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Envoltos na mais noel-ba dôr, que nos
tritnru o coração, Inimsdecmnus a penua

nas lagrimas da nossa magoa, para escrover, o que, lirundo ainda muitoáqumn do

das lions acções e de bom cidadão.

Puc amantissimo, esposo e filho dedico.“
dissiiuo, antigo drsintcrr ndo e sincero,
tidosnos pronto-unimos morte, como
;

..

dade do. C niuilira, no pú'ileill'l'llªnltu juridi—

lhont f'ite, pugnou pelujostifa (: pelo
, bum .' rovaºo exlmberantgmulít .: regª]! nçs'

seu despacho.

'

'

impõem Q.);gjro'rjiâiloçliiiwyçl' de prantoui'

mp semauario, onde o-n'oªsso c'hoz” r,!

querido umrto, sustti'utou com toda. djpoª- ' .
jauçu do seu talento e. fina critica. “M““— ª'
que loram para elle “victoria; “WP-$
citando iiªellas viucnltuigãhovàlªti'gortk'
*
lv ',”
so de” jornalista
emér'.
L — 3 ' ', g
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Es irito ltiridissº ' "c iutoliigeucia ro-
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sm 'óítu vara, tia/“quad era difgnolc honrado Íilho.

:. perda dáfquem, tão aktántada c 'lu-i-

.so a º de junho de 188”. sendo nomeado
delegado do procura lolgégin da (#0!th
de Alcobaça a 15 deàut'crnliro de 1357,
tendoadvogado n'csts " sítio no ' perdido
que medciou entre « sur [urmutura e .o

curou sempre uninlcr'se na linha lidadga

. ,

Mutriruiundo se, pg'êui, na uuivorsi-

co, no dia 8 de outubro de. 1879, formou-

na sua passagem tão curto. entre nos, pt'O'

. ..

saudado 0 amizade iunnniãttínirus, quínos

.

word:-,de, é todavia a homenagem sincera '
e desprotcnriosa ã memoria do homem. que

,

, estacionado.
lxwlo praça em carol fº
em Bragança 2 26 de . ..inbro de 1876.

as vestes qne'o adornamm como magistrado judicial, “selulo ou) trulmihos de diversos juridicos, citado—o seu nome, a as
_suus Opiniões, cohsidcrádas então comman-

_

Minado por uum—«insuflicicncia adr1ico——-.|ue de hu muito tempo, com todo

_ A. morte imitou;
Sgt-I'ÍTBRÚÉS :

_ r_ihg'n.
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vunuoso que elle deixou na na!
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T.Foi imponente o funeral—pois vimos
“Isento a nossa sociedade, representada por
Mas as classes. em notavcl numero!
A contristaçrio era geral, ouvindo se de
muitas boccas palavras de saudade o da respeito, pelo nosso querido amigo.
Lá fomos tambem. oontomp'aI-o pela ul—
tima vez !

o seu cortejo de Consequencias do.—astra-das, vinha assaltando dia a dia todo 0 organismo; mal, que embora promptamnute
achado pelo seu medico o ex.“ dr. Cunliu, este se rcrunheoeu impotente pura

,thorisudas e garantidas polo trulmlho, os—

dr.-bellaI-o, visto ;: scicuriu não tor até lie-'

perde um dos seus mais l-rilluntos e dis-

je descoberto" remedio cilionz para taes leª

tmcl-os ornamentos, que certunwnte &

on-

Repousava, como se dormisw, no fundo

sõfs,

grandocia (: do que ello. tinha jus & orgu[har-mi
'
"

alvo do seu atuudo ! O rosto d'umu scrouldi—
do evangelica. parecia não ter sido tocado po,lu azo negra du morte.
Vostia a sua boca, e cingiu—luu & cintura

tudo »: devida colupi-qlicnsão das nossas
icis.

Com o seu fullcci'mento. pois, [indo—
mos

minado, diziamos, por essa. fatal

doença, 'foi—se pouco a pouco esvaindo
aquella existencia tãonprcoiosu, até que

pre aberto a tudo quanto foi bom, digno
e generoso.

Cavalliciro;.nu mais ampla accepção'
da palavra, possuidor d'uma alma leal e
pura, a. sua morte enche de magna profundo, todos quantos tiveram occásião

dupueciar e couliccel-o.
&
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.'

j
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receio, & nmgistratura

' O dr. Authcro Garcia rl'tllimira Cur-

na tarde. de quinta-feira, 26 do corrante,

pelas sete horus e meia. após prolonga-'
dissimo sollrinwnto moral e physico.,cessou
de pulsar () coração, de quem 0 teve sem-

dize'l—o sem

!

do.—'o, casou em Eishou a 7. do janeiro de
1885, com & exu].ª Sr.ª'i). Mn'iad'Aruujo
Oliveira Cardoso, de quem houve" seis fi—

lhinhos, que firum envoluilos na orphun(lado, restando-lhos felizmente ainda (i,-x

cuidados da [amina e nomeadamente da
sua virtuosa e estremcoidu uma!
&

o cordão dos irmãos de S.

Fi'nnuísuu, quatro

dos quaes () conduziram à egreja, c d'usta á
Sepultura. pegando às borlas no l.' turno—us
srs.drs.5(mrcs lºinthraui »,.Xluuudso Villienu & Alnhcu da Cruz —-uo “aº drs. Chaves.
Frugntuiro, e srs. Frederico Abrugão & El_i'sw .
Ferraz.
Lovou : chave o sr. juiz de direito da
Comarca.
Em nome d'um grupo d'amigns dedicados do fundo, levou o sr.

Duatlo riu Silva,

Fallereu (: nosso desditoso amigo ou

urna bella corôa de violetas e liluzos com lar-

llor da vidu.wcoutandws (,?) ..:mnos

gns fitas preta—'. onde se lia : .SAL'UADE—

inoocnnletosdquuudgªo *”?“l—iíi'i'“ 59 Pº“

voava das' mais hellas dªttíet'atlçtts, e du

Os seus amigos.
Foram dupistus: uma tambem de violetas [da:/,os & fuzis, fitus pretas onda so lio——

1

O (lr. Anthem G'u'cia d'Olivcira Ourdo.—:o, nasceu a (i de julho de 1857'e era
filho do um.“ sr. dr. Seraphiui Cardoso

porvir mais risonho ! ' “:,
Mai diríamos nos, tão pequenos ao

A meu presadu esposo.—()utra—violetase roZase—nom a dvdicutoriu: Ao nosso cunhado.

seu lado, que unswriamus um dia, ohri-

d'Uliveira Bilduia o de D. Maria Amelia
Garcia, jà fullecidu, cujo passamento, poderosamente influiu para () aggravamcnto

gados apenas pelo dever-do gratidão o, muimra em moldes,excessivamente nr.-i-ilnulus
e racliiticos, cnaltcoerllic as suas hell-.as

do mal que victimou () nosso mallogrado

qualidades, e perpetujl'as no coração de
todos oõsl
: ”'
Mus ainda que de s'oliejn recouheridu
& nossa ntsuílicie'iciu, absolve'uos a nossa

E agora que tudo se cnronlru no escuro
e hnmido lngodo d'um scpulrhro, rcslanlu—
nus apo—us & saudade eterna do (marido :uni—
gri. enviamos-lhe () nosso dorradeiPo adqus,
triste, prot'nndsneutu triste, como o siluncio
que o cerca, as flores inurcltas quo o adornam
e as lagrimas que as orvalnaui com os SJiUçºs augustiosos dos que o prautu-imn.
['a'/. à sua alma e à sua família os nossos
sinceros pezames.

amigo.
:Principiou os seus estudos em Villa
Real a 10 de outubro do 1867, assen-
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() partido pro-

todavia abdicar, annullando se pa'

dosintcresse. Se. as rircumstancias
poderam fazer que uma 'ou outra
voz par—“few afrouxar. um por
co, essa tradirção, cumpre allir'

ra todo () sempro, mas só dis stir das Iuctas politicas pelo tempo
necessario a que o gabinete se
desompenhasso da sua tão elevada ' mal-a, de novo, e restituir-lho a
quanto difliril'mis—ão.
antiga severilada. Si-ja essa a
Não podia o partido progres- nosso normacdc procodor e não
sista ncquicsccr,srm que a si pro- só continuaremos dignamente as
do mais popu'
es
çõ
Mo
»ada.
honr
prio
so
ucgasse,
à
duutrina
do
A justi—siuia apreciar-Mi
lar dos [mrtixlos portuguozes, oo'
que
todas
quauias
desgraças
tem
com que: o manifesto do [.lltl'llº
nos ultimos tempo; allhgido o mo veremos reforçar as nossas
do progressista foi goralmeutr paia sãoobra das grandes aggre- fileiras commui os que tem por
rt-oelndo em to lo o pai/.. divinos . ini-açoes politicos, e por isso e procurado de boa fé, mas dchal'
ensejo & quo, pela. parte tlllt' cmscqucntemouto não pnlcria do, a roiilisacio das suas demo'
'
upa
agr
em
s
çõe
ira
asp
as
tic
ero
ostracisqualque"
a
nos diz rospoito, alnarmnos s ibmctter—se
muitos efemoros ou u'um estoril
condom'
uuizessom
o
que
a
mo
verdad-oirumando as suas boas
nar. E' certo que os partidos afastamento.» E' com osse propo'
iutcuçõos. e por isSo para aqui têm como todas as humaines col sito. que o partido pFOgFESSIStQ
o tra-usrrci'euios :
loctividados, praticado orros.Grau- dove concorrer a urna na proxi-

grossista

pelo melhoramento moral o ecouomico das classes laboriosns.
Ao par d'usses assumptos que se
impõem ao estudo do partido,
cumpre não perder um instante
sequer ueln esperdiçar () minimo
recurso para estudar e resolver
de vez a questão financeira que,
na crise agttda em que «entrou, ja
se lhe não addiam as difficuldados
com expedientes de occasião nem
se lhe minorain as agruras com
paliativos, de momoute. Tiles são
os pontos cardeacs porque : politica progrnssista se tem do diri.
gir na "ocasião prese-nte e quo
hão de inspirar os nossos ropre
sentamos no livre exercicio do
seu mandato.

assim, cada

Acima. porém, de tudo.: mis

:Náo "lm poi-quo insistiªm rlaltas . CilrfIiii'CCI' heuelíuios E , um dos 5 ' metnbris cumprido
Não
cima).
cr
ver
dm
[
;gi'pvnlarlc dust-tse que d ui uito-'
igrhbmqu'
há ahi que
to tompo uns assohorba e o 'll'lo progresso, ou melhor, todo vae o tempo de molde para abr
um, a não ser para accontour. o movuucnio da nação, nos ulti- tençõos egoístas. Quem não vota
ainda uma VI'Z, & resignação cui
mos tempos tum sido principal, não tem porquê nem de quê se
tona com que o pai?. a encarou n * se não exslusivamonto. iniciado e |: quciitar. Alugo-ando da sua Com'
& llt'tjllllílª, se bem «tuo nin-cura, dirigido pol )S partidos p diticus ? participação na escolha dos que
cor.-igoni com que cada portnguez l'artidarios foram todos aquellos hão de representar o paiz, rennn'
cia ao dll'ttlto de apreciar e ainda
pati'iotiraiunnte sn prestou at:-un— que depois de haverem prodiga
jural a. Apozai' de dor:» o port-i lisado om dolorosas luctas civis o mais ao do criticar a forma por'
uu'/.. a adversa—lado não logrou mais generoso do sao sangue e o que olle so administra e governa.
|.)isponba'ite, pois, cada elei'
quebrar os escuritos d'um poro melhor da sua faz-nda. mottcram
apostado a “tudo SttlTl'tªl' mn defe— em seguida hombros ti pesada ta- tor a concorrer na proxima elei'
z-i da honra nacional. Mercê d'rs- refa de preparar «3 novos moldes cão a urna, Mando com o v0'
sa inlotnita euergiu cªdos s::crifi. a que tinha da sujeitar-se uma to o sou amor Vá liberdade e 0
aos que reszguadammto so impoz, sociedade radicalmente transfor- (1:55ij da a ver servida com a
a nação podo ter :: fundado espe- mida. E foram os partidos que mais desinteressada isenção. On“
ranca do que vira a libertar-sº, pela sua nulª.» a disciplina pode- do houver umeulfragiu que seja
por fórum talvez sem precedentes- ram vencer todos quantos attri« ha um elemento, senão de Iucta,
ua historia, de um dos mais ilif- ' ctos c relutancias os interesses, ª') menos de protesto, e por isso
llceis ptssus que modernamente os pi'ecormcitos c as tradiccoos le- a nenhum progressista é lícito
tem atravessado.
vantaram contra a nova ideia. li' abandonar o posto tªm que a sol“
Desde o principio da Ct'lSl'," hcrul e economica. Na partilha te o collocou e'lªm que o partido
uma importante corrente do opi _'quo entre ollos :se houvesse de o espera encontrar.
uião inclinou sn abortamento a quo fazer não caberia, por corto, ao
Appcllando'assim. para todos
só uma administração estranha aos partido progressiua nem a parto_ os sons corrcli ional-ius, o partí'
partidos politicos poderia vencer menor com a mais d:»svalinsa. do não solta Ulhl'llº do guerra,
as difficuldadec do momento. O Firme tih-sto pensar, o partido mas da apenas aviso para cerrar
partido progressista, respeitando, progressista entendo que em mo— fileiras e a voz de esperar. tir.
Como luo cumpria n'um paiz ragi— monto tao angustioso,
o mos, os acontecimentos, todos por
do por instituições representativas, actual, mnts do que em, qua» ucr um e um por tmlos. () governo
aquella manifestação, deliberou,-' outro, lho Cumpre zlib-mar : sua sabe que si) nos aria por adver'
ª tr tt i |1
odps .qua tos. SâflºS, “9 . : ,?
for
qp'in, cil.“
i . id 'o
' “'_ o:
,!lll'
, _
tu os '-4- facult , especialm nto ricas IÉClal'itj es.,
.; «xpcivincia Quo & um ii se a
inS'
se
esperar,
eu
de
é
que
o
impor
tra
mais
do
exercício
pelo
figurava como umsuprcmo esto dos direitos politicos, quai" é o pit-asse n'ontra olitica que não
forço de salvaçãopnbln'a. I'ursls
tiudo n'csso intuito, ainda depois de escdlher os sons reprmnntentoa fosse a do cancro vencer a crise
de ver soccumbir, vencidos. dois ,.em cortes. Comprehende porém, que nos atinge,. reformando e
ininisterios ouganisados fora de que no estado de opinião que va- administrando com a m:“lis escru'
todas as combinações partilarzas, mov atravessando alguma cousa pul ns't economia! mantendo entre
o partido progressista acolheu precim dizer ao paiz acerca da os partidls plena imparcialidade
e assegurando a liberdade eleito'
com boa sornbrao artual gabine- sua attitude presente e futura.
bastar
pode
porém,
isto,
Se
ral.
uc e prestou—lho todo o auxilio. ,
Não é de homem o partido
que reclamava para resolver a pr-igri-ssista. nem tão pouco cous- no present", é mister que () paiz
crise. Graças a isso altitude e às tituc apenas um agrupamento col- saiba com quem pôde contar àma'
(recuos queaangustia do momen- loctivo de homens publicos. Ao nhã, para que _sc não repitam
to havia imp-isto a todos os ho- contrario, nascido entre nós. co- dias de incerteza e de perigo oo'
mous publicos. () gºverno logrou— mo lá fora, d'aquella necessidade mo aquellos que ainda ha pouco
cncorrar eª parlamento sem que de melhorar o progredir que pesadamente transcorrerazn soqualquer resistencia lho houvesse trabalha as multidões, incarnuu bre & nação. Para isso cumpre
entotªpocido a «iniciativa ou dini- em si o espirito de reforma o aos grandes partidos .nacíonaes
culnnlo a acção. As propostas que protesto contra todos a quanto que no Seu dual' mo representam
as
agitam
que
,
correu
duas
as
elle proprio considerou de salva.“ por indole, habito, temperamento
ção publica foram como (aos apx- ou interesso repugua qualquerin somedades modernas—a da con'
provadas, sem que os fundados uovação. Propugnar, pois, pela cerração o a do progresso=apeiv
reparos que essas providencias elevação gradual e successiva das coberem'so, pamoticamcnte, para
n'outra orcasião não deixariam de condições moraes, politicas o eco as eventualidades politicas que a
levantar chegassem a formular-se nomicas do povo, tal houve de incerteza dos tcmpos o : gravinas camaras. O governo pedia sa— ser, o de facto foi, o seu ideal. dade dos acontecimentos podem
crificios; o parlamento, ua plena Por elle o velho partido popular originar. N'esse intuito deve o
conscioncia de um dever patrioti— ' feriu luctas sanguinolcntas; elle partido procurar obter uma con—
ro, votoums; e o pai:, rcsignado, foi o que inspirou o verbo ardeu“ digna representação em cortes
prev
os
deputad
os
que
de
alim
& elles sc submcttcu.
to dos seus tribunos; na realisapublicamcntc
'
E' rerto, porém, que embora ção d'ello lidar-auf: emoritos esta. grossistas.
apercebido de quantos meios jul— dietas. Não precisa, pois, o par- uma [)(llllliíãªlj' ra, liberal,-ecognu 'necessarios a' execução do tido progressista fazer profissão de nomica o com -te,*e prom am
ponsamonto que o animava, 0 nd- outra fé, ou lançar pregão de vi' a sua rigorosa applicação na re—
nistorin ainda não logrou reali- da nova. Os velhos, honrados e forma das leisquc a olfanderam
sal—o por inti'iro. Nem admira. liberaes princípios do seu credo o na elaboração das propostas que
Não se vencem n'nm periodo cur- lho bastam. o nada tem : inno- discutirem. Ha ainda muita ropato males enmo os que nos ami— var, n'aquella austeia e não apa- ração : dar é. liberdade aggrnva—
gcm. Isto posto, ªqucllo mesmo gada comproliensão do dever que da sobretudo no tocante às maº
respeito pela opinião que levou o foi timbre . gloria dos antigos infestações de pensamento, ao
partido progressista : deixar-des- caudilhos da causa popular. Se exercicio do direito de reunião, às
franquias municipaes. "E se da
ail'rontada até agora a acção do alguma cousa se ha mister & man
governo. em bem do paiz, e a ter, de todo, simples, honesta, e ordem puramente politica se paspropria coheroncia, o estão acon- decididamente a mais pura tra' sir às graves questões sociaes,
selhando a conservava attitude dicção do partido. e com ella a que palram hoje là fôra como
em que tão desinteressadamento solidariedade politica e a rigorosa ameaças sinistras sobre a sociedase tem sabido manter. Resolven- disciplina, para que, n'nma inti' do, e que não deixnm do ter 'un—
do não intervir. directa ou indi— ma e harmonica communhão de portaucia entre nós, hn muito a
rectamente, como maioria ou op— crenças politicas. sejam todos a fazer sobretudo no intuito de reposicão. no governo do paiz. o servir o paiz com a mesma fé nos gular as relações do capital e do
trabalho por mutuas concessõcso
partido progrcsxista não entendeu principios (: com cgual espirito de

são que o partido prorressista se
hnpõe na vctuav auxiliªva, não
() esqueça elbª, é_de prt . rar bem

de injustiça. porém, seria lembrar «. mn

eleição. Tcrà,

Noticiario
Roubo de bacalhau

Hzi dias e no armazem de
commissõus de fazendas, que
ha na Ribeira dªi-sta villa, para scrcm transportadas para diversos pontos do concelho de
Águeda, foi roubado d'ali uma
porção de bacalhau.
0 encarregado do armazem
anda procedendo a averiguações
para premiar os ineliantes que
tal lizcrmu.
(—

.

*
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Polícia ch'll

merecer a conhecer do paiz, que

jamais Hino ao grupo do homens
! que, dirigidos por Passos, Loulé,
Sá da Bandeira, bispo de Vizeu
e Braamcnmp, se devotaram a

() corpo de segurança publica, destacado n'csta villa,
discorda inteiramente com as

pratica de uma política austera,

ordens que Ihesão por alguem
transmittidas.
O regulamento das posturas muuicipacs : cada momen—

liberal e ec inoniica.
Jose Lucia-na de Castro.

l'm'ga Beirão.
Rossano Garcia.

to é transgredido; mas como o
administrador do concelho 'e

amigo de todos não deseja que
se muito ninguem, e u'este ca'
sa porta-se à altura do seu
elevado caracter.
Mas os pobres policias com

cunowrca
Muito de proposito e apenas

isto nada lucram, c u'esta vil—

para chamar a vossa atteucão, dou

la só servem pare nos guardar

a estas singelas linhas ;: epígraphe—Uhruuica.

as costas, e estar às ordens de
Deveria chamar-lhos necrolo-a quaesquer patrazauas que Su
gio, mas não quero; atyuom se lembrem de os iucommodar,
encarregará do o fazer, menos eu quando a casa se recolhcml
que não tenho os

precisos dutos

Seria melhor que o sr.
cnmmissario de policia cm Avei-

de intelligoncia para fallar à bei-

ra d'um tumulo e principalm nto
'
tumulo d'um amigo,
d
ro, os mandasse recolher a quarJU. tudo
c:_ agem. . portam ,
do po cia cm .
i'
qu
ka
dª
ri
sa
ci
—
ples declaração e o compri em
to d'um dever, o modestissimo
escripto que ouso apresentar'vos.
Conto e um all-os !

lªalleceu com esta bonita
somma de surtos, no lugar do

Sabois perfeitamente que o
meu velho amigo Tiburcio foi ha
dias desafiado para um duello.
Momentos autos d'entrar na
luta disse'me: «Deodato, mou
amigmcomo sabes vou bater me,

e portanto quero podir'te um favor, talvez o ultimo; sc morrer
faz em meu nome uma despedi:
da aos leitores do

«Ovarense»,

.para que me não chamem mal
creado; diz ao chronista Jayme
quo mc enganou, que não é ver'
dade fazer'se um homem impor'

S. João, d'esta villa, o lavrador, João Gomes l'iuto.
,

A sua avançada cdade jin
ha uns anuos não lhe permittia occupar-sc no trabalho agri—
cola, mas conservava as suas
faculdades lucidas e andava
perfeitamente ainda, abordoado

& um pequeno pau.
._.—_*—

tante, oscroveudo rhronicus; ou
então que nom tidos podem e5'
crevel'as, porque eu foi infeliz e'
naturalmente encontrei a morte.
Não te esqueçal tambem de
dizer ao distincto chronista Luiz
Arauto que, agradecondo :! bene-

valencia Com que me recebiu,
poço que não continue : "left-'ª)"
mc os pés nos bolsos depuis do
morto .

_

Roubo de lenha

N'um dos pinhaas que an—
da (lcsterrando o nosso amigo
o sr. Manoel José Fermi ra Coc—
lho, roubaram uma porção de

lenha já (cita.
0 queixosoíanda

investi—

gando tal factol para que os

&

meliantes sejam hem pagos do
Eis aquilo que venho faZerlci'
lorus.

Dar-vos a triste nova da mor.
te de Tiburcio e repetir—vos as
palavrasquo olle, coitadito, me
conllou minutos antes de morrer!
Pobre rapaz! Morrer na flor
da vida o quindo dava tantas eS'
pera-opis zi familia ! !
E tudo porque?. . . Por ter a
«tola mania de ser chronistar.
E' caso para se dizer: quem te
manda a ti. . .

A torra lhe seja leve e Deus
o conserve là muitos annos sem
hÓS. '

Deodato.

seu arrojado atrevimento.
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