
 

».Nujm'ere 85 _

o

  

  

50!) rs.

FORA D'M'Emftaonnq (50.95) !1125 rs.; semestregã

no”) 370 rs. ' ›

 

AVEIRO ~- w
MWAM.

" '*"lT'7.'*:JJ*"lE"-

*ntsotsuw

Piancó"DAS assxonatruiz

EM AVEIRO: atan (290 na“) 1.1000 rs.; Semestre (25 na”)

BItAZIL,(moeda tem) e Atuar oriental, ando. ..

l

l

l
.:l

 

l

O miseravel que covarde c

t 'aiçoeiramente assassinou pelas

costas o denodado tenente chri-

an, já. -não existe.

Trez punlialadas livraram o

humanidade d'uui 'monstro e a

Hespanha dhun tilhoindigno que¡ i

por dinheiro promettido por um '

coronel cuja farda está. mancha-

da para sempre, matou um heroi-

co militar que o mundo hoje acl-

mirae respeita pelo seu patriotis-

mo.

A 'usti a do )ovo não se fiz . . . .
J ç l ' Christo line aconselharia.

esperar e assim devia ser para

que de futuro o receio do castigo 9

evite infatnias que os premios

concedidos por um governo igno-

bil podiam produzir.

pena da' o, ha. cases porém

em que não só é justa como ne-

cessaria.

O partido republicano, to.

mando lição com 0 facto pratica-

do em Hespanha, nunca deverá.

esquecer os nomes dos homens

que o tem perseguido e hão-de

perseguir.

E' indispensavcl que os (le-

generados portuguezes, que, pa-

ra. servir a. realeza, injustamente

perseguem quem se sacrifica pe-

lo bem da patria, se convençam

que na hora do ajuste de contas

não devem esperar-benevoleucia

d“aquelles para quem foram car-

rascos.

A's perseguiçõesdevemos res-

ponder com as perseguições, á pri-

zão com a prizão, isto é, deve-

Juliutim

JOSÉ ESTEVÃO

_:_:~_

   

Uni notavol pensador e conceiluoso cs-

erlptor trance: disse, entre muitas propo-

sições devidzu ao seu elevado criterio. que

a eloquencia era a defesa da verdade.

llospresando com sobejas razões os re-

grades preceitos da eratoria, este axioma

to¡ talvez o precursor do realismo na arte

que vive e progredirá a despeito da exa-

pt-ldda dedicaçao dos seus novois cultores.

l-Z de facto; se apenas convencendo. per-

son-lindo e deleitando. o orador. profano

nn .sagrado, tribnno pepular, senador do im-

'pnrio ou vigario ds (Itu-isto, pode lcl' juz

:un tilulo de cinquenta, desprezo elle em-

bora ou conselhos da rhotorlca que estudou

com zelo, que triumphará, decerto, se de-

fender com amor e rmvicçào tudo que fôr

jttsto. tudo que for verdadeiro.

A mais elevada tribuna sulla. se qui-

m' c puder, o mais erudito e fecundo ora-

dor. lance nos hombres do :eu volto esculp-

tnral as pregas mapestosas do manto d'um

consul romano; so te. com o gesto calcular

do pela plastica d'um Telma, a sua voz po-

tente o harmoniosa; ostenta sem rebuço a

notavel impetunsidade de Bossuet. a inven-

. Domingo -9 ;dessemer de 1883
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!nos ter para com os nossos ini-

migos o procedimento que elles

tiverem para comnoseo.

' Quando algum membro da

oligarchia portugucza,sem moti-

vo justificado pelo codigo penal,

escrccr mesquínhas vinganças,

nos que, ao abrigo da lei e sem a

transgredir,fazem propaganda de

'M500

ramentc progressistas,iusarem-se ,
l

outlet-it

o seu nome no livro negro, para

em occas1ão opportuna se recom-

i pensar os seus valiosos servi-

› ços. V

E' passada a epoclia do sen-

timentalismo e o partido republi-

cano deve ser sobretudo pratico.

Abraçar na prosperidade quem

e nos perseguir¡ na desgraça é

principio que nem 0 proprio

Os partidos monarchicos, ten-

do a certeza. de que o partido re-

publicano não esquecerá, a ma-

 

l
neira como por elles foi tractado, I

* lia-(le ser mais cautelloso c me-Tenxos :sempre combatido a'-
nos injusto. _

Entretanto não se julgue que

queremos a impunidade para. os

republicanos.

Quando algum for criminoso

applique-se-lhe a lei, mas unica-

mente a. lei sem se indagar da

sua procedencia politica.

O juiz que atropella e pro-

terga a lei para agradar :í realcza

perseguindo acintosnmente os

 

chicas, seja severamente punido.

Os jornalistas que iusultam,

calumniam e pedem castigo para.

os republicanos e isto porque um

governo devassso lhes paga os

insultos e as calumnias, sejam se-

'Veramente punidos.

Os ministros que abusam da

à

 

I governo pessoal-e cm religião-o Sylla-

, bus-e recebera sendo o (luspl'esn pelo mo-

. nos a indifl'erença do auditoria'.

j Longe, bem longe de nos :t intenção de

i obrigar o orador a sú considerar bom. jus-

“, to e verdadeiro o que não contrariar as

leis. os testamos, usos e as crenças da sua

tipooha; bem ao contrario, que elle, o one

dor eloquente sobrauceiro, de fronte ergui-

da, e com o olhar lixo no horisonle do fu-

turo, annunci'e a multidão que o corra, que'

ao longe :tvusta a luz d'nma grande verda-

de, e_que esta, como a estreita que brilha

no _Íll'illtllIlCtllO acompanha, gwando-o. o

caminhanle o só iara quando este se recll~

na extenuado a eira da grande estrada.

Que elle. o orador eloqueute. dando a' sua

voz o magico poder que exercem na frente

d'um corpo do exercito as vibrações dos

clarins_o o rnfar dos tambores. unimc es

_sa legiao compacta, chamada hummmla..c,'

a que marche, serena e tirou!, a conquistar

em nome _dos que tem fome e sede de jus-

tiça, a civnlisaçào e o progresso. Que elle, 0

orador eloquente. tenha 0 conhecimento

rol'undo das grandes selenclas, a palavra

aeil e a expOsição clara; que seja mais do

que um orador, um apOstolo, mais do que

um apostolo, um oracnlol l

Tal foi, para honra prepria e da sua

r uertda patria, o grande democrata Jose

stevao Coelho de Magalhães.

 

.lose Estevão! Paramos aqui. Selo cam-

ponio singelo. honrado, crente o bomjámais

mel dialectica de Pascal e a amena natura- l deixou de se descobrir rever-ente. ao passar
lidade de Fenelon'. mas, defendendo a sua

theze amplismma proclama em politica-0

j pelo portico cerrado da ermida da sua aldêa;

i não seremos nos, lllllDS do povo apoztoles

que não teem crime, mas por não -

partilham“, das crenças mónar_ ria do grande patrinta e grande libe-

l 

 

        

sua
-~--c›<?>ã©o w_

edu, “árido-turno beeem ocuparam abundante

lei, para mandar prender e. casti-

gar quem Se não conforma com

unsprincipios anaçlnonicos e re-

trogados á sombra. dos quacs ele

les vão explorando a nação por-

tugueza, sejam severamente pu-

nidos.

Quando o que demonios ex~

posto fôr principio adoptado pelo

i principios seientincos c verdadei- ' partido republicano, os fanfar-

rões que actualmente gritam _con-

tra a democracia c pedem para

os republicanos a _lei das rolhas

e os careeres, hão-dc ser mais

prudentes, com receio do, que

 

.são sempre gratissimas :i alma dos

esses carceres amanha .se abram

para. ellos.

Em conclusão:

Devemos ser benevolos para.

quem for benevolo oomnosco,

intransigente para quem fôr in-

transigente_ severos e até vinga-

âivos para quem assim proce-

er.

@qôl'tàefuw &Ed vtec.

 

JOSÉ Esprit

 

'il/'iminente v

l

No corpo do j

É Na secção dos

'3 .

à .Numero avulso

grande numero de' pessoas que enchi- l

am as salas do Club.

at:

as a:

«Foi uma deliciosa festa a realisa~

da no club .lose Estevão, aos Gardaes

de Jesus, 27, no passado detningo, 2 i

i, do oriente. Uma verdadeira e impo- i

1 nente homenagem á memoria do gran- l

de patriota Jose Estevão, podemos cha-

mar àquclles enthusiasmos sacratissi--

mos de todos os que faltaram e aos 3

espontaneos e ¡mmonsos applausos de

todos os que tiveram a fortuna de ou-

vir a palavra inspirada dos oradores

republicanos, nossos consocios e ami-

gos.

A sala estava elegantissimamcnte

adornn'da. Pelas paredes viam-se os

 

retratos dos henemeritos de 4820, uma .

photographia da sala do parlamento

l'rancez, e outros distinctivos c emble-

mas democratices. Urna orchesta to-

cou nos intervallos a Manel/wwe ou-

tros trechos de musica. Co'ncorrencia

extraordinarial Em todas as physionoa

mins se divisa um sincero e ardente

cnthusiasmo. Muitas senhoras abri-

lhantam esta festa com a sua presen- ,

ça. Pelas salas vêem-se os represen-

tantes dos centros e da imprensa re-

publicana de Lisboa.

Abre a sessão o presidente, nosso

college

O sr. Magalhães Lima.

Trata-se, diz elle, de installar um

E' Com o maximo prazer que e novo centro republicano e de prestar

transcrevemos parte d'urn artigo do

Secuto, em que se descreve a festa

admiravel com que se inaugurou no

; domingo passado em Lisboa o Club Jo-

sé Estevão.

As homenagens prestadas á memo-

ral que engrandeceu a nossa terra

aveirenscs.

Os republicanos d'Aveiro agrade-

cem aos republicanos de Lisboa a be-

nevolencia com que os trataram Wes-

sa sublime commemoração. i

O folhetim, que em outro lugar

publicamos, é extrahido do folheto so-

bre .lose Estevão distribuido entre o
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da liberdade. idólatras da rasão. ao que.

roçaimOsras rostos pela rampa de grande

tribuna. presigamos indill'ercntes, mudos'. _

esquerdas. ingratos, como se a sepultura 4

l

A d'nm' homem nrio podes-a) ser muitas veios

o berço d'uma grande ldda, Faremos pois.

obreiros do progresso. o crnquanto sc não

completa a sublime trairforniaee'to que ha

de fazer sair d'estc casuio do marmore a

rrysalnla de luz; em qnan o os thronos se

sobrepõem aos peros; em quanto a espin-

garda ,lida e não ronca, c a cnmda repou-

sa desfallucida sobre a le ra ainda mentiu;

em quan'o no,u paizes niorlolos vivem ein

amplexo fraternan pelour nho e :t est-ola;

riu (manto, tinalmcuc. \'ivi.~'<1nm rollexo

da idade uni-dia, brilhar-*in :i luz do sol es

poliilos capacetes dos pr nrípcs guerreiros:

recordomo-nes de les(- l“):tcvão e dos ser-

viços que elle prestou a liberdade.

Não queremos fazera hiographia de Jeso

Estevão. lteceiamos ao cncaral-n. curou-

trarmos o seu olhar vivo. tirrne e penetran-

te que nos enleie e :trohardeg tentamos Sítll-

plestneutv' sururehendul-o, de perfil. na tri-

buna parlamentar, na imprensa periodica.

nas lurtas da liberdade; isto é. como jorna-

list. . como orador e como revoluciOnario.

.lose Estevão nasceu:

Revolucionario, alistando se no regi-

mento aradpmico de coimbra. em 1828;

Orador. fazendo a sua profissão de rc

politica no Congresso ein l82l7;

Jornalista, fundando o jornal Revolução

de Setembro em law. Esta sublime trinda-

de desapparecou n'um só dia-!t de novem-

'bro do: li'wl'nã,

homenagem á memoria de um tilhoil-

lustre de Portugal. Novo, como é, 0

centro escolar Jose Estevão vem pedir

aos outros centros o seu conselho c a

sua lição. Espera bem merccr'r do seu

partido, trabafhnn lo para n itiip"lnt:t-

ção da republica n'este paiz. com Cu-

ragem e perseverança. Servem de se-

cretarios os nossos dedicados amigos

Diamantino Pontes e José Pereira.

Fadas que foram as palavras do

sr. presidente, Correusse o ven :i um

primoroso retrato de José Estevão, 0

grande tribuno. A orchestra toca a

Marselheza. Vivas e acclamnçõcs ca-

lorosas estrngem os ares. A assem-

bléa commcvida põe-se de pe.

Perdoem-nos os sabias biografith esta

inumação chronologira. .lose Estevão foi

sempre, como disse uin dos nossos mais

inspirados pootas- -

0 abrigo da rirhulee o mio contra o

crime.

-e, quando as hastes franeeza: inva-

diram' este eant-nho do oroidentemlle não

foi visto nem entre os guerrilheiros popu-

Iares, nem entre as tieroicas tropas do Bus-

saco; o, quando. ao presscntiro inimigo

um rei mentecapto ahandonava o seu pero,

segurando porém a wrôa real. a voz. a in-
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Cabe n palavra ao illnstre deputa-

do, nosso honrado meigo.

Sr. Jose Elias. Garota

i ..i . _4 j

que_ produzm uma admiravel e brilham

tissmia lição de historia. A sua elo-

quenoa raro poderá ser excedida;

2 quando muito egualada. Faltou sobre

a vida e as virtudes cívicas de Jose

1 Estevão.

Augusto de Figueiredo

o nosso valente college do Noventa e

Tres inllamma depois a assembl'éa com

a sua palavra magica e lluentissimu.

Um delírio coroa as suas boas pala-

, vras franca e sinceramente republi-

canas.

 

Gomes da Silva

um delicioso escriptor e um adoravel

orador, sereno e calmo, como as sua

as convicções, arreigadamentc repu-

blicanos, toma em seguida a palavra

l e honra-nos com uma saudavel con-

versação historico, acerca dos factos

politicos em que Jose Estevão se viu

t euvclvido~ e que fez com superior

criterio. l

 

Augusto Carlos Ferreira

o 'nosso ati'ectuoso amigo, boa alma,

lhano no trato, intelligente e activo, o

presidente da ceinmissão executiva, a

quem o club tanto deve, leu um hein

elaborado relatorio, que a todos dei-

xou agradaveis impressões e que faz

prever uma grande prosperidade ao

Club Jose' Estevão.

Fallaram em seguida e com mui-

tissima proliciencia e no meio dos ais

rnidosos applausos os nossos de tea-

dos centrados Custodio Martins Perei-

ra, que .lisse palavras de muit'o bom

senso, Paulo da Fonseca, em nome do_

Club Gomes Freire, Jaciathonosiers,

' o nosso college da Galeriá Republica-

na e que já mirnoseou estejernal com

algumas producções suas, o qual teve

a amnhiliilztde, lilha da sua boa ami-

sado, de dirigir-nos palavras de lou-

vor muito immerccidas, Cesar da Sil-

va, um dedicado professor, e João Au-

3gusto Torres, o nosso zeloso editor,

*_I_
, ___________~...__

i !nella rainha, havendo .lose Estevão Coelho

' de Magalliaus, negando tenente de artilhcria.

sido agraciado. pordcrrcto dc lt¡ de agos-

I to dn- lllIl oitocentos trinta e tres, rom o

grau d.- ravalleiro da antiga e Inulto nolne _

I ordem da Torre e Espada, do valor, lealda-

de e nn'rilo cm consequencia do seu nota-

vel valor no commando da divisão de arti-

¡ lheria de t'tunpanha. por onrasiãn da acoão

que teve logar ¡io-dia vinte cinco de julho

do mesmo :nino na cidade do Porto, quan-

do entrou na Mem dos mortas, onde se lia-

teu ate. com a espada. (plan-io a Fleva esto-

dignada voz dc José Estevão, não olamou- 4 V POI' "mm“'m'r' em DO““ 'lo 'nimignvqm

vingança, justiça-l

E' que 1809 lixaia apenas o nascimen-

Io d'utna creatiça e a patria o a liberdade

careeiam d'un) gigante que as ampnrasse.

 

0 revolucionarlo to¡ um dos soldados

que mais se deslinguiram n'aquclla hei-otra

o @monta campanha travada entre os dous

direitos dIVinos-o do rei, porque assim

lhlo chamam-e o do povo, por que as-

állll G.

Som'en, Int-tou e vem-eu com o. coragem

inabalavol que o..racterisa os heroes.

'fodas as expressões de ,louvor que or-

nam os nerrologios d'essas relíquias do

nosso esereito. que tanto pelejarnm na con-

qmsla dos Açores e na deleta do Perto,

podem. com Justiça, ser csrrlpias a propoa

sito de José Estelã l.

Provam~no de sobejo os dot-¡mientos que

julwnos conveniente transcrever ea excel-

lente hiographia d'este illustre var.“io, escri-

pta pelo sr. .l. A. de Fruta'. Uliv eira

«O lluilne de Bmganqa, 'regente rm no- ,i

l elle .judeu a expulsar d'clla; o constando-

lho ag rn que ja o mesmo indivuluu, por

sua conlltlcllblln dote-.za da dorm do Pilar

ein o diaquaiorze de outubro de mil oito-

centos trinta r dois, sendo cabo da Cntllplt-

nhia do artilheiros academiros, fôrit nomea-

do cavalleiro da mesmo ordem, vlnrlo por

este. modoa tornar se incxiqnivel semllhan-

te morre; não sendo port'uu de justiça que

a intenção com que foi conferido aquelle

honrosa distinctivo deixe de prodmir os

seus tao bem merecido.: aliados: lla°por

hein em nome ru rainha. conceder ao re-

to¡ ido .lose Estcvín Coelho de Magalhães o

grau de omcial da sobredita minto antiga e

nobre ordem da Torre e Espada, do valor,

lealdade e merito. de que se passaram os

desparllos necessarios E ha entre Sim por

heincrnn'ednr-lhe faculdade para usar da

respectiva insignia. E para sua salva_ e

guarda se the. pasmu a presente portaria.

Pauli-io das Nocasodades ein l? de levoreiro

de teu. Joaquin¡ Antonio (t'glguimu
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da Silveira.

:il

à( ;k

Na mesa foram recebidos telegram-

mas do congratulação pela fundação do

novo club dos nossos illustres confra-

des iosc Jacintho Nunes, de Pedrogam

Grande e de Ernesto Loureiro, de Tho-

titan»

Das cartas recebidas na mesa trans-

crevemos a seguinte, pela maneira

porque se exprime Sobre .lose Este-r

vão. .

Dignissimos Membros do Club Esco-

lar Jose Estevão. a

Sinto muito não poder assistir ho-

je ai festa inaugural do vosso ciub.

Para este adoptastes como titulo o

grande e iilustrc nome do homem, que

nem pelo esplendor dos talentos, nem

pela eminencia das virtudes cívicas sof-

um activo membro do Club Moust'nho

  

Por proposta do nosso amigo_ sr.

Augusto Carlos Ferreira_ fo¡ env1ado

um telegramma ao grande poeta da hu-

manidade Victor-Hugo.

#tt

It !Qt

O nosso collega sr. Magalhães Li-

'ma, encerrando a sessão, disse que o

melhor agradecimento que poderia _ca-

ber a todos os que tinham ass¡stido

áqnella admiravel festa era o terem a

certeza de que estavam ali conmosco

em espirito os nossos valentes amigos

-de Aveiro, na sua maioria ogerarios,

dedicados, arrojados e acorrimos de-

fensores da ideia republicana em Por-

tugal. Em nome do Poco de Aveiro e

do centro republicanod°aquella cidade

congratulou-se com todos os membros

do club pelo bom expo dos seus es-

forços, e, invocando o nome de Jose

Estevão saudou a soberania do povo

e o partido republicano por tnguez. Pe-

 

  

  

  

  

cnltativo. .

um novo cirurgião, visto que o sr.

João Maria Regatta, pela sua avançada

edade, jd não podia desempenhar as

funcções do seu cargo.

Esta proposta, porem, nã) foi

aceite, attendendo as considerações

feitaspelo provedor, que disse não ser

justo demittir um cirurgião, pelo facto

de estar velho, e que era necessario

ter em consideração os serviços pres-

tados por o sr. João Maria Regatta,

que era facultativo da casa ha mais de

quarenta annos, e que muitas vezes

os seus serviços ft)1'.'-lllt prestados por

uma insignificante renmneração.

dar a illegalidade que acaba de com-

mctter com a nomeação do novo fa-

Nãnna das primeiras sessões da

' actual inesa,foi apresentada uma pro-

posta por o sr. Alfredo Rangel, que

tinha por tim demittir o sr. João Ma-

ria Regatta para ser substituido por

i rio atropellou as sensalas considerações

de dois dos seus collegas e descambou

para o desperdício, so com o tim de

servir amigos e não de beneficiar o

hospital. '

Nos vimos apenas dizer a verdade

e não nos move nenhum sentimento'

de odio contra a maioria.

O que lamentamos, é que tão cedo

entrassem na senda dos desperdícios,

fazendo má administração, quando tem

a seu lado homens trabalhadores e

bons administradores, que muito que-

rem fazer, mas que nada podem, por-

que a maioria os obriga a obdecer com

a sua razão nnmorica.

Creiam, que se _assim continuam,

não podem gosar do credito de econo-

micos, mas sim de esbanjadores.

A boa administração não consiste,

na economia de estragar a farinha e

aproveitar o farello.

 

encontra ainda um cacho em termos de

se comer. As chuvas da semana passa-

da foramdiminnms; pouco ou nenhum

beneficio fizeram as uvas. Precisava-

mos de mais atgnmas chuvas e de

calor em seguida. Era possivel assim

que, em qualidade, o vinho compen-

sasse o proprietario do que the falta

este anno em quantidade. Como as

coisas se acham presentemente, nim--

guem conta que as vindimas na Bair-

'ada comecem antes do dia 25 do cor-

rente.

 

› CARTAS
_3:_

Lisboa 7 de setembro

   Em sessão de b' ~ do passado, foi

novamente apresentada uma proposta

para reformar o cirurgião João Maria

 

din que n'este sentido se telegraphas-

se ao Povo de Aveiro e ao centro re-

publicano, communicando-lhes o suc-

cedido. .

Teve lugar no donnngo passado a

festa d'enauguração do novo club re-

publicano, intitulado Jose Estevão, com

sede na travessa das Mercês. Foi uma   

fre contraste de'. nenhum ontro,-o no-

me de Jose Estevão: '

Felicito-vos por iSSO, e tanto mais   MBR-'r

vos agradeço o vosso convite, tendo a

honra de me assignar.

Lisboa, 2 de setembro de 1883.

Vosso correligionario affectuoso

e muito rospeitador

Antonio (l, Oliveira Marreca

:y

IB :k

O nosso presado collega sr. Go-

mes da Silva teve a bondade de enviar

para a mesa uma grande porção de

biographias de José Estevão, escriptas

pela sua preciosa penna, para serem

distribuidas pelas pessoas que se en-

contrassem presentes na occasião.

_ O sr. Antonio de Almeida Cabral,

um nosso dedicadissímo correligiona-

rio, tambem offereoeu uma cerca, que

ticou collocada no devido logar.

O retrato de Jose Estevão, em

busto, a crayon, foi otierecido pelo

activissimo membro da commissão exe-

cutiva Martins Bessa, bem como on-

tras pequenas photograpbias do cho-

rado patriota.

Tambem outro digno membro da

commissão o sr. Jose Francisco Livre

foz varias offertas.

A todos protesta o Club José Este-

vão o seu profundo reconhecimento.
a: 4
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E assim foi eniacrrada a sessão no

meio de vivas e acctamaçoes prolon-

gadas e rmdosas»

Os telegrammas que o Para dê

Aveiro e o Centro Eleitoral Republica-

nojhveirense receberam foram os se-

gumtes:

Lisboa, .t, t.

A' Redacção do Povo de Aveiro.

Aveiro.

O Club escolar .lose Estevao Coe-

lho de Magalhães agradece as provas

d'affcição que recebeu d'essa sympa-

thica cidade e dos nossos valentes cor-

religionarios e envia-.lhe daqui o mais

sincero aperto de mão a tão illustres

apostolos da razão e da justiça. Viva

a Democracia portugueza i l t Vivam

os habitantes d'Aveirot t t

_ O Secretario.

Diamantino Augusto Ribeiro Pon tes.

Lisboa, It. t.

Ao Centro Republicano.

Aveiro.

0 Club escutar Jose Estevao Coe-

lho de Magalhães agradece as provas

d'afi'eição que recebeu diessa sympa-

Aos esforços e persevarança da thica cidade e dos nossos valentes cor-

commissão executiva do Club se deve

o extraordinario resultado (Paquella

festa. Poucas se teem feito mais bri-

lhantes e mais enthusiasticas; a pou-

cas temos assistido, que melhores e

mais saudosas recordações nos deixas-

sem.

Ah¡ ficam os nomes dos membros

da commissão executiva a quem de-

vemos tantas o tamanhas provas de

verdadeiro e sincero reconhecimento.

São elles os srs. Augusto Carlos Fer-

retra. .lose Francisco Livre, Antonio

Martins da Silva Bessa, Diamantino

Augusto Ribeiro Pontes, Francisco An-

tonio dos Santos, Albino Augusto Lei-

te e Raphael Campos.

*de

O destacamento dos voluntarios academi-

cos desenvolveu n'este gloriosa acção, como

é proprio do seu extremado valor, a maio;-

bravura, intelligencia, colagem e sangue frio.

tanto no serviço de artilharia como' no que

voluntariamente fizeram de fuzilaria, de uma

maneira tal que or mais que pretenda extre-

mar um só, na efeza do dia txt, não me é

possivol fazei-o; e, se o tizessehiicaria eterna-

mente opprimido por um continuo remorso

de injustiçaa respeito d'aquetles que mencio-

nassc; e or isso os rccommendo a v. ex?,

pedindo- he ao mesmo tempo que se sirva lo-

var à presença de S. M. I, os relevantes _ser-

viços prestadas por estes tao bravos e distinc-

tos jovens defensores, assm como merece es

meus elogios o seu commandante, o capitão

de artilharia Severiano Sizonando de Bitten-

.court, que na qualidade de commandante d'a-

quella arma desem enbou as minhas _ordens

com bravura, intcll gencia e sangue frio. E'

coa/dado do meu dever declarar a v. ex.' que

no dia !3 os dois voluntarios academicos Jose

Estevão Coelho de Magalhães e .lose Silvestte

Ribeiro, bem como o alfores Alexandre do

._ Carvalhal Silveira Pereira, encarregados dos

trabalhos de fortificaçãn,ilirigfrarn como taes

o estabelecimento da brecha debaixo de um

vivlssimo foge'dc aítilboria; e no dia M tive-

ramum comportamento igual ao dos seus c¡-

'tratadas

0 governo constitucional, apesar do seu

fingidoéclcctismo, provou, logo na sua in-

fancia, que disfarça mais facilmente o syste-

ma absoluto do que progride na conquista das

liberdades publicas; e a coroa, cuja _irrespon-

sabilniade é semprecontestavel. animou ntu

 

  

   

   

     

jecto da Constituição em 1837.

religionarios e envia-lhe diaqui o mais

sincero aperto de mão a tão illustres

apostolos da razão e da justica. Viva

a Democracia portugueza t! l Vivemos

habitantes d'Aveiro ! t t

' 0 Secretario.

Diamantino Augusto Ribeiro Pontes.

--_--o_-__

A DlBEGÇÂtt [ltl litiSi'lTitL

7

Vamos fazer um rapido, mas cons-

cencioso, resumo das economias da

maioria da actual mesa da Santa Gaza

da Misericordia, aonde já imperao pa-

tronato, que outro nome não se pode

 

.lose Estevão. se não teve as honras de

pac da patria. que o povo romano votou ao

grande Cicero, conquistou n'cssa épocba em

guerra aberta contra o cabralismo infrene, o

logar, que elle conservou até morrer, de de-

fensor strenoo da democracia portugueza.

As salas dos Camillos, os muros d'Almeida,

o Alto do Vizo e a terra do exílio, abouan¡

decerto a justiça com que o grande oradorfoi

julgado pelos seus contemporancos.

José Eslevão,_orador parlamentar, fez a

sua profissão de fe politica, discutindo o pro-

Acceitando o constitucionalismo como um

systema de govrrno, simplesmente tl'ltnxilüt'io,

reduqu o soberbo, o omnipoteul» poder mo-

nnrcbico a um principio ittiwccute mz orga

nisaçâo social.

A' bora em que o partido liberal (permit-

tam-nos a expressão que é triste mas verda-

deira), coberto de gloria fratrtcida, ilmpava o

pó e o sangue das batalhas, e caía morto de

cançasso sobre a dura tarimba do governo

constitucional, não devia o portugucz since-

rameute amante da sua patria antn-ar-Ihe as

azas veucchras obrigando-o a um vou exces

sivamente altaneiro.

Jose Estevão, sinceramente liberal e sin-

-ccramcnte perluguez, deixei¡ em paz os irri-

sorios privilegios da corda e disputou. pren-

dendo-a as_ galase :t incrgia da sua palavra,

a desejada independencia do poder legislativo'.

Á Ninguem, como alle; criticou mais severa

ajustamento a hj'pocrita constituição que aítl-

   

   

   

  

  

  

ltegalla e para nomear um imvo ci-

rurgião, resolvendo a mesa, depois de

breve discussão, addiar a approvação

da referida proposta, para. quando (t

mesa ju' !touccssc “Cd/_fil rccv'eim, com

que podesse fazer face ao angmento da

despeza.

Porem, em sessão de 30 do mez

d“agosto proximo passado, apparece

identiza proposta, apresentada por o

sr. Carlos. da Silva Mello Guimarães,

e [citando sabcnws por'quem, em que

inivalnonte insistia por a reforma do

cirurgião e por a admissão d'um novo.

Esta pt'opOsta, apczar de estar preju-

dicada por a deliberação da mesa. re-

unida em sessão de tiagosto, eapezar

dos esforços feitos por os mesarios,

Antonio de Moraes e Fernando Chris-

to, para que não fosse approvada,

fazendo ver a mesa a nenhuma

necessidade que havia em augmen-

tar a despeza, com o ordenado de

805000 rs, que propunh im para o novo

cirurgião, porque o sr. Luiz Regatta

estava prompto a fazer o serviço que

pertencia a seu pai, a mesa a nada at-

tendeu, e despresando as justas consi-

derações feitas pelos mesarios Christo

e Moraes, approvou, sem razões jus-

titicativas, a admissão d'um novo ci-

rurgião', MWM o sr. João Maria

Itegalla, mostrando com estas illega-

lidades, que não tem em vista Os me-

lhoramentos do hospital, mas sim tra-

tar de accomodar amigos.

Temos, portanto, o hospital sobre-

carregado com. um angmento de mais

805000 reis, para ordenados dos cirur-

giões, sem que a maioria da meza to-

masse primeiro em consideração o ar-

ranjo interno do hospital.

Pois não seria mais necessario,0m-

pregar o producto das economias, que

a meza actual tem feito, na. compra

de cobertores, lençoes, enxergões e

mais artigos de roupa de que tanto ca-

rece o hospital? Não se tornava,.mais

urgente fazer acquisicão dos artigos

de mohilía,utonsilios de cosinha,e mais

artigos, que tão precisos são, como os

srs. mesarios reconhecem?

Mas a maioria entendeu o contra-

 

-Vrjo pelo projecto da constituição, que

não pode completar-se a lei. sem a cooperação

do throno; mas vejo que póde completar-sc

a sua execução sem a concorrencia do poder

legislativo; vejo que o throno pode demittir

os legisladores populares, pode *estorvar quo

a lei se faça, e que eita tem um coilegio de

legisladores seus; mas não vejo ue o poder

legislativo possa domittir os (alegados do

executivo, ue possa eslorvar a execução, e

que tenha atigum collegio oe executoures pro-

prios.

Com mais clareza: vejo que o throno tem

o voto absoluto, o direito de dissolver o de

nomear os senadores. Finalmente vejo n'esta

organisação de projecto não uma divisão

igual de poderes, mas uma sujeição completa

do leg slativo ao executivo; vejo aquelle esta-

a cado momento ser at'tC'ttiftS e destruntas; e

o throno convertido cm padrasto politico,quc

não pode legalmente ser at .cado.

«Notemos agora as expressões artdiciosas

com que se costumam encobrir ou disfarçar

a asperesa e exorbitancia dos direitos que se

concedeu¡ à corda, e os p Jderes e forças fictí-

cias, que se inculcnm como proprias para

neutralisar a' sua acção. Ao neto absoluto da-

se modernamcntc o nome umis suave de sanc-

ção li-L'rc; mas é preciso tNlIfHSSíli' que a sua-

vidade da phrase não dimiuue em nada a for-

ça ia ¡dê-a. A vontade oo tbrouo sempre des-

troe a vontade do corpo legislativo; e a lei

que a sabedoria de um congresso tinha julga-

do util ao paiz, morre :is vezes por um ca-

pricho_ Ser livre em sanccionar, e ser abso-

luto em prohihin.

belerido de formaquo as suas decisões podem,

 

Está concluída a inspecção aos vi-

nhedos do Concelho d'Anadia, não se

tendo encontrado n'elles nenhum foco

phylloxcrico. Procede-se agora a ins-

pecção no concelho do Oliveira do

Bairro.

' Na quinta d*0rta, freguezm de Ta-

mengos, onde existem os focos mais

importantes da invasão pbylloxerica

da Bairrada, comecou já o tratamento'

pelo sulfureto de carbono, e e de crer

que os proprietarios das outras vinhas

phylloxeradas se resolvam a fazer a

applicação do sult'ureto, indo assim de

harmonia com os seus proprios inte-

resses e poupando a propagação do

mal nas vinhas dos visiuhos; mas, se

elles se se mostrarem remittentes,não

haverá remedio senão os outros pro-

prietarios tomarem a seu cuidado a

inadiavel delbsa dos seus vinhedos

ameaçados.

Parece incrivel que na Bairrada

ainda haja um ou outro viticultor que se

escnse a tratar por sua conta os seus

vinhedos ati'ectados: não se lembram

da triste situação em que se acha o

Douro e nem sequer sabem que os

,poucos proprietarn.›s que ati trataram'

cuidadosamente pelo sulfureto as suas

vinhas phylloxoraclas,são os unicos que

não teem sotl'rido diminuição nas suas

colheitas!

E' urgente, o. urgentissimo que se

convoquem os proprietarios da Bairra-

da para uma grande reunião, adm de

ir por deante o plano ,da &SSI,ICÍZIÇÍO,

como base primordial de trabalhos or-

ganisados commumente em beneficio

dos vinhedos d'esta localidalr. Que a

a commissão districtal não se deixcii-

car queda e silenciosa. E' mister que

os trabalhos a que nos referimos no

numero passado d'este jornal, tenham

seguimento e sejam eiiicases.

A colheita vinícola d7este anno sera

pequena e parece tardia. As' uvas es-

tão longe do seu periodo de matura-

ção. '

Percorrem-se as vinhas e pão se

W

Iongiquo do nosso carpir eonstanle,o compre-

hcndamos .i luz serena da philosophia da his-

toria, que elevar o povo ao throno da justiça

eqmvale aprecipitar o rci do tlirono da iniqni-

dade.

Jose Estevão foi o mais energico e ticl

advogado dos dirciros popularesl Em nome do

povo, pagou a um principe a outborga da

carta constitucional outhm-uamlo-Ihe uma co-

rda e a estima dos seus Mtbdifb8;eln nome do

povo, e com as armas na mao, lembrou á co-

roa que quem derrubam o throno e o altar,

isto e, os senhores de seis seculos, era um

colosm respeitavel que tanto podia acariciar

uma creança imbclle. como esmagal-a entre

os seus dedos de ferro; em nome do ovo,

inaugurou os comícios populares que ao á

incta eleitoral a força ea disciplina necessa-

sarias; em nome do povo, soltou um grito de

indignação contra a França imperial, que só

por elle soube que a Charles et George tinha

sido arrancada das mãos debeis de uma nação

pequena, mas brtosa; em nome do povo, pe-

diu. instou exigiu que um governo, que se

dizia liberal, se lembrasso de que as irmãs da

caridade. debruçadas entao sobre o leito dos

enfermos e sobre os berços das cria ncns, eram

como um bando de corvos a espreitar os ca-

daveres, e como um bando de pardaes a de-

vastar, sem receio, as espigas lunras d'nma

grande cearal

Ao vel-o nas luctas parlamentares osten-

tentar a coragem, o enthusiasmo e a brailura.

d'um nobre atbleta. dir-se-ia que o povo,essa

grande multidão ue chora,~ri, geme, 6 canta

como a romaria 'uma floresta ligeiramente

animada, e que rage, espuma_ e se ennovela

como um oceano embravecido. ali estava a

festa esplendida, a que não pude as-

sistir. U Povo d'Areo'o, porem, e o

Centro republicano d'essa terra acha-

vam-se representados pelo nosso que-

rido amigo o sr. Magalhães Lima.

0 sr. Elias Garcia, na opinião ge-

ral, proferiu um extraordinario discur-

so, em quo demonstrou o grande ca-

racter'e o grande amor a liberdade do

primeiro orador portuguez. 0 sr. Ma-

galhães Lima, ao encerrar a sessão,

faltou com enthusiasmo dos republi-

canos d'Aveiro, sendo as suas pala-

vras cobertas d'applausos e fazendo o

auditorio uma verdadeira ovação aos

homens honrados e ignorados dasclas-

ses trabalhadoras que sustentam er-

guida n'essa terra a bandeira ¡mma-

cnlada da Republica.

t.) immenso auditoria que enchía

as salas do club, ao victoriar os de-

mocratas aveircnses. era guiado prín-

cipalmeuti': pela edea consoladôra de

vêr que na pequena terra marítima

que deu o berço a .lose Estevão que

alli se glorilicava, se não esqueceram

as suas tindicções e ba quem siga'

«Puma humildade longiqua mas com

crenças vivas e fe arrojada, os prin-

cipios democraticos da grande revo-

lucionario e notabiliss'uno orador.

-Pareco que se realisará detiniti-

vamente no proximo inverno, em Lis-

boa, e por iniciativa dos republicanos

d°Aveiro, qualquer sarau ou recita

n*um dos maiores theatros', reverten-

do o producto em favor do in ¡aumen-

to a José. Estevão. Segundo nos atiir-

mam não passara este inverno sem se

realisar essa festa altamente simpatbi-

ea, ha muito preparada, mas que va-

rias circnmstancias tem obrigado a

addiar.

Acmnpanhaicmos os seus _promo-

tores com o n'niior enthusiasmo.

-Chegou hontem a Lisboa depois

de larga viagempela Europa, a senho-

ra Dona Maria Pia e seu tilho mais

novo. 0 mais velho ainda por a¡ ficou

a passeiar(

Era esperada na estarão por ele-

mento otlicial. As tropas formavam ao

M

 

de ltlirabeau e a austeridade do Catãol

, José Estevão distinguiu-se comojornalis-

la escrevendo primeiramente na Revolução

de Setembro, e mais tardê'nn Liberdade.

N'aqnclla seguiu, ainda acompanhado por

um dos partidos militantes, o caminho d'ulna

politica liberall e promotora dos melhora-

mentos ¡mteriaoa do paiz; n'esta, isoladopnatñ

firme nos principios immutaveis da sua poli-

tica, apresentou e defendeu as doutrinas mais

puras e_ mais santas, porque eram as mais de-

mocraticas, '

A imprensa nem sempre tem sido o azor-

rague das tyranuías, a José Estevão, que o ' l

não ignorava, não faltou a comparecer com a

lança em riste n'essa perigosa estacada.

0 partido republicano democratico portu-

uez, recordando os serviços prestados por

osó Estevão á causa da democracia, agrade-

cendo-lhe o tel-o emballado na sua infancia

e o ter-the ti'vmsmittido, mesmo á sombra do

docel real, a pujança c a Seiva quo hoje lho

avigoram os membros e que mais tarde o farão

senhor do mundo. inscreve o nome do gran-

de orador na relação dos benemeritos do

povo.-

Cumpre assim um dever, paga uma divida

sagrada e nobiltta-se perante a opinião. Nós os partidarios do novo ideal politico

-o governo do povo pelo povo-encontramos

.n'aqueilas palavras do sahio retormadcr o echo

.da hoje nos rege, com o applausb dos conser-

vadores mibrms e dos liberaes paralvticos.

.Disse o notavei orador;

mimsterio intolerante a reagir contra a venta -

l de manifesta do puto.     segredar-lhe os ais, a. ergfner-ihe o braço e_a

incendiar-lhe o olhar! El e tinha a eloqucncia
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algum. Uma ausencia completa.

  

  

     

      

   

nosso amigo Manuel d”Arriaga, depu-

Í tado pelo Funchal, que vae dar conta

aos eleitores do seu procedimento na

camara e agradecer-lhes o honroso

mandato que lhe conferiram. _

A data das ultimas noticias prepa-

rava .se-lhe um recepção euthusiastica,

que se pode converter n'um verdadei-

ro delírio attendendo á popularidade

“- enorme que o deputado republicano

* tem no Funchal e a sympathia' espe-

- cial que inspira a toda a gente.

' Os verdeiros deputados democra-

tas procedem assim. Os monarchicos,

que são eleitos pelos regedores e ad-

ministrador do concelho entendem que

não teem satisfações a dar aopovo.

O sr. Manuel d”Arriaga,-que foi eleitq

gelo povo, vae ao seio do povo, com

sacriticio enorme porque vive do seu

trabalho que não pode abandonar, di-

zer-lhe o que' fez e ver se sim ou não

continua a possuir a sua confiança.

Os realistas ropellem os eleitores,

porque se julgam deputados dos

governos e não deputados do paiz.

Os republicanos collocam acima de tu-

do a soberania¡ popularepor ,a respei-

tarem em extremo não duvidam sacri-

ficar os seus interesses pecuniarios,

que montam a muito, como fez agora

e sr. Arriaga,

Honra lhe seja.

 

SUBSCRIPÇÃO

a favor de Jeronymo Carlos Rodri.

gues Salgado, artista d'esta cidade,

que se acha impossibilitado de traba-

lhar e sem meios para se poder tractor

da doença que o atromenta ha muitos

annos.

' Qualquer quantia com que se d¡-

gnarem de subscrever será acceite

n'esta redacção.

_r . Transporte. . . . . . . . 1:800

José Vieira Guimarães. . . . 100

Joaquim Ferreira Martins. . . . 200

Renato Franco. .. . . . . . . . . . . -lQO

João Simões Peixinho... . . .. 500

Roque de Mattos........... 460

Manuel dos Santos. . . . . . . . . 400

Anonymo . . . . . 200

Leovegildo Mathias.. . . . . . . . 100

Manuel Antonio de Abreu. . . . 200

JoséMoreira............... 200

Anonimo................. -100

Manuel de Lemos. . . . . . . . . .. 100

Luiz Arroja . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Anonimo. . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Manuel Francisco Leitão. . . .. 100

Anonimo . . . . . . . . . . . . . . . . .. 300

Antonio de Lemos Junior. . . . 200

Somma. . . 4:8“)

_-*-__-

O nosso amigo o sr. CarlOS Faria,

que tantas vezes nos tem honrado com

a sua valiosa Collaboração, escreve na

Locomotiva a proposito do naufragio

do navio Gloria,que teve lugar no dia

2 do corrente: - ~ - -

«Compaiisaclamarei contra a falta

de meios de salvação contra a má re-

muneração de serviços de primeira

monta, contra o desprezo dos poderes

publicos pelas obras da barra, e con-

tra as alterações do regimen das aguas

maritimes, que ameaçam a preciosissi-

ma riqueza local das marinhas, como

ta Nova e isto sem melhorar as con-

dições do porto, embora se tenham

dispendido centenas de contos de reis.

3 rei a cada um a sua responsabilidade.

N'este esforço a bem d'esta terra,

que descae por falta de união de

vontades, que tema sua barra se não

inutil pelomenos desacreditada, que

" tem na sua, ria desprezadas riquezas

' enormes, como do peixe, do moliço e

_' do sal; a bem d'esta terra peço á im-

prensa. ,local que trate estes assumptps

com desvello e desafogo. harmonica no

interesse commum, e ,pondo de parte

paixões pa 'darias e reverencias con-

vencionaes e nocivas. Que a imprensa

de Aveiro itrabalhe e não se esterelise

em (lissolvi'tntes questiunculas mais ou

menos pessoaes, mas se levante à al-

, tura da spa missão e se esforce pelo

› progresso local vindo cada um com a

- sua handÍira politica bem levantada e

 

_Partiu hontem para a Madeirao grande!)

Nada mais necessario,

Muito estimâmos que o sr. Carlos

Faria encete campanha em favor das

necessidades d'esta terra.

Nós já ha muito que a encetámos

com vigor e Ir'ella continuaremos sem

considerações por ninguem nem por

cousa nenhuma. _

O appello a imprensa d'AVeiro não

nos toca pela porta.

---.-›--

Falleceu n'esta cidade, no dia ti do

corrente, a mãe dos nossos patricios

e presadissimos amigos, João da Maia

Romão e José da Maia Romão.

Aos nossos amigos e a sua illus-

tre familia, enviamos a espressão in-

tima do nosso sentimento pelo golpe

que acabam de som-er.

 

Quando onosso ultimo numero es.-

tava impressoe distribuido, (dia 2 do

corrrente), deu á costa ao sul do pa-

redão da nossa barra o hiate Gloria.,

propriedade do commerciante (fiesta

praça o sr. Antonio Pereira Junior.

O navio vinha de Sevilha, (llespa-

nha) com lastro.

O temporal do dia i.° concorreu

bastante para este triste sucesso, do

qual, lelizmente, não houveram victi-

mas a lamentar, masque podia haver,

porque quando a eml'iarcação deu a

costa não havia uma boia, um cabo

sequer, que concorresse esperançosa-

mente para a salvação diaqnella des-

venturada gente.

A barra de Aveiro, parece estar

condemnada ao abandono, porque os

seus progressos são de caranguejo.

quando ahi pedimos ter um dos me-

lhores portos da nação. -

Infelizmente não temos esperanças

nos melhoramentos projectados. por-

que uns são negativos e outros não

se chegam a realisar senão para o

anno 3:000.

Por isso continuaremos a viver

sem barra e sem_ commercio mariti-

mo.

E até quando durará este estado

desgraçadissimo, que nos arrasta para

uma crise de miseria, certa e inevi-

tavel?

-_+_

Ao sr. director do telegrapho-postal

do districto de Vizeu, vimos pedirpro-

videncias contra o pessimo serviço do

correio no seu districto.

Temos enviado o nosso jornal ao

sr. Alfredo Augusto Gerardo de- Ma-

galhães, pelo correio de Vizeu para

Sattam, desde o n.° 38, e só no dia

'28 :lo mez passado, é que nos appe-

receu o n." 83cnm a declaração do

desconhecido, appa recc ndo-nos tambem

agora o n.° 8!; (levolvidol

Desejamos saber: a quem tem o

correio entregado os quarenta cinco

jornaes que temos enviado aquelle sr.,

visto o mesmo correio declarar-nos, que

o sr. Alfredo Augusto Gerardo de Ma-

galhães não é conhecido em Sattam?

Voltai'enios a tratar do assumpto,

pedindo providencias ao sr. Guilherv

mino de Barros, se o sr. director do

telegrapho-postal do districto de Vizeu,

já matou o viveiro das ostras da Cos. não nos satisfazer o nosso pedido.

+~

A Camara municipal de Ovar, que-

E serena e impavidamente aponta- rende imitar o seu augusto/uno, o va-

lido Fontes, executando as leis da ar-

bitrariedade, acaba de negaros extrac-

tos das suas deliberações a redacção

do nosso presado collega 0 Ovarense,

facto altamente censuravel e merecedor

das suspeitas do publico.

Quando uma corporação, como a

camara d'Ovar, administrasse digna e

bonradamente os negociose as neces-

sidades dos seus munícipes, tendo ~etn-

pre como ndrma os interesses dos mes-

mos, teria ate ufania de mostrar nas

columnas da imprensa os seus actos,

os seus zelos, os seus progressos e as

  

  

 

   

  

   

 

   

  

Õ Povo :DE AVEÍERÔ

' longo das ruas, onde se não via povo vistosa ajudar a sua terra alliaz fertil.

 

d'um povo. Logo. é. a elle que :s ca- ' então, querendo atirar, atiram-lhe por

l'erecidos

suas mais ordinarias deliberações.

A alludida vereação talvez receie

mostrar ai luz publica: gratificações pin-

u gues e illegiies; padrinhagem a emprei-

teiros; enganos da contabilidade. .. e

talvez alguma grande (57).).

¡II-.u-o-n

Pedimos :i camara municipal d'Ovar

que mate aquellas reticencias da duvi-

da. com a publicação dos mencionados

cxtractos.

E senão, tomarômos logar ao lado

do nosso estimado collega do Ovoren-

.se, defendendo tambem os interesses

do laborioso e honrado povo d”0var.

W

O nosso correligionario sr. Domin-

g)S Jose da Silva Junior, registou no

dia :t do corrente inez na administra-

ção do Bairro Oriental, Lisboa, o nas-

cimento d'um filho que recebeu o n0-

me de Edmundo.

Foram testemunhas o nosso colle-

ga Francisco Gomes da Silva, redac-

tor da Democracia e Custodio Martins

dePereira Commerciante da

Lisboa.

pra ça

'~____...›___

Os ladrões continuam a dar os seus

assaltos em differentcs povoações do

concelho d'Agueda.

Praticam tacso tão repetidas prof,-

zas, que chegamos a desconfiar da

eristeucia da autoridade n'aquella lo-

calidade.

Onosso college a Sabara-nm do

Porn, diz o seguinte:

«No domingo passado na feira que

mensalmente costuma faser-se no lo-

gar -da Borralha, um meliante jualquer

furtou uma vacca a uma pobre mu-

lher. Quando passava alphnossa vil-

'1a, Manoel Pinheiro, a ordeno, des-

contiou que o homem pelos modos não

era o legítimo dono da vacca. lnter-

pellou-o a tal respeito econheceu pe-

las hesitações e 'evasivas do bon'iem

que eram bem fundadas as suas des-

Tomou conta da vacca e

deixou ir o ladrão em boa paz, no que

contianças.

fez bem mal.

Poucas horas decorridos, uma

treguo.

Como se ve a ladroagem continua

desafornda e nós não temos esperança

de que a autoridade administrativa de

um passo no sentido de a exterminar.

l-la já muitos rumos que em o nosso

concelho se não repetiam tã» frequen-

oi'xlt-m. Emtim

seja o que elles quiserem. visto que

temente casos- d'esta

ninguem procura estorvar-lhes os

mtentosw

_+_

Sobre o assassinato praticado no

dia 30 de agosto proximo pmsado,em

Fermentell ›s, podemos obter mais as.

que nos DPO-seguintes informações,

vamqueo tiro não foi dado poreugano,

como dissemos no numero passado.

O estudante João Ferreira dos Reis

Junior, andou,no dia 30 do mezpassa~

do, a alliciar gente para ir ao localon-

de se commetteu o crime,matar quem

fosse desviar uma agua que nasce n'uma

propriedade que lhe pertence. Alcan-

çou que quatro homens oacompanhas-

sem, e diz alguem que com promessa

de ganhar '1:000 reis cada vrn. Chega-

dos ao sitio, onde os de l"_t.›ruientellos

teem uma cova para praticar gentile-
, .

sas d*esta ordem, pois não e ja nem

a primeira, nem a segunda, nem a

terceira morte que ellos tem .praticado

n'aquelles sitios, viram um homem

que se aproximava da eorr rute da agua

e que parou proximo (Telão para lavar

os pes.

O estu-laute João Fcrruira. sem

 

   

    

    

  

   

    

  

     

    

  
  

 

-o-.In

  

   

  

 

    

  

    

   
  

P0'

bre nmlhcr procurava, chorando, a

vacca que lhe fora furtada. Foi-lhe cn-

nem mais mara municipal tem' de prestar con-i por parte em qUe o tiro lhe não pre-

tas das dinheiros que lhe entregou,

crente de qtie seria escrupuiosamen-

te zelado; e a elle que hão-de ser of-

os beneficios das nredidas

camararias; e a elle que se bade at-

tender nas petições justas e urgentes.

A camara (VOvar, negou-se a dar

os seus extractos, praticou um acto

excepcional. pois que as demais cama-

ras do paiz dão á imprensa ate as

judique a vida.

A resposta foi logo oprimeirr tiro

do esta !ante que foi mortal; e não sa-

tisfeito atirou-lhe segundo que tambem

foi mortal. Em seguida, um dos cinco

atirou ao morto um tiro de chumbo

que lhe acertou quasi em cheio.

O assassino, João Ferreira do's Reis

Junior, foi por a espingarda em sua

caza ou em caza d'um tio, valha a_ ver-

dade, e o administrador do concelho

foi no dia seguinte apprehendel-a e

proceder :is mais diligencias.

O assassino foi embarcar em Mo-

gofores, dirigindose para Lisboa. Aqui

foi preso, e d'aqui veio acompanhado

:i estação de Oliveira do Bairro por

dois policias vestidos a paisana

Na estação de Oliveira do Bairro,

prepararam-l he uma iuzente e apparato-

sa recepção, e ahi o esperava o.pae

com desenas de pessoas de Fermentel

los, entre as quaes realçavam os bo-

judos padres da villa de Oliveira, o

secretario da administração etc, etc.

Foi levado em triumpho até ávilla,

e ate o pae queria que elle fosse a ca-

vallo, mas os policias oppozeramse.

Dnrante a recepção o pae chorava

e o assassino deixava ver um sorriso

alvar.

Na villa houve lembrança de pres-

tando tiança, ir o criminoso dormir a

sua casa, e como houve opposição foi

para a cadeia para onde a padra-

lháda. e adjunctos da villa lhe man.

duram o melhor de cama, de comer c

de beber, indo alem d'isso dar-lhe pa --

lestra.

Pela manhã mandaram fretar um

carro e n'elle foi o assassino com o

pae para Anadia.

O assassino tambem já e muito co-

nhecido n'esta cidade, e especialmente

na rua do Espirito Santo, por suas

[iBSt'll'liBDS, desafios á navalha e ou-

tras proezas.

Aqui teem os leitores a narração

ñel e verdadeira do crime praticado

pelo lieroe de Fermentellos.

O homem, provavelmente, não e

castigado, visto ser protegido pela sei-

ta jesuitica.

Veremos e fallaremos.

__-*___

No dia 5 do corrente. pelas duas

horas da manhã, fallcceu apoz uma de-

morada enfermidade, em uma misera-

vel mansarda da viella do Ferraz, no

l'orto, um pobre rapaz alfaiate, de no-

me Francisco Parada.

.lá de dia, uma desgraçada rapari-

ga, conhecida por Maria da Foz, re-

sidente nas mesmos aguas furtadas, e

que tivera relações como desditoso

rapaz, estando a vestir o cadaver, foi

repentinamente aromettidn por umata-

que, a que succumbiu, momentos de-

pois.

Que infelicidade!

-_____+__.___

tva Corunha (llvspanha), a prima:

ra cidade da Galliza, houve deslum

brantes festejos, por occasião da inau

guração do caminho de ferro d'aqnel-

la cidade, que põe em communicações

a província de Galliza com a rede ge-

'at dos caminhos de ferro hespanhoes.

Vejam como um _ corresponlr-nte

devreve as festa que ali se I~

'le“:

«'l'em ali havido festas venta hei-

rameute principescas e e de notar o

luxo do trem que conduziu os reaes

viajantes de Madrid aquelle porito.

Chega a ser pasmoso!

-.--.-.-.'.-oc

Quantos milhões de reales cus-

tou esta viajem aos pobres contribu-

intes hespanhoes, já os mais sobrecar-

regados de todo o mundo? Só um al-

moço dado em Valencia as majestades

custou a bagatela :le 360 mil reales,

equivalente na nossa moeda a reis

162003000!

E oresto da 'viajem ou antes a ver-

dadeira viajem, que e a que Alfonso

Xl¡ faz ao estrangeiro, quanto custa

ra? Um horrorl- dizem os hespa-

nb les. »

zufoliz povo hespanholl So a ite-

. . . - n .

publica te salvara.

suas economias. E, negando-sc a pu-

blicidade. faz nascer, ainda nos espi-

PltOl mais debeis, a desconfiança.

.A'gorencia d'uma municipalidade

não e um negocio particular; e a vida

interrogar o individuo apontou lhe lo-

go a arma de dois cano.: que levava.

Quando estava a fazer a p utaria um

dos GilldfllliiSSP-iilGC-Nãil atirem ao

homem que se não sabe quem é, ou

. .

D'uma correspondencia de Riba ta-

via (Hespanha) para 0 Priineiro do

Janeiro, extralumos os periodos que

   

8__ _ _ç

se seguem, e por elles podem os leia

tores avaliar a sorte que espera o pais

visinho, sob o reinado do cruelAlTon-

so de Beiirbon-aEilziio de .m madre-

«Devo dizer-lhes, por tim, que,

estos passeins, estas contei-ondas, es-

tas viagens, n todo este movimento po.

litico fazem preSentir que mada nigu-

mo. cousa no nr, como disse o chora-

do bispo de Vizcu. Pode ser que me

engane, mas creio que esta nação es-

tá _em vesperas de estrondosos acon-

tecimentos politicas.

Ha por alii ja quem appliqueo ou-

vido ao sol afim de verso o sente es-

tremecer como estampido dos Cannon-

zos. Como escrevo para um paiz

estrangeiro, posso dizer-lhes tudo

quanto se diz por ahi: ba quem asse-

vere que a viajem de Affonso XII será

approveitada para um grande golpe de

estado; finalmente, e ahi vai a noticia

de sensação, diz-se baixinho que a via-

jem foi aconselhado por traição e que

0 monarcha não voltará a Madrid»

El liijo de su madre, vai viajarató

Allemauha, depois de ter viajado pelo

paiz que gotw'na (?)

Isto o, El Iiijo de su madre, vai

cammho do exílio!!! '

 

à*

.lá chegou a Lisboa o anjo da cria

rídade, que :uulon em viagem de re-

creio pelo estrangeiro.

Sõ no primeiro mez de 'viajata pas-

sou de tresentos contos, que o pobre

Ze pagou para a sua real amu e seus

amados filhos andarem mostrando-aos

estranhos o estado de prosperidade do

povo, e a maneira como n'este paiz se

administram os dinheiros dos contri-

buintes.

Foi uma verdadeira viagem real

e de espaventoso luxo!!!

O peór e o Zi! que está a morrer

de fome e a divida tluctuante sempre

a crescer! ~ _ '

Mas o Zé quer albarda, e então. . .

mais impostos real patrão.

v

No dia 6 do corrente, pelas 5 bo-

ras da tarde, naufragou ao sul da bar-

ra de Vianna o navio inglez Amanda,

procedente de S. Jones, carregado com

bacalhau consignado aos srs. Noble dc

Murat, negociantes da praça do Porto.

A tripulação foi toda salva, sendo jul-

gado perdido todo o carregamento.

-_-o-_--a

Deu entrada na cadeia-do Vouzela

la, um monstro, com o name de Cena.

ceição, de Anciãcs, que enterrara uma

creança, viva, pouco 'depois de a ter

dado a luz!

___..__..*._______

Mauifcstou-se na Covilhã uma' in-

tensa epidemia de bexigas. Tem feito

grandes estragos desde o principio do

mcz de Julho. t) numero de mortos

chega a 200 aproximadamente.

O povo não tem cuidado em vac-

cinar-se, por outro lado o despreso

das _auctoridades em não fornecer

lvmphos tambem tem concorrido para

que a inolvuia encontrasse quasi toda

a gente desprevenida.

'l'em havido inoculação ultimamen'

te com quatro tubos de lymphos, vin-

dos de Caslciin Branco. Se por um la-'

do sobra a boa vontade dos srs. di-

rectores Gascño, Cesta e Mousaco es-

sa boa vuuta le é. unnuiada completa;

mente pela :uictoridade

A cida ie está cheia de monturo,

de detrictos, de porcos, bons elemená

tos estes para a propagação do mal.

O governo sabe d'estas desgraças

mas tem mais em que se entretenha;

..l.
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Ó 000 I'OIs semenaes, e 10 por cento a DA A ~ _ o r

1 dim“êim- - IN UISICAO JOAO AUGUSTO DE SOUZA. - ,

factura, CUIDADO COM AS IMITAÇUES Q , 4 L I, o da A resenta ão 6 '

M-RUA DAS BARCAS-lô comum"“ “na“ somam¡ para“ INEDITO "" a' g _mp 1 . -. '

. .nvmna ' 75, Rua de JoséEstevâo, 79 “01mm mleW“

 

esta o loma fogem-se porcoes, grades,

lavatorios, fogões,e camas de preço de reis '

JOSÉ Eduardo mourào
Pegada ao Edi/?Teia da caí-m Economica __WT0NIO SERH1¡ O DE CAS TR O

PHEFACIAIH)

   

É DE _) mo r 1_ por.

NO '1-5 L ,y da “a, da CAMILLU CASHCLU) nnxxxco fSâOOO a ñ_ _WMMLM

° OVAR mm Fabnca de Bilacha e Blscouto

I-'nn
,. M R..-

AUGUSTO DA. SILVA TEIXEIRA
ERNESTO CH;\Bl›i|;\Wl-'.I›I'l“(›n

(.UNYLX'I U ¡st HS'l'liELLA

E Il CKMA NN-CHATHAN N. B. Em Espinho vende-se tambem

 

“bm pmmmda pda Academia de carlos mms“) Fem d“ _Um vOlIIIIIc 'em papel (zh/.nu 01's Egnmllí

FI'anceza--Um Fosciculo Semanal de _-_.._._
0 “DO Bllmmlm- _ BOLA““ WW HSCÚUUS

,L (olhas de 8 pagmase duas gravuras

KM _ KM

50 réis- AssigUa-Se 110 escripmio da P n. Luiz. . . . . . . 220 Lunão l.“ . 220 rs.

Empreza de Romances lllustradosrua
' _ France“ LI¡ _ ,_ _ _ 230 ., I, 2¡ _ ' _ _ _ 2m _

da Fabrica, 66- POI'tO, e em todas '
D »2.a h _ _ _ 2m ,, \ uma“an _ Í _ _ _ 220 _

as livrarias e KÍOSQUGS.
DO

Aguae Sul La _ _ _ _ gw ,, _u . :2.71 _ _ _ . _ 190 D

Aoceiwm-se correspondentes nas
n u 2:“. . . . 230 w I Log-.mim . . . . . . 230 p

diversas terms 110mm'
7' I ' Leve . . «. . . . . 2m v ' 5mm» . . . . , _ !.00 .

' "

'forrada . . . - . . 251) » Í Barlgas. . . . . . . ::20 ›

L0 PRELO
' O D JA I 0 Bequifn l.“ . . . . . 36|) u L l'acwncma o Mzu'mlvas 5,00 »

~ ' _ n ' “2.“ . . . . . '260 u Linguas (ln. galo . . . !1.00 p

M1153, velha,
R D. i _ “Í“ mil.; . . . . . t \ Pontos amnenduu . Z

POR
u ta

. . . .. _ \ '7 .. . l.

FRANCISCOAPALHA
a: Anunw '. . . o . . 360 .› l (“língua . . . . . . . Iv

Um \quume empapel chamois c t5-
1

pao dc LU lidliâílxas . . . . . O. ;

po elzeurlano' 1501110 » em fatia torrado g ;qéimuàg ;MO n.

F I'* ' * ~ '
'Pomzinhns . . . . . 360 :› (lnrüas a Camões . . 3520 n

LnNPÊrg-çPÊREILQM¡m
ap-L

\ Primores . . . . . 140!) a A Marqnínlms . . . .. 3:20 n

Bolo inglez, duzia . . 200 n I Pnunormsenisc.POI-m 220 r

_lícitas Romanticas

r. n. a-@ímmms COMPANHIA

 

..a

  

N. B.-Os preços acima mencionados não temdesponto.

SEM EUMPETIDUB

!8=LISBOA, RUA DA ATALAYA=iB 1:3' ”Fã” 1:11”? ”"utnciosz faria linha. . . ...... . . . .. l 15 rs. _ DAS

I o corpo c ;ama : cada. linha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :20 rs. ' M ' .

. . - - _ . - essa erles antunes

O Rel do Crlme @36 A. M g
k _\_/›0_:«

. LURO \'ELÓCE Ge C.a

Grando Romance deoomlmes con-

tamporaneos,cuja acção principal se pas-

Sa em Portugal e Brazil por

Il. BONHEUR

'Illustrado com magníficas gravuras de-

senhos fmncezes. -

50 rs. cada semana 5 folhas ou

.1 e uma estampa cm Iodo o paiz.

I Brindes nos srs. angamdores da

Ii até .i0 assignnmrns.

Immu-z 5:4(an

LNA INSCIHI'Ç;\(J DE MOL-000

ESTA lypographia executa-se artisticaménte todos os trabalhos concer-

I nontes a arte Iypngraphica, para O que tem uma escolhida O variada

00“00050 de phanlasias e vinhetas modernas que acalmu do rec'eber. (8)

_ lnurlrr_ú_›e›se do todos os trabalhos, Ines como: cimünres, facturas,

bIlhetes de “sua e de pharmncia, participaçõp; de casamem ›, c'::nmellas,pros-

pastos. mappas, progrnmm'as, Ptíitaes, guias, O recibos, elo, etc, etc; -

Tambem se Impnme a côres, ouro, prata, bronze, etc: . A Emlíreza promotora, por (“numa-o com n dilu cnmmnhin "NNW m- mem msm¡-

guiüoos ¡mquetes rrmscezes a SalIiI'cm du LisIJoazameNÕQUE em 8 de Sutemh «1,Pcmnmbuc

Iiuhm, Rio de JnnL-Iro, Montevideo e Bnennz: Ayrcâ. SENEGAL @1.23 do Su¡ mbro direct¡

a¡ e mento ao Rio dv Jamiro, MOIIhsvideu o. Bueno Ayros.

A mesa 41'- l.“ @Luso ó omnmum ¡HI-I os sr.” passncñirn: ríe 2.'.

o O I .. ._s. u 7o ' . ,A mi.: I l'a ú Â :O :A .L '

sobre tudo a modlcldade nos preços¡É Tm“ L A\E*“28;RE_.: 91.35% ;bugs 5 U“ PF *Em

   


