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. _ do Aniro: a uni ilnugn, une ris- 'negro em especial contra a e .seu ln'-.«.7,:'m a». gloria. ..nando .xo h ter_ mwnm da Companhia

E ride a seu tnlnntu da vida, dos li'a- aq¡ nissão alias ¡Nanãis sia -arl- o rapitfio da companhia ronllou “nnnnnn n rmmnm; a 'hismma das

l l ' “ams 'Í' lvl““ *1'35““05 4105 sem po- ilià e na WWW'HTÃ H'JÍR Vilnius de reis :i Itamar:: uni- l «ruimoura-Ms civis que attribue

__..___.,_ \\0s. I:)'_o murilo dospotiuo e iuso- í a à eu a orio l a ,uma a: hit-,ipnl e tres contos :me roll-os H .MMS, ¡éQNñbz E alguem; (mas

Ave ir o

lento d'estas terrase _nos os mi- de. ala IM. o da decoro da d: í da_ nmjaotl.Quando _a infame 'nuln- US h“mm; ¡,¡ipga'm agora contra

mms min-ams i¡ ;iqnntlu tymnne- dade. , 'tomam parw n osso i drilha iai-tou do ronh..r o povo¡ a ,.¡.¡¡,_.¡~,,, ,1%. ,.-Oumegmõpg PM;

. , . _
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to. Aruua da sua vontade nao ha romicio os ::namoros oradores nas ohms do tilllll tal ? Lithium) H¡ “mm ;.s qneria José Estevão, qué,

1 4 i' z
' - '

a ' ' '. ' '. _ 'A ' r _ ' ._ ' ¡
_

nariÍSHldlf o tudo e elle pode th- dio paiz. Mc: a¡ esta ¡oi-nm poli-a rigrnnagecn ninho dr'. \dilll'r- .ash. ,um se _parana aos hospimes_

l o. 4 b _1. o dIZia ha muito tem-
mas nos :isylos d'tnl'imcia desvaà

provando desde 5:1

po; (lysr. Jose Lacrado conln'- eo paírioia c liberal;
mas .

mou-o.
Ninguem lhe disse isso, seu

buu. elle é tudo é elle po'-
iii-GnarliSslmo malandro, 'que sem

do nulo. Lin governador çivd e
talento para argumentar On es-

nm homem surto o honesto. so erever 'viveu sempre da trapalhi-

ooni essas qualirlmles poderei
cede da mentira. O que 'se foz co-

invezatirlo n'aqnelle cargo respoi-
mo toda a gente viu. fo'i explicar-

tuvel. ljm_ grvn'ernador oii'il e um
se-lhe o Sentido das palavras de

sunples l'unocionario. _que tanto
José Estevão ei'nostl'ar-se-lhe que

rações preciosas. loterpellado pe- no seu cargo, como l'orn do seu
a caridade não se 'limita a hospiã

lo sr1 Dias ljerreu'a acerca da argo. (love a dellarenoia a lei, ao
mes mas Que é muito mais ox;

questao das irmas hospitaleirns !HHCUI'U publico o a honra social
tensiva e mais lata'. U que se fe?,

ltozilison-se o coznirio nnnun-

ciadn. ieiiresenlou-se novamente

as camaras. U illustre deputado

por este circulo, o sr. .lose Diis

Ferreira, apresentou a represen-

tação. Mas que lhe respondeu o

sr. ministro do reino, o primeiro

ñscal da lei, o mais. alto magis-

trado do poder executivo í' Fala

por nos o Correio da Man/ui:

0 pub“"- 'l :o: repartiçoes [millions ol'esta ter-

i'a para que. matem ,a tome, que

os devora, ;i mista do infeliz Li;

 

Um, dois. tres, quantos sejam tribuintw? Quando oe.: repugnau-

ner'essarics. A nossa energia não tissimos grilhetns acabaram_ com

all'rouxa, a nossa actividade não o as'jvlo _José Estevão, 'que so dis'-

suocumbe. Porque nos anima um l pondia /iu-SSÚO réis ineusaes com

grande espirito, porque nos move uma regente, para (rrearem um

uma grande aspiraçaoí-o espiri- serrallio que dispondo 'lzlSQQõOUO

lo das regalias liberaes, coudriis=~ por anuo com favoritas e', eu-

ladas com immens'u's amarguras uuolu'is? Pois não é tuna burla e

em dezenas de batalhas; a aspi- uma troca esse pretexto dlecono-

ração da patria impolliita e hon- mia, que estão invocando alii no

zada, desta patria tão gloriosa, hoSpltnl “? Pois não e outra trapa-

aNo lim da sessão de :lo fez o

sr. ministro do reino umas deulu-

de Aveiro, disse-lhoo illustre Lie- que derem todos os outros oida-
foi piorar-lhe cine a irmandade

putzulo que elle podia no menos daos. Não, o sr. Manuel Firmino mas tão abatido n'este inStante. lhicedeuignuosiniererem-semos- da gana¡ uma não é mais qm.-

iuaudar eleger a musa da Mist-ri- nao e governador oiril do Aveiro. Cidadãos. e um grande dever tr'ar Dons iteladnres e :ulniluistm- uma'conmegãcão civil pararam;

cUl'lllll. onde esta uma oounuissao Porque: um gatamo. um la- que nosuhamal Parar, aeriam'or'- dores dos dinheiros publicos; cer a mamae-fm caridade O'que

governaiuental, (ineo n que tem chão. um malta-apiiho e um rer. llecuar, seria 'a cleshonra. qiiaudo os factosdeuionstramdue qe m7 foi @umnaplhe O absurdo.

feito estos desaguisados. Hosp-.m- bandido não pode ser senão ,'Jlondes visto pelos nesses sup-'náo ha ladrões sem licença ;we- ¡Íesmmríá de nobres e pie;

de o sr. Joso Luciano que _ia deu nm ira-.gula. l'm regulo e que plementos como as irmas da ca- iiielles'? Pois foi lei por economia bens 'ricos e pobres Qapamims

essa ordem, mas que o goverua- clio é! ridade teemsnlo no paiz o ele'. que ellos nietteram as irmãs da e 'tm'lhag ésml-91hàêe;wvir á'pn-

dor civil lhe respondeu que ::ra l'ori'rm os escravos oançam-se mento mais daniniuiioemais per- caridade no hospital? Póde al- feriñpirós“os mspuaas SimpléS;

contra lei. lã sabem contra que tamlurrn. O sr. '.\lannel Firmino turbador da felicidade do lar e poem acredita-i'll“? lilles quizeram menté ¡São! '

surmrionon as grandes patifarias. dos mais santos sentimentos da lá nunca saber de economia? Mag o bigbm-pias meu?, ns gés

as grandes inliu'uius de Orar. O familia. Vistos as scenes doloro-' A consciencia publica que res: pm. as mãoé pomue_ mpeumtos.

sr. lilnnuel Firmino mandou as- sus o as desgraças que se deram pondo. Mas sem duvida que res- num-.a tem éenn Senão para men:

sassinur os seus adversarios em la pro Josito (lais«3clucaniflg_s__dg_gioi1;' pondo (tomou nossai-oucs met-l m. 'tárummàl- e atrapalhar

Orar o po-l'os fora do recensea- 'en o re . a. Sa lGls que a cdui'- !eram as irmãs da ,ea I'klatlc 'O me,qu Sl; hmm“, ;m 5,¡

muito em Aveiro. (o) Manuel Estevão Não pode no hospital mas foi para af- l. ,_ um; h“fPl,l'(.¡,¡”u_;s ¡11;th "11.“

Firmino l anulou introdh7' ' 'is ir- inaugurar o monumento, que e ' frontal' a ::minoria (le José.: (“É l x f1°3('-;l'l.i.i.(ll]f;w d. mac¡ '11;'

às da caridade n esta terra Im - uni padrão de gun-ia para a clda- I ¡asia-.vão e ompauar a !esta ¡íti';.lul,(.;,l› '.,".: 1.9, (111%”? “Fa

uistro quo ¡leu-,iara que da uma «amem ccom o proposíío in- do. defronte do edilieio onde l da sua :ngpotheosm Ea 'a isso. , " "3)“: ll““ _121: ::J no: .00m

DVI-[Um a “I'll têm-'Bl'lladül' CML ll“e fan““ de m“m'llill' a :limtheo- triunlplm 0 CICHCRIÍNNO. (IU'e éu- unicamente! Para issm M51“” ' (ll-lelíünujrl: 'Ítliliit-'çn (sad isa Vl-

este, em vez de a cumprir, lhe' se 'Tum grande ornamcmo veneno“ José !Estevão e lhe 'plesmmitet _ (7)“, :34. :11 o“. a 'Eating

responde que é contra lei, e con- (la democracia c da pau-Ea. desllonrm¡ à familia. l'or on- E se todos i'ESpondorãn assim. ,' O ,.'],"r¡'71:¡fl_l°“.g Bam e O ã.

trauma lei que foi feita pelo pro- U sr. Manuel Firmino dissolver¡ tro lado. a mzouomia que as irmas todos r-ouuorrerào colonos-;oo aos fulmT-;d ¡ett' ?fifa -e-¡que ?m7

prio ministro (codigo ndininistra- escandulowmente a mesada San- hospitaleiras 'vieram trazerao h ›s: , comícios. onda vw. meus enlhu'- “Í", b' :a p' Le”? lá?" m?" BT?

ivo (lo 1886)! que avi-.nascente ta Casada Miseriuonliuu mam-lou pita] é da Íl'HlQllÍñlfílllU) quantia siustas, multi vw. !nais din-idolos. (ill: l_ ("'_ms' 3“; d .' a- _am'Í'l

del-l“is lille "'39 me““ emllelllms ameaçar os eleitores pelo cont- do como o deziiito miã réis; Aos (Yi)¡llll'l('›'<_ (1m- o triumpho ".l .nun .TPL 'ineo riu's pm: "la”

um“ O mesmo gommmlur Civil “liss'm'm'h de POW-'m- (l 5"- Mil MUS tl““ “l“ *JC ("lilií'lilwi “HS ' sera corto. Nada lemos, uenl dir“: (-iit','.l'í'§r Ltll'l'lm 6-"“ Opamessa ;of

para ver secouseguc alguma col- nuel l-'irmino acabou com o nsyl que seja do quinhentos. llergmi- reinos tor mm as eleiçoes da (Í"_'"~Í¡1_" do“ 9:

5"! um "'“HSU'” dU "01“” *3 PI'U- Jose Estevão como ultima all'ron tantos: Santa (lusa. Nao apbollamos para liam: :tits [tm 'iai' ?bingo apos'à

sidonto do conselho que faz estas la :1 memoria il'esto grande vn Por qzliimentos mil réis 1 ellos. nom esperamos por ellos. 2'; PL, m Falling?, “.¡EÊÍÍÉ-nem. l-

doclaraçoes ¡.iasmosas, esta per- to. O Manuel Firmino nomeia natalinos. quereis-ros arrisCur a , E, corto que e escandalosissima “guilwnpí ¡.,,”_Í.ñll")s° *díüçsf'om

(lido em Portugal, (low.: SHI' recla- emin'egados,rlemitte empregados,
que uma de vossas filhas vos res- a ciroumsmimia de' ge 'não tm- a Em) 161;_ . ' "t” "'4fq'_ L o t df, i“à'mf

made pelo gl'üo-dticudo du Uoro- ameaça cidadãos nnlependentcs, pontlaz-mi nim ton/w por, a mi- procedido ate hoje a elt'íÇÕUS- l›)““.].l'¡l;à',l'll|¡”.| 2-,l¡é,:¡a'làc É“?

lstonm rouba os cofres publicos, faz
:"ilçvioiillhkl'ióll PL“:iilln majis d 10-nha [emilio ii lions. como resmu- Contra esse esoandalo protesta-

cu'uio nor' 1. - ' : minor' .115tv 'J ' i -, . '.- - ~ ,

1!. (Í “i'lde (ll"splllllildllitilgo (il/..- dtu a hlhi lr \ t no Mg t) , mos e plOLFSlaleOS “as lim¡ Em a wrdade com que fala O z

. i t F _. .a, t, ,1 .mu sam-lpantal
_ A Coelho de Magalhães? til-nos sabe¡- que as lrpiãs ala

ao ministro do remo, o ministro Querem-Vos arriscar aver ros- caridade são girnhlhidas pe' 1 d. _.t _ . _ .

do reino responde-lho sr'nneuto:
, O gm'me e K' O 3.1' t9"e'.lte.›

\qno nao luva a mesma e dieta

tivo! Quo o governo não podia

fazer mais do que actuar no go-

vernador ciril para ver se conse-

guia que se procedesse z'i eleição!

E disse isto com uma gravida-

de admiruvel. _

Pois o oxtraordinariol Um mi-

    

  

   

A isto cl'iogz'nnosl U ladrão

Manuel l"iru'iiuo, que roubou seis

«contos de reis a camara munici-

pal: que pretendeu roubar a casa

il'uma pobre velha alli dos lados

da \Tera (Iruz o que. por não po-

der levar avante o reubo, co:n~

metten outra inl'auiia com a po-

bre desgraçado, historia esconda-

lusissima que havemos de con-

tar; o ladrão Manuel Firmino, que

tem negado a sua assiguatura

em mais do que uma lettru; o

ladrão Maniml Firmino, que deve

de direitos a anãO mais de tres

'contos de réis: o ladrão Manuel

Firmino, que deixa na sombra,

em gatunices e em roubos, o .Io-

sé do Telhado e o proprio .João

Brandão, gatnnices e roubos qua

no numero seguinte começaremos

pela mansa a desliar. é o arbitro

supremo e o senhor absoluto dos

destinos d'esta terra! A isto (les-

oeiuos! A isto chegamos!

Nilo bastava que um crimino-

so de tal ordem fosse governador

ciril. Isso era a nota mais baixa,

sa lilha prostituida por um p alre, las leis do pai¡ para termos

-rluiírc estar: ou. vou-Hu; pedir que ' a exemplo (l'outras tintas q ie os jo (“rena (le lpcdhv ao gonna.- _ l _ _y __ w _

n.1osrja [do maroto para o futuro. nossos supplemeutos vos citu- i l“) a sua expuãsâo. nas _lms- bnfmfldd UNO? f“emeS "ml-WQS

Não, governador civil não o é ram '3
“puma saber que a maioria l'litel'mosv¡1“"'95C9¡lt?_(1“3 depms

6118- “t'glllu' regule, e como to- Lluereis-vos arris( araqu i vos- dos irmãos Protesto“ cmi- dl“- _|_1”$ @Willis BPIÍW'Hljlin do di;

dos os regule um salteador, uni sus [ilhas abandonin a patria e tra a admissau .fossas m"- !Honra do bl. Magalhaes Lima,

¡naiandro da intima especie. a familia, correndo ¡Itl'al "105 P"- lhcres. para não termos que“ que nos. fez. “Ni-'tg' “19 pugálnos

Porem Os escravos oançam-se (ires, sem ros darem a menor 5a- esperar nem que' ;lppeiia'l' I com q__"'1,9"°ff'l"l'(°_mms [Child dk'

tambem. E não raro invadem a tis-lação, como iizermn as cinco ara as ¡nm-atenas e in 3-14% h“ MMM"“- Ura, à!) primei-

aringa do senhor para lhe abri- educandos do convento de Sia? mins que _o sr. um¡ch lr r. I'O log?? 'OV Su'. Magalhaes Luna

rem o Corpo a machado. Acto do! Quoreis que Vossas filhas apn- “um, ha de hmm. nas dei_ tem dispondido ale hoje com o

desespero e de revolta, de que nhalem suas mãesnouoraçao. re- ções,
Povgwde Avi??? il ant/"nie quantia

surge quasi sempre, senão a an'- pellindo e renegnndo os seus at'- Aos comirtios, e o governo ha de '139870 "9'5~ Em_ ,ãlfglllldo lo-

rora da redempção, pelo menos tectos, como essa lilhade Auto- de cumpm- o se“ dever, com ma.- gm'; qlmndo #e miami¡ o movi-

um raio de liberdade e de jns- nio Augusto Coelhode Magalhães uifestações parifir-as tudo se von; mento republicano_ _em Aveiro e

tiça. ' e outras que nos nossos snpple. ce¡ proteatenms e represente-mos. se assentou dgñniliíaniente na

[Doritos vos citamos í? sempre. Duas vein-.s,- tres-;qna'ii-n, GPMM) d eSte_ .lPl'Hü . muito não

Qllel'EÍS Í“”'lledll' a inauguração cinco e Seis. Conservemo-nos om hmm"“ a m““lml "9131030 'pes-

d'esso u¡on11mento,-que nàoé um' protesto pel-¡mmpnw e put-emos 801%¡ 60m O Sl'. Malvillllüps Lima,

monumento a .lose Estevão, mas de vencer. U governo ha de nos “9'“ Cl“em_ mm““ "a ll“SSfl vnla

luta e decidida. Nunca houve go- um monumento immorredouro a ouvir_ E se não ouvir, seremos tlllllílmos talallo: e (WB _ÍOi o pri-

veruo, que não recuasse peran- cidade de Aveiro que produziu e então nós Os p¡›¡me¡l-05 a awe““ metro a escrevei-nos depms d es.

to as imposições inabalaveis e creou ograndissinm orador. co- pal'aarcvolm_ 'ç “(55 saberemos. ses racontecnmentos. V

energious da opinião publica. Por | mo o dr. Arriaga muito bem vos o “mio de muto¡- a cavallari'a e" \1"$eí' POIS, Wim) e que nos

15503
dis-“30?

de repellir a infantaria; Espere' 0' fez gente- _

Em terceiro logar. quando en~

tramos no SPU“U-IÚ tinhamos já

fondo nas melhores* assembléas  

'Não importa. Niiuca houve

monstro, que não emendasse a

mao perante uma attitude reso-

Nuo é a ultima irrisào e a nl- guvpl'no pour 8330 triste expedmn-

No domingo. lã do cor_ | Lima troça nos nossos l)l'l(›s,.qluj t m e mpg¡ mma Wma as ¡jo-mas

rente Ill-cz tic jaum', !Imera ' pratica essa url-atuo companhia d-C por cima' da calou-ça.

  



 

Acialmente peio pae.

jornaes.

Acaba-se de ver como nos fez

gente o sr. Abigalliães Lima!

Em quarto e' ultimo logar, se

alguem' nos devesse-alguna¡ (aii-

sa, que não deve. seria OMS/:colo

pelo innnenso trabalho que lhe

fizemos e a tiragem (pio- os nos-4

sos artigos lhe deram, e nunca a.

nossa hzamilde pessoa que reco-

1)ia uma retribuição iisgiiLan-\

do pai'z'e rollhborado. em varí0s\

I

tissima l'

E acaba de se ver conio nos

nos aproveitamos do dinheiro do

sr. Magalhães. Lima e- como fala

com verdade o retinadissimo sr.

tenente da rctinadissima compa-

nhia de malandros l_

t) mesmo sr. tenente. que ca-

da vez esta mais malamlim e iii-ais

patii'e. j›rovavelineu_te porque a

companhia cresce em- serviços

'e em meritos, declara que Anto-

nio Augusto (Joelho de Magalhães-l

estava doido quando escreveu as

cartas que putdica'u'ncs. Era caso

de terceira iyvfetada. se, mesmo

com luva de ferro, nào corresse-

mos «perigo de lícar com o braço

gangrenado. Mas não; ja por cau-

sa da gangrena, ja porque o mi-

seravel não passa d'nm plagiario

indecente. «Quem tem a culpa o

um doido. irmão d“outro doido e

'pedreiro livre que ahi houve cha-

madoiose Estevão (joel hode Maga-

]hães e quejã morreu felizmente»

Assim falava o padre lazarista da

egreja de S. Luiz! Assim fala o

sr. tenente da companhia dos

malandros!

Irmão (l'outro doido c pedreiro

livre que ahi houve. 'i'al qual oque

o sr. tenente dizia de Jose i'lste-

vão. Qucjá morreu felizmente.. ls-

to não repete o sr. tenente.

Mas, no fundo d'aima, como lhe

soa bem o dicto! Que jd mari-cu

felizmente. Como elle arregalou

os olhos! Como elle leu isto cem

vezes! Elle, que era partidario e

amigo dos malandros. dos vis cle-

ricalhas que onvencnaram .io-

sé Estevão!

A Antonio Augusto roubaram-

]he e deshonra -am-lhe a iilha.

Mas Antonio Augusto ara doido

em se vir queixar para a impren-

sa. Concordein todos que e o cu-

mulo da canalhice e da infamiai

Porém. accrescenta o so'r te-

nente pela bocca dium papel cie-

ricai, (lá em boa camaradagem

anda elle i) a filha de Antonio An-

gusto foi creada pela mãe e não

pelo pae.

Ora ahi está. E nós sem sa-

bermos porque era que a rapari-

ga ainda tinha tratado peiora mãe

do que 0 paei Fica explicado.

Não estava reconhecida judi-

E por isso não o conhecia nem

o tratava como tal l Que bestiaga

mor.

Que Antonio Augusto não fi-

cou desai'nparado. porque tinha a

mulher, outra lilha, e a irmã.

Claro. Fica justificado e per-

doado 0 attentado barbara da

maldicta rapariga.

Emiim, que as ordens religio-

sas do sexo feminino não estão

prohibidas em Portuga!, porque

ainda ha conventos com freiras.

intão, não é d'uma besta É'

Elleé trapaihão. Mas podia ser

um trapaihão esperto. Não senho-

res, e uma besta quadrada. E no

domingo hão de Ver. que hoje já

creviam sobre a fuga das cinco

educandas do convento de Sã,

para que se convençam de todo,

os que nos lêem, que os iigurões.

alem de trapalhües bestas, são

trapaihões nojentos.

Continuareinos.

W

Especuladores e ineiitirosusl

 

Us jesuítas «sabichões» do pa-

pel da Vera Cruz dizem, que nm

dos oradores do comício de do-

mingo desconhecia a legislação

que vigora sobre a questão das

irmãs de caridade, pois que invo-

cou um artigo da lei que não vi-

nha para o caso. Mentiram, e que-

L-em, com a mentira, encobrir ai

 

  

    

 

   

 

    

  
j 7 =como aquelles com que, diziam

nao temos espaco, como elles es-

mit estreita que os guia na sua¡

politica de saltimbaucos_ Não se -

invocou so' um ariigowin lei de

2-1 de maio de '1862. lnvocon-se

toda a lei, que e a seguinte'.

«Art i.“-Não e permittidn a

existeindvz. de omuu'inuidades, ron-

izregaçõos ou corporações reli-

giosas de um e outro sexo, intro-

duzidas ou modificadas depois da

publicação dos decretos com for-

ça de loi do ii' de agosto de. 183d,

28 de maio de '183:'1- :ZRdejniho do

mesmoannD, seja qual li.“ir o un-

mero dos subditos ou associados

de que se compunham, o motivo I

do seu estabelecimento, e a qua-

lidade ou duração dus seus vo-

tos.

.trt. it." Nenhum estabeleci-

mento., publico ou particular. de

instrurçào ou beneiicencia pude-

i'a adu-nttir ao exercicio do ensi-

no, e educação tpiaesqner indivi-

duos nacionaes ou estrangeiros,

pertencentes as communidades,

corporações ou congregações re-

ligiosas, de que trata o art. 'l'.",

sem que para isso seja expressa-

mente anctorisado ;.or uma lei.

Art. 3.“ As disposições de ar-

tigo precedente são extensivas

aos serviços imspitalarios e beneii-

cos dos referidos individuos. per-

tencentes as mencionadas com-

nmnidades, corporações ou con-

gregações religiosas, nos estabe-

lecimentos pios ('iepeudentes do

estado, dos municipios, das juntas

de parochia e de quaesquer cor-

po 'ações de mão morta.

Art. ¡Zi-.o O governo proverã im-i

mediatamente ã organisação do

ensino e educação da infancia nos

estabelecimentos de benelicenoia,

 

tanto publicos como particulares.

regulando tudo o que respeitar a

sua administração, rcgimen e di-

rec-ção moral.

Art. ã." Ficam por esta forma

confirmados e declarados os de-

cretos com força da lei de 9 de

agosto de '1833. 28 de maio de

*18th e 22 de julho do mesmo

annor»

Leram-se todos estes arti-

gos e frisou-se bem o espirito

do artigo 3.“, aquelle justamente

que não permitte que os lmll-

vldnos, de um e outro sexo.

pertencentes a corporações

religiosas prestem serviços

hospitalarios ou honcncos

nos estabelecimentos “os.

dependentes do Estado.. dos

municípios. das Juntas de

patrocina c de quaesqucr cor-

porações de mão morta. Este

artigo, que faz parte integrante

da citada lei, e que não foi ainda

revogado, a não ser polos jesuítas

que governam hoje o hospital da

Misericordia, com a plena acqnies-

Cencia do ministro do reino a

quem uma irmandade de Valença

acaba de conferir as honras de

'irmão bencmcrito!

Especnlom embora com as

condescendencias do irmão bone-

merito; mas quando mentireni,

contem que ca estamos sempre

para os desmascarar. E esbuga-

lhem bem os olhos, reparem, que

não estão escrevendo para a lua!

São muito conhecidos para enco-

bl'il'cm as prendas que teem. Min-

tam. forjando telegrammas falsos,

e outros falsos e espavei'itosos.

que o pour) os recebera, cm adora-

ção, mas tenham cuidado em ma-

teria de facto, em questões de

legalidade, porque facilmente an-

niqnilaremos a sua rhetoricz ca-

rola... e balofa.

a. p.-

SEM EUMMENTAMUS

Lia-se no Correio da Noite de

25:

«Acerca do meeting anti-je-

suitico promovido em Aveiro pe-

los republicanos, contra as irmãs

da caridade, recebemos hontem

a seguinte communicação tele-

graphic-a:

('Zomicio republicano fez enor-

ine iiasco. Concorreram perto de
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.300 pessoas, incluindo mulheres

e rreanças. () convite era para

discursos a favor da religião.

Quando Arriaga atacou o art. ti.“

da flavia, a maior parte da gente

saiu. sendo o orador muito ren-

snrado pela maioria das pessoas

presentes,

l"allaram Magalhães Lima. Ar-

riaga. Albano Coutinho e presidiu

o sr. Mendes “Ui'iliL A cidade

conservou-se indiii'eronir. llonve

ordem e soutcgo. lim meio de nm

pasinoso ridiculo.pr('›j;ioz-se que se

represmitasse ao parlammdo con-

tra as irmãs do hospital da Mise-

,ricordia.

tara este resultado não valia

a pena (pio a republica fizesse a

jornada desde a cidade de ¡nar-

more as terras do iiiexi'liãtw

iü no Diario Popular de :26:

«Us regeneradores de Aveiro.

e os partinth do sr. Dias Fe.-

rroira. ligaram-se agora aos re-

pniilir-ani'is d'alli, que inimi-

gos iigadacs do sr. Magalhães l.i-

ma, e prmnoveram um comicio,

a pretexto das irmãs hospitals¡-

ras,umas pobres e caritativas sc-

nhoras que a mcza da '.\iizericor-

dia admittin como enfermeiras no

hospital. Quizerain assim explo-

rar politicamente os sentimentos

e tradições libcraes da cidade.

dando L'tquella questinncula de

soallieiro o vulto d'uma discussão

grave, Mas sahiram-se mal desse

jacobinismo, porque o tal comi-

cio degenerou n'uma ridicula far-

ça. Us convites eram assignados

por tres dos republicanos que an-

dam a demandar em juizo o reda-

ctor principal do .Secreto para o

obrigar a concorrer para as per-

das que tem dado o Povo dc .-"1 vei-

ro-o carpinteiro Manuel Christo,

oalvener Francisco da Maurica, e

o marítimo Jose Moreira. Verda-

de é que por detraz d'estes tres

vultos importantes da politica por-

tngucza estão o pae Sebastião» tio

Manuel e o irmão Jayme do sr.

Magalhães Lima, a puxar pelos

cordelinhos. (o) comício teve ln-

gar num armazem do pescado

d'um barqueíro que se appcllida

banqueiro, a Praça do Peixe. Não

cabem lítliilil pessoas, e não esta-

va cheio. E os que lã foram fize-

ram tai troca aos oradores, que o

comício desfez-se ã gargalhada»

Se isto tivesse alguma graça,

seria a seguinte:

O (Jor/'cio da Noite da 500 pes-

soas ao comício. U Popular mui-

to menos de 300. Porque :300 não

leva o armazem e elle não esta-

va cheio. A sentina da Vera tlruz.

essa não sabe se erem !200 pes-

soas, sc eram 4:00.

*l ahi teem como os biltres

querendo ridicularisar o comício

se cobriruln de ridiculo a si pro-

príos.

Ao resto, o publico que lhe

faca os commentarios. Para se

avaliar de quanto e capaz ã ma-

Iainirice e a trapalhice dos ciga-

nos basta transcrever e deixar

IiÍel'.

_Wu-«w

0 Povo de Ai'r'Íi'O publica na

quarta-feira um suppiemento.

 

REPRESENTAÇÃO

Segue a representação que foi

lida no COIUiL'lO de domingo e en-

viada ao parlamento :

Deputados (lu. Nação Por-

tugue:u.-llm numeroso concur-

so de cidadãos, reunidos em co-

mício. na cidade de Aveiro, aos

2-5 de junho de '1888. vem de le-

vantar, perante o paiz, o seu elo-

qnente protesto contra a admis-

são de tres irmãs hospitalciras no

hospital da itiisericordia d'esta ci-

dade, fãcto estranho, que os ha-

bitantes de Aveiro julgam um ul-

trage aos principios liberaes por-

que sempre se distinguiu a terra

onde nascvu José; Estevão, e um

attentado leis vigentes, que,

hoje mais do que nunca, pela ex-

citação que vae nos espiritos,    

   

  

  

  

  

convom que tenham a mais HS-

crnpuiosa execução, mt'u'mente

em assnmptos que se prendam

com a interferencia de congrega-

ções ou corporações religiosas

nos serviços distribuidos a enti-

dade civil que se chama - o lis-

tado.

Us habitantes de Aveiro. rc-

presentados no grande comício li-

, beral que hoje se verificou n°esia '

cidade. nào podem consentir sem

protesto. que, na terra onde nas-

cera .lose «Estevam o campeão es-

forçado que poz o seu braço e a

sua palavra prestigiosa ao servi-

ço da causa da liberdade, nas mil

manifestações do brilho fulguran-

te da sua luz; que tão corajosa e

nioquenieruento batalhon pela ox-

pnlsão das irmãs da caridade. e

que fora sempre um inii'uigo de-

clarado de todos os manejos reac-

ciouaiios; que combatem por to-

dos os inodos o jesuítismo, quer

elle sc ucohcrte com a doutrina

de Santo ignacio de, Loyola, quer

se pavoneie com os habitos do

instituto de Yicente de Paulo,

os habitantes de Aveiro, honrau-

do o nome do homem que. a par

das suas ideias liberaes. tanto pn-

gnon pelo engrandecimeuto ma-

terial d'esta terra, que era mais do

que um strenno defensor das

nossas regalias o das nossas lí-

berdadcs locaes, que era nmaglo-

ria nacional; os habitantes de

Aveiro, nas vcsperas de erguer

uma estatua como monumento

da homenagem d'nma cidade iu-

teira aos raros dotes d'um con-

terraneo tão illustre, não podem,

não devem consentir sem protes-

to que a memoria de Jose Cste-

vão seja ultrajada pelos factos

que se estão dando no hospital

da Miscricordia de Aveiro, onde

a actual provedorla, de nomeação

do governo, introduziu, a título

de velarem pelos enfermos, tres

irmãs hospitaleiras, pertencentes

a congregações religiosas que o

Estado expulsou, que a nação não

reconhece.

Não pareça a v. cx“, srs. de-

putados da nação, que o princi-

pal assnmpto d'esta representa-

ção c d'estc protesto, por se re-

ferir a tres mulheres, que po( c-

rão parecer inoi't'ensivas, não te-

nha a gravidade d'uma questão

que pode attingir proporções as-

sustadoras. Ligada a historia d'es-

sas mulheres, conserva Aveiro a

mais dolorosa impressão e colheu

as mais amargas decepções por

terem deixado aqui as suas fami-

lias, abandonando seus paes de-

crepitos e seus irmãos estremeci-

dos. para irem professar em Fran-

ça,cinco educandos do antigo con-

vento de Sã. Uma das victimas

d'esse fanatismo cruel foi o pro-

prio irmão tic .lose Estevão que,

perdendo, com o amor da iílha,

a beaeiica luz dos seus olhos e a

mais querida das suas :'tlilbiijütib'

terrenas, baixou ã sepultura rala-

do de saudades e oppresso de

desgostosl Recentes ainda estes

successos, Aveiro não pude, não

deve consentir que se repitam

scenas tão desoladoras, casos tão

pungentes, como os que ai'idam

ahi de bocca em bocca, dilace-

rando o coração de tantas fami-

lias victiiuadas pelo tunatismo r3-

ligioso, representado na corpora-

ção de que fazem parte as tres

actuaes irmãs hospitaleiras do

hospital da Misericordia d'esta ci-

dade. Isto pelo lado da tranquil-

lidade e do bem estar cias fami-

lias e pelo dever sacratissimo que

assiste a Aveiro de honrar a me-

moria do homein,qne tanto com-

bateu pela approvação da lei que

expulsou as irmãs da caridade.

Agora pelo lado do cumprimento

das leis geral-,s do Estado, corre-

lativas a este assinnpto, os cida-

dãos reunidos em comicio n'esta

cidade, pretendem apenas que

elias sejam postas em plena exe-

cução.

A lei de *Bt de maio de '1862

e clara nas suas disposições, que

resam assim:

Art. 1.° Não e permittida a

existencia de communidades. con-

gregações ou corporações religio-

sas de um c outro sexo, introdu-

zidas ou modificadas depois da 

   

  

  

   

 

   

 

    

  

  

public:a;.ão dos decretos com foi'-

ça da lei de t) d'agosto de '1833,

“.28 de maio de 'ld-ti: e 28 de. julho

do mesmo anno. seja qual für o

numero de suliditos ou assouia-

dosdi-que se compunham. o mo-

tivo do seu estabelecimento e a

qualidade ou duração de seus vo-

[US,

Art. 2." Nenhum estabeleci-

mento puhlico ou particular de

instrucrão ou lieuoiioencia pode-

rzi admittir ao exl'rcicio do ensi-

no e educaçao ipiavsipn-r iniivi-

dnos nacionaus ou estrangeiros

pertencentes ás counnunidades,

corporações ou congregações re-

ligiosas de que trata o art.

sem que para isso seja express z-

mcntc anrtorisado por nina lei.

Art. fi." As' disposições do :ir-

tigo pri-ecedei'ite são extensivos

aos serviços hospitalarios e hein--

iícos dos referidos individuos,

pertencentes :is mencionadas ron-

gregaçñes ou corimracOes religio-

sas, nos estabelecimentos pin;

dependentes do Estado. dos lilil-

nicipios, das juntas de parochia o

de quaesquor corporações de mao

morta.

Art. 5.” Ficam por osia forum

confirmados os decretos com for-

ça de lei de il d'agosto de 187113,

28 de maio de 1831 e “.22 de jniho

do mesmo anno.

Diante de tão terminantes dis-

j'iosições legaes. que estão,quc de-

vem estar mn vigor, não podem

continuar a fazer serviço de eu-

fermeiras no hospital da Miseri-

cordia d'Av'eiro as tres irmãs hos-

pitaleiras aiii introduzidas ultima-

mente. ('i hospital e civil e civisde-

vem ser todos os seus emprega-

dos, todo o sun pessoal. A cari-

dade não e exclusiva d'nma deter-

minada congregação religiosa. Se-

ria oiiender os brios de todas as

mulheres portuguezas, de tantas

mulheres religiosas sem fanatismo

e crentes sem superstição, o di-

zer-se q ue não se encontravam tres

pobres enfermeiras para o hospi-

tal de Aveiro sem as procurar en-

tre as filhas do instituto dc S. Yi-

cente de Paulo!

Csperam pois os cidadãos ren-

uidos n'este com¡cio,que os dignos

representantes da nação, por todos

os meios snasorios ao seu alcan-

ce, levem o governo a fazer cum-

prir as leis do paiz, tomando em

consideração a grandiosa attitu-

de d'csta cidade n'uma questão

em que vae envolvida a honra e

a trampiillidade dos seus habitan-

tes. 1*) esperam coniiadai'nente que

justiça lhes Sera feita.

Aveiro, “M de junho de '1888.

A mesa do comício,

Dr. .Iodo Mendes Correia da

[toc/ia, presidente; Antom'o da Sil-

va Pereiro e Antonio Baptista do'

.Souza, secretarios.

EXCAÊÀNDO.”

(Junipwio das Provincia; n_°

iii/tb' de t) de julho de '1862:

«O sr. Jose Estevam c os sons

amigos desejam que Portugal

resignc a sua autonomia. e

sr cncorporc :i llcspamha!

Querem obliterar do Curaçao tic

todos o sentimento da nacionali-

dade, que tanto impera ein nos.

e que estamos certos ha de con-'

tinuar a existir, a despeito das

manifestações e desejos do cole-

bre partido nov-0.»

Depois de. tudo quanto ihc cha-

maram, .lose Estevão que, se não

tivera mostrado tanta vez o son

patriotismo, bastar-lhe-hia, para

isso, o celebre discurso Ulitti'ii's

et Gem-yes, ate ora íbericoi

Fortes biltres.

Cantpcdr) das Províncias n.'

10-14.) de '19 de. julho de 'lb'll'lz

0 Tititi) FEITO AJ.“

Reina a desordem no campo

ministerial. 0 sr. Jose Estevam

rage, bate o pe, e ameaça o sr.

marquez (de Loule) de passar pa-

raa opposição. A nomeação do

sr. Alves Martins desnorteou-o, e
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espera-se que uma crise se não tando como governador civil de cordia se encontra com as altas

faça esperar. Parte da maçonaria

acompanha o seu idolo nas ex-

probações virulenlas ao nobre

presidente do conselho, que ri

impassivel (la lmpott-.iela do

garrulo lmporlumo, cujos ser-

viços dispimsaria da melhor von-

tade, se elle lh'os não prostasse

ol'liciosamente. O paiz deve pre-

parar-se para inn desfecho mais

ou menos remoto d 'esta comedia,

em que o nobre inarquez se re-

misaarepresentar de vlgclc cn-

ganatlo pelo laealo. Se, contra

o costume dos entremezos. o la-

oaio latllno Edir o coillllmtlo,

o povo ha de patoal-o, e applau-

dir (l) a providencia do protogo-

nista. \'i-Inha a gente scria, e nu-

da de palnscadzw

' Í

Lai-aiii“? Não o mau, para com-

pletar o quadro. l-I era nm ma-

landro d'nm \'ilhena, que andon

para ahi :'t maçã do chão, a rece-

ber esmolas de Mendes Leite, que

mais tarde negramente iufamou,

quem chamava laralo a Jose Es-

tevão! IC era um ladrão da ra-

thegoria do sr. Manuel Firmino.

tule tem roubado tudo e toda a

gente, que consentia no seu jor-

nal aquellas ii'it'amias ao nome

mais puro d'esta terra! li' verda-

de que se um não fora malandro

e outro não l'ora ladrão. e la-

¡lrão reles, nem nm nem outro

diriam de .lose Estevão taes infa-

mins.

N'esse ponto são elles cohe-

rentes.

Campeão das Províncias

'lOõl de 26 de julho de '1862:

nn

«lilis alii a lealdade do sr José

Cstevain e da sua gen te. (”alu-

mnladores sempre eem nulo.

llll'amam para dlvldlrem. e

negocelam com a difamação.

São os salteadores de pastas. Que-

rem ser ministros, custe o que

custar»

Palhaços repugnantes, a força

de momices!

Us expedientes são inaltera-

velmentc os mesmos. Queriam

comprometter José, Estevão no

conceito dos mais ingeuuos ou

dos mais ignorantes? Qual era o

melhor expediente“? Explorar o fa-

natismo religioso. E então, .lose

*Estevão queria prescrever Deus

da consciencia humana! .lose lãs-

tevão era maçouico, e os maçoni-

cos queimavam Christo a meia

noite! Jose Estevão era um atbeu.

era um impio. inimigo do altar,

inimigo da patria, inimigo da t'a-

milial

Tal qual o que hoje dizem dos

republicanos. Uns torpissimos pa-

lhaços, que não cessam de Inun-

tir a boa fe do povo. Mas palha-

ços tão ordiuarios e tão porcos,

que não variando de moniices,

porque não te.qu geito para isso,

acabaram por aborrecer os pro-

prios ingeuuos e pacovios de tal

forma. que o publico todo já tem

nojo de tantas palhaçadas repe-

tidas.

Mas bem. As momices que em-

í'pregavam, e empregam com a re-

.ligião foram as momices que li-

carain empregando para tudo. Os

amigos de .Iosé Estevão provaram

'ao tenente (la companhia dos ma-

'landros que sua s.'l não passava

a'um bandalho que vendia a pen-

na a quem mais dava por ella“?

Uh! caliimniadorcs sempre c cm

tinto! _

Us ai'nigos de Jose Estevão pro-

- vavam que Manuel 'Firmino era

'um goiano mlseravel. que vi-

via de roubar aqui e acolá? Oii. .'

aiii/hilladO'l'CS, assassinos da honra

aiiwia!

Assim hoje snocede a mesma

coisa. 0 fernando cego e um tras-

te? Prova-se que ja devia estar

:na Penitenciaria ha muito tempo“?

0h! que nos calnmniam, que nos

difamam .'

U Manuel Firmino e um reli-

nadissimo ladrão“? Mostra-se, sem

A menor duvida. que devia estar

em Africa a pentear macacos ha

mais de vinte annos, em logar de

;nos estar aqui dcshonrando e avi]-

  

(t) Não esqueça «pic a ortographia o

us Utüldlldl'Uà.

Aveiro“? 0h! os calumniadoros in-

famcs, que cnierram o punhal nas

reputações honestas e nos homens

' tlc- bem!

Dão vontade de_ rir. Porque,

repetimos. são uns míseros pa-

lhaços do barraca de Iepes. Elles

bem tocam o tambor e bem con-

vidam o i'mblim a entrar por (zin-

co reis. Mas a t'uncção é já tão

estal'ada, tão reles aquelle alvaia-

de que lhes cobre o ros. i, tão an-

drajosos aquelles pobres fatos,

que a barraca tica as moscase a

barriga dos tristes à lazeira. Coi-

tados. Quando muito o publico

tem pena. Pena misturada de pro-

iundo nojo.

 

Carta da. Bair 'ada

Junho,

Tambem chegaram a Bairrada

os esmas patrioticos e liberaes do

grande romiuio, que teve logar

em Aveiro, com o lim do protes-

tar contra a admissão das tres

irmãs de raridade no hospital da

Misoricordia d'essa cidade. Pelo

que sabemos, foi uma manifesta-

ção digna a todos os respeitos da

terra que tivera a dita de ser 0 ber-

çn do grande tribuno portuguez,

alma aberta a todos os sentimen-

tos generosos, coração aii'eito a to-

das as provas de civismo e auste-

ridade de caracter. Que contraste

entre o cidadão que combatera,

glorioso, pela liberdade, já como

soldado, ja como tribuno, e os

que hoje. ridículos e insignilican-

tes, pretendem desliourar-Ihe a

memoria. fazendo da terra que

lhe dora o ser um velhaconto das

filhas ;lo Instituto de S. Vicente

de Paulo, simples instrumentos

das pbalanges jesuiticas que eu-

grossarn por esse paiz fora! Esta-

mos certos de que Aveiro, repel-

lindo, como já repelliu, a audacia

dos imbecis que dão hoje a lei

no districto, saberá manter-se

u'uma attitude unida e euergica,

até que as deliberações tomadas

no nwcting de domingo sejam

postas em plena eXecnção. Se

fora pessivel que o jesuitismo

se enraisasse, desbragailo, na ca-

pital do districto, as ordens de

qualquer provedor com ares de

pacháe tào occo de inteliigencia,

como ridiculo de ent'atuamento;

se fora possivel que o povo d'es-

sa formosa cidade esquecesse a

memoria honrada de José Este-

vão, para se entregar nas mãos

dos falsos liberaes que hoje cons-

piram contra a obra d'aquelle

enorme vulto e se acobertam,

quaes Tartui'os hediondos. com

o manto da religião para fins me-

ramente especulativos; tal se

dera, Aveiro marca'ira o primeiro

passo para a sua desmembração,

lançara a critica do paiz o primei-

ro germeu da perda da sua auto-

nomia, da sua liberdade. do seu

glorioso passado! Mas não! O po-

vo,peloque sabemos da manifesta-

ção de domingo, esta com os ho-

mens que defendem a liberdade

e atacam de frente o jesuitismo,

a reacção, as irmãs da caridade.

A causa e sympathica de mais pa-

ra que possa pOr-se em duvida o

legitimo triumpho dos amigos do

povo. A Bairrada, parte compo-

nente e importante do districto,

acompanha, pois, com interesse o

movimento iniciado na \'cnesa

portugueza. na bella cidade que

nOs serve de capital. Sc aqui as-

sentar arraiaes ojesuitismo (e ja,

n'estas mesmas cartas. temos re-

ferido algumas tentativas reac-

cionarias por parte de certo clero

altamente protegido pelas inllneu-

cias locaes'); se para aqui se es-

tender a seita venenosa que se

introduz sorrateirainente na fami-

lia para a contaminar o perder;

que exerce a caridade nos hospi-

taes para empolgar retratações

e heranças; que, dizendo sempre

que o seu reino e lá em cima,

vae explorando a realidade caem

baixo; se essa peconha aqui sc

desenvolver. pelas relaçoes em

que o actual provedor da Miserí'

influencias da Bairrada, far-se-

hão tambem aqui meetings, o povo

das aldeias. que é religioso. mas

que não o fariatico, sera chama-

do a intervir na grande questão

do dia. e os vcndilln'ws, os (ie-

vassos e os especuladores, que

tanto se interessam pelas irmãs

hospitaleiras. hão de vêr que a

corrente da ronspiraçao liberal,

tomando porporçoes enormes, os

reduzirá, aohatando-os, as condi-

ções dc simples t'arçantes politi-

cos, sem crenças, sem talento e

sem auctoridade.

Lombrem-so_ emflm, como se

disso no comirio iI'Aveiro_

n'nma pequena aldoia da Ilairra-

"11|, l'oi onde Si' verilirou, lia an-

nos. o primeiro enterro i-.ivil em

Portuga“ is corvos não teem aqui

onde fazer o seu ninho.

 

noiicmeio

0 «Povo de Aveiro» ven-

(lr-sc em Lisboa, na rua do

Arsenal. n.“ oa.

_+-

Aos srs. assigiiaiitcs

Prevenimos os srs. assignan-

tes que, por quaesquer motivos,

não satisliZeram ainda os seus de-

bitos, de que vamos fazer nova

expedicção de recibos, esperando

que d'esta vez os satisfaçam, logo

que para isso recebam aviso dos

empregados do correio.

Aos srs. assignautes das loca-

lidades onde o correio não faz oo-

brança, pedimos tambem o favor

de mandarem satisfazer os seus

debitos.

_+__

U Conimbriccnsc, do penultimo

sabbado. termina assim um arti-

go a proposito dos protestos que

em todo o paiz se vão fazendo

contra a reacção: '

«Parece incrivel que na patria

de .lose Estevão, o grande orador

contra as irmãs da carii'lado; na

cidade de Aveiro, sempre liberal,

e onde em 'iii de maio de '1828 se

levantou o grito contra a usurp:-.-

ção de l). Miguel, horas antes de

se fazer n'esse dia, no Porto,

egual proclamação', emliin. na ter-

ra oude se presenceou o horrivel

espectaculo de cabeças de inl'eli-

zes liberaes espetadas em altos

postes, se queira agora admittir

e restabelecer as irmãs da cari-

dade-mais um elemento para a

restauração das ordens t'radescas

em Portugal!

Protestem, por isso. ouergioa-

mente os liheraes da l'i'iiltle e. dis-

tricto de Aveiro, contra esse at-

teutado. Não se diga que elle se

praticou com o seu culpavel si-

lencio!

Ah t que se fosse vivo .lose Es-

tevão (Joelho de Magalhães, os

reaccionarios não ousariam assim

afirontar a sua terra natal l»

O sr. Almeida \'ilhena tt- (If,

a ciganagem que introduziu as ir-

músinhas na terra onde nasceu o

emineutissimo tribuno, que lim-

pem as mãos a esse ;Iltêtl't'itllltlpth

___+____

A'manhã principiam os exa-

mes no LYCHH Nacional desta ci-

dade. E' de "li-t5 o numero de exa-

n'iiuandos.

_._+-_.

\"isitaran'i-nos n'esta redacção

dois novos periodicos: O chtas-

ma, hebdomarlario politico inde-

pendente, de Lisboa; e A l'eryas-

to, de Chaves. São dois jornaes

valeutemente redigidos.

Larga vida e o que lhes dese-

jamos.

_+__

E' concebida nos seguintes

termos a proposta de lei sobre o

recrutamento, approvada na quar-

ta-feira 'pela camara dos deputa-

dos :

Artigo i." Os maneebos recen-

scados para o serviço militar cha-

mados a prehencher os contin-

gentes do uuuo de 1887 para o vocação para a scena,interprctoul

que.

 

exercito ou para a armada, e que

ainda não tiverem praça assente

como eiiectivos, podem remir-se

d'essa obrigação mediante o pa-

gamento de 50.5000 reis os não

rel'rartariOs_ e amooo os ret'racta-

rios como taes julgados por Sen-

tença que transitou em julgado.

sem prejuizo da indemnisação

que for devida aos respectivos

Snpnlentes,

5': “1.“ A receita proveniente

d'esta remissão sera especialmen-

te destinada a construcoão e re-

paração de quarteis militares.

§ 2." Podem remir-se da obri-

gação do serviço militar median-

te o pagamento de reis '1805000:

l." Us manu-iahOs casados, que

já o eram :'i data da publicação

da lei de 12 de setembro do '1887.

2.” Us viuvos com lilhos legi-

timos ou legitiinanlos, que tives-

sem casado ate ã mesma data.

3.“ Us que até á mesma data

se houvessem ansentmlo para

paiz estrangeiro mediante fiança

ao serviço militar e se não acha-

ri-m no reino ao tempo em que

forem chamados ao mesmo ser-

viço.

§ tt.” (ls mancebos a que Se

refere o 'â antecedente, que forem

julgados rel'rzn:tarios, somente se

poderão remir por :5305000 reis.

§ 4..“ Alem dos main-ebos meu-

cionados no art. 1:1.“ da lei de '12

de setembro de 1887 e tambem

dispensado do serviço activo, mas

obrigado ao serviço da 2.” reser-

va e ao pagamento da taxa mili-

tar e como tal comprehein'lido no

u.° 3.° do art. "BP da citada lei, o

mancebo que tiver um irmão que,

ha menos de 3 anuos e antes

da publicação da mesma lei

se tenha remido ou feito substi-

tuir do serviço militar.

Art. 2.” Fira revogada a legis-

lação em contrario.

_ .-___+___.

E' composta dos seguintes se-

nhores a junta de revisão militar

que n'este districto ha de inspe-

cionar os mancebos reconseados

este anno para o serviço militar:

--Alt'redo Jorge Dom, tenente-co-

ronel de estado-maior de infante-

ria: Agostinho Antonio de Mattos

Leitão, cirurgião-mor do Forte da

Graça; e Joaquim Antonio de Al-

meida Ferreira, cirurgião-ajudan-

te un disponibilidade.

.__*_-__

Conforme noticiãmos, teve lu-

gar ante-houtein o espectaculo em

beneficio da estatua de .lose [Cs-

tevão com o drama_ di- uomhato,

original de Baptista Diniz «U Vw-

tcrano da lihrrdodn e a comedia

_Granitos ttHlÍçÕUs tl'itm esposo.

Somos obrigados a dizer cons-

ciciu-.iosamente que nos maravilha

deveras a aptidão svenica, pouco

vulgar, de que e possuída a

tratou: dramatica de amadores,

que t'ez a sua estreia a '18 de

março do corrente auno com os

Trapci-ros de Lisboa e Morrer pa-

ra ter dinheiro.

Não vimos fazer apreciações

especiaes; limitamo-nos simples-

mente a dizer que o desempenho

t'oi alem do que se esperava de

imiividuos que, exliaustos da la-

bntaçào diaria, dedicam as suas

horas d'ocio a tão bella e instru-

ctiva diversão.

Tem sido ee ensaiadorda tron-

pc o sr. Antonio Augusto Duarte

Silva, cavalheiro dotado de linissi-

¡na-aptidão para a arte de Thelma,

e a quem conbea maior parte das

ovações. pela forma correctissima

como apresentou o espectaculo.

U boin desempenho, e a certe-

za ua escolha do drama, agrada-

ram o mais possivel. Houve oc-

casiões em que o entliusiasmo

chegou ao delírio! E' que. realmen-

te, o drama tem scenas admira-

veis!

A proposito diremos: apezar

de se ter propalado, que haveria

grande barulho no thealro promo-

vido por alguns manos em razão

do drama ser (perdoae-nos, Se-

uhor l) anti-jusuitiro,- e o produ-

cto para tal lim, a casa estava

muito regular e tudo correu na

melhor ordem. Pobres manos!...

A amadora, a sr.“ D. Maria Es-

tepbania, que mostra ter grande

habilmente os papeis que lhe fo-

ram conñados.

N'un'. dos intervallos foi oii'e-

recido á troupe, pela Companhia

Dramatica. de Ílhavo, um mimo-

so bouquet com fitas azuesebran-

cas. d'onde pendia um caitã) com

o elenco d'esta sociedade.

No final do drama, foi recita-

da por (Iamillo A. Vieira uma ex-

cellenle poesia, que foi muito ap-

plandidn.

0 ensaiador foi chamado ao

palco e calorosamente victoriado

com uma estrondosa salva de pal-

mas. '

O theatro achava-se singela,

mas elegan temente adornado, des-

lavando-se sobre a porta que da

entrada para n plateia, um excel-

lente retrato de .lose Estevão.

.-\nlcs de principiar o especta-

culo a phvlarmonica Aveirense

executou_ no nlt'iO, o hymuo de-

dicado ao eminente tribuno.

Houston-nos no lim do especta-

culo que a maior parte dos assis-

Lentes pediram á tronpc a repeti-

ção do i'lrama, o que tera logar

com a comedia-Us estroinas~

ornada de musica, no dia '15 do

corrente mez de julho, em bene-

licio do theatro.

't'ermiin'imos enviando ao ha-

bitissimo ensaiador e a briosa

troupe os nossos cordeaes para-

bens. X.
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Uma noticia de palpite para o

Zé:

A sr." l). Maria Pia parte por

estes dias para Italia, onde vae

assistir ao casorio do mano, o

duque de Aosta.

Quer dizer. o pobre Zé é que

tem de arrotar com todas as des-

pezas da viajata, já se sabe'.

[leio, Zé? que pechincha l...

+

U moderno e já mui concei-

tuado Hotel Central, de que e

proprietario o nosso amigo sr.-

Manuel Francisco Leitão, estabe-

lecido ás (Zinco Ruas, acaba de

mudar para uma casa do sr. João

Carlos Machado, á rua de .lose

Estevão.

Os visitantes d'este importan-

te estabelecimento encontrarão al-

li,a pardo todas as commodidades

exigidas, muita limpeza, aeeio,boa

ordem e. sobretudo, modicida-

de nos preços.

0 nosso amigo dará hoje, para

inaugurar a nova casa, um excel-

lente jantar de meza redonda, das

:3 as .'i horas da tarde, pela quan-

Liu de 500 reis cada pessoa.

E' de crer que. o acreditado

hotel continue a ter a concorren-

cia do publico, em vista das ex-

celleliles condições em que está

montado.

Ao llotel Central, meus senho-

reshe desejamos-lhe bom apetite.

,' -+-

Accusamos a recepção das se-

gnintes publicações, que muito

agradecemos :

Os A morna do Assassino, por

M. Jogand, illustrado com bellas

gravuras e cln'omos a ñnissimas

córes. Fascículos n.“ 2'1 a 23.-

Editores. Belem da (If, rua da Cruz

de Pau. 26. Lisboa.

- A [ilustração Portugth ,

revista litteraria e artística. N."

40 21/18, do quarto auuo.~Assi-

gua-se na Travessa da Queimada,

n.° 35, 1.° andar, Lisboa.

- As Doidos em Park, por

Xavier de Montepio, illustrado

com primorosas gravmas e chro-

mos a iinissimas cores. Segunda

edição. Cadernetas 11."” 31 a 33.-

Editoros, Belem d (2!, rua du,

Cruz de Pau, 26, Lisboa..

- O Mundo Elegante, magni-

fico jornal de modas. N.“ 24 a 26,

do 2.° anno.

 

l'omada Renault

A's pessoas que SoiTi'erem de

doenças de pelle, escrophulas,

sypbilis, ulreras, ervsipelas, etc..

recommendamos o uso d'esta po-

mada como iemedio eilicaz para

as combater.

Vende-se n'esta redacção.
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ças aonde é preciso levaniar as forças.

Toma-so tres vezes ao dia, no aeio --

de cada comida, ou em caldo quando u

doente não se po-;sa alimentar. Tubos de Bona““

Para as ::mangas ou pessoas mui- (cwrcnoc).

to deheis, uma colher das de sopa de

cada vez/x, e para os adultos, duas ou tres

colheres tambem do cada vez.

Esta dose, com quaea'qnor holanhi-
A

nlms, é Urlll oxuoilente ulnneh» para as (ou Moinhos de Vento)_TUBBINA DE FERRO-systems¡

peãsna: racas ou convaleswntes; pre- o ¡uuís economia) lossíuel iara n l nal¡ nur distancia.

para o estomago para aceeitar bem a 1 l elevar agua' l l
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goma-;e com¡ port-:w ao naum. para MACHJNAS E ARTIFICIOS DIVERSOS POR ENCOMMENDA.
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Para evitar a corm'afnoção, os envo- _ _

lucros da: ::zu-raras devem conter o re- Aceita-ue ORDENS para os Estados Unidos da. America. e para Inglaterra

trziolo do anotar e o nome um peque-

nos circulo: ainnlellns, n a'ca que está

de¡ o ;italia em conformidade da lei de 4

. min-lim de iss-r.. ESCRIPTORIO, 2? andar, HERBERT CASSELS, Agente,

A'hL'Õ". e la s ' -' .a. 'h.› -

32023331325: 6.2- 127. norma iu 31mm, PORTO.

posito geral na pharmaeia Fraueo-Fi- (Tdefwe N, 25m

w lhes, em Belem.

,

oitavo:: a 600; e eautellas a 520, MU, 2550, :220, '136, 110, Lib, 0:), /1-.3

e 39 reis.

Para Fractais e '.n'ogas.

B OUTROS

ESPECIALlDADEB, &c-
M

'r (Is cmnmcrelantcs
da província. que quim-rem nego-

ciar nas loterias (le. Madrid. leem de lll'al' num lieeuç:

-- que nas provlndas é (le 18500 I'd-,ls pm' nm aum) (363

E elias). ¡Der-.reto de 23 (lc sctmnlwo (lc.- 1886. publicado no

' «Diario do Governo» de 29 de setembro de 1886 (11.” 20.)
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i 0 camblsta Antonio lgnaclo da Fonseca promptiñea-se

a dar todas as explicações e a bem servir o publico, quer para ngO

'1' particular ou para revender.

Pedidos ao (.ZAMBJSTA

~»›»^,...A..._.,._.\ñ_r...Naum.,, ,NN
W/u., ..›..,.,\,...,q.Wan“...hvvmwn

n

i Antonio Ignacio da Fonseca

.f .56., nu .no ARSENAL, M

” ' L I sBo .A.
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REMÉDIOS DE AYER

Deposito em Aveiro na pharmacia e

drogaria medicinal .le João Bernardo Ri-

hciro Junior.

  

HOTEL CENTRAL
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l¡ Thálããlas*lãllã'àüãz
E EUMMElBlll MANUEL FRANCISCO LEITAO

. Tes-
mssmnss DE 'roms AS CLASSES (CINCO BVÀS) - AVEIRO

':_,4. Extracto Pampas“, a., sm.
EM 't'uDAS AS conmxnms - _

'- saparrnha de Ayar-Pam pu-
mm

ESTE ¡Ion-l, recentemente montado,

riñuar o sangue, limpar o -corpo e

Cura radicml das escromlulns_
P A ll A"? Xl .l l¡ A X ll 0 .I

CEAIIA' E MANAIÍS
acha-se nas condiçôes de satisfazer a todas
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Para a provincla do .5. Paulo dao-se

UA p“ARMAMA l, “ANJ“. ,mim lu_

l , Pl n as““ ' . ' y(
passagens graus'

. \ _ r' o_ , v _ . galinunte nuelerisadae privilegiada. E'

u rf --() melhor purgativo, suave, lll-

ESIA Pomraddb 1d “Orlllbcidd pol lllll toniuo reoonstituinte o um pr..-uimn

i à leiramenlo vegetal. '
para informações o contra“, de pas_ milhares_ de pensons homo 0 l elemento_ t'eparador, muito agradavel .a

É .

“guns, “3,13-“, “nuanwnw em Aveiro, remedio mais eflicaz para Clll'ill' de [anddiuuslao.Aproveitadonimlmnafs

,l -
m“"N ' _ rua dos Marcadores, w a 23, com o cor- radicalmente escrophulas, uleeras &Xll'fwl'llmill'lo "0;“ Pademmcmü'* 'ln im¡-

I
a WSPOHÚWW antigas, varizes cancros mesmo :1% W“ d: flzftgevazmn?"“ii.l"**k"'i““5

i o _ 1 t 'l f
, .N _ . . _r e qnaesq e o na; , a iinun.:n_-¡'m

i
M l H 3 1

llBDOlb de uloeiadoa, syphills, en- das ,,,u1h..m~ r., v- r . -

W

l _. . _, _ lg_ _ _ ~ . , > “andas e amas d., lCllU

u
O ( e Manuel JO“ 50m“ da** BW' aipelas, escoriacoes, doenças de pessoas idosas, orçanças, unoiníuus, .Â

lu

__ elle. frouxidão de nervos e todos em ¡Ir-:ml n05 flellthÕOS, qual'rlrr une

- w ' - --»- p - - '- - - 1' 'lbl'dd' ~ ~ - '

l' E' um agradavílesaudagell) llllálf
nnscl). Misturatdo apenas com

as feridas ou ¡nnammnç095_ Pro- ;haglãàiâg'ríg'iülü

. . v . .eu ar sz uma e i( a ei-iora e (a um W -nii-o -or tra nor- ~ A . v i . _ ' *' '›' _ U"

um e 'H lc u S ' b pb u b l ATTEXGAÚ.- 0 annuncianLc enear- \a'se com atteêtados 0 bom “3 Lugal odo estrangeiro. Deposito geral

i i'
vo~io e dúres de cabeça; sendo tomado depois de jantar auxilia muito

a digestão. E' baralissiino porque basta mem colherinha do acido para

meio copo de agua.

na pharmaoia Franco-Filhos, ein lia:-

lem. Pacote *300 reis, pelo correio :NO

réis. Os pacotes devem conter 0 retra-

rega-se dá liquidação de heranças e sultado. Unico representante em

quuüsquel' outros' negocios um lodoo Portugal, José Maria Carreira, rua

l “um, o,- agenws JAMES GASSELS o c n, rua m,- Mousinho da Silveira, imperio do Brazil, mediante modica das Gaveas_ 7'1, 13°, Lisboa_ l d) a“ m o O nome em

. 1 l A - -' ' ~ ~ - ' -" -- ~ 8- - 'v ~ › 'omnussàm
_ _ _ - _, ~ c o i o A ei nunos

»127, 1.o, Porto, dão as tormulaa de. todo: B›l.65 tumulto; aos Sl: lauiltatn o; que., b
meu) 400 “513, pulo cm le“, círculos amuwuos' marca qucpulm de_

425', remette-se a quem enviar a

sua inn'ortaneia.

Contra a tosse

AROPE Plãl'l'OltAL DE JAJlIES, unico

x legalmente auutorisado pelo Conso-

lho de Saude Publica de Portugal, e pela

InSpeetoria Geral de llygiene, da corte

do Rio de Janeiro, ensaiado e. approvado

positada em conformidade da lei ;lc 4

de junho de '1853.

DEPOSITO eu) Aveiro, pharmaeia o

drogaria nudieinal de João Bernardo

Ribeiro Junior.

Genebra Moreifí
MAMA-SE a altencão dos srs. cunsn-'

midures para estas qualidades de

gunebra.

as requisitnr
om.

Perfeito Deslníectante e Pllrmcantc de JEYES,

para dosinfoetar casas e latrinas; tamhein .a. exuellonte para tirar gordura de no-

duas do roupa, limpar iiietzie:, e curar feridas. _ A

Vende-su nas principaes pharmaeias e drogarias. Preço, LW) réis.

    

JOÃO AUGUSTO DE SOUZÍ'

  

i'

no ' -. . o

_

s hospnaes. Acha-,c á venda em .o- u l- _ ' .- , ._

das aslnmmuchfs de portugal e do 8.5' es::523233433331320:35:53¡«111.0mama e

Hr .

Lj'allgfll'O-JÊPOSIEO Bel'lal Ilü(Phatl_'an<-'m Continua a ter acolhimento geral em

p

brando-lu os, em Be em. JS lílSCOS todo o pah; tendo sido premiada nas

i_
EM

devem conter o retracto e firma do au- um.; “mm“ “push.ões O“" , _

N" "Em '195 Mercudoregv "~°' 19 a 23. ator, e o nome em DCQUenos círculos .1661837 l l ' p bu““

L
.A. V EIRO

em Aveiro, luzem-w guarda-5003 de lO- amarellos, marca que está depositada _ __ ' __

l
das as¡ qualidadeq. concertam-se e co- em conformidade da lei de4de junho Lxua-Se a botua e etiqueta

,' FORNECE ferragens, dobradiças, fechos. fechaduras de todos os “0'“ “das “nomes e ou"” de igtãmno Fm Mem, n., pharmmia e '30m a marca (registada) de MO-

T; _ systemaS. Dm'üfuãos de toda a cl“alldades felímgenvs @Strangeu'asa Trabalhos perfeitos e preços baratis- drogaria inedieinal de João Bernardelli- BEIBA *Lin e a "Olha Çom a ñ"“

l V ;amas de ferro, fogoes, chumbo em barra, prego d arame, etc. simos.
beira Junior. ma lde'S'mllc/ dos fabricantes.
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i'xmlimwiuo: prorandn ao po- ' pv ll.“*ill'l'lív--ill'ilSU no moio dos palriuta vximln c dodicadissinm lça durmir com ella. 0 homcml

Yu as \'niudhs. os un-riius r- as y .sutis, arri-iialndo au alii-(rio dv sua

santas :iings rrdlgfnr-as do I'll'i'i-§ nvulliur o dos .wus ¡lilhng l'Hi rt'-

a ali-uno l' das' ¡t'unis da caril a'lu. 1 ;'isiado nn i'ndoa do llnnlsl'lirü-

mentos. .la tw nos nn›:~tradu nn- 1or (lv l'lillllil' om i'lllv'llil'. mnlmr-

“W“FHS l"“li'ltlüi's. imail-usas tur- - (';nlu no llarro o uoiuluzido a Al-

poms* “.uru'us “montados d'ussas y guria.

(urge-ras que dim-rn "Xi'rçci'" Quando o imporio nnirvgzou a

uma missao do !NV/J P- l'íll'lllillli'. 1 l-'rança ¡'i l'rnssia o a turnsaio nun'-

Jz'i tilliiilñ proi'adn quanto 'i'i llii'ii- t ('.lltlil sohru l'aris, fui, agr-zur di'

lirosa E'. falsa a apologia quo o ::m- à ter uniao sntcnlu annos, dos que

no dissoluln o Ill-\'asso tum pro» I 54:). rioram onrorrnr (-,nunaosro om

teudírio fazer das numas indiguas l i'aris, solirur u bombardnaimmlo.

qm- rapullirnm seus paes, quo rn- Í o frio o. a fumo, ;distmulo-sc no

¡ii-garanta suas maus, que não qui-411,32¡ imialhúo de. Hilgl-*lllilz'l'lih

j_s*l'ii|il assistir a'us ultimos lHO'I Esto bravo republicano. esta

mentos da sans' inl'vlizus ii'màOs. ldignu patriota uno su chamava

.la tornamos publico, por factos Rurouni-Luciiaralior. rim-Iarou no

irrnspondiWiñ. Il““ 5““ «'15 ¡linux-l tostauwnto quo dum-ia sor outor-

wm'ms religiosas das irmas da É md” oii-ilimantn,

.raridade nao se m-i-uita Hifilàll a (ira vis aqui o qnc sv. passou:

i-.raimla. sonar, u vii-in. svuau u Depuis do Pntcrro do sr, Bor-

crime. As Irmãs da raridade ' nai'll-Louiwralivr, um dos seus

são inimigas da patria. da amigos, u sr. ;imediata Tissot pn-

IGCÍMMII'» da ¡allllliãl- Atlen- blicou uma brochura em qua con-

tam contra todos as leis da l tara a vida do di-fnntu, lintrn uu-

nntnreza e contra todos os tras cousas dizia: -- «Bernard-Lc-

prlnclplos de Dons. que são clim'alinr ora dos que iliipóvln r;

o¡ principios da virtude c respeito. d”:iqnellus que passam a

do bem. Assim o demonstraram vida a fazer hum_ Raros são os quo

1

Sl#

-os acontecimnnws que :temos rc. sabiam. como clic aoulac dnrautc

ferido. Assim o demonstram os uma larga existencia, cumprir !ao

novos acomccimentus um: ramos bom a missao social, Borland-Lc-

relatar, iii'aiioa da historia um» rlw-rali<«~r ma um houn--m de' hum

tempra-"nome por isso mesmo na :liii'tàliçílü sincera da palarra.

lrrelntavcls. o por isso mcs- Nos que choramos a partida ator-

mo lrrcspondlvcis. na do nosso mestre reunindo,

(l porn que (estudo. e quo me- .consurvarcnuns com rervroncia a

elite. l'Z depois do meditar que sn 1.›¡¡|.i_›i':u.uj:l das suas \'i1'llli'los i3

miga do \':z a salvar, por uma at- do sun sailor; surádepnis da mor-

titndc rerdade-i-ranmntc cncrgica.

rordadciranwntc hostil. a socie-

dade o a !alinha portngiwza,.aInca-

4;adas pneu-'cmoute no que tcciu

da mais .serio, de mais puto, Llc

:mais digno dc rcspcito.

A tic. n cao.

,No mm: do. março do 18871 lia-

ssc nos ¡ioruzws do pair.:

_ _ ' pria 'filha l--w'olusia contra a pu-

q.\ um couwnio de freiras, [alia-ação da broizhuru do sr. Ame»

ranic a rala»

Us leitores juin-;irao natural-

meutc que os parentes d'essc ho-

rnam so liunrarào am o contar

no umncru dos membros da sua

familia. l'ois liam. nào suco-:dc

nada d'isso, (.- a filha do sr. Hur-

nard-imcl¡avaliou-sim.a sua pru-

em Yalcucia (llcspanl-ial, sendo déc 'l'issotlll

províso hizcr ¡cinii'aoOcs u'umu Pamce incrivel. mas não «3.

parede. os |«›i-Uli'ci~i'(›s encontraram A 'filha do sr. Bernard-incha-

dois «caixõcs mortnnrios. iich ralicr chegou a reqliercraus com-

achado causou .vira sensação. por- missarios de policia de Lisieu,

quo as monias tmn a sua crypta '.i'rimvillc c llonlieur o sequestro

clanstra'i onde são enterradas, da referidabrochura: alcm d'isso,

mas essa sensação subiu do es- alirou-so a um dos vendedores

punto a .estiipefacçãu nionmncn» da l.›rocl1nra c rasgou as paginas

tal, ao ncrom abr-!rios os Clois cai- em qui: sc fazia o elogio do seu

xñcs. Dentro ;mhawun-sc doiscs» pac!

qiwletos. .. do homem. Porque? porque a filha do sr.

isto n'mn convento das til'nas Bornard-Luchcralier of: clol'ical ,

(ln Marini... rcjaiu doc rcrgo- poi-quo prefr'ro quo sa nao diga

abril...) hein do Hail pac a dizer-sc quo

foi i'("[lllhll.(:ililf) e livro pousador.

lista mulher é impcllida pelos

roacrionarios, o que dmnoustra

(pic os cluricaes nom mesmo con-

servam o respeito filial, o quo pro-

Sempre a prostituição!

l'lm maio do mesmo nuno de.

188% lia-co no jornal -- Lc Petit.

!'urísien;

ra que o odio da gvntc da Egrcja |

(Eis uma “01'“ prova da m..- nem i'ncsmo abranda dcuntc da

unira porque os clcricaus rcspei- l ¡HOFLUJ

tam a familia.

Acahu do mori-cr cn¡ l'onH'jg-

véquu um hello homem, quo go-

zon sempre da estima publica,

Fra um republicano de velha da-

ta, que tomou parte na revolução

As mesmas nm toda a parto.

.'\ssim como a lilha dc Antonio

Augusto (Joelho de Magalhaes d¡-

zia a seu pao que o não conhecia

e sc rccusara a acompanhar sua

de 1848 como diz o sr. Augusto mãe na agonia da morte, assim

Vacqnarie no Raplwl. _ aquclla frauceza rasgara as bro-

Mais tarde. em '18'al. teve a ¡uhuras em que se fazia o elogio

honra do ser alcançado pelo gul- lde seu pata, por seu pac ter 'sido

te o nosso modelo como o foi du- L

l rl-pulalii'ano, Somprc as uu-,suuis.

l isto a, inimigas da patria, da fa-

=“. milia o da virilisaçaol

(”entra !actos nao ha argu- quo, (',HllllllZlilU rumo mn malfor ' No ici'm'irlo monde main, riu

idii-to anuu do WM, lia-sc mais

nos poriwliitos:

l alla dias fugiu da casa paterna

Wuma lilha do sr. Domingos Anto-

niu. do. \"illnr Finos, indo li'lHliCl'-

si), lili ninho jr'snifírto, (flitilutu'lt') O

lcuurcnto do Sangucdo.

, Us patas foram alii procurar a

lillia que. se recusou a acompa-

¡dial-os!

lCis os frnctnu da tolcrancia

jilus jusuitas um Portugal. t) go-

rcrno i's o mais directamcutu cili-

pado d'cstos factos, por não fa-

zvr cmnprir a lui quo expulsa os

lorolas do territorio portugncz.

l Quando aqui nos insurgimos

i roul 'a a corja quo não respeita o

quo ha de mais sagrado, apodam-

nos dc opithctos indecorosos.

lCis pois mais um I'l'illlH para abrir

.os olhos aos chefes (ic. familia e

1 para justiiiuar a ropngnancia que

i sentimos por aquollcs Inisera-

mis.)-

 

(Jomo se “3, são parmanentes

i-stos casos (lc scducçào, que se

rupetmn todos os dias no nosso

paiz. li o povo pacilico l E a com-

panhia dos malandros a dcfcndcr

a Cañla maldictal

(intra :

u lataria ter sido julgada em Iiru»

xollas n'mn dos dias d'csta sc-

Inana uma irmà da unidade. ac-

cusada de ter produzido com pan-

cadas a morto d'uma menina.

lim Marselha tambem acaba

de ser ¡n'ovnssarla outra irmã da

caridade que bateu tanto n'uma

crcança uno a deixou moribunda.

Poiares t'l'cancinhas ! andac,

mães do familia, ido levar os vos-

sus lilllOS pequeninos aos colle-

gins dos jcsuitas machos e fe-

meus»

 

l Tambem nos repetimos: --

; andar. mãos de familia. ¡lr-

1 íemioí as ¡rmãsinhas do sr.

1 tenente da companhia dos

i nlalandros e queixar-vos dc-

pois. Ah¡ tendes como elias

praticam e exercem a carl-

dade!

lãsurcria o Povo de Aveiro de

l 23 do setembro de 1383! :

«Farganha jesuitica! !f

Ante-homem à. noite foi hos-

pedar-sc no iiotel da Boa-Vista,

(l'csta cidade, um individuo que

amompanhara uma creança de dez

aunos do uladc, a qual lhe tinha

;sido cntrcguo em (loimbra por

uma agdnte dos jesuítas.

(l meiro dirigiu-se a dona do

hotcl o podiu-lhe um quarto com

uma cama, dizemlo-Ihe que a pe-

quena era sua lilha, o que ella

nào acreditou.

' A propriotaria do hotel achou

pouco moralisador a pequena dor-

mir com o homom e. mandou rc-

cadn ao quarto do .individuo, pe-

l diodo-lho pala clic deixar a crcau-

 

DE ÂV
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A croançn, arariciada pela pro-

priotaria do hotel, disse não scr

!ilha du homem que a acompa-

nhava, mas sim, chamar-se Maria

l-'erpctuau [ilha do Maria liitta.

murm'iora na rua do Principe. em

Lisboa. Disso mais. quo por in-

tervenção d'uma Condessa tinha

sido entregue a uma senhora quo

a acompanhou até Coimbra, e quo

esta a tinha recommcntiado ao

homem que, a acompanha, para

dar entrada no caio das irmàsinhas

(ic llliavo.

A anctoridade teve conheci-

mento do caso e Lolegraphou pa-

ra Lisboa. Ati',- a hora em que cs-

crevmnos, nada mais podemos

acrescoutar.

O homem _que acompanha a

creanca acha-so detido no hotel c

Vigiado por um official da admi-

nistração do concolho.

iCntregarem uma menina a um

!jesuitm foi o mesmo que_oli“ere-

;ccrom a innocentc OL'UUL'lnÍul...

*las garras do esfaimado lobo, com

a unica dili'orcnca do que este

come a carne e aqnalle rouba a

\'irtndc, traz a desgraça e as la-

grimas. Aquelle é 0 verdugo ín-

,saciavel (lc tudo quanto ha de

l bom c nobre; e a mais ('lamniuha

c perigosa fora que ameaça devo-

rar a Luz, a Liberdade, a Justiça

e a Fraternidade. é um malvado,

para o qual todas as punições

severas o mortíferas não chegam

para ajuste dos seus grandes e

horrireis crimes.

Todos os governos que os ,dei-

xarum estender os seus arraiaes,

que os deixarem praticar os maio-

( res crimes, que nao os mandarem

 

desterrar para sempre serão jul-

gados pela nação como traido-

res!

Desterrcm esses malvados e

livrarão o reino d'uma praga D

A resposta que vciodc Lisboa

foi que a rapariga era conduzida

ao coio d'Ilhavo com licença da

mãe.- Nem assim lá podia entrar,

porque, prohibindo as leis os ins-

titutos religiosos, tal licença pec-

cava e cairia pela base. Mas pon-

do isso de parte, pergunta-se: en-

tretanto. como é que o marman-

jo protendia dormir com a pe-

quena? Tambem era com licença

da mãe? Infarnes!

No numero immediato accres-

cantava o Povo (lc Aveiro:

 

«Nos tambem pedimos infor-

maçoes para Lisboa, não foi só o

sr. secretario geral. E d'ahi nos

diz pessoa de todo o credito que

Maria Rita, moradora na rua do

Principe e mão de Maria _Perpe-

tua foi chamada ao commissaria-

do geral de policia c ahi decla-

rou que entregam sua filha à

condessa de iiio Maior. A mesma

mulher disso pesarosa e triste a

um amigo nosso, quando elle lhe

participava a prisão da iiiha em
Aveiro e lhe perguntava 130111110158118 quinze annos, Chegou

||pouco tempo a referida cmotivo a deixara sahir de casa:-

quc o /izerapor não ter que lhe¡ .

l Ah trataram-o da mesma um“,
dar a woman»

EIRO ,
i do Julho

 

De tudo abusam, os luisa-ra-

veis. Ati',- da fome! Mas cis que

surge aqui um caso curioso. '

0 sr. tenente da compa-

nhta dos malandros não tem

cessailo dc declarar no (Zum-

pedo das Províncias que. se 'não

repnta as Irmãs da caridade

nocivas nos llospltaes, repu-

ta-as prejndlclalissimns nos

institutos d'cnslno.

Como é, então, que o sr.

tenente não tem uma pala-

vra de protesto contra o ln-

ímnlsslmo colo. que existe a

dois passos @esta terra!?
Porque não emprega o ro-

verendlsslmo sr. tenente a

sua ¡influem-la contra o ln¡-

tltuto &Reclamar-.ão e Icnslno.

que as Irmãs da caridade

possuem cm llhavo? Porque

não pode a execução das'lels

do palz? Porque as não elo-

cuta osso capitão de gatu-

nos, esse vil quadrilhelro.

que se dh: governador ch' '

Ile Aveiro? n

Bandalhos, bandaihos, eternos

bandalhos! Ciganos, ciganos, eter-

l nos ciganos! Trapaceiros, trapa-

cciros, t'apaceiros

tumba !

lion tiuucmos.

l ia-sv nos jornacs do 11 ' '~ J - icL oc

outubro de 18%:

do berço a

i «Passam-se no mundo taes coi~

sas. quo se so fossem contadas

pi-:ssoalmentc seriam inacredita-

\'PlS e alinal a força do se repeti-

rem dia a dia ja não chegam a

espantar.

Eis um caso dos muitos que

ha por esse mundo.

Uma menina professora em

um collegio perto da residencia

de seu pac na cidade do A..

costumava de tempos a tempos

n- passar um e dois dias com a

familia.

_No dia destinado para o pac
a il' buscar recebeu-se uma carta
em que ella dizia ao pao que se
não mcommodasse, porque (lose-
Java 1r passar _quinze dias em ca-
sa de uma amiga.

Surprchendido com tal caso

orelhotc vestiu-se, foi ao cano:

gro e alii disseram-lhe que ;i lillra
surra_ de trem, vestida de habito

religioso e seguira em diriam-;m

_ Cada vez mais inquieto, entra-

mmhon-se a esta cidade c foi im-

ter a porta das irmãs da carida-

de, aonde lhe afiirmaram que a
íilha _tinha passado á noite.

_ Ainda bem o pobre homem
nao tinha acabado de dizer tres
ou quatro palavras, as manas in-
terromperam-o, dizendo que lgno-

ravam o que elle dizia e fecha-
ram-lhe a porta na cara.

Correu a cidade indagando da

todos, ate que no 'amante lhe dis-
seram _qne a linda fugitiva vmii.

da de irmã da caridade. añháêe
gnido de trem para i'. .. l .

Poz o velho azas nos pes e

parecra que linha voltado aos

_ em

idade,

indo bater a portaria das freiras

   



Suplemento

   

fechando-lhe a porta .sn-iu tjiierc- da Santo (zm-ama». foram em bus- escrever a lilha pedindo-lhe que

rem saber o que o homem pre- ra da ovelha t'ngitiva. que encon- 'viesse tratar «l'clhn pois talvez

toalha.. ã _ 'travam em uma casa, que nos tosse o ultimo incommodo que

_.\os nao vimos a vossa filha, merece conceito. lhe desse.

qualidade das que desejam cn-

trar no reino da glorioso

que todas anceiam por ser d'alli

tiradas e a quem as irmãs amon-

cam que so disseram o que alii

«Ainda as irmãs da caridade se passa serão castigados.

  

e os que dizmn que a viram para

aijm entrar mentem (lost-:trinta-

mente. ide com .i graça do Se-

ltilOl, mio tendes nada que pro-.

cu'ar.

Gouveia-ido cada vez mais que

a sua lilha a quem 'tanto estima-

va estava Ia de'nlro, int'orunulo

por muito ;gi-nte duo a tinham

\'islo entrar. dirigiu-sc ao mairc

para com a sua :un'toridade pu-

(ler obter entrada n'aijunila rasa

Dirigindo-se ninhos para la c

intrrrogmlas as l'ri-iras pri-&tende-

ram pri¡iu-iminente iii-.gar ijne a

HYUSSCl'l't cm seu pudor_ mas ro-

ino a Hlti'iul'i lado ll*i!llãl\'il e fazia

perguntas umas sobre outras e

c-iicnulrava as freiras em contra-

dit-ção, vendo que o uniro nn'io

de lirar-m dcsrançadas era dize-

rem a verdade, dcwlmaram que a

menina @ÍTtH'iÍWHHHHLC tinha pro-

curado nijnvllo ssvlo para se abri-

-gar das loinpustmlos do mundo.

U jno- pagou [min braço da ii-

llia. mas «jnalro atentados padra-

flhões sairam do um corredor_

saltaram sohru o pobre vo ho e

_Então_ irmã Santa Fé. tro-

ron o habito por esses andrajos.

por essas rondas“?

-Trocpien e parecem-me tão

bem ('(itliü cm outra qualquer

mulher.

(Ioiivencida, voltou ao hospi-

tal da Mis“rirordia.

llontem to¡ mandada, não sa-

bemos para onde.

(l'iamamos a attcnçào do sr.

ministro do reino o. de toda a iin-

prensa para esta Inartyr. (jun a

estas horas está soll'rennlo rigo-

roso castigo om algum caiu-ore!

lista nmlhor I'oi indnhitavol-

ltlttlliP, sodnziila, como muitas on-

lras (pic trazem habito e i'ul'dái).

Provii'lciit'ias, sr. ministro do

reino !ii

E o sr. tenente da companhia

dos malandros a llt'l'l'ttl' no (Ja-n-

¡icio das 15mn'ruüns que. ltllllt'í!

, houve quo i'lizcr das irmãs hospi-

taloiras. nem roclrunaçovs contra

elias Pin

  

Agora admirem os leitores a

resposta d'i-sla lilha entregue nas

maos do jesuítas: «Ja não 'son se-

nhora minha e de mais.

amor dc mãe .a uma illusão do

mundo ii ! !t

isso de

IF.“ doloroso, e pungcntissimo

r) quadro! (,ls tonpeiras arranca-

ram aos allectos d'aqnella mãe

'dmzrepita e doente a filha fana-

lisada que lhe nega os seus cari-

nhos. lilasphemando do mais sa-

grado sentimento materno e os

roprolms da sociedade zombam

rom nm i'ynismo inandito das la-

grimas, da velhice, o das accnsa-

ções com que a imprensa o t'ul-

mina. Pois bom. (lniilc cada mn

da propria segurança, atirando-

lhe como a lobos, como a hand¡-

dos, porque estão tora do CUIl~

sonso natural da sociedade»

lnalteravelmente a mesma coi-

sa. embora a ripanagem porca

pretenda jnstilirar a villania da

ni“ I., v_|"““_l““,“ ¡"islllii'l d”“ililha de .-\ntonio Augusto. Não,

ldPlri il ln”: H um lulu“” 3"“” due esse t'nsu não foi unico. lã' o

_ * '-'- ' _s _
.

| -'“ l “ U (1“ ' 5m““ L“ “n “H Icaso de todos os dias e de todas

ievam-no cm (thui'oltt até a porta ja com as illustrcs mortas do ma- ' ,,S hm.“

da rua, dcpois do lho dare'n uma

grande sova. A nu-nina t'oi outra

voz para dentro.

Ainda não o tudo. I-Imijnanto

se discutia o caso da li'ha no ron-

vento do \'. . . uma contruir-;xanis

ta tinha ido a A. .. nào so insul-

tnr a mãe da monina raptada.

mas aportrni-lhc com tanta ;gana '

o pescoço que dcixmi mari-:nlos

os signacs arroxeados dos dedos,

que se conservaram por muitos

dias.

U pac desancado, a mãoquasi

assassinada, a lilha raptada a fa-

milia. eis'o que as manos andam

a fazer pelo mundo.

Foi aberta uma inquirição im-

portante sobre estes casos gra-

vissimos.)

Somma e segue!

Em outubro de 'lts'tti lia-se no

Commercio de (n iumztrcics:

«Uma irmã da caridade, que

estava no hospitai da Misci'icor-

dia d'esta ridadc, sentindo ainda

as contrações violentas do seu

coração juvenil, resoiven contem-

plar Cull't mais liberdade as cs-

trellas da noite que t'ulgizun em

um bellissnno eco do azul os-

ouro.

Deixando o habito e o cordão

disi'arçon-sc cm lrajos mnndanos

o cortou silenciosamente as som-

bras dos corredores até a porta

no devasso o pôdre. Agora ahi tc-

mos esse raso Ediiicante succe-

dido em Guimarães!

l-Im fevereiro de '1885

isto n'uin periodico:

cl) jIBStliÍiSlHOvCSiú alrevida-_

i i'm-,nte desenfrcai'lo. .-\' inercia po-

pular e dos govu'nos deve elle o

terreno que tem ganho em Por-

             

  

   

  

  

;ão do taes entidades, e aos che-

fes de familia oacorre o dever de

evitar o contacto dessa raça que

e a mais llagrante aberração da

natureza, inimiga da sociedade,

porque semeia os mais atrahilia-

rios e dissolventes principios, es-

colhendo de preferencia as jovens

em cujos espiritos impressiona-

veis lhe é facil inocular as

doutrinas deh-tcrias.

Esses factos que se dão quasi

todos os dias deviam ser 0 ensi-

namento para aquelles que tão

despreoccnpadamente deixam es-

ses homens perigosissimor, insi-

nuar-sc no convivio das familias:

porem, lançam á conta de animo-

sidadcs systematioas as iucrepa-

«ções da imprensa, e só quando

os tartufos lhes ennodoam a ho-

nestidade domestica, é que cs-

ses paes pretendem quebrar os

liames que lhe inutilisam a liber-

dade de acção, porque o vordugo

iniciado nos seus segredos, nas

mais recouditas particularidades

principal onde toi detida pelo bra- da sua vida, em prega essa arma

co do guarda-portão.

-Undo voe?

-Psin! Eu venho já.

E, veloz como um raio, des-

appareceu entre as sombras da

noite.

U guarda-portão, ás carreiras,

foi dar parte a uma senhora su-

periora que tinha sahido a irmã

Santa. Fo'. ›

-A irmã Santa Fé?

-Sim, minha senhora, a irmã

Santa re.

Procurada a Santa Fo'. não ap-

parecia em parte alguma. Então

formidavel para lho vencer todos

os movimentos. E eis como um

chefe de familia que não desviou

a tempo o perigo, se torna o al-

goz do lar, e cumplice em taes

delicios. Ahi vae mais uma para

a chronica das proezas jesuiticas.

_ Em Cabeceiras de Basto exis-

tia uma velhinha em companhia

d'uma filha. seu unico amparo.

lista filha fanatisada, fugiu-lhe de

_casa e installou-se n'um covil de

irmãs da caridade, d'onde escre-

veu ã mãe dizendo-lhe que era

espOsa do Senhor. A pobre velha

 

lia-se =

tngal. l'l' um perigo a prr(ixiina-.

suas '

 

“cj'tiis de tantos factos, que

ticam ahi narrados, julgamos que

não havora duvidas para ninguem

de que as irmãs da caridade

são .um attcntailo constante

c permanente ao principio

de familia.

liis mais duas heroícidades re-

feridas e succedidas ein abril de

1823' ›:

«Não temos a velleídade de nos

arrogarrnos em chronista da vida

das lilhas de Maria (t) isso deman-

da muito espaço, muito tempo,

muita paciencia, e sobretudo um

organismo retractario ao enjôo,

porque dão-se às vezes factos nas

recamaras d'aquelles estabeleci-

mentos de sensualidade, que re-

pngna trazer a publico. Limita-

ino-nos a citar um ou outro caso

isolado.

Ila tempo uma mulher dos la-

dos de Vagos, muito dada á vida

contomplativa . resolveu vender

umas propriedades para satisfa-

zer plenamente as suas aspira-

ções. Foi para o Porto: levava um

peculiosito. deu entrada n'uma

casa das irmãs hospitaleiras d'a-

quella cidade. Adoeceu lá por cf-

t'eito de jejnns rigorosos, e entre-

tanto o seu dinheiro ia desappa-

recendo gasto em obras pias, co-

mo lhe diziam as linorias do con-

vento. A doença augmentava na

ordem inversa dos cobrcs que a

mandriona havia levado para lã,

att',- que n'um dia foi aconselharia

a ir toma * ares para fora do re-

ceptacnlo, quando o dinheiro se

havia evaporado e a enfermidade

ameaçava prolongar-se.

Adccepção foi cruel, mas a

ludibriada não licou curada radi-

calmente. Ainda ha tempo a en-

contramos cheia de pendurica-

lhos no collo: bcntinhos, ñgas,

etc.

Dentro d'aquellas casas exer-

cem-se todas as industrias, de

que tiram sempre resultados mais

Santa Esperança, acompanhada tempo depois adoeceu e mandou 'ou menos palpaveis, segundo a

  

                      

   

  

   

   

  

 

   

 

em scena:

Foi induzida pelos lazaristas a

entrar n'nm convento a lilha uni-

cado sr. visconde de Alentem,

senhora de 23 anuos, herdeira

d'um nome illustro e de uma

grande fortuna. Foi na ultima ter-

ça-teira caminho de França em

companhia de dois padres lazaris-

tas a lim de professar. Nada de-

moven a allucinada do seu pro-

posito: nom rogos dos paes, nem

pedidos de pessoas amigas. Os

padres haviam-lhe antes entene-

brecido o cerebro e empederni-

do o coração com os horrores do

interno c do castigo no outro

mundo.

Somma c se ue»

O
Q

limtim, e para terminar, ahi

'ae mais um '.aso relatado pelo

Brjcnsc em dezembro de 1886:

«Uma pobre velha de 70 an-

nos de criado, aproximadamente,

Maria Clara, vendia peixs e d'isso

tirava um magro producto com

que sustentava uma nctinha, or-

phã de pao e. mãe, de nome Apo-

lonia Maria Clara Benta. A peque-

na tem hoje '13 annos e é t'ormo-

sissima. Andava a educar no col-

legio do Salvador, cujas professo-

ras um dia procuraram a avó da

creança, perguntando-lhe se ella

deixava ir a neta para a compa-

nhia de certas senhoras_ na cer-

teza de que a veria quando (jui-

zesse. A avo, que se via na mais

extrema miseria, accedeu e a pe-

quena foi levada para o collegio

das irmãs da caridade de S. Do-

mingos de Bemtica. Passados

tempos, por duas vezes negaram

a avó que a creança alli estives-

se, e como por conselhos d'al-

gucm requeresse ao sr. governa-

dor civil que lhe fosse entregue

a neta, recebeu ultimamente or-

dem de a ir buscar ao convento

do Caminho Novo.

Agora o que a rapariga conta.

Foi levada para o collegio, on-

confessar-se uma
vez DOI' ”182,8,

lha, ia com as raparigas adultas,

confessar-se de oito em oito dias.

A conllssão era feita a um padre,

um rapaz jesuíta, na egreja, on-

de mais nlngnem estava pre-

sente alem do contessor e

da penitente!

Era obrigada a jejuns de 38

horas. durante os qnaes nada co-

mia. Esteve alli tres annos e ape-

nas aprendeu a rezar. Mal sabe

ler, e escrever pessimamente. No

collegio era maltratada com cas-

tigos corporaes. D'uma vez, dias

depois de ter sido vaccinadã, uma

das irmãs da caridade deu-lhe

com uma regua nos braços re-

bentaudo-lhe as bexigas e fazen-

do-lhe sangue. De outra vez, ha

cerca de um anno. uma outra ir-

mã deu-lhe um sócco no nariz

de que a creança sofTre e na nos-

sa_opinião tem alli talvez o ger-

men de uma doença grave.

Era obrigada no collegio a ir

a missa todos os dias, de verão

às 6 horas e de inverno ás 7. No

collegio ha cerca de '100 alumnas,

minho Novo.

os maus tratos, e onde ouviu di-

zer que Thereza Penim morrera

por causa dos maus tratos que

alli recebera.

 

  

  

  

 

  

irmãstde caridade. onde as m 'm'-

  

    

de de principio era obrigada a  mais tarde, por ser já mais ve-

Fui depois levada para o (.Ja-

onde Continuaram

A creança conta tambem que

fora ameaçada de ir para o Porto_

onde ha collegios diziam-lhe as

nas sctO cmparcdadas e enterrados

vivas.

O que a creança conta é mons-

truoso, e, note-se, é bastanto dit'-

licil fazel-a fallar, porque ella ro-

ceia sempre a vingança das irmas

de caridade»

Ahi ficam vastas referencias

para a historia. Mas não e tudo.

Faltam muitas outras que sahirão

n'uin proximo supplemento.

E viva a carolice e as irmãs

da caridade, que são. .. umas

santinhas t

W

n isnnu ni animo

 

De duas uma: ou o governo

ordena que sejam immediatamen-

te cumpridas as leis do paiz, e

manda sahir do hospital da Mise-

ricovdia d'esta cidade as tres ir-

mãs hospitaloiras que o jesuitis-

mo alli introduziu, ou nós as ex-

pulsaremos. lançando mão de to-

dos os recursos de que dispõe

um povo quando quer fazer valer

os seus direitos e tem pelo seu

lado, a lei, a justiça e a razão.

Não nos arreceamos dos di-

ctadores que estão hoje senhores

do campo. As pustulas com que

se cobrem, os precedentes sujos

de que se revestem, dão-lhes o

aspecto de histriões sem a mini-

ma importancia. Us homens di-

gnos fogem do seu contacto. E'

ver se o governador citectivo do

districto se associou alguma vez

suas impudencias. às suas_

trampolinices. Elle fugiu, deixan-

do a pasta ao homem que é uma

vergonha conservar-se á testa de

um districto. Só um governo de-

vasso, sem forca para esmagar

os histriões e os vendilhões, po-

deria consentir que Aveiro tives-

se por chefes os homens que ho-

je aqui dão a leil

Contem que não teremos a

menor contemplação com os de-

vassos. O seu tripudiar está por

pouco: havemos de reduzil-os às

dimensões da pequenez do seu

caracter, havemos de amãrral-os

ao pelourinho das suas façanhas!

Vamos ainda em meio caminho.

E' escolher: ou honrar a memo-

ria de José Estevão, expulsando

as irmãs de caridade do hospital,

ou esperar que Aveiro,que o paiz

inteiro, comece a fazer justiça por

suas proprias mãos. . .

 


