para qu» se evitaess' o abuso'

cominetido pelos regstõss e por outras

pessoas, quis atravessavam os mantimen

toe, qua do fórii eram condcwirlns, para

aqui se venderam, n qua srii muito prein

dicial, nos individuos, qua não tinham

outros recursos para se alimentarem.

Por um alvará do 26 de agosto de

1563 foi proliibidu sob graves penal l

Continuação dp tal abuso.

'Em '13 ds Ntwembro d'esne nuno

concadia o rrgunta ums ii-nçs a Vasco de

Souza, irmão ds Diogo Lopes de Sousa,

filhos de Alvaro de Souza, Alcsids mór

de Aveiro.

Na parte, om qneitrato de honras e

privilegiua, dou amplas noticias 'a respei-

to de tai-s ñdalgo's.

Em 1564 achsvs se em quite¡ total

            

   

  

    

dias. t

egual periodo de licença.

77-...,

Corrida de domingo

 

demais distincto na taummachia.

O gado é oxplenilido devendo

aqui chegar no proximo sabbtiilo

devidanicnlo eniaiilailo.

Capricha, pois, o nocao conter.

ranco sr. Domingos dos Reis, em

proporcionar a Aveiro, divertimen-

tos de valor no que é digno do maior

auxdio do publico e de sinceros ap-

plausos. "

-«-›__

Campeão das Províncias

Muito peuhorallos agradece-

mos os seus sinceros periodos in-

scrtos no seu ultimo numero e re-

lerentcs :i justa homenagem que

prestamos ao nosso sanIoSii e quo.-

riilo morto Antonio Augusto de

Souza Mais.

O nosso grande reconhecimento.

á-”

Pesca do bacalhau

Jií chegaram :i Figueira com

optimo carrogamonto do bacalhau,

os primeiros navios que il'aqnellzi

cidade hai/iam saliido para os han.

CUS da Terra NoVa. á pesca do ba-

calhiiu.

 

M-”-

Pi-evísño du tempo

Barao annuncinvn para hoiitein,

provavelmente. alguma chuva. segui-

da d'iiiiia nova lr'nilencia para abai-

xainenio até amanhã, havendo ile-

pois uma clevacño brusca que acar-

retará provaveis perturbações ath-

iiiusphericas para domingo, 28.

“O”

Riusica no jar-din)

Como de costume !neon lion-

tem no passeio publico a l'tc'ptll'dlla

banda de infantaria "24. das 7 tis 9

horas da tarde cando grandis a cou-

currencm n'aqiiclle spi'azwel local

e sendo a referida banda, como

sempre, ouvida com mudo inte-

ressv.

Tem um selectissimo e vasto

reportorio o qual desempenha com

todo o rigôr dr. arte deViiln Hom ilu-

vida ao boni gosto e pi'oñcwncia

do seu habll regente sr. Antonio

Alves.

HO*-

Exonern('ãu ucclesiantícu

Foi exonerado. a seu pedido, o

parucho encoinmendado da fregue-

zin de Santa Maria do Formado,

concelho de Arouca, revd.° Alvaro

Guinea Soares Vieira.

M-”-

Nuvos parou-hop¡

Foram nomeados parochos : da

fregiiezm de Santa Maris de Fei'-

nieilo, Concelho de Arouca, o ruvd.°

Cezar Pereira; e da de Macnihata

da Seixu, concelho de Oliveira de

Azemeis, o revd.° Manuel Martins

de Pinho Junior.

-MQ-_a

Os ratos e a luz electrica

l'ela segunda vez a cidade al-

leinã de Charlotter'iburg, foi privada

da luz electrica. por causa de uni

rato.

ruinii o convento da Ssntu Antonio. Foi

i'eedilicsdn então quaai completamante.

Pelos livros dos assentos parocliises,

subs-se, que no annn seguinte o sitio,

Villa, ou Bairro de Sá, tiiilis augmnnls

do consideravelmente e já estava quiis¡

Indo llgadu a Avoiro.

Parto d'ense Bairro pertancia eccle

aiasticumente a Eagiisirms o resto perten

cia á fragilnzis de S. Miguol.

Juridicsmsnte pertencia no concelho

da lllisvo, como por mais da ums. ven já

ñcs dito.
'É

a¡ iii

Em 1567 s Camara de Aveiro im

petroii o porilño paris Francisco da Con

ros, que união sii solinvn doente e que

por sous crimes ostava d'squi dosterrsdu.

Quase foram esses crimes, não será

' facil saber se. E' de orêr, que não fossem

do muito gravidade, por quo o rluqiie

promtamsnto lhe conosdan o ,perdão da

sus parta, restando, porém, o da parte

de sua Altesa. ,

Para isso, e em carta, oscriptu em

Lisbon I 10 de Janeiro de 1568, diria

gar onde _conta demorar-se alguns

A attendor ao inagnilico e ae-

lecto programina para a. tonrada que rain muitos grupos de romeiros pelo

se realisa no proximo domingo no

reilondel do Rocio, deverá ella ser ll'lattlr-s fostojos a S João, em Bra-

unia das mais brilhantes que se ha

realisadn, pois, os artistas que n'el-

la tomarão parte, é o que nós temos

 

barras oiiinibus do quadro da esta

ço da illuiniiiaçâo.

»WM-ach_

Ruma¡ros

lt'osta Cltlalle e arrabaldes fo

caminho do l'crro ttRSiàlll' aos hi'i

ga e Figueira da Foz.

»----.---_

Caminhu ('49 Fui'ro

do Valle (lu V'uug'a

Den entrada no l“lnlsltfrln das

lobras¡ publicas o pedido da Compa-

nhia do Caminho dr Ferro do Val

¡le do Vouga, para que seja appro-

'vad'J o troço da linha entro. ()llVei'

ra de Azemeis e o rio Vouga.

____,-____

Participações consulares

Pelos reapoctiws consoles foi

participado o l'allccimento dos por-

:tnguozcs: ein S. Paulo. Manuel A|~

:ves de Oliveira, de 59 annos, soltei-

*ro, comiiierciiinto, natural da l'i'e-

\gllPZla de Budnidn, concelho .le,

rl'Cslarrcjn, o em lqnitos, J-mtllHll]

Lupus. dc "23 aiiiios, Solteiro, traba-

Íllisdur, de l'urdillió, Aveiro.

“ü-

Counnendus

0 l'apzi :igrncioii [il-Pic¡ (lc Por-

tugal com :i gl'íl" cruz du ordem do

!Souto Sepulrln'o. A liiiiiiliii Sciiliorn

g D_ Maria Amelia l'ui tniiibciii ügt'ttciil-

da por S. S. com a cruz dc dama dc

l.a classe.

  

“Oh-_I_-

Enhrm jutliuiaes

Foi nomeado olliciiil de dili-

gencius do ¡Illle dc pnz para Aveiro.

o sr. .luào Rodrigues Pereira.

MBALHADA_

25-6-1908

 

Vae correndo o tempo por aqui

muito rnsoavelincnte, achando-so os

nossos lavradores ninito animados.

pois, espera se uni tttlnu de oxplen

diilas cinllwitas.

Todas an- plantaçõos se encon-

tram muito bonitos e. um i-xti'otno

proiui-ittuitonis; “Xalíi não sc veja o

contrario, pois_ sendo o anno rico

scrii isso muito houcñco para todos

_Solo-n lestas ao Santo Per-

cursor corroii por aqui isto muito

 

desanimado, pois, nom :io menos se

presenciou os cosluiiiados ilescan

tes d'ulgniis (Slides. Parece qiio vae

já esqiivcmidn ti'ío ayinpatliico santo

u que se torna eVltli'tlllVU d'iiin tem-

po muito divorso do de não muitos

annos atraz. Isto do pt'ugrcsso. ge.

ralincnte, deita sempre asneira e

agora parece ir ilesapparecendo

uma certa tendencia religiosa que

o nosso pacato e honesto pow ac: -

lentara. i'nrtpiê? l'nr se terem es-

palhado as doutrinas de muitos

athous que, infelizmente. por este

abençoado niuuilo abundam.

Vau isto mal e lrnncainente não

se¡ onde iremos parar por este an~

dar.

_Continuam sendo muito pro-

inetteilorcs ou festejos (pic no pro-

ximo inez dojulho aqui dovr-rño tt-r

logar em honra da Senhora Sant'-

Anna, para o brilho dos itunes inut-

to se cinpenhain os membros ils

Cominissão.

O meu velho “lilecto amigo

 

1

        

 

nqunlld titular, qu w' -

buscar o pardãn, l_ irigisiie, atim

de recaber uma reggâãfu é, umas ins

trucções. E, .i '

Essa carla foi'fgfecripta por Antonio

Vslloao e n'ulla o ”oque riftirinava, que

tal perdão concedia em attonçâo so pod¡

do dos Vori-ndnt'ea e Procurador da sua

Villa da Aveiro.

Esse documento bem provii a consi-

deração, om que o Duque tinha uqunllos

fnnccionarios.

E' posam-l, que Francisco de Couro;

houvesse sido o pan ou parente muito pro

ximo de Gaspar de Couros Comulln, quo

foi o iii-gundo parouho da freguesia da

Vera-Urna, fes serviços na de S. Miguel

g um 1618 ara prnVudnr da i“ldtlt'lcllldla.

E' tniiih~'m post-inl, que fosse pai-an.

tc de João da Couros, ein cuja casa fa¡-

lecers seu cunhado, D. Frei Duarte Nu.

nec, Bispo titular de Lsodicêa.

N'asse nnnc existia a rua da Lagos,

como 'se vê 'de' um assento da baptismo,

leito nm 25 do Novembro, do duas iiihas

a. Manto-l Arinos, piloto, o de sua inu-

lher Isabel Jorge.

    

_ , __.__MA_M___.__

-Ao ar, dr. Tavares de Pon- ção geradora, e, como consequen-

tes. meretisnimojmz direito na co- cia d'osso salto, "trotlttZlU'se uma

marca tl Estarreia, foi concedido interrupção do moia lturñ no Survi-

l
l

_.___.__..-._.._._.._ __

O animal saltára ao meio das Basilio Fernandes Jorge, tom em-

progado loth os esforços porque

as Corridas de touros sejam esto aiii-

iio brilliaiitissiinas, tencmnsndo aqui

trazer a bunda ilosVulwilm'i'us d'es-

sa cidade, para a ellss assistir. O

programou¡ das referidas corridas é

o mais cltciu possivel, ñguranilo

ttiullu artistas du todo i› uterrctllien-

tu que ral'ült vozes se VÔt'tl] oiii pra-

ças de provmcia.

Mais (letiilainentc tolliirci sobre

o assninpto. pois_ ainda i-stainos

longe parti sobre elle faltar unin pre-

Cisño.

-Jií se encontram grande nn-

inero do familias no Luau, ustntttlu

por issu iuiiitu animada Iño enca'n-

tadora estaiirizi thermal. Espornm-

se ainda muitas mais. dizondo se

que já ali não ha alojamentos nos

hoteis,

-Roinn aqui grandis animação

pela proxmiu oxcursño dos svmpa-

thinos Gullilos, ao Hussnco. deven-

do,il':iqni,iniiitos amigos seus anom-

panhal os no passeio.

-Encmntram se já restabeleci-

das dos inimmmodos porque passa-

i'nin a sr.“ D. Anna Luna e sua bôs

mae.

w Rogressou da Palhaço o sr.

Luiz Miranda, honesto o conceitua-

do pharniaceiilico.

li] até ;i proxima.

Sc da... Beatriz.

 

Sorrindo.. .
t;-

Uin velho ricaço faz o testa-

mento e deixa varios legados aos

creailos.

-Porquc é, diz o notario, que

o sr. dei mouos aos mais antigos do

que aos novos?

-Pnripio estes, responde ulle,

ainda não tiveram tempo (lc runhar

tanto...

t

' t n

-Eston a Conhecer o caralho¡-

ro, mas ni“i'o Sci' d'undu. . .Pini-co-

me qnepi vi o seu retrato nos jur-

naea...

_'Falvcz, talvez. . Toni \ onto

em todos.

Ah! ja sc¡ .'. E tllgH-IHP, os-

sas ines pilulas são realmente

boaSP...

_4-0-_-

Publicações

O Occidente.~0 n.° 1060 do Occi:

dente é dou mais variados om artigos O

gravuras de intri'esso actual. Em gi'iivu-

ias publico: Snonñtt »uh-nina dn Socimlu-

de do Gnogruphia, presidida ptll' E¡ lim¡

D. Manual, pura a eutrrgu da medalha de

ouro ao tenente coronal Roçadas ; Grupo

da lentes da Universidad» de Unimbrn

que vicrum apresentai :t El Rui sua Ill""-

asgem do congratnlução; Exposição Na-

cionnl do Rio dia Janeiro, i'etrutoii do!

sn., conselheiro Scluõtur e Cincinniitn do

Costa, respectivamente prusideuto e a'dh

junto á presidencia nn Secção Portuguê-

za, vista geral do edificio da exposição

portugnêui; Portugal os Exposição Na

cional do Rio de Janv'iro, mobilinrio om

vários ostiloe da Marcenaria 1.' do do-

zeinbro, concnrroni» á imposição, o rea

trato do er. Raia Culturas proprioisrio

da ditii marcenaria , retrato ds Joaquim

Piietu.

' Collaborsção litteraria de : João Pin-

dencio, Albi-rto Telles, l). Francisco de

Noronha, Caetano Alborto, principinndo

n'rsta numero a publicar a Conteriuicm

sobre a Campanha do Ciiamntu, por Al-

vui Roçadas.

A assiguatura do Occídentc só custa

950 réis por trimestre.

W

Tambem por ese documento se vê,

que existia ii Rua de anúca.

Aquella rua foi tambem chamada

dss Marinhas e do Cuncarada e é hoje a

rua dos Marnotos.

A do Veneno é a iictual i'ns de Rai-

À

nha. -

Em 20 de janeiro do mesmo anna

de 1568 tomou El Rr¡ D. Ssbastíão poe-

se do governo d'eiits Ruino e logo enviou

á Camaro de Avo-iro uma carta, partici-

pando aos Vereadores, que tal lisvis lt'i'

to, como noto de D. João III.

Ú

Po-lcs assentos da freguezín de S. Mi-

guel vê se, que no unno engninte já n rua'

ilo Loureiro (hoje travessa do mesmo no.

mv), «ra uma das principnss ao sul do

Este-im da Riu.

No mesmo nuno (1569) uma nova

peste cuusnu grandes asti'ugos n'enta villa .

De Aveirrnscs recorreram ti protecção

ds S. Sebastião u tambem não dvixaiain

da impetrar os favores du Monsrolia.

(Ci/titânio( ).

RANGEL DE QUADROS .
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DE JOSÉ AUGUSTO FERREIRA“. Av.;
FNCONTRARA o publico Neste imponente estabeleclmento,

J

 

IBW QO-RUA no CAES-22
o primeiro no genero n'esta. cidade, todos os moveis necessarios em madeira,r por preços baratlsslmos e sem competencia. Enoarrega-se o seu procrietar

esaivamente eserupuloso nos tr

coração de Qualquer casa. desde o mais humilde ate ao melho
ou modestsmente, salas de visitas, de jantar equartos, etc.,

H 54:11 industria Tambem vende todo e qualquer movel avulso par
o publico. No mesmo estabelecimento encontrará. tambem o pub
ção da referida industria as quaes são de oXpIendlda

 

ferro e louça, para a de-

io de mobilar, luxuosa

ahalhos ooncernen tes á.

â ;e por-_leao a impreza Riobi-as quaes serao rapidamenteoumpridae.

     

  
. :Mem:- vwwv: ~ ;mm
' ›“

r;__ a ___ _5:3 _ ' ” “'CCD'EEAÉ'” R- M. SP.
~ › sms LENGUAS '

.l. Hill. “SOUZA soou, - MALA REMlllGLEZA ~

  

italiano' e portugues

Em um no' volume equivalente a
(NO BRAZIL E NA EUROPA)

30 diccz'onarias completos

Inilispansawl no commarcío, às artes,

á industria o aos estudantes

Premiado na Exposição Universal de Pari:

  
Dcvidammzte legalisado em Portugal e distinguido

com um premio de Ham-u de I.a classe

 

e cinco medalhas de Ouro,
de 1900_

. - ' - o
na America do Norte, França e Brazil, P"390_P”""galr COIm'Hjí a I'I'M'P'mhn

apela perfeita manipulação e eficacia V"" br'mh' 55900 ,_
dos seus prodrwtos mediciuues: Eâh'engmmt Vol. brocii. 5451000,

ou fra. 25

' P' r C r a a - T ____ °jpmoml he @Lambara ap“ Pa a ;11503338050 da 0m Ai ON Em 13 do _jlllil0
A' venda nas rinci nas livrarias e na em , \ . _ _

(MAMA Raman“)
lBEGISTA'DO)

presa f?" ofíeidente S 1:3? ghíndeira,_ b. Vicente, Pornambuco, Bahia, Rio do Janeiro,
Curi¡ promrlu e radicalmente na tosses ou rouquidões;

Largo do Poço Novo.-LISBOA . A O ' “omw'd'u e B“°°°°'^.Y'°°°
Cum a laryngile; '

  

Guru perfc-¡Imm-ute a hronchito aguda ou chronic». SÍmpIi-n ou astlimaticn:
..um n tyaicu pulmonar, como u provmn umneroaos n 1 Ítlestndnn medicos o particulares; _A

l
=

Cura iuconlcalnvelrnoulc u aslhma. nmlcsli» dimcil do scr dciwlludn por oulroa mcioe:
Cura admiruvelmeme a coqueluche, e pelo aeu gosto agradavel, é appetccido pelaserenncaa.

Um elegante vohnne com perto de 200Franca, láOOO réis; 3 frascos¡ 25700 réis. Para n Mndsira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,'paginas e uma Capa a côres, íllustrada SANTOS, Mo nlevideu e Buenoo Ayres .

  

com um novo retrato da (motor.

 

I

A' Venda em inc-isa aa _livraá'ían «means Preço dai-.passagem de 3.' classe para o Brazil . . . . . . . . . . 36.8500

<
de torlnn na correnpon ente¡ » » » n » o Rio da Prata. . . . 2155000

(BEGISTADO)

d'aA Erlictoran

(
_ __

000 réis - “'_'"“'= " :"___

Combnlem o fasho, a azia. a gnslralgia. ae !museus e vonntos, o enJOO do mm' o mun "" >
. . ,

balito, a Hululcnuin o a dilatação du csioumgn. São de grande edicncia uma lnDleBllthO ute-

a

o j to e dê pelle, nu l'raquuzu dou nervos a do Bangue-uixu, 600 réis; 6 caixai, __

56 llrmcilios Espi-cillros em pílulas sacrliarinas
DE . _,y .

(REGISTADOS) ¡Nsrnvngln Pllllll AMA “AGUA“ = Em 29 "cunho
Estes medicamnnlos curam com rapidez e inoHensividudc:

Para a Madeira' S' Víceme'
Fe bro-a l'.||l geral;

Mole-aliam m-rvoeur, da pollo,

orgãos ur'mnrloa;

Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,SANTOS, Montevideo e Buenos-Ayres.das vias respiratoniua, do estomago, dos intestinOB, doa Modas, musica, banas artes, “na-

    

Q _ . _
T

o
Mulusrias due senhoras e da¡ creauças;

ranma e ao_tualldades'
=

Dôres ou¡ gcirul;

“___' '-hillumma ' . con col'e '
7 r .P _ i Q . _ . .

Imp“,euf'ãã :Mlgãe; 0 e'

F“ R:\ BL? I)I"lu _GOMÇKN Para a Marli-ira, S. Vusculn, Pernambuco, Bahia, Rio da Janeiro,

Fruqucznc sims consequencias.
LH“M'ÊO m“ “Mb MAGEMZMN" h ALTMA'N' SANTOS, Montevideo e BuennsAyroe.

Frasco. 500 réis; 6 fruaeoa. 25700 réis.
continua fornecendo aos bra. Profuaaurea- 'Conmltem o iler-~U NOVO M ¡CHICO-polo Visc. de Souza Soares, á venda nos de-

_
' MNMB dos remedios do nuctor.:n;cío;lmmhu(iii-wléjie encuderuado'400 réis. I U n S U N U S H

=
ãlcetlicamentos hnrnaopallhíaus garantidos, avulsos . ' F_

P u d b R_ d
e em caixas (lu divernou tamanhos '°

' .
ara I¡ r a eirn, Pornam oco, Bahía, IU o Janeiro,

.. .
IMPÍRESSOS SANTOS, Montevideu e Buenos-Ayres.

l Tubo com globulos 260 reta; duzia 2ñ600.

l b¡t l e sem
3 Fragen com tintura 3 ' nu 5.' 400 réis; duzia. 435000.

com_ O t esconto a ual Dito com trilurnçño 3.' 700 réis; duzia 75000.

 

despezas 'de porte Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil . . . . . . . . . . 333500

Vérle os Prague-correntes. o :Auxilio Hmm-opathico» ou O Medico de Casa e a :Nova
_-------

›) )› » » » n RIO da Praia

Guia IXUmL'OpMHIÍan pelo Visconde de Souza Som-oa.
F -. S 1. Inu.“ cam'n re .O de

I . . O

à Rules productos rende.“ cm AVEIRO na Pharmncia e drogaria de Francisco da Luz "nvld' e O "l d b p (r
_________'-

Filho; ?IMALBÊRGARlA-A-VEIJÍA (Alquerubim) no estabelecimento do Muuuel Marin u v s 1 RDS OFFICIAL“ENTE .A. BORDO HA CREADOS PORTUGUBZES

Amador. DEPOSITO GERAL em Portugal. Porto, rua de Santo Callmriuu 1503. '101)05 O LÂXPRUVAI)OS L

\Naa agencias do Porto e Linbon podem na srt anna eiros de 1 1 -l 'o

' 1
. i , . p g, . t. ass

AVISO IMPORTANTE "A
escolher os boliclu-u á inata das plantas dos paquetes, mim pa ra isso re-0 Estabelecimento tem

a gm milmnenl c, p

_
oomrnendanum toda u antecipação.

um medica encarrrgaclo (Ie responder¡ Em“: TODOS OS“PRESSOS COMPORMEO.
' a c' E 1903

a qualquer consulta por escriplo sobre o tralamenlo e DE“:LTO DL '2 MARÇO D

Bem como nota. detalhada dos preços de A GENTE s

applicação d'csles remedios.

 

        

  

JUDO 0 MATERIAL ESCOLAR . No PORTO l EM LISBOA.: k '
a rw"" 0 WW"” á 'r A 1 T à: o o . !JAMES RAWES &. 00.3°, 'r' 40 Livraria Editora de 31. GORIIES . _ ¡

fw CRIADO, lõ-LlSBOA . 19~ RM (IU Irlfanle D. Henrique. i Rua cl'El-Rei, 3¡-1.°

 

POW.“ PRANCHA DO 'GRAMGEHUNE

~~ ' 'À @à MACHINAS

As mais perfeitos machinas fal- ?l mais moher-

Juntos até hoje conhocidas. mta e ele_ É.; '

DE @0ng

    

G 'ando o completo sortído de ¡lis-

cos om todos os generais, '

Importação semanal de todos as ' ' E E [IS A B H

mais recontos novidades. ' Concessionario em Portugal.

ARTHUR BARBEDO_R. do Mousinho da Silveira, 310-1.° andar. ”EMM“uma“"A “Mamma“: w
(PROXIMO A ESTAÇÃODE s. 3337120) PORTÓ.
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