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AVEIRO

AS APOSTASIAS

A casa editora Antonio Maria

Pereira reeditou ultimamente em

volume uma série de folhetim,

publicada em tempos por um ex-

ministro da coroa muito conhe-

cido.

S. ex.l consentiu e fez mal.

Presidiu á factura d'essa prosa,

por vezes admiraVel, um _negre-

gado espirito revolucionario que,

attenta a coudueta posterior dg

nobre ex-ministro da marinha,

poderá trazer-lhe dissabores, ago-

ra que .se approxima talvez o mo-

mento tão anciosanwute esperado

da liquidação final das responsa-

bilidades.

Uma mudança de regimen,

possivel, provavel mesmo, por-

que as leis da evolução historica

não podem alterar-so ad hoc, tra-

rá comsigo fatalmente clemencia

para alguns mas justaseveridwie

para outros; clemencm para os

que, lieis ab imtio a um systema

politico, n'elle souberam man_-

ter-se com uma seriedade relati-

va e sem cambiantes de côr; se-

veridade para o grupo eternamen-

te odioso e coberto de opprobrio

dos apostatas. ,

E o ex-ministro em questão e

um apostata; pertence o hedion-

da camarilha dos especuladores

sem principios, sem to e sem

crenças; entes sem escrupulos,

sacrificando amanhã ao Bezerro

de Ouro as aflirmações_ mais ca-

thegoricas e respeitavels da_ ves-

para; incoherenteSl pretencmsos,

prenhes de ambiç0es que so _a

mesa do orçamento, vacca leitei-

ra de uberes turgidos, pode sa-

ciar; cerebros sem orientação de-

finida, formados com a leitura

do Diario das Camaras, as licções

de bilontratzem dos politicos ve-

lhos de patifaria emerita e os ex-

pedientes sem pudor da_ (legrin-

golade monarchicu; intelliganmas

ue o servilismo destemperou;

' órsos a que a curvatura perma-

nente deu attitudes disformes;

caracteres que se compram por

uma placa, preço de bordel e co-

tação de politico; oradores que

transformam a eloquencta, o mais

belle meio dc convencer, no so-

' hisma, arte de enganar; Jorna-

' istas para quem o seu -nobre

mister e apenas uma funcçao me-

chanicae cujas opiniõessao sem_-

'pre ditadas pelo prestigio Intelli-

_el da libra esterlina; cortezaos

  

1

¡que consideram pura e\simples-

mente o beija-mão como o ante-

cedente logico do beija-cú e que

expei'imeutariau'. uma sensação

deliciosa em percorrer com a lin-

Igua em titilações caprichosas as

uadegas roliças de qualquer mo-

”narcha papudo; capachos de

pé, na phrase de Guerra Jun-

queiro; farçautes sem vergonha;

truões descarados; capazes de

todos os acrobalismos na corda

bamba do impu'dor; reproduzin-

do-so como o escalracho e sugan-

do como a sanguesuga.

Ujornal republicano de il'Iadrid

El Pays, escripto com uma inde-

pendencia e um desassombro que

fazem honra aos seus redactores,

publicou ha pouco. sob o titulo

Los Apostatas, um artigo lirmado

por Lazaro Andradas e cuja dou-

trina é applicavel na integra a

um grande numero dos nossos

homens publicos.

«Julguei ter encontrado, diz o

escriptor que citamos, um certo

numero de motivo; organicos,

que, na minha opinião, explicam

a incozista ncia, a voluhilidade, a

falta de ideiasdetlnida; que cara-

cterisam esta classe de pessoas.

Os apostatas ou traficantes po-

liticos otTcrcczm caractures psy-

chologicos comzuuus. São geral-

mente typos nervosos. impressio-

naveis, impacientes, irasciveis,

faceis de descontental', Voluveis,

pretenciosos, despotas com o: in-

i'eríores, submissos até á bajula-

ção com os superiores, invejosos,

atrevidos, soberbos ate ao ponto

de, se podessem, alterarem as

leis do universo para se darem a

vangloría da omnipotencia; ancio-

sos por alcançarem o tim a que

~se propozeram sem attendercm

aos meios ou a; consequencias;

scre: em quem os sentimentos

altruista: estão em permanente

desequiHn-io com os egoístas,

triumphando este: por fim, d'on-

de realilta que proi'cssain pouco

carinho pelos homens e nenhum

pela; ideias, toruamlo-se notavel

a facilidade rara com que pospõe

a amigos velhos, a que-u atuavam

'com cnthII-'ias'uo, simp:es conhe-

cim»nto= de dois dias.

Com a: faculdades intollectuaes

dá-se o mesmo que dissemos ro-

lativamente nos sentimmitoà. A;

faculdades int'eriOres pre lomiuam

e a imaginação todos nbmrve.

De semelhante :louiuilibrio

intellectual romlta cnmatrarmos

nos ,Apostutaz maia mobilidade

que constaucia, mais eru lição que

sciencia, mais' :nto :ia quo nobre-

za. mais nvich do que, dosch li-

cito, mais avareza que generosi-

dade, mais empenho em exceder

o nivel geral e o proprio para e;-

calar as alturas do pu-'loi' do que

em occupar dignamente o logar

que o merecimento a ca la. um as-

signou, sentindo-se automatica-

mente impellidos a todo o ;reitera

de excessos com menospreai da

verdade e da justiça e decididos

a sacrificar ao triumpho de infa-

mias preconcebirlas, o seu nome

e a sua dignidade e até a digni-

dade e a honra da patria.

o . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . - - . - . . . . . . o!

Quando conseguem cSunlar po-

sições elevadas, não ha infaniia

ou iiiimoralidade a que não pres-

tem appoio e defeza: traficam

com a honra. com a pio-*315.71 › u

com a vida dos seus sumlhantcs;

teem participação venal em todos

o; negocim do Estado; atropellam

por interesse mesuuinho as leis e

a justiça; são encobridores de cri-

minosos e coucussionarios; eum-

merceiam com os destinos publi-

cos; veraneam em familia. pelo es-

trangeiro a custa do thesouro ou

de capital ainda mais sagrado. . .

e se o diabo lhes dá por compa-

nbeira uma mulher invojosa e ava-

renta, então. .. está tudo perdi-

do. . . _ _ _

No nossa opinião, poxs, os

apostam; sào seres p/iyoiotogicos

intpcrfcitos, mais dignos de last¡-

ma dc que de censura, cnniietnliít-

dos por inilludiveis leis biologi-

cas a fatal retrogradação,

. . . . - . . . . . . . . u . . . . . . . l)

Que admiravel clichê photo-

grapl'iico da maior parte diaquel-

les a quem, entre nós, tem per-

tencido a t'uuccão dirigi-.nte do

Estado como ministros ou sequa-

zesl Navarro, Arroyo, Casal Ri-

bviro, Luciano Cordeiro, Pinhei-

ro Chagas, Antonio [Cones, 'Mar-

çal Pacheco, Marianno de Carva-

lho!Sãoelles,nâohaqna-duvidar!

Uns mais do que outros inimigos

do alheio, mas todos especulado-

res. vivendo aujonr tejo/ir, do px-

pedieute velharo e sornae tudo

sacrificmdo por um dia mais. mn

SÓ, de bancada ministerial. Du-

bios, falsos, nervosos, II'rltaveis

e maus. Sorrindo-se da liberdade

para subiram e do despotismo pa-

ra conservar-em o favor de eI-rei.

Zomhando de todos os ideiaes.

(10m vinte annos e já cacltelii'os

moralmente. Itirapazcs de um sa-

crifício e iususceptiveis de uma

dedicação. Soutcncars dos cofres

publicos. Cortazàos que, na phra-

se iucisiva de Fialho de Almeida,

estão no Paço de chapéu armario

devendo poVoar as collas da Pe-

nitenciaria de barretn aziII.

Sárcs pltysioloyícammtc imper-

feitns comiam Vindos _nm- ínillmlwcis

leis bio'oqicos a fital rob-::grada-

ção, llicscliama Lazaro Andradas.

De ancordo. Mas são perigosos

E' necessario eliminal-os. Tam-

bem a criminologia moderna re-

pelle em absoluto o_ velho prin-

cipio do livre arbitrio, e._no eu-

tauto, a necessidade obriga-nos

á sequestraçào dos criminosos

Collin-.ando a sociedade ao abrigo

dos :seus malefícios. l'l nada mais

rualefico do que um apostata. A

sua conservaçao no meio serial,

sobretudo em epocas de crise, e
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NUMERO A VULSO, eo BÉIS

S A' PATRIA!

 

llcalisaram-sc as nossos provisões. 0 tratado com a lnglolorraé maislpara um recurso supremo. que roalisarã talvez

vergonhoso do que tudo quanto poderiamos suppor. Terminou: pois, o opo-

co da lucia dentro dos limites da legalidade. Quando os clamoros do paiz

e a justa indignação do povo são systomaticomontc vilipondiodos e oscarac-

cidos, o sull'agio sc transformou em burla ignoliil c os direitos do cidadão

passaram da osphoru da lei para os dominios da lenda, só nos rosto oppollor
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a obra do Redempção. Esso

recurso é a revolta sem [réguas, sem repouso, sem piedade para o traidor o

para o aposlota.

Aos novos incumbe essa missão sublime cujos resultados constituirão

a unico pagina formosa de 50 onnos do handoloirismo politico.

 

taes são as mudanças de regi-

men, traz comsigo inconvenien-

tes gravissimss. E a Republica

nào pode deixar de attender a

esses inconvenientes.

Além d'isso nào basta recom-

pensar; a necessario tambem pu-

nir. N'isso consistirá a justiça do

novo regimen.

Voltaremos ao assumpto.

CUNHA E COSTA.

em“

PUBLICAÇÃO llIl'llRTANTE

 

Consta-nos que o sr. João da

Lucinda está escrevendo actual-

mente uma Historia dc Aveiro,

em vinte tomos, quinze dos quaes

já entraram no prélo.

Tivemos o prazer de ler algu-

mas paginas d'esse trabalho, pri-

moroso por vazias, e em que a

copula do rigor historico com a

veruaculidade do estylo deu ori-

gem a productos soberbos.

Não resistimos á tentação de

publicar o summario do capitulo

trinta e sete, do tomo segundo,

que se intitula-lnílnencla dos

Balcões na Sociedade Avel-

reuse.

SUMMARlOZ-O que foram e o que são os

Balcões-Os Balcões do Futuro-Evo-

lução historicados principios politi-

cos dos Balcões-Psyrhologia dos Bal-

cões-MeSologia dos Balcões -De cu-

mo os Balcões se tornaram peripathe-

tica e intellectualmente em sede do

partido i'eueuerurlor da Veneza do

(tecidente-O: Bala-ões sob o ponto

de \'Íltu commercial: Eduardo Osorio,

Lucinda, Francisco Elias e Pardinha

-A barriga do sr. Gamellas; sua des-

cripção topographica c influencia so-

bre as Opiniões politicas do; frequen-

tadores dos Balcões -De como o ter-

mo arietocratico «Balcões» foi pelos

progressistas sarcastica e indigna-

mento transformado no nome plebcu

«debaixo dos arcos»-Inf1oencia poli-

tica dos regeneradores dos Baluñes-

Pro-miuas do sr. Jos-'J Novaes-Lille-

ratura, Sciencia e Phdosophia.

IC' editor d'esta obra o nOSSo

Conterrauco sr. Cuca.

_W_

A falta. de espaço impede-nos

de tratar desenvolvidamente do

julgamento a. que nos referimos no

ultimo numero d'este semanario.

O réo foi condemnado e tres

dias de prisão remiveis a. 100 réis

por dia.

Um cumulo! A casa. do cidadão

é inviolavel, mas se fecha a porta.

a um pndreca é condemnado pela.

mesma lei que lhe garantiu a ín-

violabilidade de domicilio. Bem

W

so vê que estamos no paiz mais

civilisado e mais livre do mundo!

A defesa foi muito habil. O

nosso amigo Cunha e Costa. con-

servou os creditos adquiridos na.

bmversidade.

w_-

o Povo de Aveiro publicará
um supplemento na proxima se-

mana.

HESISTAMUS Á lHlllllll

Como se havia de vencer a

Inglaterra, esse grande colosso

da pirataria?!

Dinheiro, dinheiro e mais di-

nheiro era outr'ora e é para mui-

tos ainda hoje a grande força. O

valor ligado ao talento substitulu

esta phrase historica por: anda-

cia, audacia e mais audacia, e

nós hoje diremos: patriotismo,

patriotismo e mais patriotismo,

e está vencida a Inglaterra.

O grande cclossol l. . . t

A grande sangue-suga do nos-

so paiz tem em si taes elemen-

tos de-discordia, tão grandes mi-

serias uecionaes, tão extraordi-

narios encargos tão variadas obri-

gações de Vigilancia, que, d*um

para¡ outro momento, póde cahir

miseravelmente no charco d'on-

de sahiu. *- v

Esses elementos de discordia,

essas miserias nacionaes, essas

necessidades de vigdancia são

nossos auxiliares poderosíssimos

e nós devíamos tel-as apprdmí-

tado para uma resistencia tenez

se o nosso paiz não fosse gover-

nado por imbecis ambiciosos.

Dinheiro, dinheiro, e mais dí-

nheiro tem a Inglaterra?

Vejamos.

Em r1850 a Inglaterra tinha

uma exportação superior á im-

portação approximadamente de

&35:000 contos de reis (1). Vinte e

ciucoannos depois, apesar de ter

augmentado a exportação era já

a importação superior aquella

6702000 contos. O augmento de

importação e exportação trouxe

á Inglaterra a necessidade da

construcçào de 20:000 kilometres

de caminho de ferro que custa-

ram uns 30:000 contos.

Mais de 750:000 individuos es-

 

tendem a mão a caridade publi-

 

(1)_ Diz-se em a nossa moeda e'não

em libras para mais rapidamente se

ãomprehendor a importancia d'estes da-

os.
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a

ca, na mais repellente sordidez, deiro interesse pelas coisas pu-

na Inglaterra, não comprehendi-

da a Irlanda, dando productos

miseraveis e concordes, que en-

fraquecem e aviltam a raça e con-

seguintemente a nacionalidade, e

a Inglater 'a desinfecta, sómente,

esta enorme pústnla social com

30:000 contos annnaes.

Em 1876 mais de 1002000 pes-

soas foram presas nas ruas por

bebedice, manifestação profunda

de rebaixamento I'noral e de fla-

grante miseria.

Aqui está o dinheiro e a for-

ça, se attendermos a que o exerci-

to inglez é na maioria arrancado

d'esse monturo.

Audacia sim, audacia vil, au-

dacia de pirata tem a Inglaterra;

mas da audacia do valor, que di-

gam as guerras com povos pon-

co policiados, mas desejosos de

liberdade e conscios dos seus

direitos.

Que o diga o Afghanistan, que

o diga a Zululandia, que o diga o

Transvaal.

Distrahida por um condicto

externo a Inglaterra tem a Iuctar

em casa com os opprimidos ir-

landezes sedentos de 'vingança e

de independencia; na India com

200 milhões d'indús, que elles

esmagam e exploram; espreitam-

na 4-00 milhões de chinezes, que

não esqueceram, não esquecerào

nunca a imposição do opio d'uma

barbaridade faccinora.

A Russia construiu em '1885

um caminho de ferro provisorio

atravez da Persia, do Caucaso ao

Afghanistan, e está já ligada á

India pelas vias de Candahar ev

Kaboul e espreita tambem a In-

glaterra.

E ha as complicações do Egy-

pto, e as ameaças de indepen-

dencia da Australia, e a necessi-

dade de permanencia de 8 a;

101000 homens em Gibraltar; e,

sobre tudo isto, o odio de todos

os povos a esta execranda nacio-

nalidade, que é uma nodea de

-vergonha entre os povos Civilisa-

dos do seculo actual.

Distrahida para um lado pela'

sua ambição cega surge-lhe em

volta, esmagadora, um annel de

complicações terriveis. A Ingla-

terra cahirá inevitavelmente.

Não pode fazer guerra a na-

ção alguma, illaqueada pelas me-

lindrosas circumstancias em que

está collocada.

Como vence uma nação pe»

.quena a Inglaterra?

.Como a venceu o Transvaal.

Com patriotismo, com cora-

gem, com a força que dá o direi-

to, posto tudo defronte das suas

fraquezas e da sua covardia.

Mas o nosso povo mal dirigi-

do, sem orientação, escravisado,

cahido pela corrupção politica

«ntuma vergonhosa pusillanímida-

de, erusa desatentado os braços

'sem conhecimento da sua força,

e da fraqueza do ladrão, e cego

de criminosa obdiencia ao man-

dato de traidores 'do seu paiz

' não se levanta como um só ho-

mem n'uma erupção de indigna-

ção justa e necessaria a enxutar

os miseraveis, que levam esta

terra cheia-de tradicções glorio-

sas de valor e patriotismo a des-

apparecer do mappa da Europa,

a ser uma eolonia ingleza n'uma

horrorosa escravidão.

Se não podessemos nascer,

porque não deveriamos morrer,

quando morre a patria!...

Haverá ahi alguem que possa

ser escravo em terra portugueza l?

A_WM_

Pedimos ao sr. Francisco Ma-

nuel Couceiro da Costa que de

as providencias necessarias para

que cesse o estado desgraçado

em que se encontram as ruas de

Aveiro.

Não sabemos se é a compa-

nhia do gaz, se é a camara que

tem obrigação de calçar as ruas

estragadas pelos trabalhos da ca-

nalisação.

Sejn quem fôr. Vergonhas_ d'a-

quellas não se podem permittir,

demais a mais causando ao tran-

sito transtornos enormes, como

no caso presente. Onde ha verda-

    

 

  
   

  

  

  

   

   

   

   

    

 

   

-ferendou esta lei.

que n'este paiz de regulos era

blicas compõem-se as ruas ao

mesmo tempo que n'ellas se rea-

lisam quaesquer trabalhos que as

desarranjem.

NOMEAÇÃO

Foi nomeado secretario geral

da província de Moçambique o

jOVHll Alfredo Pinto Lello, espe-

runçoso producto da ultima for-

nada de bachareis formados.

S. ex.“ pertencia ao grupo An-

tonio Alte, que tanto se distin-

guiu em Coimbra por occasião do

conilicto anglo-luso, representan-

do nas assembleias geraes da

Academia a opposição monar-

chica.

Extraordinarios discursos fo-

ram então ¡'›ronunciados pelo sr.

Lello, tornando-se sobretudo no-

tavei a sua estreia, em que o ex-

administrador de concelho ¡II-0-

grcssista declarou que enviar

um protesto contra os actos do

governo regenerador lhe pare-

c1a uma cstllltlela louca.

Em ignorancia e facilidade de

adaptação a qualquer meio poli-

tico ninguem poderá de certo

hombrear com o sr. LF'llo. Estas

virtudes, pois, e ainda as suas

caliuadas frequentes tornam a

nomeação justissíma.

0 diabo e o ajuste de contas!

___.m›__-

“Art. 19.° E' o governo

auctorísado a. crear uma me-

dalha de ouro para. recom-

pensa: as pessoas, que se

tornarem benemeritas da

instrucçio primaria, fundan-

do e dotando escolas ou ou-

tros estabelecimentos de en-

sino e educação de creanças

ou adultos, assim como aos

auctores dos melhores me-

thodos e compendios ou às

pessoas, que praticarem em

beneficiada instrucçâo pri-

maria. quaesqusr serviços re-

levantes.

11 de junho de 1880."

Foi o sr. José Luciano que re-

conhecia elle

preciso o incentivo da medalha,

da commenda, do pendnricalho

para conseguir a protecção par-

ticular á instrucção.

Exactamente no seu concelho,

na sua freguezia da Oliveirinha,

ha agora dois benemeritos da

instrucção e que precisam meda-

lhas.

Um padre ignorante e um so-

brinho doutor, aliás illustrado.

Sómente a medalha não pôde ser

d'ouro. U publico dirá de quê.

Estes dois benemeritos, diri-

gidos pelo fradalháo da rua Ui-

reita, por vingança politica e odio

ao professor da localidade, como

prOprietarios da casa onde se

achava installada a escola, poze-

ram a mobília na rua e com ella

108 creanças matriculadas.

Receiando da população indi-

gnada pelo facto, mas não que-

rendo desistir do proposito, oil'e-

receram uma cavallariça para as

creanças e lá estão.

De que deve ser a medalha

para estes benemeritos? O publi-

co o dirá. e nós diremos mais e

melhor quando tivermos tempo,

porque não largaremos mão dos

selvagens.

WM

CARTA.

O nosso prezado amigo Ma-

nuel de Arriaga enviou ao Co-

mmbncense a carta que se segue:

Amigo e sr. Joaquim Martins de Car-

valho.-Tendo visto com surproza mi-

nha, e creio bem que de todos os que

tem acompanhado com conhecimento

de causa e com independencia e inte-

gridade de caracter, os debates parla-

mentares d'este anno, que v., julgando,

a seu modo, da pouca solicitude dos de-

putados republicanos em tomar parte

nas discussões, inclua indirectamente o

O POVO DE AVEIRO

meu nome entre os ce'nsurados, deven-

do deprehender-se das suas censuras,

como mesmo 0 diz, que eu procedi por

fôrma que é como se houvesse tamhcm

accordo entre monarchicos e republica-

nos, vejo~me obrigado pela respeitabil'i-

dade do seu namo o pela velha estima

que lhe consagro, a emprazar o meu

amigo a que ou rectiüque o seu artiçro

no que me passa dizer respeito, dando

á verdade o que lhe compete, ou então

que justifique, d'alguin modo, a insinua-

ção que indirectamente me dirigiu!...

E' possivel que v. não tenha lido os

diarios da; sessões c só tenha feito obra

pelo que dizem, em geral, o; jornacs, e

como estes por systems. só eScrevem o

que convcm aos seus intontos e planos,

levando apenas para a corrente da opi-

nião uma parte, e esta mesmo ."H vezes

adulterada, do que se diz, e como por

outro lado, eu me tenha conservado

Completamente alheio a uns c outros e

assistido com impassivel serenidade ao

silencio calculado que se faz em volta

dos meu; Íl'ílbillhOa parlamentares', é

possivel «litro que v. fosso involuntaria-

mento injusto.

Como, porém, a sua opinião pode scr

baseada no estudo da; doutrinas por

mim cxpendidas nas sessões de 3, '10,

'12. 13, “.50. 23, 20 o 27 do Maio; '19, 21 e

'23 de Junho; 2, 4, '10, 'l'l e 26 dc Julho;

5, 8 e 12 d'AgIOsto, o que representa um

trabalho tanto superior às minha; for-

ças que por mais d'uma voz cahi dorm-

te e impossil'iilitei-mc do trabalhar, e

sacrillquei além da saude, interesses

materiaes ao exacto cumprimento do

meu dever: espero quco ll'lell :unigo me

dará uma respo=ta digna d'amhos na

qual não pretendo nem solicito a mais

levc sombra de henevolcncia (de que

supponho não careccr), mas apenas jus-

tiça, a que todo o homem tem direito.

Sou do v. amigo velho

c respeitador attencioso

Lisboa, 'IG d'AgOsto de 1890.

Manuel d'Ai-riaga.

WF"-_

A. DRAG-A.

Consta-nes que a draga a va-

por promettida ao partido rege-

nerador da localidade é da fiu'ça

de um milhão e quinze cavallos

e dragon já em tempos todo o

canal dc Snez.

Finalmente... os regenerado-

res conseguiram alguma coisa.

E' voz publica tambem que,

quinze dias depois da chegada da

draga alludida, a barra de Aveiro

poderá ser considerada a segun-

da barra do mundo.

PESCA A VAPOR

Não temos interesses nenhuns

na sociedade de pesca a vapor,

que se' montou para ahi, e nem

sequer conhecemos os societa-

rios, que suppómos todos ou

quasi todos nossos adversarios

politicos e creaturas da nossa

particular embirra. Nem o inte-

resse se antepoz ou anteporà já-

mais ao nosso dever de jornalis-

ta honrado, que vale, para nós,

todos os burguezcs e todo o di-

nheiro do mundo.

Foi a Beira-Mar o primeiro

jornal da localidade que se refe-

riu à pesca a vapor, condemnan-

do-a. Replicámos que não nos

parecia que esse systema do pes-

ca prejudicasse os pescadores

de Aveiro. prejuizo que não pre-

tendiamos, mas que, entretanto,

se os homens mais entendidos no

assumpto nos demonstrassem o

Contrario, não teriamos duvida al-

guma em reconhecer a verdade,

repellindo o erro em que estara-

mos.

Ora o college, em lugar de

nos elucidar de prompto, voltou

a combater pura e simplesmente

o referido systema de pesca, o

que motivou a nossa resposta do

ultimo numero. E só agora a Bei-

ra-Mar discute o assumpto como

deve, o que muito estimamos.

Por emqnanto, e attendendo

a que o college promette conti-

nuar os seus artigos, pouco te-

mos que accrescentar ao que já

dissemos. e que não está. destrui-

do, partindo da hypothese de

que partimos. A questão para nós

é de concorrencia e de rotinismo,

nada mais. O principio falso de

que se não deve consentir uma

industria, pelo facto unico de que

vae prejudicar uma outra que não

tem força em si nem elemen-

. ' l

tos para _se desenvolver, é que brutalidade ainda não vimosi'que

nao acceitámos. Uomo tambem a Beira-Mar se erguesse com e

não acceitàmos o sentimento pie-

gas e ridiculo que se revolta con-

tra tudo que é progresso e inno-

vação, porque esse progresso, ou

essa innovação, vae prejudicar

interesses adquiridos ou estabe-

lecer momentaneamente uma cer-

ta perturbação na vida de qual-

quer collectividade ou de qual-

quer classe. Se o acceitassemos,

seríamos profundamente incohe-

rentes comnosco mesmo, visto

que a Republica que defendemos

ci anti-anca, representa a destrui-

ção de muitos rotinismos e de

muitos interesses adquiridos. Pois

não é assim?

De resto, fomos nós os pri-

meiros a prever a circumstancia

da pesca n vapor ser prejudicial

ã creação do peixe e por isso dis-

sémos, por estas ou outras pala-

vrasz-permittam-n'a, mas com

regulalnentos taes que evitem

prejuizos de maior monta. Não

são possiveis esses regulamen-

tos? A pesca a vapor é irreme-

diavelmente destruidora da crea-

ção das especies? Então prohi-

bam-n'a.

Tal foi o campo em que nos

collocámos e em que permanece-

remos até ao fim.

Us redactores da Beira-Mor

conhecem de sobejo os nossos

processos de discussão e de com-

bate. Não ha ninguem mais in-

transigente do que nos na defesa

d'uma idéa madnramente estu-

dada. Mas. por isso mesmo, tam-

bem ninguem tem menos vaida-

de d'opiniões do que nós temos.

Fustignndo d'azorrague em pu-

nho todos os potnlantes e insi-

gnificantes que encontramos no

caminho. e de lia longos annos,

não consentiremos nunca que a

nossa consciencia nos fustigue a

nós proprios. Sustentar um erro

pela circumstancia unica de 0

ter sustentado, como fazem tan-

tos asnos que nós conhecemos,

isso e que não. quuanto nos

parece estar no campo da razão

e da justiça marchãrnos até ao

fim, com lirmeza e resolução ina-

balavcl. Mas se reconhecemos

que nos cnganàmos, achamos di-

guissimo e nobilissimo confessar

o erro, e quanto mais depressa

melhor.

No caso em questão, porém,

não ha mesmo erro nenhum, por

isso que a hypothese de quo par-

timos é que ha de regular as nos-

sas conclusões. Se a pesca a vapor

vem abastecer de peixe a popula-

ção, estabeleça-se quanto antes,

que não é licito estarmos aqui a

mercê, do rotinismo e ate as vezes

do desleixo, da incuria e mesmo

d'um bocadinho de mandria dos

pescadores. Se produz o ell'cito

contrario, então claro é que anão

podemos admittir.

Diz o collega que sim, que

produz o ei'feito contrario, e fun-

da-se para isso, entre outras coi-

sas, na auctoridade do Secnlo.

Pois creia que se entalou. lim

primeiro lugar porque o Seculo

perdeu de ha muito a auctorida-

de scientilica para todas as dis-

cussões. Em segundo lugar por-

que o Secult) se grita contra a

pesca a vapor na Ericeira é sim-

plesmente por especulação poli-

tica. Tem um redactor que espe-

ra ser futuro deputado por aquel-

le circulo e por conseguinte vae

tratamio d'agradar aos pescado-

res liis tudo.

Para que nos falou no Seculo,

se nós já lhe tinhamos dicto que

não se julgasse, pelo far-to de scr-

mos republicanos, que iriamos' na

cstm'ra d'nutros tantos que se dizem

tacs mas que ndo passam d'cspecu-

lado-res?

Quanto ao mais, continuamos

a duvidar que a pesca a vapor

seja prejudicial. Priu'ieiramente,

porque o fundo do mar é tão ir-

regular. porque é tão reduzida a

area em que a pesca se exerce,

que não nos parece possivel que

a destruição das especies se exer-

ça em grau tão largo que de as

consequencias que se at'hrmam.

Milhões. e milhões, e milhões

de peixes destroem os nossos

pescadores na ria, e contra essa

energia com que está combater¡-

do a pesca no mar, milhões e

milhões de peixe destroem elles,

dizemos. e entretanto nem a dif-

ferença no consumo tem sido

sensível nem a extincção das es-

pecies, creadas na ria, tem sido

completa. Depois porque, partin-

do mesmo d'esse ponto, facil é

com duas pennadas eliminar o in-

conveniente, legislando para a

pesca a vapor de forma que, ou

desappareçam os prejuizos que a

Beira-Mar refere. ou as emprezas

abandonem o campo por essa le-

gislação não lhes servir, sem que

as prohiba em absoluto.

Suja como for, nós estamos,

repetimos. no mesmo pé e dizen-

do o mesmo que sempre disse-

mos. Pelo lado da concorrencia

não combatcmos. nem combate-

remos a pesca a vapor, já porque

os nossos pescadores só pescam

peixe miúdo o o vapor só pesca

peixe graúdo, já porque acima

dos interesses d'uma classe estão

os interesses de todas. Se, po-

rém, a pesca a vapor é tão grave,

como se diz, para a creação do

peixe, e não pode haver restri-

cções possiveis contra a gravida-

de do caso n'uma legislação es-

pecial, tenha a Beira-Mar a cer-

teza de que seremos tão energi-

cns como ella em reclamar a sup-

pressão d'esse vandalismo e de

todos os vandalismos da mesma

especie.

w--W-o-n-

Dizem-nos que o sr. guarda-

mór de saude não visita os na-

vios que entram a nossa barra.

Ainda esta semana Íicou um na-

vio allemão sem a visita de

s. cx ^

lim tempo de cholera é sober-

bo! Quando tivermos mais espa-

ço falaremos d'esta lindeza.

As 28:000 nas

Para conhecimento do publico

e miles de l'ngir, para ministro em

Pariz. o ministro dos estrangei-

ros de cá depois das 28:000 li-

bras terem passado, a' cantella,

para lord Salisbury, publicamos

o que segue para se ver com que

justiça se dérain aquellns 282000

libras para uma companhia que

não cumpriu o contracto estipu-

lado:

“Art. 40.“ A empreza. obriga-se

a. construir, dentro do preso de

tres annos, a contar ds. data. em

que os planos sujeitos á approve-

çâo do governo forem devidamen-

te approvados, o caminho de ferro

e demais obras a. que se refere o

artigo 1.° d'este coutracto.

Art. 41.0 A empreza. poderá.

abrir á exploração alinha. ferrea.

por secções.

Art. 42.° Se a empreza, tendo

começado as obras, não as conti-

nuar em escala. prOporcional á sua

extensão ou se não concluir a. cons-

truccão do caminho com todo o

seu material fixo e circulante, e

edificios accessorios e dependen-

cias, nos termos e no preso estipu-

lado no artigo 40°, ou se não cum-

prir as clausulas estipuladas n'este

contracto, ou se recusar a. obedecer

á, dos arbitros nos casos da. sua in- -

tervenção, terá. o gaverno, por sua

anctoridado, direito de declarar

rescindido o contraste.

§ unico. N'este caso a constru-

cção do caminho, com todas as

obras feitas e material fornecido,

depois de competentemente avalia-

da, será posta. emhhasta publica,

pelo espaço de seis mezes, com as

mesmas condições, e arrematada. à

empreza que maior lanço offere-

cer. O preço da arremataçâo será.

entregue á empreza. depois de de-

duzidas as despezas que o governo

tiver feito.

Se dentro d'estes seis mezsa

nâo houver quem arremate, serão

as obras e material fornecido adju-

dicado ao Estado, sem indemnisw-



\

ção alguma, e o contractõ'r'e'scin-

dido 'para todos os effeitos juridi-

cos.

Art. 45.“ No caso de interru-

pção total ou parcial da explora-

ção do caminho de fcl'l'O, o gover-

no proverá por sua propria aucto-

. ridade, provisoriamente, para que

adita exploração continue por con-

ta da empreza, e intimal-a-ha para

ella se habilitar a cumprir com a

| sua obrigação respectiva.

§ 1.° Se tres mezes depois de

intimado. na forma d'este artigo a.

empreza não provar que está ha-

bilitada para continuar com a ex-

ploração da linha ferrea nos ter-

mos d'este contracto incorrerá. por

esse mesmo facto, depois da decla-

ração do governo, na pena da sua

rescisão, e perderá. o direito a to-

das as concessões que por elle são

feitas, e o govarno entrará, imine-

díatamente na posse do caminho

de ferro e ramal e de todas as suas

dependencias sem indemnisacao al-

guma.

§ 2.° Ficam salvos das disposi-

ções d'este artigo os casos de for-

ça maior devidamente comprova.-

dos.',,-(Diario da Governo n.o 285,

de 1883.)

 

Não houve nenhum.

_Aew-*-

Lembramos ao sr. commissario

de policia que os carreiros, que car-

regem sal junto à ponte da Doha-

doira, costumam ter os carros atra-

vessados na estrada, de fôrma a

_l impedir a passagem d'outros ve-

hículos, e negando-se insistente-

mente e malcreadamente a colle-

' car os carros de fórma que deixem

o transito desembaraçado.

Ora o sr. commissario de poli-

cia que gosta tanto de chegar e

que nunca chega a tempo! Quando

se resolve a metter esses brutos

na ordem, sr. commissario?

Não cessaremos de lhe fazer

esta pergunta.

-__.Wo

AZEVEDO COUTINHO

A ignorancia, e o esqueci-

mento que os povos votam ás

suas tradicções, são quasi sem-

pre os. principaes elementos da

sua ruins.

Portugal, nação outr'ora altiva

e temida, que no seculo XV via

os portos conlhados de embarca-

ções que vinham da India a Lis-

boa, o em porio do (lccidente, car-

regadas de pedrarias e metaes

preciosos, tem desde então cahi-

,do em uma tal lethargia, em tal

degradação, que é hoje, por as-

sim dizer, a escoria das nações

europeas!

O pendão das quinas, que era

o symbolo da valentia e riqueza,

a bandeira de um povo guerreiro

e laborioso, e hoje atirada á po-

dridão, cuspida e ultrajada!

E difficil não será buscar a

causa de todas estas vergonhas

-e baixozus de que a nacionalida-

de portugueza tem sido alvo. Bas-

tal'á simplesmente lançar os nos-

,sos olhares para a capital, onde

b rei e os seus aulicos se diver-

tem e banqueteiam e se riem da

miseria popular.

E' alli, na primeira cidade d'es-

ta Turquia do Uccidente, onde

garminam e crescem os graveo-

lentos germins ussás considera-

Veis e corruptos que nos teem le-

vado a este abatimento moral.

Outr'om os heroes recebiam

?em paga dos seus sacrifícios e

?serviços prestados à patria n ami-

,sade dos dirigentes dos destinos

:das nações; hoje, oh terrivel con-

traste! lança-se nas masmorras,

exnuctora-se quem, não obedien-

te as inglezices dos governantes,

em um momento de exaltação

vingou a honra da patria, matan-

do um infame como lluchanaml

' Sim. Offender o inglez e cri-

me; virtude é rojarmo-nos aos

;seus pés e implorar-lhes que nos

tenham, e servir-lhes de capa-

;6h01

' Bajuladorcs! Infamcs que nem

   

   

  
  
   

  

    

 

  
   

 

  

  

   

  

   

ao' menos sabeis fingir-vos pa-

triotas!

Rojas-vos nos pés do inglez;

aviltae-vos e calne as vossas cons-

ciencias amordaçadas pelo ouro

da pirntngem; dnsnonrae-vos, mas

não levels para o abysmo em que

estaes prestes a resvalnr este po-

vo nobre, o povo portngnezl

lü não sentis escaldar-vos as

faces quando dizeis, proclamando

aos quatro ventos, que o heroe

João Coutinho ha de ser castiga-

do com o rigor das leis?

Qual o crime d'esse homem,

ó partidos?

Desobedecer ao vosso man-

duto?

Mas é exactamente a desobe-

diencia ás vossas leis a maior

gloria de João Coutinho; desobe-

decer ás vossas leis é uma vir-

tude, porque ellas vão de encon-

tro à razão humana.

Castigae. pois, esse heroe que

nos faz lembrar os destemidos

soldados conquistadores nossos

antepassados; prosegui no cam¡

nho que encetasteis, não vos

transvieis, e amanhã, quando vos

julgardes felizese livres, ha de

surgir a Republica que vos ha de

lançar ao pó a vós e ao vosso

amo!

Benedicto Ottonio.
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«Simõezes» e «Trlpelros»

N'este mundo tudo é vario,

Tudo é pantnmineiro;

Só vence a torpe mentira.

SÓ dá lei; o Deus dinheiro .-'...

AnsLmo VEIGA.

O judas mór do paiz,

Que a gastar é um portanto,

Vac passear pela invicta,

Ja á. conta dos 6 por cento. . .

Se a gente do sr. Porto

Tivesse as tripas d'outr'ora,

Que bellissima homenagem

Não teria o D. Caiporal. . .

Hoje. porém, que o dinheiro

Encobre quaesquer mazelas,

E se abafa o patriotismo

Ao tinir das amarelas,

As gentes lá. da invicta.,

Que já foram d'uma cana.,

Vão a reboque.. . inglezadas,

Fazer festa a D. Banana...

Aveiro, 23-8-90.

Zi: Cosme.

  

recitaseüss

Um fe:an de oioletas.-E' o titulo de um

livro do l'orinoSos contos. llnarnente

íllustrado, devido á penna do sr. Al-

meida Bessa. Agradecemos ao: edito-

res srs. Guillard, Ailland &

exemplar que nos oliertarnin.

C.a o

A Defeza Nacional.-Recebemos e agra-

decemos, eu¡ folheto. o discurso do

Sr. Jose Bento Ferreira de Almeida,

sobre a del'eza nacional, proferido na

camara dos srs. deputados na sessão

de 'll de julho ultimo.

0 Raimunda-Recebemos um exemplar

d'esta valontc poesia, homenagem aos

lnartyres da Communa de Puriz, de

que é anctor o sr. Mendes Gomes.

Agradecemos.

Dramas do Casamento. -llecebemos o

fasciculo n.° 15 d'esto romance do

festejado escriptor Xavier de Monte-

pin, versão portugueza dc Julio de

Magalhães. E' illustrado com chromos

e gravuras. o editado pela acreditada

empreza Belem & CJ*

O Marido.-Publicon-se a caderneta n.°

34 (volume IV) d'esta ohra de Emile

Richebonrg, versão portugueza de Ju-

lio de Magalhães e illustrada com

chromos e gravuras. A ediçao é da

mesma empreza.

O Mundo Etegante.-Distrihniu-se o n.“

33 (anno IV) d'este excellente jornal

do modas, dedicado ás senhoras por-

tuzuezas e brasileiras, e impressa em

Pariz.

.+-

A nlha do reglclda

Está publicado e a venda este livro

de Camillo Castello Branco, e que faz

parto da collecção que o publico tem

acolhido favmavslxnente.

  

o POVO os AVEIRO

A Estas obras de Camillo são curiosas

e a descripção feita com verdade e cla-

reza, produz sempre mais VÍVÍSiimO in-

teresse ao leitor.

Esoriptas com boa linguagem, portu

gueza da lei, a collocção merece o ap-

plauso geral.

A sua leitura não pode deixar de ser

proveitosa.

Põe-nos em contacto com os costu-

mo; provincianos e fornece-nos assum-

ptos uteis e am-adaveis.

0 anctcr bcmquisto da gente illus-

trada, mereceu sempre o applauso e a

estima pelo seu talento, trabalho hon-

rado, e elevadas qualidades pessoaes.

A obra tem 30 ca )il.UlOS.

Da collecçào Camillo Castello Branco

já estão publicados: Engeitada, Bem e

o mal, Sen/tor do Paço de Ninãcs, Esque-

leto, Mulher fatal, Mysterios de Fa e, Bri-

lhantes do brazileiro, Sangue, Armas dc

prosa, Estrellas prapicius, Vinte horas da

liteira, liegtcida.

A Companhia Editora de Publicações

[Ilustradas, com sede na travessa da

Queimada, 35, Lisboa. publica um voln-

me mensal ao preço de 200 ou 300 réis,

isto é, em brochura ou encadernado em

percalina.

No prélo big-:tortos de Lisboa.

llIO'l'llllAlllO

   

0 POVO DE A VEIRO vende-

sc em lllsboa na tabacarla

Monaco-Pra a de l). Pe-

dro, 91.

_-+-_-_-__.

Deve apparecer no dia 1 do

proximo mez de setembro, no Por-

to, um novo diario da manhã-ul

Republica Partugueza, dirigido

elo sr. João Chagase em que col-

laboram alguns cscriptores repu-

blicanos. "

_+-

Continuam por ahi a dar-se

bastantes casos de incommodos

gastricos. Com a quadra actual é

que costumam coincidir, de fa-

cto, e5sas molestias; mas este

anno ellas tem sido em numero

anormal-o que está reclamando

rigorosa inspecção nos mercados

da fructn, que os vendedores não

escrupulisnm em expor á venda,

em mau estado.

-_-4--_~

Consorciaram-se no penultimo

sabbado uma íilha do sr. João Pe

dro Soares, capitalista d'esta cida-

de, e um official do regimento de

cavallaria 10.

----__.-_-_-

Do nosso amigo, o sr. dr. Ma-

nuel de Arriaga, recebemos e agra-

decemos um fascículo, contendo um

discurso pronunciado por s. ex.“

no parlamento, sobre o uso da pa-

lavra e a reacção ultramontana.

_+-

0 vapor Cambridge, que nan-

fragou na costa de S. Jacintho,

está irremediavelmente perdido.

As vagas principiaram a des-

truiI-o, e as areias apertam-lhe

já o costndo por todos os lados.

A pretendida salvação do va-

por tem cccasionado alguns si-

nistros, havendo a lamentar a

morte de um homem e ferimen-

tos d'outros. Parece que a em-

preza desistiu do intento de sa-

far o navio.

_.¡o-___

O sr. Luiz Rodrigues da Cruz

Coutinho, novo proprietario da an-

tiga e acreditada livraria portuen-

se--Cruz Coutinho-1participa-nos,

em circular que temos á. vista, que

associou ao seu estabelecimento o

sr. João Lourenço Pereira, conti-

nuando a casa com o mesmo ramo

de negocio sob a firma de Cruz

Coutinho & Pereira.

_+_._

Em uma. entrevista do corres-

pondente do Tcmps. em Lisboa,

com o major Serpa Pinto, referiu-

se o explorador portuguez a actos

de ferocidade do rei dos Moko-

lolos, que cansam horror.

Eis um dos mais salientou:

Todas as tardes o despota ía

para as margens do Chire e ahi

embriagava-se com aguardente. Oo-

meoava então a faller para os cro-

codillos que afñuiam á tona d'agua

com as suas medonhas fauces es-

cancaradas.

_Já que me vieram compri-

mentar, vou reoompensar-lhes a

delicadeza.

Depois mandava trazer uma

creança que arremeçava aos croco-

dilos, manifestando o seu goso em

vêr as feras dilacerarem a carne

da innoeente victima. Naturalmen-

te a mãe da oreanca corria, debu-

lhada mn pranto. a [estimar a mor-

te do filho. O seu destino era iden-

tico.

Foi esse despota sanguinario

que as tropas commandadas por

Serpa Pinto mataram n'um com-

bate.

_+_u_

EXPEDIENTE

Avisámos os srs. assignantes de

que, por intermedia do correio, va-

mos Começar a fazer a cobrança

da série de 25 numeros, que ter-

mina com. o ultimo n.° do «Povo

de A uniro», e ainda d'outras séries

em atrazo.

A todos rogamos a fineza de

satisfazm'em os recibos, logo que

para isso sejam avisados polos ros-

pcctiuos empregados telegrapho-pos-

toca-_mio só para nos evitar o in-

commodo de segunda ewpcdicçúo,

mas tambem para «maior regulari-

dade da nossa escriptaraçáo.

I(

Vac tambem começar a ser fei-

ta a cobrança pelos nossos assignan-

tes da cidade, da qual está encar-

regado o distribuidor do jornal.

4:

Aos srs. assignantes das locali-

dades ondc o correio não fu: co-

brança. e áqaetles a quem nos te-

mos dirigido por mvio de carta.

pedimos o obscquio dc mandarem

satisfazer com a possivel brevidade

a importancia das suas assignatu-

ras ja' vencidas.

~~__4__-

Um jornal da localidade nar-

rou ha dias o facto de se haver

dado um furto na propria e-qua-

dra de policia, sendo arguido de au-

ctor do delicto um individuo que

anda em tirocinio para policia!

O roubado deu já parte para

juizo, acompanhado de testemu-

nhas presenciaes.

Isto vae n'um sino, sim senho-

res. Aquillo não parece esquadra.,

mas uma. caverna. E' menos peri-

goso transitar pelos dominios do

Papa-assucar, do que cahir sob as

garras de tal policia.

~_-_#____.

As salinas teem produzido

bastante sal, e o tempo continúa

a favorecer a colheita, que pro-

mette ser uma das mais abun-

dantes dos ultimos annos.

O mercado, por emqnanto; re-

sante-se estm-ionario. U preço re

gula por 225000 réis cada 15:000

litros.

-~+_

A cidade de Philadelphia. vao

ter o maior relogio do mundo.

O mostrador tem 10 metrosde

diametro e será illuminado electri-

oamente de noite, podendo ser vis-

tas as horas de toda a cidade.

O ponteiro dos minutos tem 4:

metros de cumprido, e o das horas

2'“,õl).

O sino de dar as horas pesa

25:000 kilogrammas e a corda é

dada por uma machine. a vapor.

Este gigantesco relogio será.

installath na torre da casa da ca-

mara, sendo a montagem realisada

por meio de uma machine a vapor,

que será. collocada na torre.

_+-

Hoje. ainda outra corrida de

touros na praça de S. João.

Este gem-ro de diversões é

ainda o que mais agrada ao pala-

dar do nosso publico. Ha por ahi

awionado que se estasia papel-

vu mente ante os toírinhns dos ra-

pazes, á falta de espectaculos das

genuinos bichos.

  

Em Vianna do Castello tem-se

vendido vinho verde a 405000 réis

a pipa; em Ponte de Lima, a réis

7.5000; em Arcos de Val de Vez,

entre 826200 a 388000 reis; em

Lagôa, no Algarve, estão venden-

do o vinho por 1:31“) e 15200 réis,

cada medida de 20 litros.

_nano-_-

O cardeal Lavigerie está. actual-

mente trabalhando para reunir em

París um novo congresso anti-ues-

clavagista como o. que foi inter-

3
www-nm

novo congresso abre em 14

de outubro proximo.

Diz o Osservatore. de Roma,

que o Papa vas dirigir àquelle car-

deal uma carta sobre as questoes

africanas.

W

Foi transferido para Elvas, o

conservador do registro predial

n'esta comarca, o sr. dr. Manuel

José Marques Tavares.

 

Agradecimento

João Antonio da Graca e sua

mulher, profundamente reconheci-

dos para com todas as pessoas que

lhes manifestaram o seu sentimen-

to no tristissimo e desgraçado ñm

de seu filho José, encontrado na.

ria na manhã. de 16 do corrente,

veem por este meio, na impossibi-

lidade de o fazer pessoalmente, tes c

temunhar-lhes o -mais profundo re-

conhecimento. Não podendo, n'es-

te transe doloroso, deixar de espe-

cialisar a snr.a Maria Biaia, para

quem a sua gratidão será. eterna.

Aveiro, 18 de agosto de 1890.

 

W

Emulsão de Scott

Porto, 27 de abril de '1886.

lll.um Srs. Scott e Bowne.

Tenho empregado muitas vezes nu '

minha clinica o preparado pharmaceu-

tico denominado Emulsão de Scott sem-

pre Com o melhor exito, especialmente

nos doentes que manifestuvum uma sus-

ceptibilidade gastrica exaggerada nas

creanças e nas mulheres. A forma e os

demais caracteres organolepticos do

medicamento são os mais proprios para

o tornarem agradavel para o individuo

mais avesso a sujeitar-se ás prescri-

pcõos pharmacologicas; as suas pro-

priedades therapeuticas longe de se at-

tenusrem, antes subi-elevam, pela racio-

nal associação dos hypcphosphitos de

calcio e de sodio as que são peculiares

ao oleo de fígado de bacalhau Conside-

ro portanto do mais alto valor a desco-

berta dos srs. Scott e Bowne.

Eugenio Augusto Perdigão,

Medico-cirurgião pela Escola Medico-

Cirurgica do Porto, cirurgião-ajudanie

da guarda municipal de Lisboa.

ESPECTACULOS

PHlBI [IE lllllllllS EM lllIiIIlü

Domingo 24 de agosto

    

Deslumbrante e apparatosa corrida

de 7 bravissimos touros, apertados a.

capricho das manadas do sr. Bento Po-

reira, de Tentugal,-em beneficio de .lo-

sc de Pinho das Neves. ' V ^ -

LIDADORES, o grupo de artistas

aveírenses que trabalhou na tardeda

27 de julho ultimo, sendo coadjuvado

pelo bandarilheíro r. Pina.

Plisços-Canmrotes, 15500; sombra,

200; sol,120; crcanças até 10 annos o

militares sem graduação, 80 réis.

ANNlllIllllIS

    

Alfayates _

PRECISAM-SE Oracoes a das
que sejam bons artistas'. '

Rua de s. qulião,196-Lisb§ai .

 

NOVIDADE LITTERARIA*

ALMEIDA BESSA

rm punir notam
CONTOS ILLUSTRADOS

_ _Um elegante volume em '183'

nitidamente impresso:

Papel Velino. . . .. 300 réis

» Hollanda. .. 15500 n

s Japão . . . . .. 25000 n

Editores Guillard, Allland

â C.“ -2442, rua Aurea, 13--

LISBUA. .

BOMBARDINO

VENDE-SE um em bom uso.

 

rompido pela reunião (1a_conferen- Quem pretender comprei-o fall¡

_ cia de Brushes. n'esla administração.  

I
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A. A. SOARES DE PASSOS

P OE S I .A. S

2.* edição revista, :iuginentada e prece-

dida de um eiboço biographico, por

A. X. Rodrigues Cordeiro

l vol. br. 300 reis

Pelo carreio franco do porte a quem

enviar a sua importancia em estainpí-

lhns on vale do correio á Livraria Cruz

Coutinho, editora, rua dos Caldoirciros,

l8 e flo-Porto.

rain A'DEBILIDADE

FARINHA PEITOIlAL FERRUGINOSA

DA PIIARMJCIA FRANCO

 

FRElll/\DA com AS MEDALHAS m: ouoo

NAS izxrosmõas lNii'Js'rniAL

DE LlSHOA_ E. UNIVERSAL iii; PARIZ

NJCA legalmente auctorísada e pri-

vilegiada, E' um tonico rcconstituin-

te e um precioso elemento reparador,

muito agradavel e de facil digestão.

Aproveita rio modo mais extraordinario

nos padeciriientos do peito, falta de

appetite, em convalescentos de quite;-

quer doenças, na alimentação das mu-

lheres gravida:: e amas de leito, pessoas

idosas, creanças, anemicos, e em geral

nos debilitados, qualquer que seja a

causa da debilidade.

Acha-se :t venda em todas as phar-

macias do Portugal e do estrangeiro.

Deposito geral na pharinacia Franco

&Filhos, em Belem. Pacote, '2.00 réis;

pelo correio, 220 réis. Os pacotes de-

vem conter o retrato do auctor e o no-

me em pequenos círculos amarellos,

marca que está depositada em oont'or-

midade da lei dc 4 de junho de '1883.

Deposito ein Aveiro na pharmaeía e

drogaria medicinal de João Bernardo

Ribeiro Junior.

'4

ANTONIO JOÉD'ALAIEIM .

PALAVRAS WUMAHHANSIBENTE

AOS PATRIOTAS, AOS SANCEROS

Preço, 40 reis

Está à venda este pamplileto

de protesto, cujo producto o aii-

ctoi' e editores offererem à Phi-

lantropico Àt'ildellllcíl de Coimbra

e ao (Zuiitro Democratico da mes-

ma (“iilnile.

Pedidos a Pedro Cardoso, re-

dacção da ()/'/icina-(Ioimbra.

US MYSTEHAUS HU Plililll '

@senaste acesso
Itomanee de grande sensa-

ção, desenhos de illannel

de Macedo, reprodncções

phototypieas de Peixoto ú

Irmão

CUNDIÇOICS DA ASSlG-NATURA

Eli¡ Lislioa e Porto distrihiie-se se-

manalmente uni t'asciculo de 48 paginas,

ou 40 e uma photolypia, custando cada

fasciculo a modica quantia (lc 60 réis,

partos no acto da entrega.

Para as províncias a expedição será

feita quiiizcnalnienle, com a maxima

regularidade, aos fascículos do 88 patri-

nas e lima phototypinhCUSTANlX) CA-

DA FASCACULU '120 REIS, FRANCO DE

PORTE.

Toda a correspondencia relativa aos

MYSTERIOS DU PORTO, deve ser diri-

gida, tranca de porte, ao gerente da Em-

preza Litteraria e Typographica, 178,

rua de D. Pedro. 'Bi-PORTO.
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PP. BENEDIBTINOS
da ABBADIA de SOULAC (Gu-ond.)

nox ..ACHEI-ONU.. Prior

D Ieda"um de ourot Bruni/111880 - Londm 1!“

AS MAIS KLEVADÀS RECOMPENSLS

INVEN TADO

no “to m'l'àl'ãiíun

« O uso quotidianodo Elixir non-

til'rlcio dos RR. l-P. nenedio-

ÍÍHOSJJUHA dose de aluuiiias 'ottas

comagiia, provem ccura ara: cdos

dentes.enioraiiqiieceus. fortalocoii- , v_

oo e tornando as genglvas perto¡ ' '

taiiient-e. sadios.

a Prostáiims um verdadeiro scrr- -_ v l
viço. assigualamlo aos 1103505 ici- . › :'

rcs este antigo e utilissimu prc~

parado. o melhor curativo e o

!mico prelervntivo contra as

Anotações dantas-tu. n

euzindadn .-iii 1807 m ,t Ill, vaci'olxdlssmu ,f

Agente Geral?
U.“i

BORDEOS

Dep-'mto :ni todas n boas “el/uniqu .a, P'iamiuin e Drop/viu

Em ¡Julianne-ui cu¡ de R Bergeyre. rua do Ouro. 1110. 1'.

Peitoral de cereja de Ayer-

.O remedio mais seguro que ha

para curar a Tosse, Bronchite,

Asthma e Tuberculos pulmona-

res.

Extracto composto de salsapar-

rilha de Ayer- Para purificar o

sangue, limpar o corpo e cura ra-

dical das escrophulas.

O remedio de Ayer contra as

sazões-Febres intermitentes e bi-

liosas.

Todos os remedios que ficam

indicados são altamente concen-

trados de maneira que sahem ba-

ratos porque u'm vidro dura mui-

to tampo.

Pílulas cathartícas de Ager-_-

O melhor purgativo, suave, intei-

ramente vegetal.

   

'- VIGOR DO CABEL-

I.0 DE AYER -

impede que o ca-

hello se torne

branco e restaura

ao cabello grisa-

dade e formosura.

 

Acido Phosphato de Horsfordls

E' um agradavelesaudavel “EF“Escoo Misturado apenas com

agua e assucar faz uma bebida deliciosa, e é um especifico contra ner-

voso e dores de cabeça; sendo tomado depois de jantar auxilia muito

a digestão. E' baratissimo porque hasta meia colherinha do acido para

”0... 3 um', meio copo de agua. Preco de cada frasco, 660 réis. _ _ _

Os representantes JAMES CASSELS & CA, rua da Mousinho da Silveira,

127, 1.", Porto, dão as formulas do todos estes remedios aos srs. Faciiltativos que

as requisitar-ein.

Perfeito Desinfeclanle e Piirilicante de JEYESW,

desinfectar casas e latriiias; tambem é excellente para. tirar gordura de nodoas

de roupa, limpar metrics, e curar feridas.

Vende-se nas principaes pliarmaoias e drogarias. Preço. 840 réis.

lho a sua vnan_ l 'Coeho Tortozcndo, ph. Central; thu-

U POVO DE AVEIRO

 

turista
SCOTT

De Oleo Puro do

FIGADO DE BABALHAO
COM

Hypopliospliltos de Cal o Soda.

E tão agradavel ao paladar como o kilo.

Possuo todas na vii-tudu do Oleo Simple¡

de Figldo de Raulino o umme ll do.

Bypophosphitoa. ~

Our¡ a Phthleln 'x

Cura a Anemia, “ _

Our¡ a Dobllldndo em Coral.

Cura n Enorofuta,

Cura o Rhoumatlsmo,

Cura a Tosse o 301500,

Our. o Raohltlomo das Crungn.

I

Enoeitnda polos medicos. é de cheiro e

...bot agradavel. do !Mill digestão, o e Iup-

portun o¡ estomago¡ mais delicado..

LA Guaru.. quuvlu. a¡ Ju., :lu

Sins. Sem-r b BOVNI. Ntw You::

Deolinda ao estudo e :num-mn da¡ calamidade¡

g: infancia tenho &domonunidnda no¡ duoilcà :nã:

uu practice meinpr :r u prepara; ea

que o Io de la¡ do_ hmm:: é n bu- principll,

o poucas vezes tenho alude tlo bom mludol como

 

com a Emulsão de Scott. Por exito tão brilhante

foliclto a Vs. Sra. o umb'm a .ciencia ue tem hoje

luta Emulslo um :gente pod-raso pan tllhal' con-

un o nchiuino nu Guaçu debilidade em geral. o

molda, cnfornidadn tlo 'requlhusum ' ,

DI. Fracasso Dl Asus IJIA,

Medico da Sendo do pano.

Suri/leo n: Con. n do Abril. :aut

Suns. Soon à Bowul. Non Your.

Maus Suns:-0tl'crepo a Va. Sn. minha¡ cmo-

 

laçOea de terem sabido reunirem nau oleo u vn-

ugenl da u¡- inodoro, agradavel no paladar. I dolu“:

conservado. O¡ sem multado¡ daçan pu-

licolumtnle nuum . :lo muiito-os

Com esta motivo (e o muito nur do ;um

San da V¡.Sn.S.S.Q, B. M., DI. Antonio

. A ronda na. borla-o o cru-ria..

0 REI DOS ESTllANlilÍliAllllllES

Cada fiisciciilo, '100 réis-BRINDE a

todos os assinantes. - Editores, Guil-

lnrd, Aillaud 85 C.°,-242, rua Aurea, '1.0

_Lisboa_

CALLciA

 

   rfbn

Extracção radical dos callos

PlllliltEGlo A _ 1

sem dor, em 5 dias

I

tas, 229. rua da Prata, 231; Porto, J. M

Desconto conuidatiuo 'Jara revender

Depositos-llisboa, Gonçalves de Frei-

Lopes, '10, liomjardim, 12; Portalegre,

ph. Lopes; Penaliel, ph. Villaça; ritmo¡-

ra da Foz, J. Lucas da Costa; Castello

Branco, ph. Misericordia; Vizeu, Firmi-

no A. da Costa; Vianna do Castello, ph.

Almeida; Elvas, ph. Nobre; Faro, ph.

Chaves; Santarem. Silva, calielleireiro,

rua Direita; Lamego, João do Almeida

Brandão; Villa lteal, Dyonisio Teixeira;

Coimbra, viuva Areosa; Guimarães, dro-

garia Neves; Leiria, Antonio Ritto dos

Santos; Setnhal, ph. Vidal; Guarda, Cos-

ta Projecto; Gavião, ph. Forte; Belem,

ph. Franco, Filhos; Estremoz, ph. Fran-

co; Abrantes, ph. Motta; Povoa de Var-

zim, Jose Avelino F. Costa; Mattosintios,

ph. Faria; Leça da Palmeira, Araujo &

Fonseca; Odemira, ph. Harbnzn; Canta-

nhede, pli. Liberal; Mira, ph. Silva; Fun-

dão, pli. Cahral: Aiiim'nntc. llebello &

Carvalho; Falo, Silva Gllílnítl'ãiN; Celori-

co da Beira, ph. Salvador; Celorico de

Basto, Pereira Bahia; Nellns, ph. Coro

reia; Villa do Conde, ph. Airão; Faiiiali-

rão, pli. Loureiro; Agneila, ph. Oliveira;

Niza, ph. Almeida; Crato, ph. da Miseri-

cordiii; Marco de (Janavezes, ph. Mirai¡

da; Mirandella, José Alves da Silva; Sar-

doal, ph. Cardoso; Santa Comba-Dão, ph.

da Miserlcordia; Moimentuda Sci'ra, Ra-

phael Cardona; Castendo. José B. de Al

meida; Calieçudo, Castro Macedo; Man-

teigas, ph. Fonseca; Altci' do Chão, Man-

cio Sorrão; Caaiipo-Maior, ileiras, lr-

mãos; Mangualde, pli. Feliz; Coruche,

pli. Mendes; Loulé., BuU'AJÚSH. Formozi-

nho; Santo André de Poiares, ph. Lima;

Lourinhã, ph. Gama; Sair/.el. ph. Cardo-

so; Alvaiazere, ph. Santa Clara; Chaves,

ph. Ferreiras: 0.3; Villa Poucade Aguiar,

ph. Chaves; Miranda do Douro, J. A. Pi-

res; Cabeção. Marque-i Serrão; Cintra,

ph. da Miscrícordia; Cartaxo, Adelino

trai, ph. Carvalho; Braga, Joaquim Anto-

nio Pereira de Lemos; Villa lleal de San-

to Antonio, Gavino R. Peres; Tavira. ph.

do Monte Pio; Olhão, Modesto R. Gar-

cía; Fuzeta, Francisco H. de Passos;

Braz, J. M. Casaca; Albufeira, João .l.

Paulo; S. Bartlioloiiicii, J. (,l. Guerreiro;

Silvos, João Lopes dos lteis; Lagoa, Do-

mingos Faria; Portimão. P. Faria Rodri-

gues; Monchique. J. C. Guerreiro; Algoz,

A. M. Mascarenhas; Alte. C. A. Cavaco;

Figueiró dos Vinhos, Fernandes Lopes;

Riheira de Pena, Pedro de Souza.

Aveiro_ Pharmacla de F.

da Luz d: Fllho.

AFRICA-Loanda, José Marques Diogo.

BRAZIL-Rio de Janeiro. Silva Go-

mes 6'¡ CJ; Pernambuco, Domingos A.

Matheus; Bahia., F. do Assis e Souza;

Maranhão, Jorge 8x Santos.

Ha um só deposito em cada terra

para evitar falsiñcações.

Pedidos ao custar-Antonio Franco

-Covilhã.

' EXCLUSIW

USEILLANTE
Mtttiiiits nt llllS'l'llli

@consistem seems. eweee

Nori-i'oiiii [li

l -ANBAUElH.

l Sitios-tintos)

ÃO estas as melhores machinas de costura AMERICAAílS que
teem aiipareciilo em todos os mercados do mundo, e preferidas

aqui e no estrangeiro pelas rubricas de confecções em olira branca

e de nor, ,e mn supataria. devido á sua boa consti'ncção e bellissimo
traballio que fazem em toda a classe de Postura.

São tão rnpidas e leves como não lia egiiaes.

A

grande desconto.

prestações de 500 reis semanaes e a dinheiro eoll

75. RUA DE JOSE ESTEVÃO. 79

AVEIRO

E eiii todas as capilaes de districtus de Portugal e eiii

Estarreja, na Praça, pegado a0 Cliili

PEÇAll CATAIA0GO§ ILLUSTRADON

l'iliiliis Purgaliias Vegetars do Medico Qiiintcllii

 

STAS magníficas Pílulas são não só

Vegetal, mas constituem tambem um

 

destinadas a auxiliar o Licor Depurativo

piirgante suave o excellente contra a¡
prisões do ventre. :ill'ccçõ *s hein:u'rhoidarias, pailociinentos do ligado e difilceis
digestfies, etc. Caixa de 30 pílulas. .300 r

Deposito om Aveiro - Drogaria o Ph

ls FILHO.

eis.

arinacia Central de FRANCISCO DA LUZ

Agencia Economica, Alaritinia l P““- A AFRICA PORTUGUEZA

e Commercial

19-RUA DDS MERCADORES-23

A AVEIRO

Dão-se passagens gratuitas

a familias que queiram Íl' iii-'re-

mente para qualquer ponto do

lii'nzil, com desembarque no llio

de Janeiro.

MALA REAL PORTUGUEZA

O paquete «Miilangen

em 27 de jul-ho para

Pernambuco, Bahia,

Rio de Janeiro e San-

tos.

Magníficos acoininodaçñes para pas-

saizeirOs de 'lx', “23l e 3.* classes.

O paqucto «Rei de Portugal» em 24 de

julho para os portos da Africa.

MALA IMPERIAL ALLEMÃ

 

«Santos» em 26 do

julho para a Bahia,

Rio de Janeiro e

Santos.

«Valparaiso» em 2 de

?Ariosto para Pernambuco, Rio de Janei-

ro c Santos.

«Curriculos» em '12 do agosto para a

Bahia, llio ilc Jaiioiro e Saiilos.

«Oremon» em '18 de agosto para a Ba-

hia, liio do. Janeiro e Santos.

«Montevide em 26 de naolto para

Pernambuco, Rio do Janeiro e Santos.

MESSAGERIES MAlllTIMES

 

«North» ein 23 do julho para Pernam-

buco, Bahia e llio de Janeiro.

CHARGEURS REUNIS

«Ville de Rosario» em 22 de julho

para Pernambuco, Bahia, llio de Ja-

neiro e Santos.

«Paranaguá» enil de agosto para Per-

nambuco, Bahia, Rio de Janeiro e San-

tos.

«Ville de Pernambuco» em i2 de agos-

to para Pernambuco, Bahia, Rio de Janei-

ro e Santos.

«Argola» em 6 de

agosto.

 

«Bolama» ein 20 de

agosto.

Para todos estes paquetes vende esta
agencia ¡.iassatzeiis de todas as classes

por preços sem competencia, fazendo-

se _Ri-¡unles descontos a grupos de 6 ou
mais passageiros.

Para esclarecimentos e contrato de
passagens, dirigir unicamente a

19, llua dos Mcrcadores, &til-Aveiro

Manuel Jose' Soares dos Reis.

 

GUARDA-SMS. CANDIEIAIGS

E llllLlllillAS
Na rua dos Marcadores, n.°' 19 a ?3,

em Aveiro, ha sempre um bom sortido
de guarda-soes de seda nacional de 1.'
dualidade, e de alpaua e paiiniiihos.
Loncertam-se e cobrem-se guarda-secs
do todas as qualidades, com a maior
perfeição e modicidade de preços.

Neste estabelecimento ha sempre
um importante sortido de candieii'os
para petroleo, de todos os systeiiias o
ao alcance de todas as bolsas, a princi-
piar em 200 réis. Ha todos os api-estos
para candieiros em separado, e concer-
tain-se os mesmos assim como se rece-
bem os usados em troca.

Fazem-se preços convidativos pala
revenda.

_ Molduras para quadros, grande va-
riedade a principiar em 50 réis o me-
tro; estampas e oleographias e muitos
outros artigos haratissimos.

Encaixilham-se quadros de todos os
systemas.

Bengalas a _priiicipiar em 100 réis e
paus para praias a principíar em 200
reis.

UNICA MENTE

_ 19. “na dos Marcadores, 23

TWU VEGETAL

MEDICO QU'IEN'TELLA_

Premiaan na exposição industrial do Palacio de C
do Porto de 1883 e universal de Pariz de 188.3““

com os diplomas de menção honrosa

STE notavcl dopnrntivo do sangue, já tão conhecido em todo o paiz, encon-
tra-se em Aveiro, na Droqaria e Pliarniacia Central de FRANCISCO DA LUZ
& FlLHt). Dá~so gratis um folheto, em todos os depositos, onde se prova,
pelas_ experiencias feitas nos hospitaes e recolhimentos particulares que é
iiirillivel em todas as manifestações syphiliticas, rheumaticas, escroph'ulosa¡
e de pelle, como tii nores, ulceras, dórcs rheiiniaticas, osteocapas nevralgi-cas, hlenorrhagias, cancro; syphilitioos, inflammaçõos visceraes de olhos, nariz,ouvidos, garganta, intestinos, etc., e nas doenças determinadas por saturaçãomercuria.

 

Editor_ Antonio Ponce Leão Barbosa

a

Typ. do «Povo de Aveirm- Rita do Espírita Santo, 71
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O convenio angio-lnso prejn-lgrande imperio, que lhe soppría!delimitada no interior por uma¡rior,f1hiloane,pequena ilha baixa
:lina principalmente a província

de Moçambique, que vao desap-

parecer do nosso dominio.

A província de Moçambique

foi descoberta por Vasco da Ga-

ma em 'lá-98.

Em 4505 oeenpavamos nos ja

os 2:000 kilometres de costa, que

marginam easa parte da Africa.

que ate ha pouco nos pertencia

e sobre, que lançaram, principal-

mente, vistas cubíçosas os pira-

tas modernos.

Por essa epoca lançava Pero

de Anaiu os fundamentos da for-

taleza de S. Caetano, em Sofalla,

com pedra levada de Lisboa e de

que é qoasi toda construida.

Em 155% navegamos o Zam be-

ze e com enormes sacrifícios fim-

davamos a Villa de Sena, na mar-

gem direita (Peste rio, a 180 kilos

-metros da costa; Tete a 300 kilo-

metres do Sena; Zumbo a 330 ki-

Jometros de Tete.

'O Zumbo fora-nos cedido por

'anzagutm imperador de Mnaua-

motapa. e alii tivemos presídio e

fregnezia com a invocação de N.

:Senhora dos Remedios, ate que

em '1763 o elevamos à catbegoría

.de villa.

O mesmo imperador de Mua-

na-motapa nos cedeu Zimbaoe,

capital do seu imperio no paiz,

.que hoje se chama Matabelles, e

allí tivemos uma importante po-

voação. de que se veem ainda ho-

je numerOsos vestígios. Ao impe-

rador em sua vida pagavamos nós

anualmente 81000 cruzados.

Desde .esta epoca remota os

moí'tuizuezes percorreram em to-

das -as direcções este enorme

continente com perda de vidas e

fazenda, navegando rios. fundan-

do povoações e feiras, civilisando

povos, ensinando artes.

Percorrido o Zambeze para

além de Cabrabassa. atravessa-

.ram mais de uma vez o enorme

.continente, e navegando o Chire,

então Cuama,descobriram o Nyas-

sa, então Murat/i, e estabeleceram

missões.

Assim ficou em toda a Africa

conl'íecida a lingua portuguesa, e

se chamou sómente ao po'rtuguez

e homem branco. Este prestígio

enorme, alcançado á custa detan-

vto traballio e do tantos sacrifi-

cios. vae desapparecer em breve.

Grandes desgraças nacionaes

.vieram difíicultar a nossa missão

civilisadora na Africa, que preci-

-savn ainda e muito do nosso tra-

balho.

Ao mesmo passo a Inglaterra

aproveitando essas desgraças -pa-

ra roubar-pos, imaginando com-

binações de interesse dvnastico,

.obtinlía na 'India Bombaim como

dote da filha de I). João IV, Ca.-

:tharina de Braganca, e Antonio

.de Mello ei Castro era obrigado a

assignar em M de janeiro de

a perda da Alliorira.

l'lntretunto nos cont¡I'inaramos

linha sinuosa, que passa entre

Matahelles o. o paiz de Gaza. on-

na Africa o nosso trabalho civi. tre Macbonas e o governo provi-

lisador.

1,)espresando o tlabo da lion

Esperando, porque tínhamos Mo~

çambidne, l'oram estabelm-ar-se

n'elle os hollandezes, em '1050.

A Inglaterra, nas suas previ-

sorio de Manica, entre (Jalirabas-

sa e Tete, tirando-nos parte da

margem oriental do NvaSsa e dei-

xando-nos a mais pantanosn par'-

lo d'essa margem até o Rovuma.

Rouban-nos todo quanto ha de

sões ambiciosos do futuro, e por- productivo e rico na província

que conta sempre com o odio

dos povos que domina. nas suas

guerras com a [Iollanda toma o

Cabo; a obrigada a cedel-o em

da Ceylão, mas retoma-o em

'1806, e adquíríe-o positivamente

*1803 pela paz de Amiens, que the¡

 

de Moçambique, e pelas condi-

Ções do convenio desapparece

toda a nossa acção dominadora

na parte que nos lica.

A livre navegação do Zumbeze

e seus aflluentos da nm golpe

mortal no nosso dominio, porque

em '1814. Os colonos hollandezes Í esses affluenbes cortam n'uma e

não podem supportar o dominio outra i'nargem a grande Zambezm.

inglez, e cinco mil abandonam o

íabo e vão formar a colooía io-

dependente do Natal.

Valente sempre com os pe-

quenos, a Inglaterra conquista

essa colonia. Abandonam-o'a os

boers e. vão estabelecer-se uns

ua margem do Orange, outros

passam o rio Vaal, formando as

republicas de Orange e do Trans-

vaal; mas a Inglaterra, sentindo

já a trepidacão do vulcão que vae

rebentar na India, reserva para

mais tarde o ataque a estas duas

republicas e recrmlíece .em 18-31

uma e Outra para illudil-as com

uma paz, qiie é uma insidia.

Em '1857 rebenta na India a

guerra dos cypaes, guerra d'op-

primidos, guerra sanguinolenta e

terrivel e a Inglaterra treme. Aba-

.fa a insnr.rei<_:à0, mas reconhece

.que não eram erradas as suas

previsões.

Socegados os animes, creadas

forças no socego de alguns nn-

.nos, faltando aos tractados, volta

a almexar o Transvaal.

Em "1885 a Russia ameaça a

India, a Inglaterra assustada met-

te a apasignar o conflicto, in-

vocando laços de familia. .o rei da

Dinamarca, mas reconhece que

taes laços .podem quebrar de um

para outro momento e quer a

Africa para substituir a India co-

mo a 'India .lhe substituiu a Ame-

rica.

Assim como .para sustentar a

coróa na cabeça do primeiro Bra-

gança ín'ibecil. obteve Bombaim

para nos roubar a India, assim

percebendo periclitante a corda

na cabeça de outro Bragança não

menos fraco, .que 0 primeiro, e

que deveria ser o ultimo, pedia o

Nyassa para segurar-Ibo a coróa.

e o assustado monarcha da tudo,

e a falta de patriotismo de mi-

nistros ;traidores ao son paiz,

coosente covardemente esta es-

poliaeão ruinosa e vergonhosa.

Ao lerem-se as condições do

conVenio, instinctivamente pro-

cura-se urna clavina. A penna ne-

ga-se a reproduziro que nos vem

ao espirito attribulado. Ha uma

necessidade de expansão que não

'1665 a ordem de entrega em Pan- cabe em artigos de jornal.

gun. Assim mettendo o pe no Pelo que se .conhece do con-

Inlnstão os inglezes ronbavam- venio fica-nos na província de

nos o resto e tormuvam o seu Moçambique uma fecha de terra

1

o s

orqm
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Sabeis qnaes são os _aflloentes

do _Zambeze mais importantes,

d'esse grande rio de 3:600 lagoas

de corso, em muitas partes na»

vegavel?) São na margem direita

os rios: Lnena de 1)., Lungner

bnngo, l.oaugninga, Bungi, ("taco-

mo, Lntui, l.iaela, Lissate-cavem

gamosso, T'chobe, Pain'la-maten-

ca, Dana, Gnai, Loliala, Longne,

Usi'ne, Sioiati, Laosenzn. l'ania-

me, Loenha, Sangadzi, Mapa, ln;

fezi, Can-hangolo. Mnira, (Zhiba-

de. Macuco, Paínpue, Massaogaze

e Zangne; e na margem esquerda

Os rios: Maconda, (labompo. Loe-

na d'l'iste, Lui, anbe, .longo,

(Iaxebo. Loamba, Umguezi, Lon-

gne, M'Cheza, (,Jhibne, Lofoa, Lo-

sito. (Infos, Chongne, Aruangna

do Norte, Lnia. Revuguo. Moco-

mari, Mocuncui, Inhagmnbe, Dan-

gne, Inhacecha, Zimina, Liomma,

Símuare e Chire, que tem tam-

bem os seus at'tlnentes.

O Zambeze deita suas aguas

no oceano indico pelas bocras do

Inlíamiara, lnhaomtm. e barras

(Iathariua. do tnhau'iissengo, Me-

lanibo e .(Jhinde.

Imagine-se uma arvore enor-

me cnjo tronco é o grande rio,

raizes as boccas, ramo:: mais de

50 afllurntes importantes e vêr-

se-ha o roubo que representa uma

,cedenria de tal ordeu'i. Us aflluen-

tes cortando d'nm e outro lado

todo o paiz, poderido communi-

car-se por estradas e canues de

livre circulação, annulam toda a

nossa acção na importantíssima

região, formando uma rede enor-

me que nos aperta e nos expulsa

de toda a parte onde chegarem

at'l'loentes do '/.amlwze em terre-

nas .que nos pertençam.

A navegação li-vre do .Chire ti-

ra-nos todo o dominio do Nyassa.

O que nos fica?

Lourenço Marques, que com

.o contracto do Kosi entre a In-i

glaterra e o Transvaal vae cahír

inevitavelmente. Inhambane, aba-

tido já pela emigração auctorisa-

da pelo governo para colonias

inglezas e francezas, uma espe-

cie de escravatura simulada. Lou-

renço Marques e Inhambane ca-l

hirão em menos de 5 annos em

mãos do Transvaal. Depois parte

do Save, mortífero no seu delta,

inhabitavel no seu curso infe-

 

e insalubre, capital insignilirante

do districto de Sofalla, proximo

do Pnngue. Ugoverno previsorío

I da Manícaeutaladoentre a influen-

cia ingleza da Machona, do Zam-

beze e al'lluentes, o do Aruangua.

Quelímane desapparece, Não

tem razão de sor desde que Chin-

de c a entrada livre para o Zam-

beze e para o Chire e amuontes,

para estradas e canaes entre es-

tes e para o Nyassa inglez.

A parte oriental do Nyassa,

que nos lica. o logar onde foram

trucidmios Valadim e Almeida,

ate a bahia de Pemba, Ibo e Tun-

gne, precisa de sacrifícios enor-

mes, e ainda da perda de muitas

vidas para se tornar productivo.

Angoche nm constante thoatro

de lui-.ta, litooambique uma ilha

pequenissima defronte d'um con-

tinente habitado por selvagens.

,que até hoje não poderam do-

! noir-se. A Inglaterra. se o tivesse

mos conseguido, roubar-ws-ia is-

so tambem.

Vê-se claramente que o go-

verno teve a ideia de cvder toda

a provinria oriental e lirar Ctilll

a occideotal. Por que preço esta

 

Ívenda dil-o-ha o futuro. Mas

ria demais. Iúnmbriu-se a ceden-

cia por completo com nm cou-

venio que dá o mesmo resultado

e da tempo de usufruirmos as

decantadas índomnisaçáes, isto é,

de construirmos para uso inglez

um caminho de ,forro .do Pungne

a fronteira ingleza, talvez, quem

sabe? pelo paiz do Gaza.

Ate aqui as difíicoldades do

thesouro não Ínos permittiram

entrar rasgadan'ieote .em melho-

ramentos materiaes na provin-

ria de Moçambique; agora, para

agradar ao rei, que obedece «à Io-

glaterra, vamos fazer caminhos

de ferro, que nos custarão milha-

res de contos, para benelicio .de

inglezes.

lim menos tempo que o ne-

cessario para pagar á Inglaterra

essa indemniszuzão nós (memos

de abandonar 'os pantanos mar-

ginaes da província, que nos ñ-

cam, para não ter de sustentar

em beneficio da Inglaterra uma

armada, que vigie a costa. As

nossas alfandegas podiam em lo-

gar da imposição dos 3 p. e., per-

mittir-lhe 20 ou 30. Nada rende-

rão, Nem um fardo entrará por

elias desde que tica livre todo 0

interior.

Desapparece a nossa esphera

d'aspaíisào, a nossa esperança de

acclin'iação, o nosso sonho do

grande imperio africano.

_~_-_--_--_-_-_._.,
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I Consta haver sido recebido eu¡

1 Lisboa, em 223, um telegramma em

que o cousul de Portugal em Prev

teria dava. a. notícia. de que a. 6X?

pedição que tinha partido de Cabo

, para. o paiz dos Matabelles, com 0

fim do tornar alii effective o pro-

tectorado brítannico, fôra. toda 'tru-

cidada uo chegar ao seu destino.

Esta. expedição, composta do

homens, mulheres e creauçaa, umas

12000 pessoas, havia partido do

Cabo 3m principios de maio d'este

lanno. Os inglezes, no seu habito

de illudír as nações, davam essa.

expedição como de consta-noção do

um caminho de forro do Cabo ao

Zambeze, que nem sequer está. ese

tudado e que já estava. riscado

u'um mappo. publicado lia. pouco,

e que o governo mandou retirar

da circulação para. se não poderem

apreciar as bellezns do convenío,

tanto estava convencido este nosso

hello governo dos beneficios do

tra ta d a.“

Os Matabelles, mais patriotas

[do que Os Híntzes, não faltaram

ao que prometteram o anno passa-

do a brancos amigos do seu paiz,

e que quanto mais lidam com os

.brancos de cá, mais se convenceu¡

W da nobreza, de caracter dos pretos.

A inHueucio inglezalll. . .

Vivem os Matabelles!

Viva a integridade da, patria!
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Dentro da linha de delimita?

ção, que os inglezes imaginaram

para fronteira do sen moderno

Potosi, ficam muitissimas minas

im portantes. das quaes citaremos

algumas, _que agora nos occorrem,

Afora, proximo dos rapidos

de Cansala. Suppõe-se que foi

esta a Uphir de Salomão e d'on.

de elle extrahiu o ouro para o

seu templo.

Bar de .lana, na falda da serra

Umt'ata, a 'IO/k milhas de Tete,

onde se explora ouro.

Bar de Machinga, tambem na

falda da Umfata, .'28 milhas aonor.

te de Tete, mina d'ouro impor,

tante.

Bar de Mazoe, na margem do

rio Mazoé, mina d'ouro riquíssima,

Macomo. mina d'ouro descov

bei-ta em 150.0 por Lachuro,

Benga Çapanga, proximo dos

rios Borne e Zamboze, mina da

carvão.

.Caconde, nas margens do rio

Mufu, tambem de carvão, da me-

l lhor qualidade.

Cabuamanga, na margem es'

querda do _Zambeze-minas de

L) povo portngnez continuará - ferro'

a representar o papel do cam po-

nio do norte, a que se referiu

Eduardo de Abreu, e consentirá

que Híutze-regedor lhe grite aín-

da: «Ajoelhzn bruto, que passa o

teu senhor lord Salisburyln

Se cousente está roubado, es-

carnecido, ludíbriado e concorre

para a perda da autonomia por-

tugueza. -

_HWNÚ_
l _to Santo, 7*I-Aveiro.

 

Todas para inglezes. Nós so.

mos ricos.

E ha mais e mais.

mm:

I

Antonio Ponce Leão Barbosa, editor,
-ftedacçãm administração e typogra-
phía do «Povo de Aveiro, rua do Espiri-
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