
   

  

 

   

 

   

    

      

     

  

     

   
    

     

   

   

    

 

  

   

  

   

  

   

  

  

   
  

  
  

 

  

 

  

 

   

   

  

  

 

  

   

     

   

   

  

   

  

CONDIÇÕES DA 'SIGNATURA M “Em E Av um lu““

.\nu-› uma! s man 14000. 4 ;num 501) 7 __ __

- amo XuÍñ.--Nr|uwro nvuldn w) pmprio u: . W , . , , _ _M É x

h Puma" Mun 40 ml' h l \Jl r-JBLmAJ u k! cm W

”Al“ 'Nãos E'õouiiuàícmóé"

p.“ linha, no. Reporíeões¡ 20. _ o. um Mv

gnnnkw) (um :m par ::cum da nhaúmnnm.

Iledaoç-lu-Rm !ton Caldeiulfwf, m eso-Pam

  

  

  

  

 

   

  

' assim qua Ildo n pai¡ viu ¡nnnncll- Crewcm pomnlo as responsabilidade:

em “miga e na Pq"“ :.:nmzl-s m- para algums “plumas ãí [uma, qnindo

 

l ¡cn c male¡ unn'eâ do ordem economíaml

lunllen) r. convnll »nada püll dl. lnlümwle

    

    MGM. l llll Fil'EllHllO Dl] RSS

  
  

  

um ¡Igu nl <n ' puncnias rurans. "num quc até :uma: rc conservam ¡n'lruham :la a-,ceilnr n poder em nlrcnm~

Eszâa :Llli l | íl l-u-nulados nalnnllnen- l mvs'na sun¡ ãw cm que os pinlainhnz 0m- slancms menos ¡Im-maes, complicadas, cr)-

SUMMARIO im ns furmmlús da um ::gunçãa que. se'bryonnriai se c nnservarn lh'nln¡ do ovo. l mn naturalmente n '0. de sabresallnu

'nã-l se r.-\ Zn a md: a um pur [Jclui sulr A's ms serhnejns, onde a puder da l nnmtmrm_ da rnlralumcnlo de credllo pn-      

e \v-m Icuntadn um¡ ulricalur lbÍÍCÍ). .Snlmcrlpcãm

l I'ur nulrn ladn. os humana publicos,
Am“ l da m¡ vchn'nn as“ lxlr-nle m-l almas; que almanu

mermr raullm ¡nó! lvvnr n cunlagíu du“le matina_ nãn polcmos felizmenle acc
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u muw.nn.1)uuru. . . v , . A -
1mm. ¡nun-mm: a ¡Ilm Illlz' lm-nnr Laneças. A ;que ¡war-:m de entrega os séllm dal.;-

3 ('nnlmmpeumwinr um Awim. A (ml mam n'um., juntas de pal'ochia¡ Canon .y dnplmnenle mnhccuh pelasllmn ;ms seus !numas/mes Ilvremnnu; m..

 

  

 

nimus pr-nnle BPPISPB ::mas summsas e pah:: prwpnclm; :nc-alas. qlmmlx¡ hm a Imm da rotação

aznpurl: »ii lrllmln. lnlurlarias dnsnr. lllnlze Ilrlnz-lro. às quws nunslllunional (hora que !mn ntú .não se¡

Açu-"s, lmvararrsuluaum grnccjmhr de man gwmn chamou n que sinimn din badalada: da mail: Miu

fran q-m lux-mm _um mam' '› lrui'cn, Íl-Íullrmual du cslhlladnr». rl'csln w-z Hinn!“ vullrm mnlnammaa para aquallcs qua

- ;Im _-¡¡_¡,,-, U_ Jum-m. !mu Io u campo Jllllt'íldr d (lavérv's dq .- pmuunclnn_ n'm nbslanh! o lulu-"Im rw“) Mun de fcnlir sentes-alma.

u nu nwlnni .lulu uma». wmilxlun: n- pnimuos, n havendo um nurna~ ex-mímslm, que na mmam a .'l «Han-l Hlo~ de lmpxdar nx cnlrcza do precioso

u¡ .- muda ¡fm-ria. m mnsldl-rm-l ,1p farhhn. .jaum a ug¡ çãm ter asmlhído a1 ella dupusitn vnndn dennla'rln si, para snrnm

' 1'- MW“ ›'› V“ m a lllnlrim :Iulwmsammte provanhzmnpna nld›~ia para rL-líru das sum wa›“¡nve.~*tixlna na dirrrçâo supràma (inn nego_

ill“)rlllíliui. zon( n c~l rih ¡chnlmllas lncubnçüas. img. :iu homens upcxirnnnladns. mas

 

¡rimm'lm y;qnn'urmun nos

' _'" 1mm da. nn 4 I:

;lr'narnm a:: a: pax*

 

      

  

HUÍENI 'ÍAS T7. LTET'I'HAS

 

       

  

   

  

  

n)..1›aniczdzlm-m .Il-..nm P"r
    

      

    

  

  

¡lluJu 'PIN npnlenlm ¡nhwlns u.: | r renvhzvs de politica, çñvs felizes,

«vam-MMM" d' r ¡nl rupelídns ›Jv~a<ln~= nalnraw paíum 4 lull warm de prnmemai «mu rm Man

1 x N - lvr-mns njns dr rw¡ o. A mí n all¡ el a a roufurme sc du. em linguagem de mudm

w J/ ) «|21er As rc Inhumias nehum-se gnl.

a .7 n - , A ^ ,. n 7

L l (J W“Much-:xx As llüN. -s lnlmrmsas nao ler-m! Em presença (hs uçum rec/?nm _du Dra se lsm acontecest n qua está han¡

 

  Luius rwnummdurrs. Ewan¡ vn o cn» mma hl=llría pn'iLE , ¡ye-rante ns nl .lnprolral›ílirl:rl›-v qm; frlznmn cun-

lho l~ . ::npmw [mm us amnqu da Ia› :m lnst da calaslruph-z qm! rulm :nu o (mw com n Mp.) tranquilla, (nas sempre

' “WWW. .\ prupvípdmln, 'muda ul› melhg parti/ln rñgenPrudqr, deem-¡lancluu lehcnwcrlll-n «1a anual lllllllllliilrñfãl) llnan-

  

 

   

       

     

    

A "ml“ mn d 95“), 011ml”“ rwwmns o., ¡mrlnulo da hmm, ana w a mula (lu seu ;zh-men Me, o ¡urlin- :mira lluiniuu' Illglllñl'ml'llle lrlum-

sulvemlq) [mam-a,iniciuljva da um eumrg-› plra m llvvll' 4- um pasta/lu” em dum: parcínlídmle, Írrnrnncilíb ¡ arllaoulrn! qunula .pneãam 1m run.:qu

pnm ,1-11 ¡[ l (n n \¡¡›0~ “Pl ,1 ¡mm u 11 n, qln lhl- me a* ¡Illi'nM CH'- l wi:: sol¡ a nnnrrnnlp rcmucilluçàn llo mn) _n.x [WIIUN «ln Lvl-Aral uppmlm-N _ c-

' l, " ' “L L L' à l' * ' lilvgcl nu -nLreUanmmo s: :cbn-“mm”, dv: -wlolha n aullg-'r |)mnng.»' N' ..A lll .Jnimrmn ne appli-   

  i ra m-nlrlc_ dvsvgulvgmllnrlhn :4m à intima: ramr .v :r:rwi-u›s. In n.: mm¡-' illummn
o mnllnults n cvllv |rml'claml. que n u¡er na deswnvulumenm Ingiv-u 4m- Im'-

  

 

.in pulllivn de Angu h- uluW«-ulnm<.|< ¡mmçños .n A

'.wx, nun chuva «lc uirn, a ¡III-I nm)       
  

    

    

 

  
  

 

.l.:* um:: -* ., . . .1'] r' l_|.\ 1.50711( Ollãlfl" v ..q-,g mm o:: mm sem' ¡ns ¡mhllnocv mas x I mmpnm que a Dppl ¡gm-,i ”pu-sem !MM l--mlsmcs a plena reurgnnisnçãn ll.:

l [Lung-“Lupi” . ,lo.~1nconvenlüík AIXIJJ manda mn¡ nmnlmmls uma Quan-ll cm m imprensa e n-1 parlmncnln. em lecunomin ¡mhli .lr dr na¡ n.

tes e muitas vezes fumgsla Al.. annlmlmvnle suprriur :l um¡ veuwnn'fnce das uma», 'uwnms onrntrldus! A aum io que den mma nos primeira(

, _ _ _ , _- ›_ ' ln: cwnlne om nmde rnrlcl _ Deixamos a rr , a a» 1mm scnSJ c illlumnllns. e línguilrne, aprnas fmsz cli-

.QPIN “J Il- nl 0 ¡mt! lOllhml? 110* ¡ h A. ,hmleim ,- p, omadenw rnpresPn-¡mnxrieuch puhli-a. “nllumlus na mnme que a allrncnlwam.

llllum llll.lll,)_. u tu“u, l'l'Slllml-llaln nmwm miwn e e oxlurs vs (lilica-í l'm jurníxl impnrhnle acomolllnu ln As dulmis l'l'llprüm, cum os sv'usnwrta-

 

   
de cum

 

. a pnhma e g¡ _Mamma_ ¡mm-os .1m os cidalá w n que t. m in› J ,ins largamente Bullunl'ivldW.

   

tus qua-r no Ilmzil quean 1,¡5. W run_t

1›0n.uu¡nn-smbcmAngajamñmw u um

 

y pus, n r-crnlm lumnlluzx du !la- '.u'mar nn T-rrl-irn da l'nçn o InllllFll'" da mm as sun:: amhnlnmrías de oradores.

um'¡ I

 

ml_ n riu rwsñnliumumi !ll/.Mula pila mwmizsp. do mesnm mmh (rannun'n e wiplmadus_ sin um pnm

' ml qm, suhscmvam para CSL“, e .1p e que wmpngn-s 'quo nulms agllad-,uvs linhlm ÍBlÍmnvk¡ a\,n;.npj da pnhuca A ¡,¡nguem "mam“.

_ ¡ v_ l _ < «r n lmlz- 'Iie_lle m 'nur-mms. dl: nm num minimo .Ia mesnn (um. v'm ¡Sli-3 Em num agita o, que ninguum v9

m¡ 'MI “'ml'nm ”um a' quannulliqs n dl: "uses ¡wrln as que Dzv-m wl'a- *l mmnns alguns maduras 41;¡ app» We uno, lpima Nn nim hrolar pullullnle d:

   

      

  

   

    

      

  

   

  

  

qnu ln purmltlldo àslorç: qlmlln lnmm 1 «um rlu nmnn», Iln's'lv*›eíç.|tly não ¡ vrllllun'ln no rn-mga calm vnz ¡qu lrillunns, que ('Inplennparllmmh

dp (- um la s :mms uhyumd¡ um inllynumns, a um ¡nm-lunar¡ 4, andím ha 15 :has a au« ln apl'e'poanl e eudvu mn, é, :4 nom vêr

' * [rlmda “urugusz nunmr a cnnllagraçao que sa van al. - num maSNll'll de ohslrn .m 5mm um¡ by.

Suhsnriplmos: n IIlle-ll'llüf chmn'zca «la _\l1wlcíra tem melo c qml amp 'a tambem o# Iuin pncrish da propria fraquvzn, [Neuzndçndn

ln'nilln I .'\anlln gula, :oh naum.- ullma llms, a situapãwpnl ça a as insulnlc “vnarznvlcmàr prla nplím ll.: derlqmlçãa

!l R441' m l . . . Liu n-yupnm ln p :l mu, o¡ Í'mulll:' na Aqs- Ae u minimum ru~ › . r. Wmim( de grandeza ¡mcmmpienÇ E' uma- A

 

* ¡ll' Prullwn. Flwxlhuos lvlnlurar nm Krupü do hom- vu'gu

¡mlrn ¡erà u lwirns \'nlnn'nrms a avanrnn'm lr;

 

Mam-.cl m.“ -nlu Ilnrl *gua-x.

Mannvl Y gnv-1m l'. S lvn .

M,

j U um ¡wr'l'gniz' ¡ll-mn:
  

      quando_ :lindu: asim da run missão wm-  
 

 

  

   

 

   

    

  

  

Cavhnu l' Suuza . 'ong-.V nu ll na mrrclllL menlc' para as lah-rrdas d'um grama i

Lumi Uuml lv:: [lv-is. 1h¡ annns a * mam |I n qne- puln- manha, Sth'e o qnd. das ;um nmülwus_ !iluclmmh nas palavras ¡unleritlas pnr'lonl

br, Angulo ~l|'n . , lumurihnlr- - m um s ¡.1an -mdog q¡ . rf“ vw. d'agua e anicham n 'lNlL-o. . ali~burv. em analugn sllrluçàu.

 

lgnel- - n .\ X¡ mmdra d pues lume: vi-ln 'c- F l a.

.< Iwrw-mmns ouvem¡ &Alm-a \':xnlar-:P qualidumnwnlñ nn sua nlllludcl h' o especlnclo, que nus dão os parti»

lulcr'ms Ilo oh<lrucnlomslnu houvPrlle nun»

Ile «Não para : _ acabará do

 

l)r. Anlnnm Au

“l gm“" 4 t ~ . . 45500 › me¡ rn-mcll _

' 'h Munic Nuglmira sl' dmprrmlavam de nós e prum» corre-'la de 'Wilderan .1 de nm

›, r . . . . 23300 1 n muy-dormiu Mu anlms alguna sm'. Illnlzn lhlwirn. c l' zu lãnr

 

   

  
   

      

   

   

 

         

wird. l . . 455110 Is. m ›nle da mim-ão polil que a naun* -1vcz u reg, mm ;'unçnmr. (lousa algum¡

Janquim \nl-we . . . lulu lllgriln-liwtmlu psumox á c=p=ra de uuvmllw ,m Ju. munllo › o ¡WV-"de considerar

Jvàu llml ?armno . m nos ucnlir e; mm "u à mmara raul a :l cl zancla'lnl ;fem &Dim; urna p ml (upa.- 7

.'lnlnniul wnrx Ca.~tanheí- ld¡ . ch dl' ¡IDlli' n lm lim s

C a Mageslud-v a .l-;Ihrãn passa sem n - ll'annlwn/óra

   

  

     

      

    

   

  
 

m. . . . . . . »

Jonun Rodrigues d'Almei- l x lg em sua ¡Inpurlaule saude» l: V

dl. l . . l . . n
E ._,_

-Amuum Ang-.mn, de Paula w ' x ' ' . Í 'J

. . 45500 .M ›' - a l

l
0 tabano do Dgurog.

 

:mtos [0:, a relação sincera d \

mnuzmnms popu'ums_ que na =na mmn-W Se as nppoúçôes lraccionnaas em gfnn

[am-¡.lallp_ plan-menu:: dp c¡ Iommi, l pos nãn e~lã0 por nn habillll'lai para alt; › . V

[sen a min a ânillldñdc cnlre , vieramldimn a heranp du poler, mal n' ados' «Quando n snr. lua amu luzes. css¡ -

allerar n w ::gn pul» m. até agora inin andam os then-,s em agravar a sua fra-!e ¡riLo ¡llamcnl/e paujnucu, !au rnnlapre-

ic 1o 1m suas ¡mençws urnas vezes, on-

l

. :Moon nl

 

        

   
:mx-:nunyilo em \olns os centrnsimpnrlan- quem. Leulando wnlar n governa pela _

'Les da nos¡ vida rconumlca e pnlnica. “uma M2¡ dos moxíns e d. carmem. nas tão mal corresponduln nos seus entar

51.15 dclruz d'e s ehnlliwes ecporad¡ ,mandam ms upposíçñàü os talentos ju- ¡ ços. lcvaulol) na lmpre l perindiga a su¡

as tl¡ viveu ;uupuhr mudem-sc' ¡am- enis, que, sempre lemus admlrado, mas l campanha em pml da culinm do tabaco no

_ v que pnàsam ehwbrir›se nuinmeme, asp. qm rallecem a “claridade da expe Donmmom u cnthnsiasmu de um creme n

A ilha 4h Madura; que desde :mms combinar ' ms, os ¡mbroglíos co-lpinrdn qm longo marina¡ .das agenda_ mudada dg um fervomsn aparato

'aumentam akmidadeàfz natureza ph¡ ideas' à¡ poli¡ ri. lhléas a «negocios pulam: mmçgrãm na su“: paer lucra :gun

. , n 4 .

 

    
    

 

   

  

   

    (Conclusão)

     

    

    

 



  

  

   

   

  

 

.Qpalz It': remu-

i. "o publiu as um kanoñum'betão hmm

ash? exportam-Jus u'eano Iantidq. nas b_ pm' ”
mm do' mamona, warqulnm ¡obviam- _
mais“ uma. do producto, julgava_
nos andemnomia essa nilton. atlentu

mas¡ do agua n'aquatla ngiãn.

Metrar o cana-año: e se plo deu ral¡
¡ampla! ao illustr'e campeão dos inleres- .

' aus do Douro, o mr. barão nas Lages, que. Doble WESMCBB
Io fanatismo da sua Suá», via no nom ms M
um Ibsolutunuccedm economico da ri- "IMS,
nta,-Iacto porventura impossivel do rea-
liur com todas as culturas n'aquelln ex
updsuaüsima regiãn,-é rerlo, porém

 

   

 

nheoer de vitro as exige-ncia: da nova plan

dao CIMI.

Assim', pois, assegurado como está o
consumo do producto nacional pela non
companhia dos tabams-preñdencil acer
&direito; e lonvavel dos ,rural mtnrs'trnr
da fazenda e obras publicas-3 e vencida,

como deve estar, a relutancia ínstinctiva
do indígena para tudo quanto sejam inno-
noões, depuis das ultimas amostras que
o illustre presidente da oammissão !ez dis-
trínuir pru pessoas competentes o que me-
vrooeram a acueitaçâo uunnime de enten-
didos, l cultura de tabaco no Douro em
breve descerá do campo puramPnle expe-
rimenhl para o dominio da pratica ordi-
nat-la.

t) tabaco do Douro é um lahaco do prl›
melra 'qualidade que pode vir a rivalisar
com o melhor producto similar estrangei»

. Se as primeira: amostras não deixaram
a melhor impressão aus pruvadorer, toi
issu devido. na opinião de competentes, ?a
aprendizagem do preparo, por um lado, e
por outro, ir crueza :to solo, que não ee-
lava ainda convenientemente preparado por
ecossivos amuohos; mas ambos estes as
leitos estão quasi por completo sanazlos
oom s repetiçãu do primeiro e ¡macia-
menlo progressivo ou segundo, por turma
que lemos l'unuad s esperanças, corrobora-
das n'eurs precedentes. em que em um

_ _png/:hammer do Douro rivalisarà
I *com o mclhor de pruvettiencia estrangeira.

t

x _ZE-"ACTOS

  

_ Dopossn esclarecido amigo e distinctis~
strno Jurisonnsultou o sr. rtr. Alexandre de.
Seabra, !contamos da receber a seguinte
mmtnuulczlião : -

Sm. remetem-0 «Campeão» d'hontem
não publicou a noticia do lerem sido par-
tidos alguns vidros das janellas da minha
asa nesta villa, na noute de 23 para 24
do oorrente meu, e de na uoute seguinte
se ter tentado por tono á casa, que minha
uma o marido trem em Luxo, e herdarão

s no seu tio dr. Agostinho Clueella. Pode
algum dos lmnuidnst que enoommendaram
estos cr? imaginar que desejo se não
do puhli alle a Ines lar-tos, e por issu os
venho derezuganar. atlirmando que são ver-
dadeiros. As attlhúrÍddtÍr-s investigam como
é indirpens-vel parr serem pretos os ori-mjnosor. Count) em que a verdade b¡ de
apparecer,

Se nu bandnleims entenderam que estes
atentados lhes servem ip

,gn-nto nas camaras, ou a v screeinhl- o41m de gazeta, gritar que ci ' i
\la do conselho perdeu mesmo a

, que aqui Jlre tributa'ííiir sempre o¡sua vmnhus, nada me iuuamrnoda que fa-çam largas expansões da sua' baleia rhetw
riu. A verdade

!las se pmsltn que me ¡madman
as suar malfelturies, estão perfeitamente
comandos. Saberei sem cumprir o mon' dever sem imitações. ?fadas as me,

\ que me conhecem, sabem que sempre tl: nvo hein que posso. e que me não :ti-gua¡ oemadonna de ter fcíla mal a alguem. S nãbo prestado_ Boadiuvnoão na ' 'as musas politica” admlnistntins d'es»ta ranwlho, 6 porque os seus habitantesassim o teem exigido. Quando entenderemque podem prescindir 'lua meus serviços, B

  

   

  

   

    

¡char-se deürritivnmente resolvido um pro-
blema, rrpntldo insoluval antes de se co-

h,_~o da lui¡ adaptação da cultun a re-

    

   

  

alüm de tudo fui por

ma

  

   completa,

neíru rt'nm papelurho que ahi houve, tem

  
   
      

 

Iituinte e rogeneradora.

ta que farra corar o proprio ra, .. novrl

   
  

   pessoa" do snr.

gres istae podem

 

  
    

  Mm d'elles sem
' tro algum lidades. Foram ne

 

pensador detrn da porta do eemiterlo. Fo-
- rum os senth

manifestações pulitrm pelo triumpbu du
sur. Arriaga na M

res uu num: nos de' ' _ t -e conhecida de todos. m q 'mm' m “me
marselha:: nas nossas !mtas republicana.
Foram os senhores

por mais do que uma res, sullour o Povo
do Aveiro. Foram os

a sua familia e a sua ter-ca pelo alma de

    

o
Alexandra da Sword.

.D futuro_ [dimento, encarregou-le de Ao que diz u um illustrado amigo
o mas a Want.

honra a tentativa

  

 

  

   
  

Depots seguiu se aquelle attentada.
gente de Luso protesta não ser leito

y

os vtsinttos deram !é do
provisados militares desappai'eceram.

Este facto. a o que menciona a carta

De Lisboa vir-mm emu

rem com taaa elonreutos
volta da fome, como a

  

  

 

  

 

até Aveiro. mas aqui uin encontraram oc
os famintos...

(Do uCamptão das Provina'asn).

   

 

demos', pois,

m¡ terra,

seriedade

'aveírensesf

res fazem e

p › under. E então o
volta vos as costas.

Vrvjàul05.

povo rise

  

du Pcrvalho Lima. Ora este sur.
pre constituinte.

Ora esse homem

  

  

   

  

   

 

  

 

unico melhoramento, seu¡ ter mauil
tarlo a sua actitidude ua _Itú-I It
dade publica, sem

      

  

    

 

para a terra'
  

  

  

 

E' vogal da oummissão executiva osnr.
.lose Antunes de Azevedo. Ora essa senhor “Mei“ que n'lqüelles dia¡ Wlwrfefã H

D»poig (meu. principaes ruas da villa.

foi prítneiro progressista!

tuiutell Agora é regeneradorlll
Outro vogal é o sur.

de Figueiredo. Ora e

da chamada politica

progressista!! Depois

:ídenlelll Agora é

  

  
      

    
   

  

 

da praçzl Depuis to

 

  itttolennto e o ru

politicos da tem.

Bem o prega Frei Thomazl. .
Emnm, para

 

o «Correio de Aveiro», o ma-

tido todas estas pelles: prog-assina. cnn<~

Corn um dexplan

  

 

Bem o prega Frei Thumnzl.
Olhem, üquem u'islo. A' arte os vícios

Manuel l-rrmino, os pro

ter os defeito¡ que qui-

hom team todos os de
nenhuma das suas qua-

_ ' _ senhores que pnticaratn
vrlrssuuo attentado d'euternr um livre

  

ere'u Mas os een  

 

  

    

 

  

   

gue nos prohibinm as

adeira. Foram os senho-

eute oppouirão da nossa parte, tocar a

 

  que nos procurarem,

_
senhores que desne-

rua degradação e algarvio de pedir artos ministros o a certos ministerim de
o deixar que certos Cidadãos vísihssam

tem republicanos.

        

   

que na noite em que

da logo posto a' cas¡ nn

do conselho, !oram vis-
,cnmiuho da Menlhada para Luso tres
iaruados otimo mihhres. Eram des-

connecidos no sitio, e passaram sitena'osus,
. como_ quem ia em diiigencía de serviço.

   

  

   

  

 

   

'We a'teemnroo dado os melhoramentos mate. . , p"ninguem d'alt ou das tmmediações. Apenas

caso, os Iaes im-

   

    

  
sor._ dr. Alexandre de Seabra mais nos
oertrncnm o que por verei. temos dito aqui.   

sumo, enarrem-
dos de espalhar dinheiro, afim de prepara-

a preconisada u-

Revolução :lu Se-
tembm lhe chamou ts correrias dirgaram

   

   

CINTIO REGHBKADOI Bl “HBO “à

um um.“ um", mim sobretudo pntrrola. como nobre e desrnle»
ou mais uma prova tl¡ !Eita de "Bis-@meme 0 "em demonsque cararterjsu os dirigentes

Bem importa u que ns senho-

os senhores dizem. Falta- us
u melhor. Cohemucia. !Irineu de princi-

      

E' presidente do centro o sur. Sebastião

foi sem»
Agora surge regeneradort

domlnou largos aunns na
politica de Aveiro sem nos ter obtido nm

que o seu patriotismo _ > _se exeroeseo uma na¡ "cz com pmvaila momentos du inouenstva risot¡ aos nossos

Manuel Gonçalves _ _
sue sur_ rn¡ púmpirn das por dons soldados, em arguida 6 crean-

ro¡ provas““ ms. da festa), um carm triumphal transpor
mgeugndurnrg o tando o illustre personagem Enlrudo esua

odjog pessoau E exe.“ esposa, B musicos executando tre-
ais ”burma aos cuos do musica apropriados, i baile de 8

que não tirasse a obra in-

 

pnrgresistal, que esta Jornal' tan art-IM¡
;os-t mais vshpltead¡ que nenhum, m
progressistas não só nunca desceram l de-
luoreu e espiões. não sú uunra se nppoze-

ram as manist republicana. como
até protegenm o registo civrl ulosta cid»

'de. registo dvil que tantos odio: vos m-

»recem

E' uerto que em Aveiro ha rcgenerldn-

res muito lioenes, e muito dignos. Mas

esses foram sempre excluídos pelos seus
proprios lmigus da gerencia dos nego-

mor.

Perreheram! Os progressistas teem mut-
*ti . os defeitos mas sequer no menos

dos peritos forenses.

     

   
exista organisldu competenteruente.

São iunumerosos os projectos de legisla-

  
  

 

ge.

  

 

  

  

   

:to o illustrc procurador regiu do Porto¡ o

cum tanto acerto e competencia, que lo-
dus tem sido acolhido; entlmsiasticamente
pelo sur. ministro da justiça e pula cum-

missãu dr- legislador E' pois de esperar,

que este pmjuclo, atlanta a sua importan-

cia, mereça tambem a approvação das na-

mares.
riaes na que os snrs. num¡ quizeram sa~
her para miss alguma d'este mundo. Se-
jam melhores no que ellos de futuro, que.
¡err-is os nossos louvores todos. Mas, hoje

como sempre. I juctiça a a imparcialidade

acima de tudo. Dôa lá a quem doer. E

bem pode err que lhes venha a doer mais
do que lhes do¡ n'eite momento»

Pertence ao nosso ülustrado collega o
«Povo d'Aveiro» esse pequeno arti

ahi tina que é altamente signillmli .

Depuis de patente:: o estado em que se
acham os Iegeneradures ¡YAr-eirn e os nul-

llos serviços que prestaram quando domí-
nantes, renonheoe dera-'sombmdamente os
melhoramento: que Aveiro adquire sob a
inlluencia progressista.

noteso qua é o dito por quem es»

no seu campo du acção combatendo

a gente do governo visto aquelle nosso
mlk-ga ser republicano: mas o :Povo de
Aveiro» além de repulwlimno é sensato e

Casamento Ildnlgp. _- Casuu na
dias a nnr.l U. Maria Angrja, Irmã do mar-
uurz do mesmo nom», com seu primo Joe_

do

 

   

baixada.

One tenham boa qu do mol, é n que

lhe agouramos o estimamos.

   

    

   

  
l'ellcltações.-Damnl-as ae nossom

delicado e bondoso amiga .luso da Pouso:

ca Pmt pelo bom suocesso que teve sua

no.“ usa D. Paulina de Figueiredo Prat,
dando it luz uma robusta o interossantlssi-

Ina ureauca. '

  

   

  

 

!usem lndmlrlal c commer-
clul alo Perla-E' hoje que. ru) Pur-

tu. Lem logar a abertura d¡ exposiçãnuue

ahmnge os Estytus historicos nus :liderou-

tes artes, e em especial as Artes indus-
n-t'uas, a que esses eslylos se nppliuam, a
Industrias, propriamente aítnst

A exposição compõe-sa de duas secções:

Theoriua e Pratira.

A primeira será repreiPniãda por trata-

dos protlssionaes do reconhecido meritn,

em latim, portugnez, Itespauhol, lranuez,

italiano, ínglez, nllamão, ein.

A suganda será composta de modem

(em gesso e ' num). escolhidos nas
melhores collccçoes nacionaes e estran-

geiras, publicas e particulares.

A installnção é leito no galeria do mu'

seu.

Um regulamento especial indicará o

modo como o publico e, rm particular, a

classe operada, poderá utilisur os elemen-

tos do estudo, nll'erecidos n'estas exposi-

ções.

Cada exposição durará 25 a 30 dia, eD cortejo do dia 12 sem? assim Iormado: ¡poderà abranger duas ou mais partes, comNa frente duas grandes handeíns leia« matrrial diverso.

Esgotado a serie, calculada por eruquau-

to em 12 exposições pru-ines, poderá re-

polir-sc com novos elementos.

   

 

    

tralto em ques-
   toes importantes d'AveirtI,

0 que terá dito a isto o nobre u por
tanto: titulos inripne dis ncto de \elmÊ

Não tivemos u prum* da vêr a trrisuria
e careta que aquelle denodado campeão dove

ler leilo a isto.

o eltrllda e_ Angela.-Algnu<
rapazes pmjectam n'esta terra. nos dias 1°.)
e H de fevereiro festejar cstrnudosanrrn-

te o santo entrudo, fornecendo assim nus
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cont/arrancou.

Assentaram já mesmo na naturera do

t :as mascarar!“ (naturalmente são os anjos

os leões de mr. !lr-ella no p::-

ço da .|1ntl:.-Segunua-retra, foram,

irecrlndos no paço da Ajuda, nos aposentos

de S. tl. el~rei e da S. \l a rainha, os

lsnrs, Santos Junior e , iquelhaz, pro-

¡prir-tarios do Coliseu de Linhoa, que apre-

sentaram u SS, .ml, a domador Mr. Seeth,

,o qual conduzia dois !Lts seus leões _mais

pequenos. Esta apresentação foi devrda a

haver S. .tl. a rainha desejado vér no pa-

ço os pequeninos leões.

llguras competentemeute rnsaiadas, e atraz

de tudo isto 3 soldados fardadne e outros
mISMYIIJM. O rompimento no rortrjo é an-
nuuolado por uma salva de nove morte¡-
ros.

No dia do proprio santo, H, o cortejo

sofre grandes llleraçõ-Hü. Vão na fronte as
mesmas duas bandeiras, depois seguem 4
rapazes mascarados, o carro coberto de
luto levando em cima n muribundo vutru-
do dentro d'om gundo caixão, ao lado do
carro riu 4 aruheiros que transportrrão o
@irão do rarru para a sepultura, o oovei~
ro. a viuva, um calérbe conduzindo um
poeta que na de ler o testamento e pro-

mmcm um meu"" -em wm~wnm da mio n ds Associação Agricola e z da As-mPnnm' a por Em "o os ”um“ e '6 :mação industrial, para nccordarem na
;damos que da"“ um; guide desc“? maneira de apresentar alguns productos
e “um M momenm D eu no' 0 qm ou industrias portuguezus na proxima er

terá lugar na Varela. ' A _ l ”SMO de Paris
E¡ panvpromoveríe digno tudo ¡stuíll Resolveu-:e que os preside“: anual_

mm congmmw* de l m 'MMS' Em“? las a emiações procurassem orouselnoe
nomes nao publicamos por l'iltt¡ de Espaço. 85"

a :oopenção do governo. _ y

Consta-nos que Rafael Du* |13|!!! 02110903
concorrer a e¡ si ão com os seus mara-

“mmñno a” m"”"vilhosos prndugxasçde loura, installando-a
IMEQ'. mr' dr' 'Angulo al¡ u'uruu construção espea'al, que semde Gift"” uma"“ “um" "519 à' detinenda pelo notebllirsimo artista.Relação do Porto, envtou ao sur. ministro

da justiça um projecto de organisaçio do
serviço medicolegal judia'uio em todas”

    

  

  

  

    

   

A exposlção de issu-Trazen-

tnnteru, reuniram-ee na Soriedade de Geo-

gnphia de Lisboa ,a direcção d'esto gre.

   
Perceberam! Os imitam team .nino osmenos liberam dos palltiou d'çsta tem.
não obstante ol ganda Mitos das;

tomara¡ do reino.
ou

..0' viviam err-m tambe- 'n um, ,mmegado dos “umItaim - : '

 

grita_ os seus Mantas compeun
“garoto do duma o !ku atribuições

l

E' mn sorriço de primeira importancia

o já não ha nação civilisadl onde elle não

pão une bl um anna para cá tem elabora- ~

quim da Costa Macedo, secretario de em- '

   

 

   

   

    

  

   

  
       

   

      

 

     

  

   

      

   

   
    

  

    
  
   

    

   

  

  

        

 

  
   



  

' SEIEllillS r LI-.TTRlS

¡IMI! l RUIM

n .

Pela estreita entrada do naramanchel

via-se no horilonte uma lista de pnrpur¡

produzida pelo; reliexos do sol poente. Em

a hora consagrada áa recordações e a: me

dades: Barth-a execulou na harpa o seu tre-

cho favorito; mas de repente parou, para

escutar.

Tudo era rilencio; a esta hora o proprio

vento reason d'agitar n Íolhugrlnt Berllta

"começou u trecho, e tornou a ouvir a

flauta de Rodolpho que a acompanhava.

Era Rodolpho que ustzrvu do volta.

Dois tunas depois, Rodolpho e Burlh¡

possulam uma encantadora filhinha, il'uato

adorada d'uma união que o pao de Berth

tinha abençoado aulas do moro-r. “miol-

phn era o urnanist¡ da cathedral, e os seus

ganhos davam aos dois um largo hem-

estar.

Rodolpho acabava de comprar uma lin-

da cast. Por detrai havia um hnaqna ea-

pessn de Illias; na frente, um ÍiilillELer ta-

Mlelro de relva por onde rolava a neon-

ça. Os muros brancos estavam cobrrlos do

grande¡ ruseins de Bengala; a depois, tn›|

do estava trio bem rachado] mio ha\ia nas

portas uma ao fenda quo deixar - pr-netrnr

o olhar d'um curioso que passasse na rua:

ao oreaturas (elizes não d'um ¡cr-essa ¡li!-

Anil.

Então morreu a treança. e Hertha tour

reu de desgosto alguns malas depois.

Quando ella Vl“ que o reu nm na apro-

ximava. diese a Rodolpho:

   

  

b

-mente que se matava, ra o não deixavam Simao hola, compaasivo,

na «ea und¡ morrer-a ao: mulher. minuta-anda. tom, tothom“: ,

ram dever ceder aos seu: desejos, tanto Sinto que existo, qua vivo:

mais que a eu: razão nada parem¡ ler sintoma alegre e me hasta.

,sodrído com este novo aumente.

I Ein o que lhe tinha acontecido: A Pois esses brancos Amores

| Por ocasião do primeiro aniversario, Aliivio dos meus martyrios,

desde que começara a tocar, as cordas da Que anogam as nossas dores

.harpl \'íbranm tambem, acompanhando N'uma rascala de iyrios,

"resinhns os sons da liauta.

Quando elle parou, os sons da harpa E›sar ares saint/antes”

I pararam tamhem. _ _ Esses mimos, gães hnlhos,

I Por occasiiu do segundo annrvrrrarto,!San ossos heipra errantes,

[pensando qua tinha sido riclima d'uma CeciliaE-sao nossos hthos.

illusào, recomeçoa. e a harpa lot-.uu a sua

:parte: parou, e os sons da harpa pararam

logo; Ipprnximuu os dedos das Cordas. e

os seus dedos sentiram as ullimns Vibra-

ções (l'essas cordas. r l _ 1

Ambas aa vrws cahiu por tem, u nu- ' , ,

nado pelo terror, passandoannite n'um O

profundo deliquin. A --

Mu acabara por se habiluar a esta no; Marion perguntou. com (r seu hello riso

lrnta commoçãu. c a encantrnr-Ihe apenas côr do um;

um“ ”lime de P1"” DMF““ »Sc eu rue não chame iiariom que

Todas as suas tardes e a maior partemm 80mm que eu “vem, que “me

das suas noites st: passavam assim, As fa¡ me ,mm

rea ravavam-se; so os otima pareciam vt- Em, mp0,,de

vos nas Ynndas nrhrtas, e hrilhuvam com _um ¡,v, le contém, o teu' ,mk que_

um hrilho Sobrenatural; ri¡ tinha a \'ldl ”nda m,Y é, de wins_ o um; enem“.

precisa para sentir e para sollrer. _ dor_

Um amiga. que 0 mw 0“ “m 'ilu'da' _rm que. ¡nsipldo madrigal. Estou a

!da de eunslancla lhe tinha conservado ua fa“" ;Am vamos: supmnhmos qm, o

F““ “Wiãmçay “Mgmt“. e ll”ll “li" 0 senhor. não salia como me chamo; como

que “Ddülllho “W 0'95” li“"w' D““hproecdoriu p'rn imaginar nm nome que

lhe que Wim “'40“. E que 'l 50ml"“ de !osso digno de mim, e que russa gato ao

Brrtha lorava harpa; que a morte ora hero ,eu mma“?

“WWW 0 “MMC“ d'un“ UE"" V1“? -liia como faria, disse elle. A cada uma

que 3 F'Oitürçãn qua se senna morrer, das palavras que deaignam as seis coisas

se sPtrlia viver mais intimamente com sua mm neh” do mundu, um_¡m_h¡¡ uma

mu'hery Q“e eu* 13"““ “1m“ "FMI”: que lellra. e d'rssas leltras juntas. formula o

durante esta misteriosa harmonia que ou- 'eu nome_ ml." que““ mor!

via lodns as tardar, lhe parecia vêr iier- _E que¡ 55., as seu um, ba"” em_

Lui: Guimarães Junior.

 

_Em V5“ PNC““ ¡Onlll'me à “da Wma a sua harpa; que se achava feliz. que sa, do mundng

las minhas preces; ó proriso que nu vá

unir-mn a nossa iilhn. que to abandona, e

que vi¡ esperar-te n'uma vida melhor. Se

os mortos conservam o poder do voltar :i

terra, tu mu veritu; a minha sombra ha do

errar em torno de ti, porque o meu ceu

é ñ '08" Onde VWB “0““th O“mdniinilo da drinuvla catanjuoctdo de rosas

chegar o dia em que nós mu! possamos

reunir. vire¡ buscar-ts. c as nasua duas

almas, cnuiunnlirlaa, elavanse hão para

nunca mais descer, a urna Ierra onde na-

da as attrohe. Em cada anno, no dia dos

mana¡ Innos, feliz ou infeliz, amado ou

ahandonado, triste on alegre, á hora em

que o sol se põe, á hora em qua as retas

ruhem para o ceu com os sons do sino das

Trindades e com o perfume que rxhalarn

as flores aniea da !acharem os seus calioes,

tu locartls »se tri-(ho que, pm tanto tem-

po mu Dunsulou dos pezarea da auu

unica Consolação que le ha de reatar n n-

ma tão hmm separação. Essa musica sera¡

  

onda desejava, c que nada mais pedia,

'nem au ceu, riem aos homens: _ _WWW

Era o dia :in tomei“) aumversarro do _pONUe é mysmmm a deudonmenw

nascimento de Banha. Rodolpho tornou a hmm. mma o m, um“

_Conta pelos dedos, mon anjo, 0 mar!

 

entr- o quarto dr liam; e no seu pro» _WMM

nrio casaon elle havia pur-lt) *um tazno. O ___ ¡uma! 7 __ a#

-i'orqué'l

destinadas: _Porque à côr de rosa e humida como

”Wah. !O 50¡ P051“. P080“ “l na““ E o sorriso dos teria lahios inscinadorcs.

 

  

tocou o trecho tão amado du llerlhn. _mmHg

0 amigo estava ocurllo por detran d'um _A me;

rrspnsleiro: estremeceu no ouvir os sons _porqucg

da harpa mlslnrarrm-eo aos sons da il'au- um"“ é a m, wap", boca_

la, Rodolpho put-se de piolhos o rolou. _u - r '

Eutfin a harpa continuou snsinha; via se _O l¡ .L (“MH

as cordas rlhraram sem que nenhuma “porquê,

mão lhes tocasse. Tumu uma .insira oe- _pnmue é [ão perfumado, qual¡ com"

“5'", CMM “i'll""m Ê¡""1'¡“h“ “FYM“ e a carnhnla que desliza. pela noite, ao lnn~

li“o ninguem O“Ví" là'na's- D'Pms '80°' gn dos tous braços, e das luas llhargaa,

mvrou a musica de Bertha; o quando ron- m. ao; Pó¡ .mí.

rluiu, quehrararnso de npin todas as _MMM

 

mais harmonlsa :l rrrinha alma, quo as mu-

sicas dos serallus.

Depois beijou-n a morreu,

Rodolpho rnlnuqueceu. obrigaram-o a

viajar durante. algum tempo. Uuaudn vol-

tou, a sua cabeça linha serenadn mais;

man uma profunda melancholia tinhase

apoderado d'ello o nuuoa'mais u deixara.

Fechou-se na ana casa, sem querer tem

her a visita !osso de quem fosse, sem

querer' eahir e sem querer ir a nenhum

sitio. Gunrdou o quarto de Bertha lai como

tinha ñcado no momento da sua morte, n

leito ainda desfeito, a harpa encostada a

nm canto.

Quando chegou o dia do anuirersario

do Hertha, vestiu-se como para uma iva-

ta, o nna ha muito não min. Encheu o

quarto de ddres; e. quando a tarde se ap

roximuu. ieuhun~se por dentro e execu-

n na nauta a musica que tantas vezes

tinham lot-ado juntos

No dia mguinte. encontraram-e estou-

dido no chão, como morto. Quando reco-

pcron ns sentidos, tinha endoidenido; ro-

nm ainda precisas novas vlajens. Ao cabo

d'un¡ anno voltou para casa; o oerehrn

parecia restabelecida; somente, andava

triste o silencioso,

chegou nm nero dia dos annos do Ber-

tha; encheu o quarto de h-nsnas dores, e,

do tarde. techno-sn por dentro, vestido

como un dia do aan noivado; depois exe~

cn na hanh sempre a mesma musica.

 

  

 

  

    

 

l

N \dia seguinte encontrar-amo novazltutndnúveis harpcjos.

mate modulo no chão.

umau ¡aval-o, ' Íria.'

   

cordas da harpa e liodulpho cahiu por _O WMM¡ 1

“ir"- _vmquev

O Wi!” “NNW-59 F0' W““ 'em' _Porque se esforça por imitar nas suas

D“ 13° 'mmm'e' WM 0 “u 568"le queixas ou gnrgeius, a doçuratarna ou alo-

urniga; depois, quando 'oi para o erguer, m da w¡ ”em“ VM_

Rodolpho estava morto. ' _n.¡misy

> _A nov

-Purquêi '

_Porque é branca como os tona hum.

hroa e ¡iusluruhranm como na teus seios.

-Ahl mino esta amarei! Emdm vamos

ao caso. A cada urna d'essaa palavras tira~

rlai. 4 .

›- ma Ietlm. M, no mar: á aurora, A;

il, á rota; ao abril, i; 0, au rouxinol; à

Neve. N.

Ella desaton às gargalhadas.

- tias, senhor. se me não engano... V

  

Alphomn Kuna

PAGINA lNTIMA

 

(A mxm Intntzll

'hogar-'313.1' .um mm _ âa te engana¡ absolutamente uam

Parque o ten nome, 1 l'o disse, é n_ dl¡-

co, meu amor, digno de ti: e. se nao' me

queres acrodilar, que t'o digam al tnaa

madrinhas e padrinhos, n mar, a aurora, o

ahril, os rouxinoes e as neve.

Camus Mandar.

V. ¡Inmu- L'Att'r n'izt'ttl Giruwllñnzs,

Quando elles vam sallilauies,

Comoaentre as iloridos runas:-

Os colihris doudejantes

 

' lilm voando para oa ninhos sena:- .

  

   

 

   

  
  

   

   

   
   

       

   

   

 

    
 

    
  

      

     
   

   
   

    

   

       

   

       

     

        

Nua mui grava no upactdpa :f

ln apenas Juni, timidameute,

Jordi-lhe amor . Porem jnrei torna -

Que a mm não toi a minha ousadia

Nem terna ossos também; a e'u, onlretanto

Nunca o gesto lhe vi. nunca ,a Em¡an '

'Dna !alias iha senli, sem que dentina '

Os olhos hnmidos de punho. ..

Nem era. emnm, cruel; mas, impiad

Daixonme um dia! ii desde então níoun

De o meu Ilagello ser esta lemhanca

Eternamente dolorosa.

Iioymwmio CONN.

_0*_

lEllURl FMUQSSAS FILHA-S:

«Minha querida amiga:

Disaedne hqntem que sua [ilha linha

gelado a pequenh bibliotheca infant _,

a :nato culhgin para ella, e que esse a.

dido e luminoso espirito do quinze alunos

exige energicamente mais alimento qne a

nntrn e que a delrite.

Pergunta-ma a respeito da lallum que

na de pormitlir_ a sua (ilha, a minha'opl-

nlão, o meu oou a.

E' nm caso didicrl este que me pl:th -

Llll h uma graciosa e Excepcional oral -

tura; tem a lógica iuiiexlwl dan craanpat¡

tntelligeutes, tira rapidamente a wntluñü,

das premissas que snhim-ttam ao seu :ri-'

teria, A leitura pode inter-lhe muito mai

ou muito hein; não pode de modo algun¡

¡er-lhe indiilerenlo . ~

A minha amiga seguindo aa tradrnções

qua já encontrou assentes_ pergunta- ee

pode deixar ler a sua filha Paulo o Virgí-

nia. em idyllio que tem mm annos o'

  

   

   

   
   

      

      

    

   

        

  
    

 

  

         

     

     

     

  
    

  

  

  

 

   
  

     

    

    

    

   

   

   

     

   

 

    
  

ameaça nar elorno, ou Jucalyn, e n

mais perlgnaamente my'lm qua an

nheço. Fatlaque no Gema do Citririta .

mu, da Enatenubri l', e nas tragerliar tah.

tras de ilacine.

Não so lembra para ana Blha da nanh

_mori_ arcri e «r ouro ' sl i

d'aqne '› que ao lho pmli m faze

Antes de mais nada, respondam

camentla- quer fazer da sua ñlha u a o '

!her sol u-nte instruída ou eu &um

mulher ignorante! '

Quer que elln saiba resistir hs ten e¡

que forçosamente ha de. encontrar nn vid

ou quer que ella ee conserva na m k

completa e absoluta inextxoriencia até

Made em que ha da entrega“ ao ho y

que tem de ser seu marido!

Du resposta a estas dpas perguntas

que tudo dependev parque segundo
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En não posso dizer-lhe'pasll' a

faça isto, tapa aquillo. ›

(Da livro ¡lui/tera¡ a Crenças .

(CWÍnúa)

D. Maria Amalia Voa de Car'vw'h
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