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AVEIRO

Desouganos

”O governo do St'. _Dias-.Ferreira

^' o¡ uma outra destllnsão, e são

estes desonganos sin-,cessivos o

peor factor do nosso abatimen-

to. .Tá era difiicil combater o des-

alento, a descrença que o nativa

d'esta raca. (Joni os factos suc-

cessivos que a reforçam, e que,

até, a jastiiicam, nao ha meios

nenhuns de atalhar essa doença.

Accentuou-se este profundo in-

differentismo. misturado a um

certo desdem doloroso, com o

pacto desgraçado feito entre os

patnleias e o throno, depois de

uma lucia que, so lhe presidisse

a sinceridade e se lhe assistissem

os principios, poderia terminar

com grandes vantagens para a

cansa da democracia e do povo.

Mas, ainda assim, mais do que

uma vez depois d'isso a nação se

tem agitado a um raio d'espcran-

ça, parecendo querer abandonar

0 seu desgraçado torpor para vol-

tar a vida activa do progresso. O

que succede, porém? Snccede q ue

essas pequenas esperanças são

sem pre atraicoadas, escarnecidas,

burladas. E ahi volta tudo a um

desalento aggravado, a uma des-

crença maior, cancro roedor d'es-

ta Infeliz terra.

Não é preciso ir muito longe

bus rar as provas da nossa affir-

mação. Esta na memoria dos mais

novos o que aconteceu com o

partido progressista. lim seguida

a uma lncta energic'l contra a co-

roa o contra as immoralidades e

desmandos do chamado partido

do rei, o partido progressista pon-

de congregar em volta da sua at-

titude e do seu programina de-

mocratico a parte vigorosa, hon-

'ada e activa do paiz. Teve uma

popularidade enorme. Mas, ape-

nas entrava nos conselhos da co-

róa, logo atraiçoou os seus prin-

cipios, desmentindo irrisoriamen-

te todas as esperanças que n'elle

se depositavan'i.

Foi nm desengano cruel que

remetteu muitos a vida particu-

lar, que tirou o enthusiasmo a

outros tantos, mas que, ainda as-

sim, não eliminou completamen-

te as forças poderosas que aquel-

le partido tinha ao seu lado, as

quaes tentaram um novo esforço

com o partido republicano. Sur-

giu este. partido das desillnsões

provocadas pelo governo progres-

sista. A grande massa dos seus

adherentes veio dos que se viram

bnrlados pela condncta, no poder,

dos magnates da Granja. E sur-

giu cheio d'alentos e (l'csperan-

ças! infelizmente; a fatalidade,

que não nos larga, poz á sua fren-

te uns ambiciosos e uns nepheii-

bat-as que, se não dcram com tu-

do em pantaaa, arrefeceram, pelo

menos, a maior parte dos enthu-

siasmos.

Não obstante, o ultimatam foi

um cheque de primeira ordem.

Outra vez a esperanca apparecou

nos horisontes politicos. Mas não

eram bastantes as decepções ja

soiiridas. Por um lado a inepcia

da chamada Liga. Liberal, aii'as-

tando e desenuanando uma gran-

de parte da ot'ñcialidade militar,

por outro lado a insensatcz de iii

de janeiro, outra vez arremessa-

'am o paiz ao indiiTerentismo e a

descrença.

U ministerio do sr. Dias Fer-

l'z'cço da assiguaulra

Aveiro: '100 numeros, 26000; 50, 'iÂOL'Uz “.13, 5:10 reis-Fora de Avei-

Qiiiiita-i'tiai i5 de ¡Ut-mim; de m2
.-.MM__~__M_____-+-_-   

  

 

     

   

  

reira não podia já, quer pelos

desenganos snccessivos que vi-

nham abatendo o espiritolda na-

ção. quer por outros iriotivos,

despertar enlhusiasmo. Mas não

encontrou resistencins de nin-

gnHm e ainda provocou em alguns

espectati'wm benevolw-n-C-n'stiva a

acreditar' que o sr. Dias Ferreira,

depois de tantas catilinarias c'on-

ira os erros dos governos e apoz

uma abstenção gorernativi de

tantos aunos, fosse para o poder

fazer o mesmo que os outros ti-

nham feito. Cnstava a acreditar!

Desgracadamente, e dizemos des-

gracadamente porque o paiz não

ganha coisa nenhuma com a inuti-

lisaçào de todos os homens pu-

blicos, dcsgraçadamente 0 sr.

Dias Ferreira nem de longe nem

de perto correspondeu a esses

restos tcnues (l'csperlatim bene-

roiu ou d'esperanca. Se não tem

feito peor do que os outros, tam-

bem não tem feito melhor. Un

antes, o maior mai não está no

que s. ex.“ tem feito, está n'aquil-

lo que tem deixado de fazer.

ox." será um chicaneiro; um ho-

mem dk-stado ó que não e, nem,

ao que se ve. ha d'isto n'esta ter-

ra. E' uma fraqueza, uma medio-

cridade, diga-se tudo--uma cha-

tesa geral. Quando a gente se

lembra d'nm Costa Cabral tão

odiado, tão combatido, tao cmi-

dcmnado, ao comparar o dictador

com estes ministros papelões da

actualidade, dá-nos vontade de

pedir Costas Cabracs com toda a

forca dos pulmões. Despotas, di-

ctadores, retrogrados, conserva-

dores, o que quizerem. mas ho-

mens, homens, que a falta de ho-

mens é tão prejudicial a vida de

um povo como a falta de oxige-

nio á vida dos individuos. Ho-

mens, homens, que nos abafa

esta pelintraria em que vivemos,

esta morte lenta, miseravel. abje-

cta, sem uma reacção, uma sa-

cuclidella valente, um (lanche, nm

acto d'energia que nos sacada o

organismo, descarregando-nos es-

te fluido nervoso que nos pesa

com o peso de mil kilos. Antes a

vida accii'ientada, pujante, gym-

nastica do campo da batalha, do

que este atrophiar nervoso, quo

é horrivel. A vida é a lucta. Não

luctar é morrer.

0 Costa Cabral despertam brios,

enrijava os temj'ieian'nentos, for-

mava os caracteres, criava e. edu-

ca ?a homens, eznfim. Sobretudo,

quanto não é mais hello ver um

homem luctar pelos seus princi-

pios, arcar peito a peito com o

inimigo e cahir vencido na arena

Sem recuar um passo, ou empu-

nhar a bandeira do triumpho com

a consciencia do seu merito e da

sua forc: , quanto mais hello não

e isso do que o espectaculo de-

gradante, verdadeiramente igno-

bil, d'cstes ministros da actuali-

dade, que fazem consistir a sua

hahilidosa politica, e d'ella pare-

cem ufanos! em recuar deante

de todos e em transigir com tn-

do? O vencido que sucmmbe a

forca das Circumstancias ou da

sorte, mas que não fugiu da bre-

cha até à hOl'a extrema, é sempre

um gloriOso, a quem a adversida-

de não tirou coisa nenhuma do

reSpeito e da adl'i'iii'ação que se

lhe deve. O miseravel que se cur-

va perante todas as difiicnldadcs,

que foge de todos os perigos, que

faz e desfaz, diz e desdiz, é sem-

pre um mise 'avel, quer o veja-

mos no alto do capitolio, quer

no fundo da montureira em que

nasceu.
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Espirito Santa. 71

U sr. Dias Ferregã é um fraco,

um chicaneiro, .111m. habilidoso,

que o mesmo é di 'rt-um nullo.

l'l' como todos,res lhe _essa con-

solai;ao, se tem v, timbres, que

não tem, da sua t' potencia mo-

ral. it' como ,to ' como to-

das, parece que

     

   santana da sua

chicana, da sua habilidade, da sua

perícia em ser da côr do cama-

ieão e da consistencia dos bone-

cos de sabujoi

As unirus medidas, diga-se o

que se disser, em *que s. ex.“ pa-

recia mostrar alguma energia,

eram, ainda assim, as resoluções

contra a importação do cholera e

contra o subsidio aos deputados.

Pois isso mesmo se vae por agua

abaixo! ' '

E assim são todos os nossos

governos, todos os nossos homens

publicos!

Que baixesai

une degradação!

Carta de Lisboa

13 de Setembro.

Ha no directorio homens di-

gnos. com serviços reaeii á cansa

republicana e pelos quaeseu pro-

fessa muita estima. 'tias talvez

que, por isto, seja maior a minha

irritação contra a deploravel fra-

quesa com que precederam.

Aquillo nâo saiu.. #Não _impes-

tima -nl " “ *WQÉ'W ' “'

resa.

Todo o esforço da quadrilha

garcia foi, desde o principio, inuti-

lisar e absorver o directorio. Pri-

meiro proclamou-se em partido

indepeiulente. o tal partido repu-

blicano historico, que morreu pelo

ridicqu logo que nasceu. Depois,

como nada iizassem com isso,

desataram a appellar para a con-

cordia, para a paz, pa ia a conci-

liação. Tocaram no fraco da im-

hecilidade republicana indígena.

Sem nenhuma orientação, nem

conhecimento das causas e effei-

tos, a imbecilidade republicana

da terra faz consistir toda a sai-

'acão do paiz na troca do sr. D.

Carlos pelo sr. Magalhães Lima e

toda a força do partido na intima

união de gregos e troyanos. E co-

mo tocassem n'esse fraco, e co-

mo a condemnação da chinfriua-

da de 31 de janeiro tinhaja le-

vantado quasi toda a pai-voiçada

contra o directorio, ganharam im-

menso terreno na opinião do par-

tido, tanto mais quanto é certo

haverem couvencido a parvoiçada

de que quem tinha a revolução

na mão eram elles e só elles.

Vieram do Porto, de Braga e

de Coimbra, commi'ssões, e 'com-

missões de magnates, pedir a con-

cordia ao directorio. Mas a con-

cordia em que termos? Nomeau-

rio-se uma junta, composta d'ele-

mentos d'um lado e do outro,

para gerir os negocios do partido.

Era, como sc vc, a exauctoração

completa do directorio. exaucto-

ração vergonhosa e indigna.

Houve um homem que repelliu

sempre asperainente, como me-

reciam, essas indignas propostas.

E repellia-as asperamente por va-

rios motivos. Primeiro, causava-

lhe nojo, e tristesa ao mesmo

tempo, que um partido que no

dia do triumpho havia de preci-

sar dímmensa energia e de gran-

de capacidade para resolver a cri-

se nacional, fosse tão fraco, tão

inconstantc, tão inhabil que ten-

do eleito por immensa maioria

   

“ ,IMS E lllltlthlllS

Reilnrrão, Administração e Typographia

  

. b v _

a censur --.. uni' ack,,auu. 44...“:- '

n.

ii

  

[Ill
:a PARA. o POVO

?macro 365

 

Mm

Preço das publicações

 

Annnncios, cada linha, '10 rúis; repcticñcs. 10 rcis. Communicados

e fecham-is, cada linha, 30 réis. Annuncios permanentes, ajuste c::-

peciai.-(,)s srs. assignantes teem o desconto de JU p. c.

 

um directorio quizesse, no tim

de meia duzia de dias, submet-

tei-o a nas salteadores provados

e confessos e a pai-voicada que

tinha feito o 3'1 de janeiro. De-

pois, maior magua e maior nojo

possuia ainda por ver como aquel-

les pobres d'espirito se deixavam

lndibriar por Trenas e qnejandos,

a ponto de os snpporem a serio

com a revolução no bolso. Que

homens, que homens, para levan-

tar e regenerar este paiz!

E não se jntgue hi que os com-

missiouados que vinham falar ao

directorio e os amigos do Trenas

e queiandos eram para ahi qnaes-

quer tvpinhos. i'lra a fina iiôr do

republicanismo indígena, com Jo-

sé Falcão à frente. Uutra vez di-

remos: que homens,qne homens,

pa 'a levantar e regenerar este

paiz!

Como era um do directorio que

principalmente se oppunha a in-

dignidade e :i inlinliilidade que os

justos pretendiam, contra esse se

accentuon a guerra toda. «lim-

qnanto elle Ia estiver não se faz

a revolução» «Não se faz», grita-

vam em côro os prophetas, os

apostolos, os doutores e interpre-

tes da grande causa. ;popa-lar, com

uma segurança e certesa de cons-

ciencia e de criterio que faria in-

veja ao barão de Catauea, ao Ber-

tlioldo, ao Borda d'Agua e ao phi-

losopho Banana.

Não se faz! Pois claro que não

azia. Se aquellas boas pessoas

directorio tivessem perspica-

cia e tino, haviam-so demittido

logo que se deu o 31 de janeiro,

como pretendia o individuo em'

questão. iC, estarão convencidas

hoje d'isso, as santas creaturas'l

haviam cahido habilrnente. Desde

que o movin'iento se tinha feito

contra o directorio, estava mais

do que justificada a demissão

d'este corpo dirigente. E desde

que os acontecimentos esmaga-

vam todos os trabalhos enceta-

dos, a maior prova de habilidade,

que o directorio poderia dar, er:

terminar aiii o seu mandato.

Mas elle., que eram quasi to-

dos bons irmãos, eram principal-

mente todos elles nos pietistas,

uns romanticas. lC, então, a cari-

dade humana detinha-os no ca-

minho. aii o partido, coitadinho?

U que ha de ser do partido n'es-

ta occasiãolb

E ficaram, então, para o salvar!

1ão era, porque, la diz o dicta-

do, quem é tolo pode a Deus que

o mate. Se o partido não queria

direcção nem governo, se queria

democraticamente a sua emancipa-

cão e a sua autonOmia, que ticas-

se emancipado e antonomo por

uma vez. isto da gente querer go-

vernar os outros a força, ou de

ser mais papista que o papa, se

não é de parvo inteiro, não abona

muito. a capacidade de quem o

pretende.

Não era. E' que nenhum d'el-

les tem ouvidos para supportar o

ooaxar das ràs. São seraphicos.

E, principalmente, o que nenhum

d'elles acreditava, de que nenhum

se court-»ncia e 'a de que o 31 de

janeiro houvesse inntiiisario todas

as tentativas de proxima revolu-

ção. u' isto de perder direitos ari-

quiridos ó, sempre uma dos dia-

bos!

Ficaram. F. o unico que protes-

tava teve a inepcia de transigir

n'asse momento. Não cessou, po-

rém, de pôr a sua demissão em

cima de todas as tentativas de

exanctoraçào vergonhosa e indi-

gna. Respondi:: invariavelmente a
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todas as propostas dos counnissio-

nados: «Pois sim. Eu vou-me em-

bora e, os senhores farão depois

o que quizeremm Ao que os mem-

bros restantes do directorio ac-

crescentavam logo: «Pois se elle

se vas embora, vamo-n'os nós

tambem.)

E' engracadissimo, pois não é?

Emiim, o tal que queria sahir en-

costou definitivamente os pés á

parede e teimon no seu intento.

Por um lado, não estava mais

para aturar indignidades e par-

voiçadas. Por outro lado, desde

que se apregoava, voz em grita,

que era elle o unico obstacuio a

revolução, a _(¡rrranderevolução,

não podia mais, ainda que qui-

zesse, permanecer no seu logar.

Mas bem, como _o directorio,

sahindo o dicto, Saliiria todo, re-

uniu-se o directorio, em agosto

do anno findo.

«Diaboi Por sua causa é que

nós viemos para aqui. . .

dias, ainda que assim fosse,

que não é, eu nào lhes t'echei a

porta. A porta' esta aberta para

sahir. Nenhum governo é ¡namo-

vivel. ('lahe quando as circuuis-

tancias podem mais do que elle.

Ora é isso que succede agora exa-

ctamente. . .a

Emiim, mais palavra menos pa-

lavra, resolveu-se que se convo-

caria o congresso para o dia 15

de setembro. Entretanto, Theo-

philo Braga, que não estava pre-

sente, escreveu dizendo que dei-

íassem íTasÍSaf' cãrros'e carretas,

que a suprema habilidade estava

em dizer sim e não ao mesmo

tempo, em ser hoje por nnse

amanhã por outros, em deixar

correr o marfim e navegar com o

enxurro. Uh! palavra santa que

cahiste do céo! Um fez logo as

malas e foi para aqui, tomar ares;

outro foi tomar ares para acolá;

e... tudo' como d'antes, quartel

general em Abrantes.

Sahir do directorio, só a paul

Podem-se zangar muito conmos-

co, que panco nos importa isso

para nada. Somos sinceramente

amigo d'alguns dos membros do

directorio e nada diriamos se a

fraquesa com que procedem não

tocasse o cumulo. Mas, assim, é

impOSsiVei estar mais tempo sem

falar. Justica para todos.

Deixaram-se, por conseguinte,

de reunir congresso. E o outro,

vendo que só podia sahir por um

acto de forca, é bom que se sai-

ba isto. resolveu-se a proceder

por si. E n'nm dotnimento publi-

co dcspediu-se do directorio.

Abreviemos o que snccedeu

depois. O directorio passun logo

sob as forcas candinas. Cedeu

dos seus direitos, transigiu, en-

vergonhou-se. Em logar de presi-

dir exclusivamente as eleições

as commissões de bairro, como

mandava a lei vigente, consentiu

na nomeação da tal Junto Supre-

ma, em que entravam foragidos

e intrusos. Fez causa rommum

com os que contostavam a sua

legitimidade, a sua legalidade.

Deixou-se absorver. Desappare-

ceu, enifim.

Arqnillo chamavam alles mais

digno do que virem-se, embora!

Para aquillo la ficaraml

Entretanto, o partido sofi'ria de-

sastres sobre desastres. A elei-

ção de Lisboa foi uma derrota.

Jose [Faltam, que sera nm grande

mathemritico, não contestâmos,

porque de mathematicas não sa-

bemos nada, mas que politica-

mente é um imbecil, José Falcão,

municipaes de Lisboa, ouvidas-
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cias do honestidade_ não duvida

sanci-ionar todas as patifarias do

partido republicano, com as «pinos

se tornou soiiilario. _lose Falcão

naufrngava nas suas tPntuliVHs

revoluciouarias pelo norte. O (Iu-

suquiuha, o Vir-gas da m. e quo-

jandns tinham egnal sorte por

Lisboa. (lusa onde não ha piu',

todos ralham e nenhum tem ru-

zào. lãlles, (pic foram todas soli-l

'Clarins com Anselmos e Trenas,

pimn'uin-se de nud. D'ahi novos

liorisontes, nova vida! José Fal~

cão, Casaquinho e outros, que

protestavani contra as eleições,

que nào queriam senão revolu-

ção, mandaram para o diabo as

cantilenas, os sermões e as revo-

luções e fizeram-se cloitoristas.

Os Trenas, quo se viram repelir-

dos, abandonados, com a miscriri

à porta, aga-rraram-sea ultima tú-

bua de salvação e explora 'am o

sentii'nento pietista pelos infeli-

zes de 31 de janeiro e ao mesmo

tempo a corrente (pia ia no par-

tido contra eleições. l". assim pas

saram da direita para a esquerda,

de republicaims Iiistoricos a...

republicanos radicaos. Como isto

e ridiculo e polintral

liidiculo, pelintra, ignobil! E

como esta carta já vae longa, di-

remos mais alguma coisa na im-

'media-ta.

Ao u-ienos diverte-se a gente, o

que já não pouco.

_+-

Ailmiiiistração do “Pow

de Melia..

'Com o Povo de Aveiro que hoje

enviâmoa a grande numero de ca-

vallieiros vao o nosso pedido, sol-

-licitandodlies o auxilio da. sua as-

signatnra. e a fundada esperança

-de sermos attendidos.

Este jornal tem uma larga rela-

'çi'io de serviços prestados ii causa

republicana. e por conseguinte ao

paiz. Voltando a kstacada, depois

de uma pequena troguu, julga-se

'credor do auxilio que pode e que

espera lhe será. deferido.

à.:

Principiàmos tambem a enviar

o Povo do .-lucl't'o a. alguns dos nos-

sos collegne que em tempo nes

honrar-am com a. troca, no sentido

de reeturinos as antigas relações.

mínimo

sanidade publica

A camara iniciou já OS tra-

'hallios de hygiene publica, mau-

dando varrer algumas vuletas. Es-

te serviço, tão delicieute como é

*no meio de rasgadas medidas de

limpeza, de que Aveiro carece,

foi feito em pleno dia. U pó que

se levantava ia invadir as narinas

dos transeuntes.

Trabalhos d'cssa natureza fa-

zem-so de noite, ou os pontos

que teem do ser 'arridos horri-

fam-se copiosainento quando se

pretenda realisar de dia esse ser-
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nellnlão

Deslisando-se ao longe do mon-

ticulo, depois da partida do crea-

do, Colonna lançou Os olhos pela

campina. Aviston o filho de Mon-

tréal, sentado, com a cabeça. apoia-

da entre as mães, no mesmo logar

onde o deixara.

-A sua meditação ainda não

acaba. tão cedo: dará, tempo a que

Giovane regresso.

O conde não se enganam.

Quando o mensageiro voltou, o

regras devem ser (lliillilllils n'estc

tctitpo.

- -----o-__

Influenza

Ainda sn não extinguiu n'esta

cidade esta doença. ilontinuam a

dar-se alguns casos, suppondo-se

que à re:np|.›ai'içào da molestia

nào são estranhas as irregulari-

dades almosphericas dos ultimos

tempos, :is quites nos teem sur-

preliendido bruscamente.

,___._____

Prisão de João ('¡mgas

SífilllJPIl'lOS:lillP-llfillit'lll pelo te-

legrapho que o jornalista João

Chagas tinha sido preso no l'ol'-

to. A nova correu 'apidamente

lamentando todos a temeriiladc

do moço jornalista.

(ls ultimos jornaes do l'orto

dão-nos os seguintes pro-;nenores

sobre a prisão de .lodo Chagas.

No commissariado geral foi re-

cebida na terça-feira, de manha

cedo, uma denunciado que aquel-

le nosso collega estava no Porto,

tendo-se alojado no 2° andar de

nina casa de Iiospedes da rua de

Santo lndefouso. A policia da '15"

divisão tomou desde logo as pro-

videncias que julgou necessarias

 

faZPlillO vifriar ar uclle Dredio e,
P

as trazeiras do mesmo por guar-

das civis, vestidos a paisana. Mais

tarde formou-se, não se sabe com

que intenção, um cordão de poli-

cias desde 'a rua de Santo 'lide-

fonso até ao commissariado ge-

ral, medida que despertou¡ a atten-

ção publica, provocando os mais

ext 'aordi'narios commentarios.

D'um quintal visinho, um agen-

te policial verificou que cfl'eotiva-

mente estava na casa indicada o

nosso collega e então, seriam

duas horas e meia da tarde, ahi

se dirigirem, para realisarem a

captura, o commissario geral, sr.

dr. Moraes Carvalho, e o chefe da

policia judiciaria, sr. Lopes.

Foi o sr. dr. Moraes 'Carvalho

quem primeiro entrou no predio,

depara-indo com João *Chagas que,

estava deitado c com um jornal

a cobrir-lho o rosto. O sr. com?

'missa-rio tirou-lhe o jornal e rui-.ti, !trt-7.15

disfarçado. Agora estava Mista

cidade desde o dia 7. lendo .sairi-

do de casa todas 'as noites. 'l'eu-

cionava ainda dumorar-se alguns

dias, mas poucos.

Depois das (1: horas da tarde, e

(“lt-pois de consultado O sr. gover-

nador civil, João Chagas, acom-

punhado pi'lo'sr. di'. Moraes “tiar-

valho, ention novamente para o

carro_ O trem., scntpre 'de curti-í

nas corridas, seguiu por diversas'

rnas fi-ueiiOs freuucirtmlas ein di-

rei-ção ao transpor-te India_ onde

João (lhagas licou. de sentiuolla

a vista. oucupando um beliche.

(i India estz'uincorado, em frente

ao caes da Paixão, 'em Mussarel-

los.

llealisada a 'captura do nosso

college, a policia deu uma busca

na casa por elle occupada, appro-

hendondo uma pequena mala de

mão que contém roupas e alguns

livros. lteoql_ u tambem muitos

fragmentos de celtas, na persua-

são de que fossem papeis de im-

portancia que a dona da casa se

apressára em destruir.

Esta foi tambem conduzida pit--

ra o commissariado geral c sujeita

a um interrogatorio, sobre o qual

pesa ainaxima reserva. Mais tar-

de foi recolhida ao Aljube, onde

licou incominunicavel.

Tempo depois foi egnalmonte

preso, quando se dispunha a en-

trar na casa habitada por João

Chagas, uni individuo, que disse

cumulo-se Antonio Soares, mas

qu a polcia suspeita ser o sr.

.lnlio de Vasconcellos, que em

Africa auxiliou -a fuga do capitão

Leitão e do actor Verdi-al. Foi

tambem recolhido incomumniea»

vel.

0 sr. dr. Moraes Carvalho, quan-

do sahiu para realisar a captura

do nosso collega, fez todas as di-

ligencias para não dar na vista.

l-louve porém um 'reporter que,

desconl-iundo, se dispunha a se-

guiI-o, o que não pode fazer, por-

que foi impedido por aquelle func-

cional-io.

A visinltança dg predâã oníde o

no se calls a _o ' ra 'lCOLl

maiores.
gas dispemindo exclamou sem'r'nã 'w-JU-w-J'iwmbwf'¡ sua es'

mostrar surprehendido:

_Iaiá sei; estou as suas ordens,

até ja o esperava mais cedo».

0 commissario geral convidou-o

'entao a acon'ipan'ha'l-o, o que elle

fez, sem o menor protesto. A'

porta esperava-os um trem, com

as cortinas corridas, onde toma-

ram Iogar, seguindo para o com-

missariado geral.

Joao Chagas, que deu logo cn-

trada no gabinete do sr. Moraes

Carvalho, tinha o aspecto sereno

de quem esta preparado para to-

das as evontualidadcs. A's pou-

cas perguntas que Ihc foram fei-

tas, responde-u iiniiiferentetnente,

cóñando com a mão esquerda o

bigode.

Como era de presumir, esse

c'urto interrogatorio foi secreto.

Comtudo parece ter-se apurado

do mesmo que João Chagas já

duas vezes, depois do seu exilio,

viera ao Porto, sahindo de noite,

w

mancebo, immovel o pensativo, es-

tava. ainda sentado na. orla da. es-

trade.

 

iolonna lançou aos hombres uma

das capas que trouxe o crendo. Dis-

se a este que vestisse a. outra e

(leu-lhe instrucções minuciosas. De-

pois, cobrindo-se com uns cbapeus

enormes, cujas abas lhes escondian

inteiramente os rostos, foram pos-

tar-so a cincoenta passos de Con-

rado, o qual seguiram quando elle

se levantou para. caminhar em di~

recçâo da cidade.

_Muito bem, disse o conde; vis¡-

to elle entrar em .Roma, a. nossa.

tarefa. será, mais simples e ter-á.

mais rapida conclusão. Saberes,

Grim'ane, que eu não direi umapa-

lavra, porque elle reconhecer-moda

a voz. Ajudante-hei, e ê o quanto

basta.

A noite já, estava muito 'escura

quando o filho de Montréal chegou

ao albergue onde havia deixado

pela manhã o cavallo a guardar.

No momento em que se dispu-

nha a entrar na estalagem, quatro

tada all-i.

Na loja mora um bengaleiro

que nunca abandona o estabele-

cimento. Esse homem, que tam-

bem licou surprehendidissimo,

aflirma que apenas viravJoào Cha-

gas, hontem, quando elle sahiu

com o commissario geral.

Logo que na cidade constou a

noticia da captura alfluiu muita

gente às ímniediaçôes do coni~

missariado geral, na esperança

de ver o preso. A sua curiosida-

de foi porém illudida, porque, a

sahida do nosso collega foi feita

pela rua da Porta do Sol, onde

estava o trem que o levou ao

India.

Como á policia constas'se tam-

bem que mais alguns implicados

nos acontecimentos dejaueiro ti-

nham acornpi-nihaclo -Joào Chagas

ao Porto, tomou varias precau-

ções.

Consta que a vinda do nosso

 

braços vigorosos o agarraram e

uma. voz gritou-lhe:

_Nem uma palavra, nem um

gesto, senão morros!

N'nm abrir e fechar d'clhos, au-

tes que podesse refazer-se da sur-

preza d'este assalto, o mancebo foi

agarrado, amordaçado e conduzido

para. uma. casa. deserta, nas mar-

gens do Tibro, onde oa seus agres-

sores o encerraram sem lhe desa-

tarem os laços.

O infeliz fez esforços inuteis pu-

ra ao menos ter os bracos livres.

Em poder de quem estaria? Se-

riam ladrões? quereriam tirar-lhe e.

vida?

Havia apenas vinte minutos que

alii se encontrava, quando o ruido

d'uth carruagem echoou no silen-

cio. Conrado apurou o ouvido; a

carruagem upproximava-se da cn~

ea; gritaram pára! e a. porta abriu-se.

Sete individuos, alguns dos quaes

traziam archotes, invadiram o apo-

sento onde o mancebo estava.

No meio d'elles reconheceu Gia-

como.  

college a 'esta cidade não linha

em mira a alteração da ordem

publica, mas apenas negocios do

_jornal de que é proprietario e di-

rei'tor.

Um collega da tarde noticia

que ha ideia de convocar todos

os jornalistas do paiz. afim de

pedir a cl~rei a amuistia para o

nosso cou'l'rade.

..+__..

 

Calou-

No domingo -e na segunda-feira

PStiVetitos sob uma ttilthSpl'iHI'Zl

abrazadora, como nos não lembra

ter sentido ein julho e agosto.

(i tempo que decorre é anor-

mal, e com elle muito deve sof-

l're' a saude publica.

w_

Provocação a uma senti-

nella

Uma rapariga do Caneiro pas-

sava aulehontcm no largo Muni-

cipal 'quando andava de sentinel-

la á cadeia um militar com-quem,

parece, não estava em boas rela-

, cões. .lulgando-o seguro no pos-

to, provocou-o com palavras des-

honestas.'0 soldado gritou as ar-

mas e a rapariga foi presa e con-

duzida :1 esquadra.

H“.

Hospital para cllolcrlcos

Consta-nos que lia. ideia. de im-

provisar em hospital do cholericos.

caso seja. necessario, a. sala. onde

esteve a secretaria de cavalluria

ll), em Santo Antouio.

Como medida preventiva., para

o Caso da invasão cholorica., já. é

bastante (sicl.

Figo do Algarve

A uma. casa commercial diesta

cidade chegou já. offerta de figo do

Algarve. A colheita d'este frncto

foi pouco abundante, e por isso 0

preco dove estar em harmonia com

a producção-elevado.

_+_

Cerea'es

Nas ultimas semanas tem sido

extraordinario o movimento em

o nosso mercado de cereaes. No

porto acham-Se dois navios à car-

ga de feijão com destino, :í maior

parte, ás povoações do Algarve.

Porque o mercado se animou

com as procuras vindas il'aquella

Dl'UVlnClãl, o preco do feijão subiu

um pouco, mas espera-se que

baixe logo que se achem satisfei-

tas essas requisições.

_.___._____

Reclame original

Os americanos vao-se aperfei-

Çoando cada vez mais no genero

reclame. Em um dos ultimos nu-

meros do The Sim, de New-York,

deparamos com um dos mais no-

taveis specimens (l'esse genero,

que temos visto.

E' o seguinte:

Tenho a. honra de participar aos

mens amigos e conhecidos que a

morte acaba. de me roubar minha

esposa, no momento em que ella

me dava. um filho-para. o qual

pretendo uma boa. e saudavel ama

_em quanto não encontrar uma

nova companheira., bonita, activa

O veterano approximou-se viva-

mente, arrancou-lhe a mordeça e

cortou-lhe os laços que lhe pren-

diam os braços e as pernas.

_Foste tu, disse-lhe Conrado,

que recebeste a. ordem do me tra-

tares assim?

-Ora alii está, meu““senlior, uma

pergunta bem ridicula. Pois se hou-

vera cido eu o anotor d'este atten-

tado, estaria. agora aqui a. despren-

del-o?

-Mas que me querem, para. que

foi esta violencia? Estarei livre ii-

nalmente?

-N-Zw, porque é preciso que me

Siga.

_Para onde?

-Logo o saberá..

-Recuso, disse Conrado. A mi-

nha intenção é deixar Rama im-

mediatament'e, sem demora.

_Pois não deixará, Roma. e vao

mas é subir já. para o carro que

lhe trago.

_Então foi ella que te mandou!

suspirou Conrado.

_Tenho prohibição expressa. de

e que possua. '201000 dollars, para.

me ajudar a dirigir o meu acredi-

tado estabelecimento do roupas

brancas, onde vou fazer uma gran-

de liquidação, por preces qnasi do

graça., por ter de mudar brevemen-

te para o edificio que estou nua-

bando de construir no n.° 174 da

12.** avenida, onde já. posso alugar

magníficas habitações de 500 dol-

lars para cima.

()ra este sujeito teve a habili-

dade do en :aiXar ein um so re-

clame os seguintes aininm-.iosz

'l.° A morte da mulher.

2.** ('l nascimento do lillio.

3.0 (i pedido de uma amu.

!of O pedido de nina noiva.

5.° t) dote que ella dove ter.

6.'Reclaine ao estabelecimento.

7." O aviso da liquidação.

8.“ A mudança de casa.

9.° A construcçâo d'uin predio.

'10° Casas para alugar.

..wa

05 nossos ¡otheüns

N'uiu dos proximos numeros

ramos continua ° a publicação da

l'lreiru. folhetim que foi um suc-

cesso para o Povo de Aveiro.

a:

Continuamos hoje a publicar

o Ultimo Beijo, folhetim que tani-

bem tanto despertou a'attcnção

na Gazeta Aveirense.

-_--o__-

Arroz novo

Para o commercio de retalho

chegaram a Aveiro as primeiras

remessas de arroz novo, o qual,

apezar da extraordinaria colheita,

se conserva n'nm preco elevado.

O ultimo arroz que aqui appa-

t'ecen a venda, alcançou o preco

de 'R$250 réis os *lã kilos.

-_-o---__

Gafanhotos

No districto de Mossamedes, os

gafanhotos teem feito estragos do

bastante importancia. '

Ultimamente, depois de terem

destruído uma boa parte das cea-

ras de Humpata, retiraram para

Capangombc e Tampa, em cou-

sequnncia do respectivo abaixa-

nienlo de teini'wratnra, que os

obrigou a procurar clima* mais

temperado de serra abaixo.

. +., t_

0 subsidio aos deputados

A proposito da questão do sub-

sidio aos deputados:

Na Belgica cada membro da

camara dos representantes rece-

be um subsidio mensal do 94-0

francos ou 48:5000 réis, approxi-

madamcnte.

Na Dinamarca os membros do

Lamlsiing recebem por dia 3:5800

reis.

Na Suecia os membros da Dia-

ta recebem 3305000 réis por uma

sessão de 4 mezes, mas teem de

pagar uma multa de 25800 réis

por cada dia em que faltarem.

Na Suissa os membros do Con-

selho Nacional recebem '12,50 fr.

por dia ou $500 réis.

Nos listados Unidos os l'epl'6~

sentantes do listado e os delega-

dos recebem '1:040«'›000 réis por

anno e ainda uni subsidio para

despezas de viagem.

w

responder ás suas perguntas. So-

mos amigos Velhos e tenho muito

aff'eicão pela. sua. pessoa; todavia

se me obrigar e. ser rigoroso terei

de me resignar. Entremos para a.

carruagem; fazse tarde, e estão á.

nossa espera..

_Estão á, nossa espera? repetiu

o manccbo pallido de commoção.

-Depressal gritou Giacomo.

_ Arrastou-o pura. fora do casa,

empurrou para a. carruagem, e obri-

gou o a subir.

Quatro homens se installarem

com elles no interior; Outro trepou

para a. bolêa, outros serviram de

lacaios, e o carro partiu ao trote

de dois fogosoe cavallos. l

Rodou por algum tempo no meio

da, cidade deserta.

Depois passou por baixo de abo-

bodas, atravessou palcos, e parou

no interior dlum edificio que Con-

rado não pôde reconhecer por cau-

sa da escuridão.

-Chegemos, disse Giacomo.

  

(Comum.)  



   

Na Noruega Os membros'. da ogenador Amaro (Javali-,anti e à

Sort/ring recebem por dia 3.93333 beira da ,co-pullurn orarmn lam-

réis durante a sessao parlamen- tn. ni os Sl's, dr. '.\lznmpl Thiinn-

tar (pm duro annualmente' seis ti¡vo da (Justa, em nome do (Ilul)

semanas. ' Tiradentes; dr. (Ilimaco Barbosa'

Na Italia Os senadores e dopu- dr. Gomes Pereira, por sua ln-rrzi

todos não teem sulwdio algum e natal. o Rio Grando do Sul; .lr,

só teem direito :i “Hist-“S de oil'- lãpitacio Pessoa, deputado 'pela

cnlação em todos os caminhos l-'arahyba do Norte e tenente-

de ferro do Estado e gozou¡ aiu- coronel Espirito Sniito pelo ca-

da outras' vantagmm e privile- mara doq ranntmlnczn i

mos'. $ .-\ unnara dos di-pnludos resol-

Na “espanha m' Membros «lo Von tomar lnto por oito dias e

Congresso nào receimn sulmidio, approvou uma moção l'FlCUllllI'-

!nas gozam certas innnnniulauics. (tendo m) genpl-nl Deodoro o fu“-

Na (ironia (H senadores rcce- dador da republica.

1m“, vl()¡).jy\)l_l§) nas tiirlilSiiBS e os () exercito tomou tambem luto

deputados 'SU-MM) réis. por oito dias.

lilm todas (H nglslutldll'fH looaes m+_

:illemz'm os representzinm rocc- Vindimas

hein um subsidio de 255m réis

por dia na nnÍitlia.

Na l*'ram_-a, e assim na Austria,

a roltnlne¡'m_tào parlamentar é de

5:3”00 réis diarios, dando o valor

de '200 réis a cada franco.

Na Inglaterra os membros da

camara dos (ZOIIllllllllH não teem

subsidio, nem privilegios.

t

Neste concelho principiarnm l

ha dias as vindimas. havendo pi

em algumas povoações vinho no-

vo rerolhirlo.

No geral, a produrção é menos

de regular, mas a dualidade é

boa.

_b_

Francczcs e dahomeyanos
___,._ _kt

Gullhcrme Nnnt'Anna

 

Cominnnicam de Pariz que um

A Dhylzn'monira ;lniisude pro- “1931.1113le Official d” PO“” No“?

janta i“;nlgul'nl' Mayen“,an ,,aJannuncia que n columnu expedi-

snzl casa d'ensaios, o retrato d'u- “0mm“ de Dal“)“ley co"““ua a

qnullc seu (listincto membro, ha Minc“? (Ilm “memo“ "HM T9V0'

pouco fallecido_ _lucao em Abomey, tendo o regule

Consta-nos que mpiolla socie- Behmmf'm ”mf-”i'de *l t“*l'* il'

dade CPIQ¡,,.m.à O acto com Leda a pressa. a sua. capital, n. fim de res-

solelnnidznle.
tabqolecer 9. Ordem e organismo.

t) retrato, que é a cravou, foi (19197493 _ _

mandado executar n expensas du Um “O e 0 ”mim mais Velho (1°

phylarnmnica. A moldura o ou- "9211101 Promo'm'es da' É'el'olt'à; f““

tros requisitos do quadro foram giram mm 05 seus Pm'tldal'ios-

generosa ofTerta :le um amigo o ”w

admirador do extinclo. ESÍRÍÍSuca curiosa

_---+_-

!Deodoro (la Fonseca

U primeiro presidente da repu-

blica tn'uzileira expirou ás 12 e

20 minutos da tarde de 23 do

mez passado. O illustre extincto

acham-se na sala de visitas re-

costado em um soplu't e ucompu-

nhado de pessoas de sua familia,

do seu irmão dr. Joào Severiano

da Fonseca, o dr. .lose Felix, que

lho faziam quarto.

A's 7 horas da manhã, levan-

tou-se o mostrava-se tranquillo_

Foi, porém, logo depois acom-

mettido de forte aoccsso de dys-

pnéa, que poucos momentos du-

rou.

Na afiliação que 0 opprimia, o

marechal proferiu estas palavras:

(Adeus Vidal» _

Pouco antes de annoumbir, foi-

]he servida uma chicara de leite,

unico alimento que ha muito teni-

to podia snpportar. U enfermo

mad enguliu o primeiro trago, foi

accommettido de sut'focações e

momentos depois era cadaver.

Dois dias antes, vendo a fami-

lia em torno do seu leito, esten-

deu a mão :fi esposa e tartamn-

deando, amicto por não poder tra-

duzir de proinpto o Seu pensa-

mento, demonstrou desejos de

falar ao padre llellarinino.

lmn'iediatanicnle trunsmittidn

a ordem, dentro em pouco o il-

lustre militar linha dcanle dos

olhos o ministro de Deus. Leni-

brou-lhe o dia de hoje, anniver-

surio triste para o seu coração

nn-iigo--data do fallecin'iento do

seu pae-e pediu quo não esque-

cossem n missa que todos os an-

nos lazia rezar para descanso do

espirito querido.

lt), feita esta recommendaçào,

repouson.

Não deixou testamento, mas

recommendou que o oudaver fos-

se vestido at puisana o que não

lhe fizessem honras militares. A

sua vontade foi (annprida.

Vestirnm-lhe casaca. sem con-

decoração alguma,eentro as mãos

se á venda euilishoa.na Ta-

bacaria Monaco, traça de ll.
(.- .il A. .4 .,' .'_ ¡ r _ _o

meute"222.12.,...331.fílàâít'u'.'.'.l%"aolMW “le 0 “0 Mosque 110

actual presiilcnte da republica, “Mim “ado sun_

 

   

  

  
   

  

  

  

  

A nova camara dos deputados

ingleza. compôr-so-ha de:

'21 banqueiros.

-l agentes: do cambio.

14-3 advogados.

1h' fabricantes de cerveja..

833 grandes proprietarios territo-

riaes.

'ill agricultores colonos.

15 proprietarioe de minas de

carvão.

10 directores de grandes fabri-

cas iiietalliii'gicas.

19 armadores ou constructores ,

de navios.

57 manufnctores.

55 negocinntes.

9 engenheiros.

10 medicos.

8 diplomatas.

9 professores da. Universidade.

4 generaes.

Il coroneis.

8 tenentes-coroneis.

4 mejores.

20 capitães.

10 Lenentes.

1 contra-almirante.

'2 tapitães de f'rngata.

34 filhos ou irmãos de pares.

3.3 jornalistas ou proprietarios

do Jornaes.

15 opernrios.

30 pessoas que vivem dos seus

rendimentos, sem profissão deter-

minudn.

 

Como se vê d'ostn. estatistica., os

advogados o doutores constituem

o nucleo mais importante da. cama-

ra. inglezu, em numero.

Uni jornal hcspanhol, reprodn-.

zinth esta. estatistica d'uma. folha.

ingleza, diz com graça:

“Em Hespauha, u estatistica pnr-

lamentar o muito mais facil de fa-

zer: individum que recebem do Es-

tado, o immensn maioria; indivi-

duos que esperam receber, o resto.,,

.-___-.u---___-

0“NwdeMMnJMo

ministerio, connnissoes do con-

grosso o do grande numero de

corporações, ctu.

(l corpo diplomatico estrangei-

ro nào se foz representar.

Sobre o foretro foram colloca-

das muitos cordas.

Na occasiào em que o caixão

foi collecudo no coche, discursou

  'ic-:n --v-.a muy., ,w ›

(MWM A lllilllLl

Recommendàmos o Vinho Nu-

tritivo do Carne e a Farinha Pei-

toml Forruginosn, da I'harmncin

Franco 82, Fillluà, por se acharem

legalmente uuctorisados.

(i por!! O?? .lT'ÊIRO

W

“Illustres professoras (lo lyceu e da. calumuia, apesar de estar á.

o áÉMEcnioo

Biog-rap/u'a do cclrln-c guerrilheiro

do Aly/(true. um dos mais mien-

tes paladiuos do partido migue-

lista.

Memorias nutlienticae do. sua vi-

da, com n. descripçüo das¡ luctas

partidarius de 1833 a, 1838, no Al-

garvta. o o seu interrogatorio, nu

integra, no ceuealho de guerra quo

o sentenciou, em Faro.

Illustrudn com o retrato do

l_›iographado

Custa '120 réis, e pelo correio

'HU reis, o so se vende, em Avei-

ro, no estabelecimento do Arthur

Paes.

      

CDMli'lUillCADOS

Ha. homens que se, servem da. in-

juria. e du cnlllmnia. para. a discus-

são, qunnzlo paro esta. se @Bill/8111

feitos de verdadeiros elementos.

Eis: o que aconteceu nes :ii-3.314-

nuel Ançi't o Tulio Augusto, que

no n." 41-12 do (jampelío das Pro-

víncias, tiveram a. potulitncia. e o

deseforo de escrever contra. mim,

oa mais ini'ames improperios. E'

necessario que se seja dotado do

um grande cynismo, ou ser, como

diz L. C.:

«Persogniidor inl'esto da amizade,

anbrcntador das leis da huumnidadcm

    

para. estampar nas columnas d'um

jornal, injustamente, o nome dlum

qualquer cidadão, afi'rontundo-o

com as mais duras ignominins.

E' assim boni modo de discutir?

Creio que não. Tratava-se do des-

potismo de certos figurões ilhaveu-

ses; por isso fullaseem ou escreves-

sem sobre esse ponto. Mas, não;

forjar-am calumnins, julgando que

licavam por isso victoriosos!

Diz o sr. Anon no seu commu-

nicauloz--quo estou fora. da. senda.

do bem. 7

Desejo, a .oxíjp caiaque (2.312

Ançâ me'ñ' ,um um '* ,e m :irrai

mas verde eiro, que prove e da-

monstre o que diz. 'Tenho direito

do qualificar como o maior biltre

e o mais refinado canalha, todo o

liommu que tenlm a ousadia. de me

(lizerz--qne estou fora. da. senda. do

bem,-nâo provando o que diz.

Por isso, sr. Ançâ, para. que não

fique qualificado como tal, é neces-

sario que demonstre ou desdiga o

que sem pensar escreveu.

tie o não fizer desconhece o. jus-

tiça, a. legalidade, o dever, a. dis-

ciplinn, a. ordem o o direito, que

todo c qualquer cidadão deve co-

nhecer. Se o não fizer, é liomom

sem dignidade, sem prudenciu, sem

moralidmlo, sem brio e sem vor-

gouhn. So o não fizer, vou pessoal-

mento pedir-lhe provas, dando-lho

e merecida. recornpensa. Já. póilo

ñenr sabendo: na fala. gugneio, mas

os :nous braço» não tem esse pro-

priedade e ganham muito mais agi-

i lidade quando movido:: pela. força.

da razão, do direito e da. verdade.

Diz o esmerado parlapatão, que

melindrei qnasi uma. povoação ín-

teirn. Sabe bem ler o portuguez,

sr. Manuel Ançã? Creio que sabe;

mas não o parece. Leia. a. Gazeta

o verá. que diz: “São despotas cer-

tos engrnvatados ilhavenses.”

Agora. responda-me: serão dois,

tres ou quatro? Vamos, responda!

Não snhe. Então para. que diz uma

povoação qunsi inteira?! Quer mor-

der-me, mesmo sem razão, não é

verdade? Aos hydrOphobos, par-

tem-se-lhes os dentes. Pergunta-mc

quem são esses despotac? O sr.

A nça'L é tão chato que, sabendo ner-

feitutnente os factos apresentadas

por mim, provando o despotismo

dos certos ñgurões, não se lembra

que, perguntanth quem os prati-

con, immediatainente sabe o que

tanto deseja saber.

O sr. Ançâ confirma. a. sua cha.-

tezn, vindo para. e imprensa. defen-

der homens que desconhece. Sup-

ponha, por um pouco, que esses

llODlenS Qi'nlil “US assassinos e la'

drñes. Dá. bom triste ideia. do sil

Diz mais o sr. Ançã:

l
l

l

dh-\wirol E' Íllsiàlpllln vosso o de-

lrncmr (lo-A ilhavonseu; . . . . . . . . . .

Vós, que não ha. muito, justmnen-

to o reprovasieis no exame de ma-

iliematica. Quando, em mnnbro,

Viriato Simões Telles, ante vos se

apresentar, não o interrogueis so-

-hre nqnella. muterin. Falai-lhe no

despotismo dos engrnvatados: fa.-

lni-llm na. comedia “Os tros pan-

donos“.

Leitores! E, uni entudnnte dotheo-

login que questiono. d'oale modo!

Senhor 'l'heologol Melhor questio-

nava se me dissesse: “Quzmdo paz-:-

sares à minha. porto. atire-te uma

pedro. e digo ¡'t minha. mãe.,

Será. sr. Ançã., por ter ficado re-

provado em mnthematica. que diz

-qne snhi rom. da sendo. do bem!!

E' u vós (pio me dirijo, mocida-

de aonde-mico; ó u vós, mena caros

collegns. quo me dirijo, dizendo-

vos, com mágun: Suliistes fora do

senda. do bem. oxceptuando ou não

reprovadm!! Segundo o nr. Ameal,

é tristesituaçüo n. do estudante que

fica. reprovado. Se eu estudasse no

seminario do Beja. e tivesse um ir-

mão que stHe vice-reilor, profes-

sor o examinador do mesmo semi-

nario, ern. nuturnl que não ficasse

reprovado cm mathematica; e se

o sr. Ançã. extudnsse no lyceu de

Aveiro, nos minhas condições, quan-

tos e qunutas reprovações 'Loriu le-

vado . . . Lembra-so, sr. Ançit, quan-

do andou ao mar. para. fazer 0 sim-

ples exame de piloto e não o pou-

de vencer?!

Será ainda. por eu ter esoripto n

comedia. que suhí fora. da sendo. do

bem?!

Diga-me, sr. Ançã: será. melhor,

eu, como estudante do lyceu, es-

crever comedias, ou o senhor, co-

mo estudante de theologia, apo-

queutnr de noite e dia a. mocidade

feminina? Bra-lhe mais niroso se

estivesse em casa. a. escrever come-

dins do que passear e.. . tanto a.

rua Direita, d'Ilhavo.

Diz mais o sr. Ançã, que fui a

Salgueiro representar, mediante um

jantar de carneiro e um almude de

vinho Verde. Mas para que hn de

-m lio infame, sr. theologo? Se

não sabe as coisas não as diga., pOr

que corre em risco e em erro. Fi-

que sabendo que se fiz parte do es-

pectaculo, foi a pedido do sr. Fer-

reira (actor), que poucas dias an-

tes d'o uelle em ue devia reali- *
*1

gar-se o espectaculo, teve a. infeli-

cidade de ser atacado d'uma. terri-

vel doença. Já. vê que foi um tim

hnmanitarío que me levou a. re-

presentur.

Diz ainda. o sr. theologo que sou

frequentar-ler das tabernas e doa

alcools. Respondn-me: Quantas ve-

zes me levantou das estradas? Va.-

mos, responth Tenho, é verdade,

entrado em tabernas, mas n maior

parte das vezes já lá. encontro um

estudante de theologia., o sr. Ma-

nuel Ançã. Dou-lhe como testemu-

nhas os 91's. Francisco de Assis,

Manuel dos: Santos Rigueira e Al-

varo Marques Quaresma. Já, vê que

nleste ponto, como em todos oe on-

tros, é um miseravel caluniniador.

Foge covardemeute da sã. e direita.

discussão para o campo da. injuriu

  

       

   
   

    

  

  

 

sombra d'umn. arvore que tem as

folhas pooticns. Creio, sr. Ançã.,

que não vacillo nem temo o seu

estylo sublime. O estylo do menti-

rom) é sempre vencido pelo estylo

baixo e medíocre de quem só es-

creve ou fala. verdade. Preteudia.

destacar-sa na imprensa? Pascal

diz: “Hu. homens que se julgam

grandes, ainda. mesmo que se sin-

tiuin ini::ei'n.vei.s.,, Ú sr. Ançã vr-io

it impronm só provar que .s dotado

do sentimentos buixoa o do uma.

viciada. educação moral. Tom tun-

to ou tão pouco caracter que se

não envergouhou de ::o !no offere-

cor para. me defender no Lídinpirdo,

das cnlumnins que ollo proprio ti-

nlm escriptoll

Vou ainda. occnpar-mo do sr. Tu-

lio Augusto. Este senhor, notando

um erro do ,cgramumtiCa ;fuma cur-

tn minha, mundou-me estudar 0

emprego tios inlinilivos. Ora. o sr.

Tulio é tão ignorante que quer

tambem discutir a. questão do des-

polinmo dos certos ilhnvenses, no-

tando erros do grmnmztticu. Era.

bom que o senhor notasse mais er-

ros dos inlinitivos para. melhor lho

poder chamar piulre-mobtre.

Diz elle: “Venha. mostrar no pu-

blico, não corrospondencies, mas

produccões que o exaltem, que lhe

conquistem um nome honroso, mais

honroso que o que tem como estu-

dante e como liomom.,, Toni lms-

tunte razão de falar assim, porque

lemos na. sua pessoa. u-m .segundo

Bias ou Thales. Lembro-me perfei-

tamente que o senhor, em meia.

duzia. d'annoa que estudou em Avei-

ro, escreveu dois brilhantes poe-

mas, para. não dizer que fez dois

exames. Como homem, o senhor só

tem mais honra em pisar mais li-

nhaça do que eu.

Para. terminar, declaro que não

szympathiso mais ou menos com tal

ou qual classe, porque *codes os

seus membros são meus patricios;

mas propugno pela mais despresa-

da. e offendide. Tem sido a classe

artística. a. Víctima. do despotismo

de certos figurões, o por isso falei,

procurando defendel-a no. Ga:eta

Aveirense.

Lusitano.
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GAZETILI-IA

 

Os cnh-emech

É de ficar espantado

o vêr essas entremezes,

quo em thcatro improvisado

'hi se fazem raras vezes.

São perfeitos os actores,

perfeitos como borrogos,

pois que se uns são pescadores,

são os outroa uns labragoa.

É de ficar espantado,

pois que todos a. falar

parecem berrar ao gado,

ou lançar o barco :1.o mar.
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'tinha Nutritivo do Ctll'lle

Privilegiado, auctórísado pelo

governo e approvado pela. Junta

'consultivo de saude publica de

Portugal e pela inspectoría geral

'rio llygieue da corte do Rio de

Janeiro-Premiado com ns meda-

lhas de ouro uns exposições Indus-

trial de Lisboa. o Universal de

Pariz.

É o melhOr tonico 'nutritivo que se

conhece: e muito digestivo, fortilicunL-J

r: rceonstituinlc. Soh a sua influen-

.zín desenvolve-so rapidamente o uppe-

“ld, enriquece-so o sangue, fm'tale-

com-se os musculos, o voltam as for-

ças.

Enrpregaase bom o mais feliz exito

'nos estomagos ainda os mais deheis,

para combater as (“gestões tardias e la-

l›'›riosas, a dispepsia, cardíalgiu, gas-

tmdynia, gastritlgía, anemia ou 'inucção

dos orgãos, rachitismo, consumpção de

carnes, atracções oscrophulosas, e em

'geral na convalescença de todas as

doenças aonde é preciso levantar as lor-

“ças.

'l'oma-sotros vezes ao dia, no acto

'de carla comida, OII em caldo quando o

doente não se possa alimentar.

Para as creanças ou pessoas muito
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'xlebeis uma colher das de sopa do ca- 'í ' . '_ o â .v«ln vez; o para os adultos, duas ou tres 242! Rua Aurea 1 _ E r à a)
colheres tambem de cada vez. 'í

.-T-q
Esta dóse, COI“ Qual-351]"" bolachí- °WWF-l«terei-or»-u-u-i:Ha?oiii-ll»lis“;ouii-nozulev:umrI-nouàoênewmil-'rmzenuisii-q;Iluminadomen-ueitelreiiíwolneonatal» A.thus. é um excedente «luncln para as - ___

j--q â
pessoas fracas ou convalesoentes; pt'e- LADISLAU BATALHA o _E
¡uu-:1 o estomago para. amzcitar hem a

v... 3
alimentação do jantar, e concluido elle,

o= 5
toma-se cgunl porção ao Mcash, para _'_ QD .E :a :'-4
ilauzilitar'completamente a digestão.

(-4 ;e 2 "'
Mais do cem medicos attestnm a su- k F_ -I ;r .a ¡

';›críoríd:1de d'este vinho para eo'mba-
O cs O .E-çer a. l'a'lta de forças.
B .H É a O

Para evitar a contrafaoção, os envo- _' -__-
lucros das garrafas devem conter o re- GRANDE ROMANCE DA ACTUALIDADE QD Ê mtracto do auotor e o nome em peque- í . _ _ _ r-r-i . a
nos círculos amarellos, marca que está “dlção llmstrada eo multas e magnmeas gravuras H V ?gv CJ
depositada em conformidade da lei de

m H : . :.-
4 de junho de 1883. _ P“" Franc“” Pas“" c: LD ¡ q _E
Acha-se á venda. nas principales phar- _ _ . _ _ . _ 0 'vo-d _. c ,Yi

,nadas de portugal e do ash-aum““ l-.sta publicado o 'l.°_ volume. Romette-se peio correio. Preço 400 PélS. o i--d É* cb FH e“
Deposito g-ral na pharmacía Franco 8:. 7:0'“ ê Obi“ contel'ñjlhenns 5 volumes. _ c L. g D w“mas, emnemm_ hu¡ Lisboa. as_ usstçznaturas poderão ser requisnadas aos empregados 'da "Ú _25 g
Deposito em Aveiro na pharmacia emprezê- 0 da PI'OVUIUÍa_ lOdüS 88 requisições deverão vir acompanhadas da im- ° o :3 Z o

e drogarm medmmal de João Bernardo portmuzia do alguns fasciculos ou volumes á ndmi ' lp. O m e .à. U' a

Ribeiro Junior. ¡Enjpl'el'd ellltm'a do RECREIO. - _ _M'"n. Mo tia-Noticías, 93.- o ,a ' _o d 4 'a
Admlmstracão e typogra-phin, Rua. dit _. _ _ ?bon _ h _ ».Í 8 «D a "3 cu” b-l 2_._ ' ' ' ~ i-l . o: à oEMILIO BICHEBoUno H 53 'â' 'ã à 'ã

CJ' , o o í
H _LS a) 'a

Gontra a llelnlidade __ O .a _ o o
Z ..-4 Cj 1: 8 . o

. - . r ..-4 g o

Farinha Pcilm'al Fewugfinosa à, 731v_ 4 à); QD É ã :ã É

da pharmacia Franco._-Premiada U p em.: .'93
!com as medalhas de ouro nas ex- É _2* m ::1 g 0.2 g

posições Industrínl de Lisboa e 1' p.. o e m ÊÊ

Dmvemal de Par”“ Edição illustrada com chromos e gravuras Êâ 3 Ég 5
i . r- :7

. .
d .a c

.UNÍCA 'altamente 90“?“an P“" _ Esta em publicação esta obra rio anctor dos romances «A Mu- É' ~ 'E 53Vilegmda. 1:. um toníoo reconstitmnto 1h ' F _l . . _ _ V , m <ç_ m
e um precioso elemento reparador, mni- e¡ at“ )>› (FÃ M?“YFD, “A Fllha Maldna», (O Mando) e «A Aço», CD

que teem Stdo lidos com geral agrado dos nossos assígnantes. o c:

to agradavel e de facil digestão. Apro-

Volta do modo mais extraordinario nos

pudecímen'tos do peito, falta de appe-

'tite, em convaleScentes de quaesquer

doenças. na alimentação 'las mulheres

gravidas e amas 4_leileítc,.possoas idosas,

creanças, anemícos, o em geral

debilitados, qualquer que seja a causa do a VISTA

dat debilidade.

Acha-se á venda em todas as phar-

maeias de Portugal e do estrangeiro.

Deposito geral na pharmncia Franco

8: Filhos, em Belem. Pacote, 200 reis;

pelo correio, 220 réis. Os pacotes de-

vem conter o retrato do anotor e o no-

me em pequenos círculos amarellos,

“marca que está depositada em con for-

midade da lei de 4 de junho M1883.

Deposito em Aveiro na pharmacia

e drogaria medicinal do João Bernar-

do Ribeiro Junior

Contra a Tosse

Xarope Palm-al James-Pre'-

miado com as medalhas de ouro

nas exposições Industrial de Lis-

boa. e Universal de P-aríz.

UNICO legalmente auc'torisad'o pelo

Conselho de Saude Publica de Portugal

e pela ins pectoria Geral de Hygiene da

corte do Rio de Janeiro, ensaiado e ap-

provado nos hospitaes.

Acha-sc á venda em todas as phar~

macias de Portugal e do estrangeiro.

lioposito geral na pharmacin Franco

S; Filhos, em Belem. Os frascos de-

vem conter o retracto e firma do auc-

tor, e o nome em poqucms círculos

amarcllos, marca que está deposita-

da em conformidade da lei de 4 de _iu-

¡iho de 1883.

Deposito em Aveiro na pharmacia e

drogaria medicinal da Joao Bernardo

Ribeiro Junior.

  

BRINDE AOS ASSIGNANTES'

_ No fim da obra Será distribuído aos srs.

nos brinde. uma estam pa 'em chromo, de grande formato.

GERAL DO PALACE) DA PENA, DE CINTRA.

assignantes, como

representan-

Editores Belem ü CJ!, rua do Marechal Saldanha, 26-L¡sboa~.
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Abilio David e Fernando Mendes

Professores d'ensino livre *e auctores do

CURSO DE GBAMMA'TICA POETUGUEZÁ

Compendio para as escolas, em conformidade com os program-

mas d'ensino elementar o d'admiss-ã'o aos lyceus

Preço, -cartonado, 160 réis.

A' venda n-a administração d'este jornal.
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HISTORIA !E UM GRIMÊ EELEBBE

_-

O caso do convento das Trinos

EM AVEIRO só se vende no estabelecimento de Arthur P
'na rua do Espirito Santo.

:PRECO 800 REIS

Pelo correio, franco de porte.

 

Cosinlleiro Familiar

Tratado completo de copa

e casinha

POR A. TAVEIRA PINTO

Valiosa collecção de receitas para fa-

zer almoços, lunchs, jantares, meren-

das, ceias, molhos_ JIldlnS, bólos, (lo-

ces, fruotas de calda, etc., com um des-

envolvido formulario para licores, vi-

nhos llnos e artílicíaes, refresoos e vi-

nagre. Ensina a conhecer a pureza. do

muitos generos, a consertar louças, n

evitar o bolor e maus cheiros, a. limpar

os objectos do zinco e de esmalte, a

afugentar as formian e cOnLém muitos

segredos de importancia para as donas

de casa, cri-:atlas e cosinheiros.

N'este genero, ó o livro melhor e

mais barato que se tem publicado.

Preço :200 rcis.

Está :i venda nos kiosques e livrarias

do reino, ilhas e Africa.

Os pedidos_ acompanhados da res-

pectiva importancia em cedulas, devem

ser dirigidos ao editor-l". Silva, rua

do Telhal, 3 8.12, Lisboa.

 

comnncçio

Camillo Castello Branco

Volumes a 200 réis. em brochu-

395› ra; a 300 réis, encadernados em

percalina.

Companhia Editora de Publi-

cações Illustradns, travessa da

Queimada, Itá-Lisboa.  l 

O Judou Er 'onto
POR

EEQEHM SHE

Edição íllustrada, nítida e

economica

CONDIÇÕES DA ASSIGNATURA

i.“-O JUDEU ERRANTE pu-

blicar-se-ha a fascículos sema-

naes, que serão levados a casa

dos senln'rres assignantes nas ter-

ras em que houver distribuição

organísada.

2.“-Cnda fascicnlo de '5 folhas

de 8 paginas, ou lr folhas e uma

gravura, custa o dilninnto preco

de 50 réis, pagos no acto da en-

trega.

:If-_Para as provinciais, ilhas e

possessões ultramarinns, as re-

messas são frances de porte.

4-.“-As pessoas que desejarem

assignar nas terms em que não

haja acentos, deverão remetter

sempre ii .Emprezn a importancia

adiantada de 5 ou '10 fascículos.

Todn a correspmldenc'n deve

ser dirigido á Emprezn Litteraria

Fluminense, casa editora de A.

A. da Silva Lobo, rua dos Retro-

zeíros, *HS-Lisboa.

Administrador e responsavel

JOSÉ PsnzmA CAMPOS JoNlon

  


