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f Politica

A politica do circulo não

caminha nesta hora com

aquela serena regulariedade

que era indispensavel para

exercer a sua fecunda ação.

A demissão violenta do dr.

Costa Ferreira do seu eleva-

do cargo de governador civil

de Aveiro e outros factos

graves que se passaram após

essa demissão, complicaram

a marcha regular que a poli-

tica do- circulo vinha desde

ha muito eXercendo.

As reclamações de ordeml

moral que os republicanos

apresentaram perante o Go-

verno e o Directorio não io-

ram ainda satisfeitas.

Daqui resulta um grande¡

mal que só beneficia os ini-

migos do nosso partido e os

inimigos da Republica.

Para apresentar o estado

da politica do circulo nesta

hora grave, o sr. Dr.]osé Ba-

rata convidou para uma reu-

nião os organismos partida-

rios do circulo e outros ele-

mentos valiosos do Partido

Democratico. A reunião'ete-

 

no salão do Teatro Aveiren-

se, e a ela assistiram muitos

e muitos correligionarios
dos

diferentes concelhos do cir-

culo, tendo-se leito represen-

tar, por mais de trez ou qua-

tro membros, as comissões

politicas do circulo. _

Excelente reunião to¡ aque-

la pelo numero dos seus re-

presentantes e pela consola-

dora solidariedade
politica

que ali Vimos intensamente

brilhar. Unanimemente
foi

aiirmado o deseio de traba-

.Eloições municipaio

O 'Diario do Governo. publi-

cou o decreto lixando o dia 12

de “novembro para a realisação

das eleições municipais e das

luntas gerais do distrito, no con-

tinente da Republica e o dia 26

do mesmo mez para as eleições

dos mesmos cargos administra-

tivos nas ilhas adjacentes.

-Marca tambem os dias 19 de

novembro e 10 de dezembro pa-

ra as eleições das juntas de tre-

guesia no continente e ilhas.

 

Manuel das Neves

 

Importante reunião

Dr. Jose Barata
despede-

da actividade politica

do circulo

 

tuou-se no passado domingo, ç
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tranquilo recolhimento. E a hora sem-

se pre triste e sempre saudosa da par'|

tida. u hora em que se'destilam na

minha alma as melancolias que me

vêm da separação.

Obrigado a deixar por algum tem-

po esta terra, onde recebi sempre as

melhores provas de consideração pes-

soal, quero exprimir aos meus leito'

tido e da Republica, mas exi- res toda a saudade do seu intimo

giu.se tamben¡ que a nossa convivio, a saudade fútil!! e sentida

força, a nossa fé e o nosso fi“ 3"; ”mf” l”” p“? 1°"” W"”

sacrifício tóssem respeitados o: “2,23 :Regatta ' 572mm e

ã conmderídots pela: entldxa' A saudade d'O Debatê é daquelas

es Cômpe e“ es- S lema' ue nunca morrem. s.. .

mações formuladas no rela- q Nao esqueço a santana. nem a

torio entregue ao corpo dirif “mí/?51% "em 0 calo““ ”SWF

gente do Partido a quando da 20"”? com” “ mm“ a a ”4.” 5:'

ida a Lisboa dos delegados em "m“f ”me" um”” Í'
, _ _ que por ve-es sentiu quando injusta

dos organismos parltdarIOS mente apreciavam as minas atitude:

locais devem ser imediata- e a minha obra da reanimação pa

mente satisfeitas. Na grande WC“- 'E'

reunião de domingo, o sr. dr.

José Barata, invocando ra-

B ndo esqueço essn'lrlâr, nem os

-zôes superiores e imperiosis~

agravos que me foram feito: para le-

var odios ou malquer'enpns de qual-y

simas, despede-se da politica

do circulo, á qual deu o me-

“amem“VW
ofwd

lhor da sua inergia durante

Ambição: P

Quem as ndo tem, quem as ndo

sente? Mas as minhas ambições não

.
queriam dizer injustiças, nem vingan-

dms longos anos' Fa'lo com ças, nem superioridades ilegitimas.

saUdade e com magUH. pOl'- Eu sei muito bem que é sempre

que não é facil esquecer a efémera a acção dos guias quando

amisade e a confiança que os eles sc preocupam unicamente com os

republicanos do distfno sem_ sans interesses pessoais, ou com as

suas ridículas e pequeninas vaidades.

plze espontaneamente
lhe Soube criar na alma o formidavel

ahrmaram- A assemblea Por poder chamado fé, que faz do homem

aclamação lhe tributa a sua o escravo absoluto do seu sonho.

sondatiedade em todos os Nada mais me interessava do que

- - - ator ar esta cren a, comunicar aos

actos da sua vrda politica e amigos 0 poder d: fe. ”um im¡ po_

aprova tambem por aclama- um.

ão uma proposta para que Teria eu realisado alguma obra?

S. Ex.“ desista das suas in- Nao me contpete o mim dizê-lo,

tenções, em nome dos inte- nerint aprecia-la se elo por ventura

- - ' ex s e.

resses do pamqo do dlsmto Mas o que direi é que nas peque-

que ,durante do's 3“_05 [0mm ninas coisas que o meu espirito criou

serVidos pela sua meguala- ou robusteceu jamais pretendi con-

vel tempera de organisador_ quistar uma populariadade politica

Agradecendo comovida-

mente aquela proposta, o sr.

Dr. _lose Barata termina por

declarar que a sua saida para

Lisboa o impede de conti-

nuar a prestar aos seus cor-

religiona'rios a amisade poli-

que significasse lisoaja ou vaidade.

Pequenina que ela seja, representa

= tica que sempre lhes dispen-

SOU.

lhar pelos progressos do par-

 

   

  

   

     

   

  

   

  

 

  

   

 

  

 

  

   

 

   

      

um pouco de mim, um pouco desta

Uma situação dolor-non

E' a que diz respeito á falta

de agua nesta cidadel' '

Como e doloroso o que todos

u os dias e todas as noites se vê

cos!!!

Montões de gente se conser-

vam ali, aguardando! a sua .vez,

para poderem levar algumas go-

tas de agua. vertidas por aquelas

3 infelizes bicas. que outr'ora tan-

ta abundancia tinham.

Bom seria que s. ex', o sr.

presidente da nossa édilidade,

lançasse os seus olhos miseri-

cordiosos para este penoso caso

e tratasse de adquirir aguas para

abastecimento desta população.

que com a falta dela tantos pre-

juizos acarreta.

H Hcademia

Aveiro começa a movimentar-

se. _lá se veem por essas ruas

bastantes academicos que veem

continuar os seus trabalhos no

nosso Liceu.

Oxalá eles saibamaproveitar

as horas escalares, para o seu

bom futuro e para contentamento

de suas familla's, que para isso

bastante se sacrificam.

 

5.211.4an

Carta“aos meus leitores

Escrevo esta carta num instante de' sensibilidade espiritual absolutamente

'honesta absolutamente legitima.

inteligencia e com melhor sacrif'iclo.

a continuação fecunda e brilhante de

uma obra que ndo teve brilha.

minha ideia P

mundo é perfeito. Mas as minhas

ofensas couberam no campo politico

o no ter/::no ingrato da discussao jor-

nalistica e nunca visdram aos defei-

tos dos homens.

as sofri e as mais dolorosas e as

mais injustas eram aquelas que me

apontavam como um aventureiro em

terra estranha. Desde que o ninguem

roabasse o pao de cada dia, ndo era

humano que se apelnsse para o sen-

timento de bairrismo contra um no

ofensas para só viver a hora saudosa

na nossa principal fonte, aos Ar» '

 

  

Redacçio e Administrador-Ru da Mercador“. 26 -

Editor-José Bento

Composto e impresso nl Tipografia «Lucila-tu

Rua Direita. 75-3 e 7S-C-EVEIRO_Il

Dr. Manuel das-Neves

   

       

  

     

  

  

              

  

       

  

    

  

  

 

  

- _ lima cart-

' ' Meo euro Barata"

Ha sete mezes aproximadamenll

resolveste fundar nm jornal que de-

lendesse nesta cidade a politica do

nosso Partido. Convidaste-me para te

auxiliar na empresa e eu alegando

motivos varios: a minha vida de la-

miliu, escolar e encargo¡ intelectuais

que pesam ainda horrivelmente sobre-

meu¡ ombros, recusei. lnvocaste 1

disciplina partidaria e eu mantive n

minha recusa. Só cedí depois de _e

lembrares que a nossa velha amisade

não me autorisa tal atitude.

Tintas razão: eu não podia recu-

sar o meu hnmílimo concurso mate-

rial a uma obra que o meu espirito o

o meu coração inteiramente partilha-

vam.

Conheces bem o meu feitio. Sabes

quanto sou avesso a penachos e n

exibidonismos sobretudo falhando-

me os muitos para a ele¡ ter iris. Não

me envnideceu nem me sorri o ter o

mon nome no cabeçalho dum jornal.

Foi com _saeriiicio que aceitei een

imposição, repito, da nossa tam bel¡

amizade. A unica razão logica da n¡-

nha entrada no jornal foi a tna en

lrada como a tua saída traz tambem

da despedida.
. eo?” 1°”“ c““sequmcm 3 minha

surda.

;estate atraem ::autuada ?realize ,a .. o -

orvqlhara natural vaidade dos homens. magra; “336333 ::o ::133:

"g ', . _ ",0'_ interessar-me pela sua vida desenvol.

me e com alegria znqmeta me pedra, “muto e prosperidade. '

me mgou que 9. não abandonasse' Sofri desgosto: e arrelias? Sem du-

Obrlgado, mil vezes obrigado pela 'ida mas estas “o podem “um

consolaçdo que recebi e que val cons- a saudosa lembrança que uma“:

trturr para o futuro da minha vida incluem”“ no 'meu cotação' da

um grande exemplo de solidariedade. nos“ aplaudiu camaradagem e so

m¡va af“gggãn :1'18” name' qlue lidariedade. man grado algumas de-

v e ' "em ac a' sintel'uencias que breve desapn eciam

mastes uma obra que nada pode ter ¡ E“ .

de brilhante. Aclamaste simplesmente ::Liguem a uma hum”“

o espirito de combatividade que em - .

_ _ _ Nao e sem saudade que nos elas-

mm vma e a lealdade posta ao ser- ,anos da a obra á qua¡ d os .od.

viço da minha crença.
.

| o nosso amor e dedicação. E' certo

Taliez me engana, mas o meu co- qu um sempre demquei ao bm¡

ração sente que ndo deixa nesta terra - -

.
' t d a inh t da nc

e neste distrito um unico inimigo. Se ¡;:hlu¡|:°mao :nl: CSL?? na a

alguns existem, não foi certamente M“ t¡ “à“ e o meu com m_

por minha maldade porque a ninguem a““ “aparece. p

tive odio ea ninguem tentei fazer meu migo: é tempo de "aum”

mal.
- . . . .

I , da nossa vida. Os :sentimos que la-

Q'm É“ me pen'gam "u que em :emos por uma ideia nem sempre são

p ' . . .

me ode'cm' s' um“ amem' porque convenientemente agradectdos e des-

eu só quero neste momento render a - -
s¡ tngratidão talves tu te possas, com

todos otestemunhodaminlra saudade, justa náo_ Quant_ E“ se dialgnem

José Bal-ata. me houvesse de queixar, era de ti.

Lastimar-me-hei, sim, mas da tua

ausencia. que nunca do tempo que

me roubavas que só me servia de

bela distração espiritual.

Não quero findar esta sem saudar,

nestas colunas. os amigos e colabora-

dores d'-0 Debate. _Não especialiso

para não melindrar. São tantos!

E adeus! Que a sorte te baleia tan-

to quanto tu dela és digno.

Que outros a continuem com mais

Do coração desejo o alargamento,

Ofensas P

Teria ofendido na exaltação da

Acredito o, por que ninguem neste

Tambem eu as tenho, tambem eu

mem que ndo era desta terra.

Esqueça todos os rnsaitos,todas as

Liceu Vasco do Goma

Por ordem superior, os exames dos

alunos que requercram ao abrigo da

lei n,° 1369 (repetição de exzme) ti»

cam transferidos para o dia 16 de

Outubro corrente. As propinas devem _m_
-

scr pagas até 7 do corrente. _

Solidariedade

A comissão paroquial do P

Os alunos que pretendam repetir o R. P. dá treguezia de Palma!,

exame _em Outubro nos termos da lei Oliveira de Azemeis, oticiou ao

n.° 1369 sao obrigados a pagar alem sr. dr. José Barata para lhe pres-

da propina que, pelo Regulamento, e tar a sua solidariedade em todos

devida pelo exame, uma outra propina as campa ihas de resurgtmmto

suplementar de 90500. moral e politico.

Teu do coração

3 Manuel das Neves

g . .
l
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- 'rww'-r~°www - -:w-.0=BEBALTE-:§mu-=-z-~c›r«m ~ - "Wn-*u/uuu w -u,-w+,.-w..

- -M- ' " . A ,'í ,v- “31! ' '“ "'“““) M* - '-“~ - °

"“ o? i ..i '7-9 - - '3' i 5°**
, . sf_ abalhe 4.a ortanto e 32_ --'v--_,_ 0

Jom no estnbop A Academia de A o E, a - - K dum B¡Omk_N0tBS l
É““ z . ”à __ “gera, A e# ab 'o propriet ' :-

;5;.L-“ $__('.'.._ ,V ' *4”* ~“, à_ Director: = ue prefere '

eus caros: egas d'ágcbatc ' m 3 "i _r 43m? . PM!“ 'Í Qu. em * fmdgn da :nas: Éá'zgãgmd ?msm

. ' s* 3m x mas 1° hligo" o ' *1157312 de '131?' -_ í ' na .as.
_ ou . ' t . ba mp0. um” l D _. É ?1. i_ -. e A e a repartl losd l A desta cidade, o prezado e 115¡-

. ›.. .~ , t '~._¡ . _ _- 752,39 5"¡ . qua careçam deles.não w z tre amigo. sr. desígnio Duarte Si ',

lãs_ md“ - ' ”3995“ “M - 'e e." dll-1h mm: ÃÍLÍÊQ" ”qem“ do ”mk-:s e 4”*!0' mos'* omper-seem nóso nos¡ distineto juriscongglio nesta com::

Distrito para É _ ssnmu .; °u “Shi. ' ' e .-. P iti-me um pouríàr? sal¡ tg. saberá' ° _ Tambemgümm de v- g'

do" -. o. car *a* Telour mc“ ~ ' multas ' rque '#9 PTOÍCCWÍ'ÍH I'RÍOf 5"» ' ' "i u** "-4 ' 1.a“ o
l . !os com . os u_ _g _ .k ,,_7_ . .arm, r.Que eso. conliecniànto nossar ~ telo á , sua sumpluosa Vivenda

'u' - ..fi :ro I d a da e O'S uagtjemlcos s' y ' _. franco, a ilustre e benemerilal

!a O!! - " P'dldm a me¡ '4'- \ “manos ' cm levar- a desf”*'”"' H A . É' .' fama.“aübeti. a Quem damos boas-

Não levo saudades dos meus logares

“Administrador e comissariad3_d_a

Policüt Ciaám .do Aecim¡ porlucupni. ›

tos dcsjosros sotri.,pa¡a bem presti-

giar a Republica. para. bpm «servir e»

to povo sofredor e born¡ - A r

Pírtõ cbin'as mãos ¡impar-e vasias

e de b com a aninha cop ieaciar

mrmnmnm ?léiêííãâmãmt
'corvei ás imposições e pedidqs de

'pessoa alguma. ' nem jamais servi do

testa de leao I'qoe¡ !na que tosse

para. .uterinrisat seus: ,gdios pa ate-

etoà'eontrat amigos”“ inimigos.

Na minha Repartição entrou mui-

ñ's'ãt'tii'!!É lento 7a procurar-mo 'para

nokta:: mt 7objectos-'de serviço. que

digam““ se .um dia the: portao#

rei '135k usar" 'dai Inn -ipotitteai ou» se

th'eñ'iñ'cndlg'tiei 'votarem troca' de ta¡

vüen'wesla'dosil 4" ' ~ ' ' " '~

'hr-soa:- procurei ouvir¡ 'a toda¡

procurel'servi'r'e a só procurei

sir #hold 'êY íntegraJ para 1M so-po-

Gaúcha' *pfebtifiaf' 'as 'instituições do

meu $aií-'6taz'er-se uma politica do

aproximação¡ ~e amikadesvrqne @nisso

a grande iainllí'o r'epnlillellmí e não¡

smaddbr'ooine :empreiteira sacedidol

"50' :nuns «nãoílcon's'egnirh porque

«usar» *estranhas* me- contariamm

“Mú*íoslímdenios elp'orqoemn

*poderes publicos. absorvidos coral-o

emufo dosefiafibiimost'problemas que

mudam“ sobre' a anamnese

polnbiblalmil prestar amuleto dt'-

.ra-á 'ao @amarelas em favor alheio

euiwlieitassmr 'J ~' 1-' r"

7" 'Tive muitos'êíêbõñ's colaboradores

¡Enxmntmq é certat'pñis sem nao

Men ¡odca en poderio' 'vérÍyealki-i

do¡ Hibelhos de 'adnilh'lstraçãw expo

lidll. '-'êomo muitos. 'queimerecoroh

im. e que se*le conhecidos

Mato. prestigiarian' Os meias subor-

dinados e. quem sabe. recomendaria::

¡19'46“11! pan ondulado: retornos

m'al'aatirom"'o pão.~ ou hofe muito

theattuhlm e negam!

'íüoméuovnaono numero de !nab-

das. como se \Wh'alistadoc'aa'

Polícia a' &entrequ '-' vortla'dehiosllnida-

gr'es as' neh'apeivadopara descobrir-

roubos-'b crimes. que licaríamtño !uv

coro,=›ññe' eles “com“ uma *düdkração

enorme I' :Snap grande reoragom nunca

desmontar alo ¡rabo-lhasa' 'como

negros :parati ln::~ servirem ínicio

que-tao dial lhes pau# tio ¡band-v

nados os traz! » .r i

'Ee muito "nomes d'esses hones-

tosádadm para não: lneltadrar um

sei-:Que 'sejarporquo todos bem cm-

"team o scnldmrw J'C- -' 'I

t Foram .aos muito: oteomo ami-

gas sempre'wuatel¡ e ser alguma "vu

newillorçadot a castigar alguns, «Halo

?Cr-'AJ 'z' I' 'I"-¡' x 'l m _QM

Jigraõhcrmanfa... -

;Mara/ima¡ :brigas 4a 'o pe.;

tigre; aggrjgra¡ ñiaàrjgstqr'a ' 'mais' os'
4 . . - l .' 4 I. .,u A' ç.

cargos que__'dgdica§oyrnçnte me burri-

¡tl-1111thde ”obra A'nrodesta_ !nos lobo'-

rlosa' e' diário @jornal o _nieu 17'18”11?!

reconhecimento _d ;inn/_rd profunda

ggàliddoi Ão'st'calabofãdores* assina":

tes e anuuclantes de O Debate _apre-

sequ nesta,_ho_fà4_'_s'âiiáosq "- í'á' despe
- '415k

     

  

   

  

   

 

   

  

meúto;Í\§gqínrc .permitirá 'especialisar

'neste' Ímeu: quer]-

doa amigos ;ácamaradqs dal/edgar)

srs. dr. Manueljns Nes: 1 'pro' assar

do Liceu é Ahfonio Fauslirrã' e“An-

drade, administrador do concelho,

que mais dc perto e com uma dedi-

cada' "amizade -que- ' me serrslbillsau.

@se "abth -- Semana ,sane-

na, para que' b' ' o'ma'l alguma corsa

de digno "Jura.

Aos meus amigos srs, ~?tnlom'o

Mirim .mmw Marra. .Duarte,

eme; !massa/ram Basset..

m. reassume# :erica-il da: adm-

nishq 0., a - ' Wiqçaciçmm; ..excelentes

mkdudgsaq tçqbqutqrüréslcl orga- .

,We-W WWE# WM
cernagatíddo. _,.,;,;__,. ., ;w _T_

Aveiro, l de outubro de '11)22.

José Bal-ata

 

'digniñcar logares, que muitas vezes,

l
l

d taça'

dida,o_"ajirirra§ ogia' mçur agradecl¡ .

  

  

  

  

 

  

  

   

  

  

   

  

   

  

  

    

  
  

  

  

  

  

 

  

   

   

  

   

   

    

  

  

 

     

  

  

  

  

  

   

   

 

  

 

     

elencar( Mun] passopaindã 'que

pequenino.. para 'oque 'eu e ha

muito amb'cjgrbayasg fizesse.

Permita-Jide .. .'.' r. Director,

expon ;as liinlxas ideiasie oxa-

lá a óéidad'e'Academica saiba

interpetra-Tas c tirar d'elas um

bom partido. .

Jc' 'a abri a ›

Nazi, Amnrãtraçlgo'üo ÃCoâáelhoy

!Ímhgqrbonrava-me ' a cooperação de

empregados modelazçs. muitissimos

honestos. ;a probos. que teem sabido

por 'mai pagos, teem levado á prati-

ca de abusos. ilegalidades e até roo-

bOS.
4: » a

' l. _

. . .. _ a,oai :que toarigoa

Ah não; todos sló honestissum_gq_ ü( Êgtgíãsetavam prçaçnl_ r

honrados e por honrado'sgjode*dn "tes. es u Mes COÍMbr-ãse

o funcionario que ruin¡w eles tiver de Lisboa e arias pessoas gradas'

servir: honrados e loags 61141631311: M7 ~ _achem co“selho_

“52m“ f , l “são a em¡ Cada paragrato_ era origem de

e Cl¡ OSSC nesao
- .

.~. - -_' _ , _ _om :_ tamo. Dtsçattudo-see

”m“ 4'15””“ 9 “94 “ht-“à *mantêm usei a'faitav'ae* solida-
vo. não bastariam todas as colunas riedade, constatou_se com grab_

dr““ Í““ÍL ”'51“ d°§9'“§-'9§FÍ§°-' de .magna. 'quer ela-nem só'em

'°d°5«¡.°'.3m_ 99'"“ *°;J'3°IÉ°FPW. Aveiro,,.rnas. em.th &partem-

ç°m399' re 5° algumas híçummm mou assento; 4

°. ?in '9' 99's??? “mr-MP” -. Falou-se nas reuniões mensais

littco_ galão por“ m1m_123d_çs_;_ xessa ¡ns- da Academia _com :uma _boa ideia

“ça 41h“ fa“" 3'11””? a *Pim na? 'a c a dProposito de jornais onde

façam. , ' ' ' . ~ . _ .,

' . '. w 1-. serelatapam .os assuntos dem~

As comissões Politieaslfo RAR. ¡eussaTPMa “a vida escalar na_

dq Am“”- .us. me“ °° 2“ =›e ' , tados; .nes as .reuniões, advertiu

Debate». prinupalmente ao Dr. Jose_ ¡iguelht_._ pm_qu não tem. a

B“Ém' ¡?°-l°i=°'§“,“is-m° de “WW“ Acá'dÊmÍa. "um ¡ama! seuP--Bem

'59;“mbíçmz9'm q.“ gba““ a P°' vê'Ãque'issoÍe'ouas¡ Impossivel; a'

1'““ 39""? Pa” '7 9mm '3'9- bnÍ :mediado papel e,,0_'qu'e, e' mais.

1° @listar-,992? ?if-'W' “die-_zada_ a .,çar'esltíigírfáÍüztelràencias capa_ '

agente _a|_sna aqui““ ° “19m” :53' zes de boa'hdministro'ção,

'3° 5°““ “W“MM' “m 9T?““35'35 aliada 'aja/_taí trêyso/¡dariédade

ç°' ç ”p" *1139"* gens' 3""”- ° Que 'Iid'A'bá'dé/ñla regem' impedem

sempre. entre» Porque “m ° 91"““ a rçqlisyçrio de tão'bom alvitre,

d'-°“-4ÉÍ'1°°.'ÍW F.“FÍÊK »5°. “3° '39"' _ - diária' ;de ¡nte-ligadas?!

”maré” ~-P.°“-5~ 595!*995 WQS““ perdi "z “' 'Academia' do Liceu

q'ne Tine' proçXuquo'émen vêreí; se'o

sqsêi,ãéfrr'°.9eà'msma na??? ° &natas-*fara *as "éXpoa'íçÚês bike

22122“?933252322333213“? em a 'tem .variado são russo.
.Q'Qãdelbiç !iria leva sáudadeáfe. eu prova' (“dama-'Em Pormng h.

confesso'fevg'umuitissínias. não dos lo-

gares i gde 'lêem' oii 'rn'al' dosetíipenbe'i,

mas 'Hós'pohcõs 'air'dgoa qngñqoí'

íicam¡ A amigos _de sempre' .com quer¡

~ .Lt 'r '.. :rx

sempre: me im. um* muitu?-
..Vi l); .. .....l :,¡çdh 1%"“

_mentos_ de_ alegria; oum testando“ _

difusa: só Consolação tenbolêfqne

ao( partir não_ levout'idios ou' inve'já's;

.posso, deirajlpst'porqiro nas_ ba um; .

'só aülorí'daêfe'ípor mais" honrada¡ leal

¡e' etimpgidora dos_seu_'s deveres que” a

todos“ agrade.“ \' Í ' _ .

A :Posso: bem dizci; 'temo 'Manso de'

Albuquerque: 'Muitaslvezcs li'qoei de a . ~. v _ ' . A..

ma] com t a _Republica _por amor do ”ção“ dos-professores' se"? dir¡

. v _. .. .. . v. gcriiesvporem e sem 'q tempo ne-

âmàíízailsem ° ”9“ p9r_._¡-'m°r da. ressa'rio_ _para Cuidar. a serio do!

F 11 todos_ os meus' conelifiónarlos, a (22710!“ nada poder-_ão decerto fu"

todos' Os" meus'amígos sem distinção r ea. _ j - .

de cores politicas comiam muito obri'Á auge/«4. dzãgmggyez;

gado pelos favores retebidos em gran- bl. - ' a .p ° p¡-

dc-asr-_áêu- da mí“ -v J ¡car-se um soma/:arm pub [-

~ A_ . que-se uma .revrslq_ mensal em

que¡ sob; ahdírgçção habitar_st

¡ ;. « . .~ . .-_ professores, os_ alunos colavlão'rém.

~ , . ;4"'0'310 Paus”” JAM““ .. Assim a revislà tera' tambem" um

_ q .ri _caracter educativo; o pow açaí

¡hi/;remo ào'Ílr'qlgá/fza qu'ns servi-

- - 'fã .de ?adiamento para op dos

' Pedimos/'providencias para os 048708. _w '_ '_ _ _ A

abusosqae'se estão dando com ÍeMas 0 meu' amigo/150 ima-

333': ”magras-.do deite; . gr'na, 'o quanto custa hoje a pu:

Ha .dias. g_ esposa dum nosso blicqção _'duma revista; Parqser

particular amigo, estando á jane- urna coisa Abõa (e douirq forma

tange' sua-casa¡ viuentrarrmaa de.“#uLg/a publicar-se).

veridedei'rã pata-o' seu' ñ'ôrtat'e Emmãdecefo; muito diz/;airp-

'indo e eit la viu¡ ue esta es- .,,Sen q ?avista garra_ irei;-

”lãündaâêd'áitidsda resina! morar; ãderã'bãl'erbrmã'qudn»

Parece incrivel, mas é verdade; "letivo. de assinaturas capaz .de

fe por ser verdade, pedimos pro- ”té 0338811!” agido. ,'

videnciasa quem compete, de- '715? isso déucêrfo uma difi-

terminanrlo urna-'rigârosa analise, Çlrldqde. _Não podemos pçevc'r'o

'para de futuro não sermos enve-IQthlfglalllfo¡ das: .assinaturas,- o

nenadospon essas .mixordeiras Que podemos_ parem, é crer que

seu,,escwpu195, . . ele serasa/_Yamlepara assegurar

~ Bom. seria que-

vez se; tirassein as respect

Quimica_ enem' Sckggras Naturpr's

ñgivio' 'cum-fã; N _quadros "so ber-

bp'sj'iitü'Çüzra xa, _'_ trabalhos 'cxc'

;CÊÍÊBKSMÃÍMCEUSÃ'KWÚJF
”frisos" masmo¡ 'em Des'Ícn'ho,'fqaro

geometriço , 'como _dy v¡s_ta;jhavia

especimms'encqnirtdbres .

'_'-_Isso'é' ”sonjo da sua portes¡

-Nãq aços-:v 'Hasta *Opinião*

de_ tod«'›'.s“;';'.í* " . .
p -L-Ála's :be/_ii ;vêíque'para' essas

“posições”. "os' alunos _trabalha-v

rqni_ _çlufànfe'um ano e sob a d¡-

.aincam 0.19M. -

 

¡vas duradouraiái'foriugal Im al-

do,Í '1 resistir. ¡befidràs' criticas., D.:

resio eu 'award-lim uma vida

desofpgadq porque_ o povo go'sra

da rrtacidade_'_que trabalha_ _e pro-

duÊndmerei :tidas as dificulda-

e ¡paesapqr'ieS p

o rigor, a a analiu.

 

des. Para .todas 'oln'osso amigo

. tingaf.remedíol'.i;. ..É _ f ' .w '.

_ .. 1 _._ 'eu 'acabe _y .ór,contluir'que

7“““ n_ ,não lia dificuldage'ouc_ não posá

. . . sa resolver-se. O traballio 'vence

Valentim le Oliveira .um

'J .3: "

tirinha

de* Àsveirõ “hd-gs' de“sbbmr Há¡

peças' odnlifãiieisí éñt' Fisica; _em_

  

    

    

“'blicapa do. pais. Tudo espero

2 . . i 'tória da Republica.

.doquando em. a' revistouma ridizídes'afogadú e À ~

amos““ Verse fingerçomvtodo. qup¡a_s'.revistas e alas !cem sabi- ?partidos republicanos-para cori-

'correrem nessas eleições? .

\nações e de caracter regional ;ou

'o prestígio das instituições'e 'a

 

;g :tempos coma nossayalavra,

antodos os Que sofrem'o c'on-

forto, a esperança. Que não haja

entre nós grosseiros, devassos,

mas demos sempre o exemplo,

a lição da cortezia, da delicade-

za dos sentimentos, da bondade».

V. . ., Sr. Director, saberá. ín-

terp . ar _minha ideia que oita-

lá: R323 felepidade dg bom

acdlh rito ;da Academia: go

,Liêeu'fde Aveiro?› É* '5

i Reiterando os meus agradeci-

mentos, sübs'érevo-'me õórh""á

maior estima e consideração=

admirador deV. .. L " .

" ' Antonio do Mza. '

NOTA-Os nossos votos são

por que a Academia_d0 Liceu de

Aye'çroLhÍW/fanda dedicada“:

mente pelo sezr _prestígio moral__e

intelectrzalhiçortespogdçà fd _Io/ta

missão que' rompem d: classes

Iaborr'osas da sociedaüeggorlfu-

gueza.

--_-.I-__

O goi/emo.

:e a3"e|eiçñes

 

Ú kr

' ' "Coin =ardàvifdatrinta, rei

córtainos do" nosso distinto

,'0 Rebate

- : . - im?

cóte'gá*t¡sbbiiedsé

o-_qtre'se segu'ezf
ill_"::'i._ .',*L;.j. e.. l'

. ;A Wario entrevistas. sobre;
situaçãqpoljtica o_,_sr. dr._AUgus-

to* d'e_ Yasmincel'o_si;ivéllio repu'-

blietmo'elurn_ dos wkadérs. mais

_pmStiglbsds 'do :'P'attidoi'Ltberal.

;Dessa entrevista recortamos .o 1;¡

segpintez. . , z

_.:Caibogsqnsid 'rajÍi v4' @às
obr'á .do actual '

' _'En'teído q'úe "ela *feln It'raU'aQ

,lhado 'com dedicação e ¡amoripeí

la causa' publica. Sempre 'consi-

derei' a estabilidade ministerial

como um bem. e coriio'a_unicn

possibilidade ' de produili' obra

estavel c'duradoura. -- -

,-Mas entende v; antiqueuo

gabinete ' actual deve .manter-_339

.»-l.~;so depende .de factores va-

rios... Nesta, altura. sówelew tem

condiéães' para governar; por ls-

co mesmo' true só ele'.pos'sne

maioria“?no parlamento.: A sua

permanência ,no poder @função

“der muitas circunstancias, alguith

das. quais., e essassãoas'mais

importantes', de lmon'ient'o :se não

podenfptevêr; ' " " '

' #Quanto áweleiçoes munici-

pais que se' apatoxiimm'ñ_ . .. . «

::Ronco perçebo delas. As mi-

nhas situaçóes_ partidarias ultima-

me'ítte teem-me mantido um pou-

co“ata'stado desses próblenias de

carácter bastante restrito. :Contío

absolutameute na opinião repu-.

delaJ r

:Então a possibilidade de

triunfo monarq'ulco? -

*união* a consideron'Podera i

um

osfrealistas vencer aqui dali..

num ou outro ponto do pais.

Mas tudo está condicionados

influencias locais. De uma ma“-

me'n'a -geralr porém, .ou 11.10.1111.-

vido, nem posso duvidar, da vi-

-E' v. cx¡ partidário de en-

tendimentos realisados entre os

-Sou, nesta altura..r partidario

detodos os entendimentos que.

realisados entre republicanos, 'vl-

sem á defesa do regimen' e'da 3

patria; A ?dentm'deste criterio gê-

noralisado aceito todasascombi-

local, que tendo um _fim imediato

de defesa restrita, visam. ali'nal,

1sua reabilitação.

1

'hn 399v_ .aU-ip.“ sr.

«.a¡.5l11¡lll"_'ff ,'

gd ernofa_ ^ ' '_ínjoudcermouguía“Pimenta.

   

  

vindas.

- Regressou de S. Pedro do Sul.

á sua casa da Vista Alegre. o nosso

amigo. sr. Duarte José de Magalhães.

"digno mestre de. pintura'daqnela Fa-

brica e da Escola Fernando Caldeira.

desta cidade.

- Acaba de ser ::gastando para

Bragança., o nosso amigo' sr. Mada-l

So'aí'ea de Pinho, habilã professor _pri-

n-?rjq e' a quem deg'ejamos todisns

fe icidatles :leque 'éíüigooi u A

Da sun de Celorico da

erra. r'e'g'rcssvn il Coimbrr, o nosso

particular amigo, sr. dr. José Antonio

do Amaral. j Í

- Tambem regressou da praia d¡

-Torroira a sua casa de Souto da

Branca! o nosso amigo e assinante.

;analisar Marques¡ dos Sum "

- EguEllmcnÍo- retirou: da 'sua',

&osso; boia ;amigo a correligionarío

s_r. dr. Adelino Simão. "acompanhado

:dana of"” esposa e títàínhos,

- Do Furadouro. rcgressaram os

nossos amigos srs. Lino Marques e

Francisco'ltlarques da Silva. '

- Den-;ros a lroora da sua visita

;o nosso am o_ sr. dr. Juli

calisto, de Êoírnbz-n. o da Rosh:

' -'- Regressar da Códa Non a

,Loureirol a Ulisll'ndla '1 professora 'oii-

icia'L si'f" .D. Ester Rezende.“ '

_-_-› Esteve e Aveiro o poFso am¡-

go. sr. Artur Silveira Navarro, de La-

doeir'ói' A“ l "A A "

W-"Ê-ucontra-se um Avanm o nos;

'-'Mau'irel M¡ Borges a

J.

(Elsa

M..\ oun..

.Dr. Htouguioleenta '
Parte brevemente' para Caim"-
a. Onde vai fixar residencia, o

nosso_.vquerldo amigo e ilustre'

_prolessor_ do_ Lite". _sr.,dr. Aatm

 

    

 

_ _
i

Durante ms anos de,perma-.
nencia nesta term'fonde exerceu
o cargo do pl'tifÉSSiJl" linuliwu

Soube-.este nossoprezado .aming

conquistar _a estima gemia e é-
com muita magna 'que o vemos

separa/r_ deste meio. Ã

 

.s.

Spot-Í
E'no proxlmodomingo, 8. pe

las 15,30 'da' tarde-,que se realiszirá

um grande desafio de foot-ball.

no_ çumpot do Cojo,_~rentre as
primeiros eanis du'zUlIÍãO F) -
Ball Çoimbea Club: (Campeãoidto

Centro'de Portugal) contra a
Associação dos~ ünpregados do

Comercio, desta cidade.

.Esta prova está ,despertando

grande entusiasmo, atentas as
condições de fama de 'que aque-

le Club vem precedido.

Consta-rms ;'¡Lw *Lc Utt* nropnra

uma carinhosa rewçau por pinto

dos seus colegas de Aveiro.

No proximo !'LlíílC'u daremos

o resultado)

'-_mmw-.w- v \

\Illinish-bàé dia 'Marinha'

e Colonia." '

-

d"

Estiveramem Axeír'o no sam-,4

do os srs. ministros da Marinha'

e Colonias, os 'Quais seguiram"

em passaio !num -gazoiioiar pel»

nossa_ Ria até á Barra, acompa-

nhados do'w'mtatt'e espiao* do

porto. _ A _ _ ,; v

Oxalá q'u'e' !dessa visita nasal?,
tem o alguns \beneliclns'p'ara esta '

4 cidade. po'is'giuejáé tei'np'o def_

_sergnos atendidos nos' noSsos di?"

rei os. ' x d Í

g .Socio . .

l ,'QfénêCe-Se Coin." 0' capital ._

de 20o 25000500 para_ co-.Â

mercio' ou industria já em;

Iaboraçâo nesta cidade.

0. l

'a
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kn; 'A ld?? “mori“ enç'uvadiâsimoa'
como eu vos quero ainda!

*ford* oême para_ alguma coisadizer

i' p't'li'das grandes victimas do bol-

chcvisgrw parlamentar. ,

3“ '1nfll'o'tenipore díxit Jesus. . .; per-

dão. em outro tempo quem tinha um

buraquinho para se meter podia con-

siderar-se um mande.. felizioz. hoje

possuir uma casa '6 ism canudo; um

tremeudlssimo çauudo. que brada aos

ceus l N ' '

Ter uma casa e não a ter é nmae

"a mesma coisa; porque pertence ato-

doquñs aquelegque: nela empregou

w o! seus capitais; _graças ás sapientis-

simhs' leis (que regulam o assunto dos

“Idiomas. i “ A'

Todo o industrial. comerciante. la-

:fvmdon'optnario e mesmo os .sem .sa-
¡qm-sfqu'e 'hoje 'são' novos ricos. podem

esfolar á vontade os freguese'shos pa-

ntries 'e' 'os que'. lhes caem debaiiro do

(Ken exagerado amor pela (tahuça.

Em troca de fazendas, arte nova,

:que duram a existencia de uma pobre

rosa de Malherbes, exigem-se qrreços_

fabulosos; os negociantes @industriais

sobem á sua vontade todos os dias', a

todas as horas e_ _a «todos os momen-

tos os preco!) Lair-1*an envenenarer'n

ou arranjarem uma grande empanzt'-

cadela de. a
j, me! ,vs . . :'.VÍ'R'Í _ct

amem' "uma 'fórthnà

por nos destelhar as casas. nos bor~

as¡ as paredes e fornecer-nos eéra a

granel. mas cera que não alumia por

nãq_ee_r.susceptivcl de receber pavio;

cega qqeãnos ,leva couro e cabelo-para

nos deixar o quartel general em

Abrantes a fim de nos ficar tudo como

antes. ou peior ainda do que estava.

0_,s sem nada, para levarem um

,meu embrulho ou nos transporta-

'de um lado para“o outro os ca-

mpeaigem-nos uma-fortuna"?

para remate desta grande obra

1 e inlfdos

#spamênos para a gn'mpa

o couro._o cabelo, a pele

I mgâgàiimdos apenas osídssps para

'_ ea l e_ _ faca ou ba uetas decaix

0 roubo e'

aqui

A tudo e a'

,,.Nío e não !
,

“'05 unicos que não 'podem tirar Ill-j

ero dos seus capitais são os senhorios

@grandissimos - ' =*

g. Stquerem saber' porque? l '

Porque os governos querem 'experi-

geutarr--ne'les aquela celebre receitar

do ingles, desfazer os burros de comer!

. HE.: a certeza! que alcança

triunfo;i*potqoe não

,metem commaureceita, depois'de

;não escapamvda cura -l' '”

lhe suceda ,o mm:aue,ao'¡tigurão,

que recebendo um amigo cuco pe-

rus. Sabem a historia? .pf n _o .

,Eu lh'a conto: O figurao _recebeu

os perus e comoeles precisava' 4G

comer. a _criada disse ao amo: E' pre-

ciso dinheiro para milho. couves e fa-

relos para »sustentar as aves. .

cr- E' preciso dinheiro? Entlo vende

um perú e compra-lhe o sustento. A

creada assim f'ez, e como o alimento

-se acabou. ele mandou vender outro ›

e outro ate' que não havendo mais

para vender o ultimo morreu, coita-

dinho! a olhar para o ceu, a ver se

de lá caia o maná prometido trans'

formado em grão. hortallça e serrim f

Assim se sífsgnhgioshprreciggrqm

de mandar" remar *as 'seuspredios

usem da receita. e á. ultima que lhe

ficar queime-a.«e contente-se com as

casas da utopia? enquanto .nÇo'thes

der a traça ou se vão como as folhas

das _arvores enriquecer qualquer cs-

trumeira l

à"? ' -

Um 'conselho damos aos senhorios-

pelo qual nada lhevlevamos. E' ele

magos '.'ag'çgoyernoj para eles alu-

g'aram então esses predios pelo que

lhes der na gana! e armem em estro*

grandêulQBQ 'sua gficio

rendoso. se não preferem ser' moços

de frete para poderem comer galinha.

bons bifes e beberem do mais precio-

cso choca, que_ as vinhas do_Senhor

oferecem' aos novos ricos! Í

Fazer casas? ¡lugnem'as dos ou-

tros 'e armem em sobre-alugas que a

sua fortuna está garantida!

I ' ' Demócrito.
_09-_

0.o MU N__l ooooí.
Vigilancia é Refa

Repçbücg q

NUCLEO LUSO R'EPUBLlCANO Rb

DlGAL RiBlSiRABRAV-A¡ DE -

Em reunião efectuada, esta agre-

miaçlo resolveu.“ ã'lem de“óntrõ's "553

santos¡ o' seguintes¡ ' '

1.“-char ás culminancias do ?o-

der até. o seu enérgico e vivogm-

testo pela vergonhosa e 'violenta exoj

meração do sr dr. Antonio da Costa

. Ferreira.“ do cargo de Governador

Civil do Districto _de Aveiro, que vi-

nha egrercendo com a plena_ confiança

das _Cômiss'õestPoli ' e,do›. ;a ü.,

P:. eKdeshe' cirurth 5”' " U

2.°-0ficiar ao dr. José Barata.

apresentando a S.“ Ex,l os nossos

mais sinceros tributos de homenagem

e os mais liais protestos de solidarie-

dade e. defesa das elevadas aspira-

ções 'republicana e no *prestígio da

Democracia 'v ›- '-

"Wievar 'no *conhecimento 'do-

Ex.” Directorio do P. R. P. por in

termediog: dio-_jornal ei) ,Debate-_lp

profundõ descontentamento deste G.

pela abolta feita as Comissões poli-

ticas de !Aveiro| satisfazendo conse-

guentemente os desejo.; dos _reacioná-

rios e maus republicanos. v

,121.31% ü' Eh"?fiésidenle

cantava as rendas ou alugueres que do Ministerio exigindo uma urgente
_ W ?matavam.;v -5 ;. ;s ##çqjiúagibaseada na Justiça

C @FCO GI¡ que fem uma Casa Lea dade e Direito que honre e di»

'49”” “43118 'rom-;bia Miubüios glifiüne o'Goveinotdra'«›Republica.
l mirante nos altos, que lhe rende 5.01.53“?- |. -_ !Pal .Qpçbateit

* “muitu“ há !J A“cas'a precíríía a: e “comissões 'Po ticas do” 'Districto
I grandesrngrú' _enero senhorio .wifi-J de skin, . . _Ilíltics ' 'à

m, ficava á' divina: porque se lhe* o Chefe do Nuclm

' . . “param” Prof. Manuel Pereira da Silva¡ só em uma simples caiadela e riu ,.

. voarem-lhe algumas "desenasud6_ u- M'ÍMÍÍ' .

. e t V'

Í 12.'“65'11 .

3333“
A que tendo na cabeça da sua

idade uma fabrica formidavel. ve

,anime-lhe nas voragens ?iron

oiaate e da modista o que bem che-

a . Para sustentar, uma fdmília de

'lr 'ou cinco pessoas¡ a calica e

as tintas estão :esosubldamso subi-

das, n 1;¡ o. se; _podem em regar

', toi' tag'de habitat-56:" Zsaí'n-

;I'm.nas berrar'rfrontespicios de:

:opte 'ou urnanos. para os tornarem

quadros a pastel 2

sr¡

r .p

de Beleza a a Ancia de criar.

o

e moço-morreuÇ'h¡ muito; duma 'fu

por mim mesmo: ministrei-lhe. prime¡

vgturados.z,aí !ficou eu;

*morta e bemleàterrada'

de Marlborough. . .

sua cruz_ tormento“, . .

vez do meu corpo. . .

' o

*Os espelhos são'. ó

corpo; a alma, o infe'rfn'à.

r: e

cõ sou escandalosamente sincero.

O

consciencia.

e

seu; semelhante-o verme.
' ' r: . - - . y. v

@negocios _.

8.6 à!“ '
_i :e to¡ :também @rango

Tédio, com o mto

reneu-o Alcool.

s
n:- ., - ,l

"dinneüñlàlãba

o chá de Madame X.

mostrando-lixar¡ __

ví'

permitido a tudoe a to*

todos?!

    r _ i... *5;- í_ .'

“O DEE-Alf
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- Aproximam-Se - = -'as' L eleições
administrativas que certamente

nãoserão_ muito disputadas, nes-

te concelhos ~ -“ '-' r

0 partido democratico tem

certa a eleição da maioria da

camara e poderia até desdobrar,

A legião, perante. .Queens oenborios

:mem as rendas, Ora_ não as .elevan-

'dvl nrq _ V A › .

Dá' 'onhfiraculosissimo caso de os

pobres senhorios terem de colar o es-

omàgolás costas para ser livrarem de

91959,_ que muito¡ lhes ronca. sem

_ abieiitñiiuñca apreciavel. porque bu-

wp .. botam-e, com bolos e bulas

“ihes vai a vida para casa de um

milhão de diabos f _ >

° Ha desírãíado senhorio que desde

1915 ainda não pode aumentaíãu'm_

Ha ;quem queira que assim sc

taça, em vista das nossas forças

chegarem para .o desbobrain'euto;

mas ha tambem quên'i' seja de
opinião que não deve diSputar a

minoria, se os monarquicos a:

¡quizerenn §e _assim for, como é

provavel, talvez não halo luta,

pormenor¡ monarqutdosgs'a'bem
que não podem vencer. -

Pouco importa que tenham atl-à

guns represe tardes, na, amara.

Alê ha" quíurgaigás 'qãie isso:

convem. mesmo poràue é bom,

*queyejam comoaezadministra,

para se cuvergonharem da forma

como geriram os negocios do

municipio durante a ditadura si-

douista. Os atos vergonhosos

que, então prado-tiram, indo do

abuso á fraude e da_ violencia ao

peculato, inutilisou-lhes ' uma ge-

ração-politica. t' '

ouso depois de _elitêriacra' cia,
poderemos permitir“que uma ge-

ração nova ue :asis'uàs 'prolias e

ainda sob o dominio duma? maio-

riaem que o povo possa-confiar.

-Já por aqui principiaram as

yindimas-nos DWÍQÍ'MÊMÍXCS
no .concelho. A colheita¡ deve ser

abundante e a qualidade tambem,

deve ser_ boa, se ort _. . el¡le.PF'W'
tir, que a maturação dos cachos

sbja'perfeita. ' '

o

s

 

, ,

sir."

     

Já «O Debate' estava_ na maquina.

a» imprimir quando se recebeu a no-i

ticia do falecimento do nosso muito¡

QNQ io ,amigo ¡ fingiu¡ A de .Vilhena.

directbr_ de (0_ Campeão das Provin-

c-;uj J .-.rz'.3_e.-;;u~ . 31:19_

l Sentimçs _pr tupq menteoal .sua

iuõneJ'Mpmàw n mero dedican-

'Ipes ao 4113519; moda a !acham

cine ele merecer¡
a _v_4. .n

.V ¡_.rlài q_ li

;'91

Há em todg o' subirá? duas vir-i

tudes máximas de um deus: a sede

A minha Alma-aquela alma bran-

da e simples moção' tinha em menino

'd' É _ __ 'oc- Tenteivsaqu-la. com

ñmMedade que alnda senti; '

ro, o vomitório-Amor; em seguida. o

calmante-indiferença:_mas era tar-

de. Lá malevaram, através o Mar-Ne-

gro duma noite de inverno. para o

Deserto imenso onde s'eabandouam
em¡ e

as almas dos réprobos e dos mala'-

criada-_bem

como o senhor

”E o' _meu [corpo, na..viürez..ficou

"mais alegre.Z mais liberto“de quime-

ras.-daqnelas quimeras que eram a

h . En riso._ por-issomtemlsidoa viii-r

í“eiiriiéríñêio

galavras de comediante-No pal-

' Não há nadaer mis..hunilhe
umn'homem do que põr-lhe em frente

um'a máscara a rir. A inconsciencia

.la _mascara provoca-lhe amáscua da

À morte dum_ homem.é a vida do

Uma vida sem e'

. _UA-51mm vidgejnm de Cris-

su a cruz-'o à_ _ _ _

&amável d¡ mavaàerang rças mirins, Esas pull

M&ranâ o \.n .

?amei Satan. e

É4Àmígb', se me 'atirares com ela '-

naufrãvezído Disi

 

disputando tambem' a minoriaf

  

   

   
   

   

  

 

    

  

 

  

  

   

        

    

    

    

  

  

  

    

    

   

  

 

   

  

  

doutor Fausto.

' i'

Barbey d'Aurevfllf; i

.r. ,_ . e._'íLr. .l.

É' Hd:: “à

..tem dito é¡1 'A

"definlhlàs 5' i'

q

Francine.. insexuair.:

tir certos rebates de piedade. .

lá foi. na

neurastenias, toda de

para um noivado. . .

Um dia perguntou-me:

-Já leu Hour¡ de Régnier?

*-Aida ndo, Zélita, o_ '

fiquei a valer muito menos no seu

juizo. _Teve urna sombra de desdém

nos olhos; nostllgico'sp naqueles olhos

a'ñ'a'fa'dos 1 E'õ'ino duas'sâifi'as batas, e

todos os dias, dai em deante, me re-

comenda v'a: -Olhe Lá ctrl des crias!...

Não esqueça Le mlrolr des heurcsl.. .

Pobre Miss Melancolial. . . Lá foi

ontem, afinal.. nun . pobre caixão

coberto a' gotineta., toda, de branco

como para um noivado. . . E a tar-

de, que fria! .Deu-me vontade de aga-

salhar em fourrures principescas seu

corpinho magro de esgalga, e acari-

ciar seus dedos longos e brancos.

brancos e tristes como às“ mn'sicas

tristevvqne \hlgfm copiam-demon¡

devágnas . . ,e ' 'gw'i '

nos Melancolia'-
Mandou qne lhe espalhassem sobre

-o' vestido, quando fôsse'ítnternr¡

gnier."Lá asÍde

l

("algunos roses deita

das e doloridas, euevoadas em perfu»

me. espiritualiza'das *m perfume . . ._pa_ \ .r a“

Es' .JU-“obs. '3 'à 'e

(Do livro inédito-Vida Errante)

'liipto Rania. '

o- ._Í-

'-4

ncia

Luta se com falta 'de vasilhame

que se vende podpreç'os eleva'

dos.

_Parece que os monarquícos

cá da terraÍnão'virm 'cpm *bons

olhos a colocar; fi'einPecegueis

ro do abade sr. rise Luciano Lô-

bo, visto gde. 'zerampublícar

um violento êñfãi cire'ádo' escrito

contra ele num jornal dum :on-

oclho visinho. _

Para se encobrimn, firmam-m

com o nome dum rapaz que está

AQ _ '.c

em Pernambuco. Conheço esse I

rapaz que é prudente e bem

a 5 . l . . o, -u

de escrev ¡disil , omo'espir'h

to ilustrado, é possivel que o sr.

padre Lobo não pertença á celta

O a
.

r.
:
r “É
.
o 7*
.:
n N '
o B'
D â 4
hO

sã
-

“
a

monarquica-¡esuitíca e dai o

ataque que até pode ser para ele

uma honra.

 

C.

O. DO BAIRRO

Aproximam-se as eleições

administrativas que se devem

'realisar em novembro c nem nm

murmurio de desfaz, nem um la-

tido se ouveqúe excite as mais de-

isapacientados irrequietos. a força

impulsiva dos deliqucntes. ,

Quem fará parte da nova ve-

reação?

E' prematura tazense quais-

queres considerações. _

O Municipio não pode estar á

mercê de qualquer politiqueiro

que despresa os interesses do

concelho, para acudir á politiCa

devasam anarquica que arruina

e corroi os sãos principios de

moralidade e .justiça. O povo

precrsa saber em qüem vota

"f '."dl !'fs-"y 'rn-.lr

Sabeinto ”que'me"lsirgere o vestido

duma mulher-z bonitaâ-A Cortina de

i(ll'e'attf'do quanto“ife

,tOrtura de .quem tenta

*Assisti há "podcb 'ao enterro duma

pequenita bar-bien que toda a sua

'vida' andou a decorar* Henri Rêgnier'.

alan__;apagados

"ças. era ainda

'no cairão aquela Miss Melancolia dos

'Extenssõnhos um triste far-

'ra'po'loi'ro 'por quem chetuei a sen-

. E

tarde brumosa. cheia de

branco como

, Compreendi que desde essa hora

lll

3'

Monumento¡

m'?itaim - citam , '. ~ A' v uem 0 administra e quem o o-çhdoszre 'Éoã'o “ "3113123 .fuera
_: _ &eins-.Müku votar com C05””simos _v me?? °S “11'10“05 ;Para 0 sua!“ as* ;- ogia .' S--v-ñ-E-rr-e-v”,,i _ í “ r sw É; çãa, §§Çwpnçaáconscrencio~

se». 7-* ç“" "à _~ ;f a '› câíãmsã; A maior desgraça que pode sobre- aos braços. podes contar com a minha ::Igleçaz'togordci“:ízsãévaçã:

Eu ao¡ 'dãqâià Midis¡ dê .ob 'snow'a?” 33"* o ue'á 'k “t'lífguê'itwéí' 'Win-ç? 4“" 3““ -. ' . *Er- 'ry ' '1 ' @do~ist91§liP$ggfuínajepid4eFCeltnmâdqàêa GS 3 511153 !Carla- "ii 'rfia e ás ::es «04031303055 ”nas" J “amami“ é 5°' l "suawuumhúán *aluna* raiirrJisoria nãio co¡rrcspondendolevantar entre os senh es in Hinos; 'o 9. "gi, ' mártires ;por “11° deste““ . . . “Í uma gamamadaí Não esqueceu 0 que se f'az nem o que se pra..
mas' “mesma &tg-"Eagâi. dê: ,ó prxfmúâmão querem q“ Mens grandes sonhos rmpossrveis. ainda o -mattnegocro que fez com o '

tica, com a homogeneidade pu-

.ra_ duma decente demo areia,

e'me .Dô-Sisum'cnlUTM¡ oe

da Patria e da Republica.

Q;votõlé a sagracão dum po-
vo. apermliauça no futuro, a ime-

'~getn_. nô. _seu;destíno. Mas. hoje

como ontem. amanhã como de~

pois. negociatas c esbanjamentos

o voto é sempre a eternidade de

.um bocado amzufauliado de pa-

pel e não se¡ mais quêl. ..

.Horas iucertas que passam,

dimanam as paixões, a infelici-

dade i'cina,_ o desinteresse subsis-

te. Onde estão os pattlotas do

1640?; _ i " r; o v

:v.Nao ha tulcr'o onde a alavanca
se possa firmar. Rechacem-se os

Migueis de Vasconcelos, desmo-

rouem~se castelos e veudllhões

da Patria, juntam-se os patríolas

convincentes que'o praia reclama.

ponham-se a ferros 'os traldorce

e de lado as inaptídões e Incom-

petcncias e teremos a c'asa salva,

benéfica. rica-e altlva. ' _ .s

A Patria_ tem direito á nossa

«dedicação e todas as “cscmque-

rien... írhtanadas do mesmo 'pen-

samento, só tem servido para

desvirtuar os homens e o pala.

Faça-se a escolha bem feita.;

aceiada,: prepare-se o campo da

exaltação) e grandcsa moral.

e *multa 'seção' mam e nobre.

em prol do deseuwlvimento co-

nómico, contribuirá, eticazrn nte,

p'ara que. em todos os core nes

bonancusmr_ 'mia mais seu! da-

de, (Hill r.- ;.'›!l.'iñllçâ, Qu 'nos

tenhamOs do 'erguer bem 7 tio.

e l Iii.: ;o "lillrlç ul tadaç signo-

.rál. o) 'gioààitósogirgsultados que

advierern Ada eleição. e nunca nos-

retrairmos do -desleixo' ¡gnom-

niosoy. e Vdeietério_ que envergo-

ner o -vàdugo ;da prosápia

cau ante- o:: 'f
Toda eugenia'me quo todo o

concelho está 'num estado-'issua

_mavol e quê'ê'e os novos Intele-

Ctuais »não Se estorçarem pelo

senvogresso. temos o concelho

ialdepe Convencídq ;estou .de

que será melhor afugeutarmos

" ri a local onde nunca Sejamos

. ; E yi' tos, para não sofrermos a hor-

renda decepção de andarmos

doidos. E, se assim fôr, tica com-

provada a decadcncia da. raça-

bendita eheroíca cujosfeitos so-

berbos se acham registados-nos

anais da nossa Historia. que 6

um primor do. Mundo inteiro!

_-. 'Outubro de 1922.-

" ' 'à A. S. j
...b-_4.

al dó

Moçambique

'Associação os Socorros Moioos -'-'
PENSOES

Perante a Direcção habilid_

ursos-«mp -
" D. ' Maria da' “Conceição.

Rodrigues dos Reis, viuva,

residente em Aveiro, como

unica herdeira á pensão anual

de Esc. 450$00 legada por

seu marido AugustoDuarte

dos Reis, socio que foi com

o n.° 1128.

Correm editos de_ 90 dias

a centar de hoje convocando

quaisquer herdeiros, filhos

legítimos, legitimados ou per-

filhados do falecido, para'qne

reclamem a parte 'que na

 

A

'mesma pensão lhes possa

pertencer.

Findo 0' praso será resol

vida esta pretensão.

SecretariadoMoniepioDlis

cial de Moçambique', em Lou-

renço Marques, aos 22 de

Agosto de 1922. _,

O Gerente,

Pa'ula H. B. Quadros'

é:
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30a uim ôe Dinho Uinagre Aguas“"easdoveedamo

Gafanha da Nazaret (em frente a. Igreja)

    

(Filial do Grande Hotel da Orla)   
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'. E á ' d lh r d . 'r e

«.Mercearia, azeite, vinhos comuns e finos. . 33:33:55? cÊ'ÃlàlçãesÍIÊbm n33??? 3a JÊÊ'ÊÊ tee?33.75 LÉ'Ê'S '31"32

Comidas e dormidas \ H t ?ddirêcçãf deste hotel fica a cargo do proprietario do Grande

o o
0 e e url.

Papelana e mmdezas _ o gerente vele da me,

Vendas "por 'Junto e a retalho _ Joaquim Teles.

seriedade em tOdas as tra'nsaçoes Endereço telegratico:-MONTANHA-ANADIA

  

Hlfaiotario dos HrcoSapataria m¡ “eis , ' ' - Ruivas?Eislrgeienefee
.

Encarrega~se da execu ão deRua COImbra I ?dos es trabalhos concerçncntu

arte.

Garante-se a perfeição e 0

Armazem 'de sola, cabedais e calçada-Fabrico manual-Preços sem rival '(2) bem eeeeememe. (e,

l" d O a e l' U Z BBntO Grandes Hrmazens e Oficinas

, -DE-

' Jaime da Ilan-a lehna

o: Ruas jesé Estevam, 23, 23-A e Mcrcndores, 8, 8~A -~AVE|R0

 

:Praçà do Peixe-AVEIRO

 

Estabelecímto de mercearia, azeite, vinhos finos

s
e
e
s
e
s
e
'

e carbon-etc ,(3)
A

.› Sonido completo dc mobilins em todos os “mins e estilos.
PAPELARIA _E OBjEC-yos DE ESCRITORlO Espelhos, molduras, tapetes, olvados e muitos outros artigos.

. ›______
MOVElS AVULSOS

Cotões americanos _e .outras miudezas Vendas por junto e a retalho f: Colchoaria em todos os generus
.. w*

PREÇOS SEM COMPETENCIA r (5)

. s np n 'r n n l n n m 0 D n Rearsggieouzzlzsho'
Rua josé Estevão-AVEIRO

Espeblalidade en¡ acúmulo de. Juara __

Completo e variado sortido
I em artigos de retrmmrn.

Hrmazem de sola, cabedais e todos os artigos pertencentes ó industria de sopatana. Fabrco manuo Lãs em Mas m mm No.

        

.Especialidade em chás, calés

Vinhos finos, biscoito, bolacha,

Ruas Mendes Leite e .losé Estevam--Hveiro WO nacionais como estrangei-

Elmano Ferreira Jorge, L d“
e.

' andas d t d _ _ ü

RUA JOÃO MENDONÇA› 20-13- AVEIRO
(6) ::311222 :eegzaÍ'rÍeÊBÍuãe'edÊ'Í:

~ e _ M'cias .para senhora em .gua,

Scmweyãaàãaemwuraeae%lwbwedevem? AS, :s6181112233:: homem'c cream¡

~ ' I em?“rezdbzzz',í:::eem:g':rz

â a H B
e COmpra e vende

“uma“ com” “SlrangtiroMQl

.j
_______

É;

I I n' I

s ° a Ourivesarla Vnar PadarIaMacedo
é,

@
R
D

ras.

(8) . |' Aos Arcos-AVEIRO. (IO)

Ãmarantino

_DE_:
D

e
,
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“
$
b
e
q
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Abel Pedro de Sousa

*
E
b

n
.
.

Tabacaria e papelaria Colchoaria Economica

 

I u

Hrcada e rua .lose Estevam--Hverro Q

- À-DE* de GUIMARÃES & VALENTIM

Serviço á "5,5 ._ ,l 3°“ nun“” com"” Rua Direita n.“ 54 e 54-.4-.4 VEIRO

' | ' . - .

e de
Bebidas nacionais e estrangeiras.

Vinhos do Porto e Madeira.

. . . . ' ' ^

Unico depositario :do afamado vinho Amarante- desgããgrge “wma e Obledos ' -

Casa da Calçada. ' _

Tabacos naCIonaes e estran-I

 

AVEIRO
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Champanhes estrangeiros e nacionais] geiros. Boquilhas, cigarreiras, ta-

baqueiras, etc.:
9
5
:
9
3
'
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Vinhos Colares e Bucelas. (7)
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Aguas minerais de todas as qualidades. e “mas para pm“” a °l°° e
H aguarelas. _ e

posta“ ¡iusrrados de “no Tmgem-se em qualquer côr todos os artigos de lã
.

'

Servrços esmerados gos“)- seda e algodão. Cores fixas. Lutos em 24 horas.
r Perfumarias. Camisaria e gra- _

U vatarier. Cervejas e aguas mine- Todas as Informações e encomendas devem ser diri-
Conforto, aceioelim esa .a . .

p mãabamos “pagam“ e“ to_ gndas a Chapelaria Carvalho, na rua Coimbra, antiga run'

agem» dos os generos (11) da Costeira-AVElRO. (14)m
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