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Historias do meu tempo
Estigmas nobíliárchicos

Noutros tempos a Academia lavava se menos vezes, gastava menos luvas, bebia mepos bocks do que hoje,
mas, em compensação, tmha a Alma
mais limpa e máis robusta, e uzava
duma liberdade de pensar e duns
ideaes nobres e alevantados que hoje
já se não vêem.
Agora cada um trata de si, deixa
correr tudo ao Deus dará, anda para
ahi muito embellezado, a vergar a espinha perante o lente, a enchumaçar o
anno com recommendações, a rir se
dos parvos que são independentes, e
téem ideias livres, e a pucharem á
nora da sebenta, com o cérebro e o
voto já vendido, a troco de umas pro
messas do tio e do padrinho influente,
que lhes ha-de arranjar o lugar rendoso
â mangedoura orçamental.
Noutros tempos encontrava-se, por
ahi, uma nobreza, pura, de sentimentos
ou sã linhagem, de que hoje vae rareando
para ser, pouco a pouco, substituída
pela nobreza tola das pedantices balofas
do traje e dos anneis com armas.
Na epocha em que eu vim para
Coimbra, havia ainda uma nobreza de
corpo, uns traços, umas linhas, que se
apontavam como signaes heráldicos,
testemunhas de penetrações fidalgas.
Um rapaz, por exemplo, que eu conheci, de vista, e com quem hoje me
dou bastante, dizia, com orgulho, ter
o queixo da Casa d'Áustria, um pro
montório arrebitado, o nariz da casa
de Bourbon, uma batatória amolan
cada. Foi a este que o Dufner, que é
um exemplar cujas façanhas hão-de
ser um dia exploradas, e que andava
sempre com a cara cheia de espinhas,
• disse um dia :
Se tens o queixo da Casa de Áustria, e o nariz da Casa de Bourbon,
eu tenho a cara da Casa dos Bicos.
Mas o caso é que a nobreza foi
restringindo a sua zona de estigmatisação, foi desapparecendo do corpo,
pouco a pouco, para, por ultimo, vir
focalisar-se unicamente, nuns anneis
que o Freire-Gravador arranja, com
nobreza e tudo, por umas duas ou
tres libras.
^
Agora é frequente ver um João
Fernandes chegar ahi, mandar fazer
umas botas no Teixeira,-um fato no
Affonso de Barros, comprar um monó
culo no Pombar ou no Óptico, .come
çar a lavar-se e a uzar luvas, tomar
ares empertigados e intellectuaes, mandar vir do Freire um annel com as
armas dos Fernandes, e arvorar-se,
pomposamente, em fidalgo de sete e
mais costados.
Entretanto o pae continua a ser, na
terra, o sr. António Fernandes, lavrador, filho de Anna do Moinho, que
teve uma história com o sr. Morgado,
e hoje é uma velhota muito encarqui
lhada, que deita a lavagem ao porco,
e fia o seu linho á porta do casebre.
Uns pândegos 1
O Manuel Monteiro, que e o meu
Codex Nobiliárchico, tem me mostrado
e explicado o mystério de muitos destes brazonados, e em conferencia com
migo, resolveu aconselhar aos_ novos
fidalgotes, com cartas de brazão pas
sadas pelo Freire, que mettam o dedo
nobre no nariz, para assim poderem
melhor mostrar a heraldica phalange,
onde reside, lindamente gravado em
aço, o seu único estigma nobiliárchico.
c.

F.

<gonte sobre o (Eça
Foi enviado ao Conselho Superior
de Obras Publicas e Minas a representação que as juntas de parochia de Almalaguez c de Ceira fizeram, pedindo
a construcção duma ponte sobre o rio
Eça, ao fundo do lugar do Sobral.
Esta ponte é de grande necessidade
fazer-se, pois o transito por ali é gran
de, e só com dificuldade se passa por
um pontareu de madeira, que o Eça,
nas suas enchentes, costuma arrastar
na corrente.
Em tempos que não vam ainda longe, houve quem se interessasse a valer
por tal melhoramento, conseguindo que
a verba necessaria fosse destinada para
tal fim; mas uns pescadores de aguas
turvas, que sempre apparecam em taes
occasiÕes, começaram de se enfeitar
com as penas de pavão, pretendendo
fazer politica, com o alludido melhoramento, attribuindo-se a gloria de o ter
conseguido.
A pessoa, que tam devotadamente

$ cora tanto custo tinha obtido a verba

para a construcção da ponte, desgostosa por semelhante procedimento, desistiu do seu empenho, a ponte não se
fez, e os taes dois ratões ficaram a olhar
ao signal, voltando a serem as gralhas
que sempre foram e que só durante
algum tempo andaram disfarçadas em
aves de estimação, procurando assim
illudir papalvos.
Este jornal noticiou ha tempo a ida
ao Sobral dalgumas entidades camararias de Coimbra, para verificarem pessoalmente a veracidade das instanchs
e allegações que se faziam de novo,
para a construcção da ponte, reconhecendo a necessidade da realização da
obra.
E' sob a sua egide protectora q je
o pedido agora segue os seus tramites,
sendo um bom serviço que os povos
daquella região lhes ficaram devendo,
se a ponte se fizer.
Mas construír-se á ella?

Escóla Nacional d Âgricuítura
Por absoluta falta de espaço temos
de retirar o communicado que, sob este
titulo, nos enviou o nosso prezado amigo e correligionário o sr. João Gomes
Moreira, administrador deste jornal.
Sairá no proximo numero.
Esteve prestes a afogar se, ao meio
dia de ontem, no Mondego, em frente
da fabrica de moagens União Indus
trial, a menor Maria José, filha de Jeronymo Nunes.
Foi soccorrida por umas companheiras, que a custo a tiraram da agua.

Uma

ladra

Na rua Ferreira Borges foi ontem
preza a conhecida Maria José, mulher de Germano Xavier Pereira, do
Espinhal, por ter furtado um chalé ao
commerciante sr. Francisco Vieira de
Carvaiho, e 2 cachenez ao sr. José Alves Vieira da Costa.
Tendo mdemnisado os roubados,
o i.° em 4$3OO e o 2'.0 e m 2 $ 6 o o reis,

foi posta em liberdade, o que é para extranhar, pois é useira e veseiro em taes
proezas e ainda não ha muito foi esbo
feteada num estabelecimento, onde tinha furtado também uns cachenez.
A ladra, diz se, que possue meios de
fortuna e que furta por vicio.
Regressou de Paris, onde se encontrava ha mêses, o sr. dr. Henriques
de Figueiredo, distincto professor de
mathemática da Universidade.
Cumprimentâmo-lo.
Dois incêndios de pequena importância houve nesta cidade, na semana
que vai correndo.
Um no becco do Fanado, na casa
pertencente ao sr. Alfredo Santos, ardendo apenas os alicerces de uma janella; o outro em Rego de Bomfins,
num prédio habitado por António dos
Santos e pertencente ao sr. António
Mendes, ardendo parte do soalho, ficando a chaminé deteriorada.
Compareceu em ambos o material
de incêndios das duas corporações, que
não chegou a funccionar.

Desordens

O pae Adão aos tjjboaaes

Sobre o caso de Ceira, a que no Livro de versos, por D. Antónia Pra
do—Imprensa Portuguêsa, rua Forultimo numero da Resistencia nos re
ferimos no artigo intitulado Ao sr. dr.
mosa, Porto—igo2.
Juiz de Direito, escreve-nos o sr. Arthur
de Freitas Campos urna carta de que
transcrevemos os períodos seguintes:
O primeiro livro é sempre a pedra
que, tanto pôde servir para sobre ella
«O caso, em toda a sua simplici- se edificar um castello, como para perdade, passou-se assim. Numa partici- manecer, eternamente, na dura matepação crime, que me foi distribuída, rialidade inânime de simples granito.
Uma estreia é sempre uma promesforam indicadas tres testemunhas, que,
com previa intimação, compareceram sa, boa ou má, e nunca uma definida
no Tribunal, na ultima quinta-feira, orientação litterária, que seja uma pro
va frisante duma vocação: é uma tenpara serem inqueridas.
A' hora a que ellas chegaram já tativa, não é uma certeza: é uma voz,
eu estava para a audiência onde tinha não é uma lingua.
Tanto pôde ser o primeiro degrau
bastante serviço, e então o official respectivo mandou as para o cartorio para a Glória, como o primeiro escaaguardarem a minha sahida da au- lão para descer ao subterrâneo da prodiência. A s u t p s t e m u n h a s foram e vada imcompetencia.
quando ali Í-" ?aram um rapasito, que
Eis me aqui, perante o livro duma
lá tenho paia lazer recados, ir aos Senhora, nas condições indecisas duma
sellos, cobrar assignaturas etc., per- iniciativa litterária.
guntou lhes o que queriam, e, como
No seu livro revela se uma poetisa
ellas respondessem que estavam para de mérito, bem que ás vezes os seus
ser inqueridas, elle perguntou-lhes os versos se refranjam em tonalidades di
nomes, estados e profissões para assim versas, e incompatíveis: nalguns, pôs
saber a que processo respeitavam afim a auctora o coração; noutros, imperou
de o.pôr de parte; em seguida disse ás somente a cabeça. Quer uns, quer outestemunhas que o melhor era irem-se tros sam os mais fracos versos do seu
embora, porque eu ainda tinha demora livro, peccando por falta de concordânno Tribunal. As testemunhas, tres ra- cia, visto que a poesia consiste exactaparigas, suppondo o serviço, para que mente no equilíbrio d'essas duas forvinham, concluído, retiráram-se não ças,—permittam-me a expressão—, na
dando parte ao official de que se iam harmonização necessária d'ambas ellas:
embora. Aqui está o que se passou e Sentimento e Ideia! — Calor e Luz!
que eu só soube no dia seguinte; por- Assim, no Flores e Amores ha versos
que, vindo tarde do Tribunal, não me em que a ideia resalta mas que, lidos
deram parte do occorrido; tal foi a elles, nos fazem arripiar em um calaminha participação no nefando crime*. frio desconsolado. Ha, então, outros
aonde o Sentimento aquece e flameja,
e em que o coração adeja, estouvado,
Rectifiquemos.
Na nossa local insiste-se na ideia como um beijo que se perdesse na pasque tivemos, ao fazê la, de não maguar sagem distante duma bocca para outra,
nenhum dos membros do pessoal dos e andasse sem um rumo, sem um determinado fim, no espaço ! . . .
tribunaes desta cidade.
—Porém, entre estes exaggeros op
O interesse, que circunstâncias particulares nos fazem tomar por êste ca- postos, salientam-se rasgos genuínos
so de polícia suburbana, levou-nos a de estro, em que se realiza o accordo
interrogar as testemunhas, e d'aí o ar- unanime das duas forças. Cito, para
tigo ao sr. juiz de direito, artigo que exemplo, o seguinte soneto :
era uma pergunta estranhando o facto
e, por fórma alguma, uma affirmação « T o m b a n d o embriagada, a luz solar mergulha
Sobre os m a r e s a z u e s q u e oscillam ao recebel-a;
de irregularidade.
A onda beija o sol e docemente arrulha
Dissemos o facto, como no lo tinham Uma
canção d ' a m o r á grandiosa estrella.
contado as raparigas, que pareciam
fallar com sinceridade.
A lua no infinito — a grande curiosa ! —
Vê-se que todo o engano proveio da Descerra brandamente o cortinado alvíssimo;
má interpretação que ellas deram a A tremular, a brisa, afaga-a voluptuosa,
a uma ordem, facto commum na gente O rouxinol entoa um cântico dulcíssimo 1
ignorante do campo.
Beijas-me t u l . . . e a luz que o teu olhar deriva
Sabemos que já se procedeu ao in E ' como um lago azul de risos marchetado.
quérito das testemunhas, e que tudo Geme, trina, t e m sons de melodia e s q u i v a . . .
vai correndo na maior regularidade.
Quando escrevemos a notícia, não Miragem encantada em que o céu entrevi I
auripodíamos imaginar que nos estivesse Q u e bello templo em festaI O h ! sonho zado!
mos referindo ao sr. Campos: as tes O meu e teu amor vão commungar a l i ! . . »
temunhas fallavam dum rapaz novo, e
nunca três raparigas solteiras chamaEnferma todo o seu livro da escola
ram novo a um homem de maior edade. romantica—-escola cachetica, para a
Por nosso mal o sabemos...
qual todos olhamos agora com desdém,
O sr. Campos faila-nos apenas num mas que alimentava no seio o ideal das
rapazito.
raças, e a quem a mentalidade de mui
Uma das raparigas fillou-nos num tas gerações iilustres se avassallou.
rapaz, outra fallou nos noutro; nós som
O livro^de D. Antónia Prado premamos e fizemos dois rapazes novos. cisava duma selecção consciente e funSam operações arithméticas per- da, duma escolha — dum córte, é,
todo elle, um campo promíscuo onde
mittidas.
O Velho Testamento aconselha até desabrocha o lírio junto do cardo; em
que a violeta adultera o seu profume
a multiplicação.
Está explicada a contradicção que com o da sardinheira; em que junto
havia entre a nossa notícia e a rectifi- duma cruz se eleva um punhal; e em
cação do sr. Campos, nêste caso de que se confunde uma lagrima d'amor
Ceira, massador, como todas as coisas com um riso de descrença! Assim, é
fácil encontrar uma poesia falha d'insá pae Adão.
E ponto final; que a rectificação es- piração ao lado d'outra em que destá a ficar tam nuasinha como o homem ponta a flôr rubra do enthusiasmo lyrico! Dir-se hia que D. Antónia Prado
de Ceira.
tem dias em que desafina a lyra, pro
Aproveitamos a occasião de affir positademente, como quem deseja tomar o nosso respeito pelo carácter do car mal; e tem outros dias em que o
sr. Campos e pela dignidade com que seu ouvido escolhe a harmonia suavis
sima das cordas, que vibram então
exerce o seu cargo.
numa ancia sonhadora d'Ideal e Amor.
D. Antónia Prado deve ser uma
nevrotica: tanto diz estes versos linEncontra-se bastante incommodado dos em que ha alma
o sr. Antonio José Gonçalves Neves,
pae do nosso considerado correligio- «Cruz feita de chorar, sem desalentos,
nário sr. Antonio Augusto Gonçalves, Cruz feita sim de pranto, mas b e m d i t o !
distincto director da Escola Brotero. Pois que se a base pesa aos desgraçados
Que as melhoras do enfermo não O cimo delia assenta no Infinito!»
se façam esperar, sam os nossos desejos.
como escreve um absurdo, como este,
que nada exprime, num soneto que
intitula mysteriosamente — A alguém

A rua Nova é quem hoje figura, em
primeiro lugar, no cadastro das desordens.
Os irmãos Enéas andavam, no domingo passado, com o diabo no corpo.
Já de tarde quizeram jogar as cristas
com Francisco da Beira, por uma ques
tão de cartas; e ás 9 horas e meia da
noite engalfinharam-se com o latoeiro
José dos Santos, a quem mimosearam
com uma facada nas costas da mão direita. Querendo separar os contendores, pois ía passando no acto do conflicto, foi também ferido o sr. Luís
Gonzaga Júnior, egualmente numa mão.
A polícia, que como quási sempre
succede, chegou tarde, não poude pren»
der os dois irmãos faquistas, acompanhando o ferido Santos á pharmácia
Viegas, onde lhe fizeram os primeiros
No Theatro Príncipe Real deve effe
curativos, indo depois á esquadra pres ctuar-se, no proximo sabbado, um Satar declarações.
rau Dramatico Muzical, em que tomam
Foi dada parte pira juizo.
parte o distincto bandurrista espanhol
D. Manuel Lopes, a insigne pianista
Miss Rollison, um sexteto da Tuna
Está nesta cidade o sr. Jorge Col- Académica e um grupo dramatico de
laço, caricaturista do supplemento illus académicos.
trado do Século.
O programma é attrahente, devenVeiu tirar alguns o oquis para uma do chamar bastante concorrência ao
theatro.
obra que tenciona publicar»
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FLORES E AMORES
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Sarau Dramatico Muzical

. . . «Só tu, do throno d'oíro — que te ergui,
Por mais que eu soffra e chore só por ti
Não cahes n u n c a . . . porque és" a minha
Vidal...»

Que alguma coisa haverá de mais
ephemero e transitorio, que a Vida da
poetisa que tal escreve ?!
— Tudo isto, porém, ha de acabar,
pelas modalidades de que é susceptível
a sua alma d'artista. Ninguém escreve
livros bons, sem primeiro ter tropeçado
nas veredas da mediocridade. Um

grande génio foi sempre firmado em
milhões d'ideias extravagantes, se não
disparatadas, mas que o estudo, e o
Tempo — o grande polidor! — aperfeiçoaram com o buril da intellectualidade
consciente, firme e sã — aperfeiçoaram,
sublinho, não tornaram impeccaveis:
a luz sempre projecta uma sombra!
D. Antónia Prado tem merecimento;
e, positivamente, se continuar, mais
brilhante ha-de luzir mais tarde a sua
inspiração: O sol, quando nasce, nas
madrugadas claras, nunca tem a imponência radiante que amostra no zenith.
Nós não podemos desmentir a Natureza.
— E, agora, para terminar: ha
factos, na vida litteraria de cada um,
que fazem pasmar quem batalha a
cada momento pela expressão duma
ideia e dum sentimento; não me admiro, pois, que alguém me diga que
muitas das coisas que mais sentiu foi
aquillo que menos fielmente poude
exprimir.
Eu, á Mulher de quem mais gostei
na minha vida, foi a quem fiz os versos
mais feios...
Coimbra, 1902.
Ladislau Patrício.

(Scenas da vida
Não costumamos ligar consideração
a cartas anónymas, pois temos por princípio o não darmos importância a quem
se apresente de rosto coberto, para dizer de sua justiça ou da alheia.
Contudo uma missiva, que no passado sábbado recebemos, despertounos a curiosidade, em consequência de
ser escripta em estylo arte nova e numa calligraphia arte novíssima, pois só
qiiem estiver em graça é que a poderia^entender, e nós, infelizmente, não
só não estamos em graça, mas nem
ao menos sômos engraçados. Desgraças nossas e que succedem a muito
bôa gente.
Mas, como íamos dizendo, a tal
carta, referia-se, pelo pouco que conseguimos decifrar, a um roubo de uma
junta de bois, dando-se nella o posto de
«capitão», a um vendeiro morador no
Senhor dos Afflictos, da Cruz dos
Morouços.
Procedendo a indagações, apurámos o seguinte:
Do lugar das Quintas de Mala, concelho da Mealhada, desappareceu uma
junta de bois, pertencente ao proprietário L. Ribeiro junta de bois que, por
artes de bruxedo e coisas correlativas,
foi apparecer num curral pertencente
a Francisco da Costa, «O Petrolino»,
com estabelecimento de comidas e bebidas, no Senhor dos Aflictos.
Os donos dos «cornupetos», que
sam atheus e não acreditam em milagres, puzeram se em campo e, depois
de afanosaspesquizas, fôram dar com os
seus boisinhos no já indicado curral.
Imagine-se a scena pathética que se
seguiria ao encontro! Não sabemos de
commovidos, como a contar.
O par dos aldeões das Quintas de
Mala, de ranchada com a junta de bois,
retiraram-se todos quatro para a sua
rica terrinha, onde de hoje para o
futuro estarám álerta, por causa de
lhes não succeder coisa idêntica ou
ainda peior.
O dono da taberna esteve preso,
assim como a sua cara metade, mas
como nada se apurasse contra tam digno par fôram mandados em paz, não
sem que a consciência dos argus políciaes ficasse sobresaltada, pois tinham
a convicção de que não era a «innocéncia» que saia para a rua, mas sim
dois melros de bico amarello, de bico
e unhas bem aguçadas.
Por suspeitas de ter parte no milagre da mudança da junta de bois, foi
catrafilado, em Santa Clara, pelos
guardas 5i e 58, Francisco das Neves,
que se diz natural de Braga, o que
não nos parece verdadeiro, pois se
fosse daquella cidade devia chamar se
Lourenço.
Tinha o das Neves, quando foi
prezo, uma vara de tocar bois, a qual
trazia ainda agarrados uns pellos da
côr dos sobreditos cujos, que haviam
desapparecido das Quintas de Mala.
Pois nSo obstante isso, nega ser
o feiticeiro, que operou a mudança»
por mais que o apertem com perguntas. E' que elle sabe, e todos nós
sabemos, que, quem confessa pela
bocca, morre pelo pescoço,
E como em todas as coisas ha logo
«más línguas» que as apimentam,
uma dessas declara que o homem da
vara e o vendeiro «dos afflictosf se
devem conhecer, e quem sabe se oprimeiro será tenente, visto que osegundo é capitão?
Se mais apurarmos sobre o caso1
mais diremos, pois não temos feitio1
para guardar segredos.
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CARTAS DA PROUÍNCIA
Figueira da F o k , 3 = 1 1 — 9 0 2 .

Deu se ha tempo aqui um facto,
que passou quasi despercebido, pois
não o vimos noticiado em jornal nenhum, mas qua merece ter publicidade
e não se deixar sem o devido registo.
Vamos conta-lo, para que nos seus
protogonistas, não deixe de recair a
gloria a que tiverem jus.
Dois insignificantes, que aqui existem, não sam escassos em prometter,
tratando de deitarem figura e arrotar
postas de pescada, quando o bom
senso lhes aconselhava o remetterem se
a um prudente retraimento, visto não
terem, nem importancia, nem talento,
nem qualidades que os recommendem
á benevolencia e admiração dos seus
conterrâneos.
Pois estas duas figuras traziam
desde ha mêses illudido um pobre de
espirito, a quem promettiam fazer
sub-inspector de instrucção primaria.
Elle, acreditando nas afirmativas dos
dois insignes parlapatões, já se pavoneava por estas ruas da Figueira, rece
bendo as homenagens dos seus collegas
pedagogos, a quem falava com modos
olympicos, declarando que se havia
de vingar do professor das Alhadas,
que lhe tinha escripto uma carta cen
surandolhe o seu procedimento (carta
aliás justíssima) e doutros mais, que
não o incensavam, como elle desejava.
No dia em que havia de ser publicado, no Diário do Governo, a lista
dos sub-inspectores primários, recebeu
elle um telegramma do governador civil
de Leiria (um dos taes) dando lhe os
parabéns pela sua nomeação, ao mesmo
tempo que o ex presidente da camara
desta cidade (o outro) o felicitava calorosamente pela sua nomeação, que era
certa, pois o decreto estava assignado,'
ha tempo, jurava-o.
O rapaz, que ainda é dos taes que
comem miolo de enxergão, pois acreditava na importancia dos dois doutores siameses, agradeceu com profundo
reconhecimento áquelle, mandou tele
gramma laudatorio ao outro de Leiria,
arranjou musica e foguetorio, convidou
os futuros validos para um jantar e
esperou a pé firme o desejado Diário
do Governo.
Mas, oh! cruel decepção, não só o
seu nome não vinha despachado para
a Figueira, mas nem ao menos para
Braga, òu ainda mais para baixo!
Os trombones não businaram, o
foguetorio não estrallejou, o j a n t a r
arrefeceu sem ser mastigado pelos commensaes, e o sub-inspector in herbis
metteu se em casa, talvez como demonstração de luto, por a morte da
sua querida, da sua muito amada —
aspiração.
Os dois manos, a quem escrevem
tremendas epistolas, partiram a mata
.cavallos para a Lisbia amada, jurando
e rejurando que foi lapso do Diário
do Governo, que ia sair uma errata
ao jornal official, e que elles deixariam
de ser quem eram, ou o seu amigo

Hintze os havia de attender. Como de. Goz > h je de saúde rni.ito superior a que tinha, o que é muito para
se os tolos podessem mudar!
Mas, nem a errata saiu, nem os apreciar em quem tanto penára como
doutores deixaram de ser quem eram: eu. Podem V. S . " fazer da prezente o
uns parlapatões, falto de senso e de uso, que mais lhes aprouver.»
Quem soffrer dojestomago, os movergonha.
E o pobre do Fabiano, para não ços e as moças, pallidos e pobres de
dizer flautista, lá está para a capital a sangue, os rheumaticos, todos, experil azer concurso para o desejado lugar, mentarão allivio aos seus males, logo
ainda sob a égide dos taes ratões, que que tomarem as pilulas Pink, e com
desta feita o fazem sub inspector, ou um tratamento bem regularizado obterám a devida cura.
o mundo se acaba.
Mas o lugar aqui na Figueira é
que está preenchido, e para cá é que
A u m m e d i c o foi c o n f i a d o o e n c a r g o d e
o sr. Belchior não vem, ainda que
responder gratuitamente a todas as informadesta vez apanhe a posta.
ç õ e s relativas ás pillulas P i n k , q u e f o r e m peDepois é que os patrões das presidências desta cidade, arrotáram impor- didas a o s srs. J a m e s Casseis & G.°, no P o r t o .
As pillulas P i n k f o r a m officialmente a p p r o tancia, perante os seus admiradores!
vadas pela J u n t a Consultiva de S a ú d e . E s t ã o
E' que sempre houve tolos, para
á venda em t o d a s as p h a r m a c i a s p e l o p r e ç o de
admirarem outros tolos maiores.
COSMOPOLTA.

Acompanhado por um polícia civil
do Porto, chegou na terça feira, pelas
4 horas e meia da tarde, a esta cidade
dando entrada na 2.a esquadra, Ricardo Simões Pio, que foi preso em Braga, por suspeitas de ter roubado réis
2236000 em Buarcos.
Aqui na esquadra confessou o roubo, devendo seguir para as cadeias da
Figueira, para lá responder pelo delicto praticado.

Quanto custa um homem

i#>ooo réis a caixa e 5#>ooo réis as 6 caixas.
D e p o s i t o geral p a r a P o r t u g a l , J a m e s Casseis & C.°, s u c c e s s o r e s , R u a Mousinho da Silveira, 85 — P o r t o .

Agradecimento
Antonio Augusto da Fonseca, João
Maria da Fonseca Frias, (ausentes),
Maria do Carmo Oliveira Azevedo,
Marianna da Conceição Oliveira, Joaquim Maria d'01iveira Frias e José Antonio d'01iveira, summamente penhorados para com todas as pessoas que
vivamente se interessaram durante a
prolongada doença de seu querido irmão e primo Francisco da Fonseca
Frias, a que infelizmente succumbiu,
e ás que o acompanharam á sua ultima jazida, vêem agradecer a todos tão
distinctos favores, que nunca esquecerão de sua lembrança, confessando-se
eternamente gratos.
Egualmente agradecem aos distinctos clínicos da Associação dos Artistas o carinho e assiduidade com que o
trataram.
Coimbra, 12 de Novembro de 1902.

kilg. de pão, 18.000 kg. de
carne, 40.000 kg. de legumes diversos
e 40.0^0 kg. d'óvos, para o secco;
5i.ooo litros de vários líquidos, quanto ao molhado. Eis a avaliação do que
come e bebe um homem durante a vi
da. Tal estatística deixa estabelecer fa
cilmente os gastos d u m homem para
seq sustento. Se calcular mos pelo cus
to mais exacto, concluiremos por achar
que um homem dispende assim nada
mais, nada menos, do que 5.ooo frs.
B R I T O
C A M A C H O
Para esta estatística tomou se por base um sujeito, com compleição mediana, estomago regular, apetite razoavel
(Impressões de $iagem
e vivendo até aos 70 annos.
Mas, quão pouco avultam os que
(Cartas a um jornalista)
têm estomago regular nas funeções e
um apetite razoavel ? E por isso que Imprensa^ Libanio da Silva — Lisboa
julgamos a proposito citar uma carta
d uma pessoa, que depois de soffrer
muito tempo do estomago, soube dar
ANNUNCIO S
com o remedio para tão desapiedado
m0
penar. E'ssa carta do I!l Sr. Antonio
Moreira Barboza da rua da Torrinha,
n.° 96, Porto.
«Folgo, muito agradecido, em participar-lhes que soffrendo, já ha annos,
Sein competidor cm Coimbra
d'uma doença do estomago, a dyspepsia
fiatulenta, usara de quantos medicaFeitas de bom esparto e bem executadas
mentos aconselha a sciencia em taes
casos, sem obter resultados; experi- Encontram-se á venda na
mentei então as pilulas Pink.
Praça do Commércio, no e m
Foi Deus quem tal ideia me suggeriU, pois a esse medicamento somente
é que devo as melhoras da minha saúJÍB.QOO

no fim do estio, a estação mais bella
para vêr Florença. Tinha tempo, di
nheiro, boas cartas de recommendação,
e era então um rapaz novo, de bello
THÉ0PH1LE GAUTIER
humor, pensando só em divertir-me.
«Installei-me em Long Arno, alu
guei um caléche e deixei-me ir na doce
vida florentina, que tem tanto encanto
para o extranjeiro.
«Pela manhã ia visitar alguma egreja, palacio ou galeria, á minha vontade,
sem me apressar, não querendo apa1
nhar a indigestão de obras primas que,
— Talvez não! disse o doutor col- na Italia, dá aos touristes apressados
locando-se mais á vontade na cadeira, nauseas de arte; umas vezes via as
como quem se dispõe a ouvir uma con portas de bronze do Baptistério, outras
o Perseu de Benevenuto debaixo da log
fidencia um tanto demorada.
— Não quero, continuou Octávio, gia dei Lan\i, o retrato da Fornarina
que me accuse de uma teimosia pueril, nos Uffi\i, ou então a-Vénus de Canoe dar-lhe com o meu mutismo um meio va no palacio Pitti; mas nunca mais
de se lavar as mãos da minha morte: dum objecto de cada vez. Depois almomas, já que tem tanto empenho, vou- çava no café Doney uma taça de café
lhe contar a minha historia;-— adivi- gelado, fumava alguns charutos, corria
nhou lhe o fundo, não lhe disputarei os os jornaes, e, com a lapella florida, por
pormenores. Não espere nada de sin- vontade ou á força, pelas lindas raraagular ou romanesco. E' uma aventura lheteiras, cobertas com grandes chamuito simples, muito commum, muito péus de palha, que estam á porta do
Usada; mas, como diz a canção de café, ia para casa dormir a sesta; ás
Henri Heine, a pessoa, a quem acon três horas o caleche vinha buscar-me
tece, acha-a sempre nova efiíaCome levava-me ás Cascines. As Cascines
o coração esmagado, fenho na verda- sam em Florença o que o bosque de
de vergonha de dizer coisa tam vulgar Boulogne é em Paris, com a differença
a um homem que viveu nos países mais que todos se conhecem, e que a rotunda é um salão descoberto, em que os
fabulosos e mais chimericos.
— Não tenha receio; só o commum fauteuils sam substituídos pelas carruaé que é extraordinário para mim, disse gens, paradas e ordenadas em semicírculo. As mulheres de grande toilette,
o doutor sorrindo.
meio deitadas sobre as almofadas, rece—Pois bem, doutor, morro de amor.
bem as visitas dos amantes ou dos
II
attenciosos, dos dandys e dos addidos
de legação, que se conservam de pé
«Estava eu em Florença sm 184»'^

(4) ' Folhetim da "RESISTEHCIá,,

AVATAR

Versão
integral disponível em digitalis.uc.pt
_

Geiras para lagar de azeite

Única easa onde se fazem

e descobertos sobre o estribo. — Mas
o sr. sabe isto tam bem como eu. —
Alli se formam projectos de reuniões,
marcam se entrevistas, acceitam-se convites ; é uma especie de Bolsa do prazer, aberta das três ás cinco horas, á
sombra de beilas arvores, sob o ceu
mais doce do mundo. E ' obrigatorio
para toda a pessoa bem collocada, ap
parecer uma vez por dia nas Cascines
Tinha cuidado de não faltar nunca, e,
á noite, depois de jantar, ia a algumas
casas ou ao Pérgola, quando a cantora
valia a pena.
«Passava assim um dos mais felizes
mezes da minha vida; mas esta felicidade não devia durar.
«Um dia appareceu pela primeira
vez em Cascines um magnifico calé
che. A'quelle soberbo producto da in
dustria de carruagens de Vienna, obra
prima de Laurenzi, com o espelhado
dum verniz brilhante, historiada com
um brazão quasi real, estava atrellada
a mais bella parelha de cavallos, que
tenha trotado em Hyde-Park ou SaintJames, no Drawing Room da rainha
Victoria, e guiada á Daumont da forma
mais correcta por um jockey novo de
calção de pelle branco, e casaco verde;
a ferragem dos arreios, as caixas das
rodas, os fechos das portinholas, brilhavam como oiro e lançavam relâmpagos ao sol; todos os olhares seguiam
aquella explendida equipagem, que, depois de ter descripto na areia uma curva tam regular como se fosse feita a
compasso, foi parar ao pé das outras
carruagens. Como deve pensar, o calé
che não estava vasio; mas, na rapidez
do movimento, ninguém poderá distin-

Loteria do Natal

dos do Brazil, em parte incerta, para,
no praso de dez dias, posterior aos dos
éditos, pagarem a J o s é Maria dos
Santos, solteiro, proppetario,presidente
nas Vendas de CeirH> desta mesma
SAJSTTA. C A S A
comarca, o capital de duzentos e cincoenta mil reis, de que lhe sam deveDA
dores, sendo 5o:ooo reis por escriptura
de 4 de outubro de 1897, ao juro de
8 % ao anno, e 200:000 reis, de que
se haviam confessado devedores a
Maria Ritta Palmeira, viuva, também
das Vendas de Ceira, por escripturas
de 9 de janeiro de 1895 e 10 de janeiro
de 1896, e de que esta fez cessão ao
Extracção a 2o de Dezembro de 1902 exequente por escriptura de 21 de
maio ultimo, e os juros mencionados
nas mesmas escripturas, até integral
Bilhetes a 6 0 ^ 0 0 0 réis
pagamento, e bem assim todas as desVigésimos a 3$ooo réis
pezas e honorários a advogado e procurador e duzentos e cincoenta reis
A commissão administrativa da lote- por dia desde a distribuição da exeria incuinbe-se de leraetter qualquer en- cução, até final pagamento, sob pena
commenda de bilhetes ou vigésimos, logo de penhora nos prédios hypothecados,
que ella seja acompanhada cia sua impor e de seguir até final a referida exetancia e tuais 75 réis para o seguro do cução.
correio.
Coimbra, 5 de novembro de 1902.
Quem comprar 10 ou rna'9 bilhetes
Verifiquei a exactidão.
inteiros tem uma coramisaào de 3 °/o

MISERICÓRDIA DE LISBOA

150:0001000

U s pedidos
secretario.

devem

s e r dirigidos a o

O Juiz de Direito,

R. Calisto.

Remettem-se listas a todos os compradores
L : sboa, 7 de Novembro de 1902.
O

José

SECRETARIO,

dMurinello.

EDITAL
Doutor (iuilJierme Alves Moreira,
provedor da «anta Cana da Misericórdia d'esta cidade.

Faço saber que, na secretaria d'esta
Santa Casa, se achará patente, por espaço de oito dias, a contar do dia 12
do corrente mês, o projecto do primeiro orçamento supplementar ao or
dinario do corrente anno.
E para que chegue ao conhecimento
de todos mandei passar este que vai
ser affixado no logar do estylo.
Secretaria da Misericórdia de Coimbra, 8 de novembro de 1902.
O provedor,

Guilherme Alves

Moreira.

Annuncio
publicação

O escrivão i n t e r i n o do

J. A. Lopes

officio

Ferreira.

Marçano
Precisa-se um com pratica de mercearia.
Rua do Sargento Mór, 52.

EDITAL
Doutor Guilherme Alves Moreira,
provedor da Santa Casa da Misericórdia d'e«ta cidade.

Faço saber que por deliberação da
Mêsa da mesma Santa Casa se acha
a concurso pelo espaço de trinta dias,
um legado de 60:000 reis annuaes,
instituído pelo bemfeitor desta Santa
Casa o reverendo Bento Soares da
Fonseca para um parente seu, pela
lado materno, que queira seguir estudos.
Os concorrentes a este legado têm
de juntar documentos com que provem
o parentesco que têm com aquelle
bemfeitor, e bem assim certidão dos
exames que porventura já tenham feito,
e attestado de bom comportamento
passado pelo respectivo parocho.
Secretaria da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra, 8 de novembro
de 1902.
O provedor,

Guilherme Alves Moreira.
Pelo JUÍZO de Direito da comarca
de Coimbra e cartorio do escrivão que
este assigna, correm éditos de quarenta
B R U N O
dias, a contar da segunda publicação
do presente annuncio no Diário do
Governo, citando José dos Santos,
também conhecido por José dos San
tos Sampaio e sua mulher Amélia de Livraria Chardron, de Lello & Irmão
Jesus, proprietários, moradores, que
Um grosso volume de cerca de 5oo
fôram no logar da Conraria, freguezia
de Castello Viegas, desta comarca, e paginas.
Preço, 800 réis.
actualmente ausentes nos Estados Uni

A IDEIA DE DEUS

guir mais que a ponta de uma botina
estendida sobre a almofada da frente,
uma prega larga de chalé e o disco de
uma sombrinha franjada de seda branca.
«A sombrinha ifechou se, e viu-se
resplandecer uma mulher duma belleza
incomparável.
«Estava a cavallo e pude aproximarme de modo a não perder nenhuma
minúcia daquella obra-prima humana.
A extianjeira trazia um vestido daquelle
verde d'agua gelada de prata, que torna negras como toupeiras as mulheres
cuja côr não é impeccavel, — insolência
de mulher loira, que confia em si. —
Um grande chalé da China, branco, to
do levantado em bordados da mesma
côr, envolvia-a como um manto flexível,
cheio de pregas pequeninas, como uma
túnica de Phidias.
«O rosto tinha como aureola um cha
peu da mais fina palha de Florença,
todo florido de myosotis e delicadas
plantas aquaticas de folhas estreitasse
verdes; como joia, apenas um sardão
de ouro, constellado de turquêsas, lhe
cingia o braço, que segurava o cabo de
marfim da sombrinha.
«Perdoe, caro doutor, esta descripção de jornal de modas a um amante,
pára quem estas pequenas recordações
tomam uma importancia enorme. Bandós louros e crespos, cujos anneis como
que formavam ondas de luz, desciam
em duas faxas opulentas de um e outro
lado da testa, mais branca e mais pura
do que a neve virgem, cahida de noite
sobre o pico mais alto dos Alpes; pestanas longas e delicadas, como os fios
de ouro, que os miniaturistas da Edade-media faziam irradear da cabeça dos

seus anjos, velavam a meio as meninas
dos olhos dum azul esverdeado, como
a luz que atravessa os blocos de gelo
sob certos effeitos de sol; a bocca, divinamente desenhada, apresentava as
tinctas côr de purpura que lavam as
valvas das conchas de Vénus, e as faces semelhavam timidas rosas brancas
que a confissão do rouxinol ou o beijo
da borboleta bastariam para fazer corar ; nenhum pincel humano poderia
representar aquella côr duma suavidade, duma frescura, duma transparência
immateriaes, que não parecia devida
ao sangue grosseiro que illumina as
nossas fibras; o primeiro rubor da aurora no alto das serras-nevadas, o tom
da carne das camélias brancas na insersão das suas pétalas, o mármore de
Paros, visto através dum véo de gaze
côr de rosa, só ellas poderiam dar uma
ideia remota da côr daquella pelle. O
pouco, que se via do collo entre as fitas
do chapéu e o cimo do chalé, brilhava
de branco, irisado ao longo dos contornos de reflexos vagos de opala.
«Aquella cabeça faiscante não do*
minava a principio pelo desenho, mas
sim pelo colorido, como as beilas obras
da escola veneziana, apezar das sua»
linhas serem tam puras e tam delica»
das como as dos perfis antigos cortados
na agatha dos camapheus.
«A' apparição daquella belleza suprema, esqueci os meus amores de outrora, como Romeo esquece Rosalinda ao
aspecto de Julieta. As paginas do meu
coração ficaram brancas : desappareceram delias todos os nomes, todas as
recordações,
(Continúa),
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INCANDESCÊNCIA

KEUUCÇÃO » E PREÇOS

Thomás Pombar com estabeleci
mento de bric-à-brac, tabacos e occus lista na rua Ferreira Borges, em fren
te ao Arco d'Almedina, tem para ven
der uma mêsa de pau preto e sândalo,
com embutidos de marfim e obra de
talha. Quem a pretender pôde ir vêla ao seu estabelecimento onde está
em exposição.

Mangas transportáveis PRIMAS, dúzia.... IfOOO réi
§ § Bico systema AUER e intensivos, cada de 300 a 400 „
Chaminés de Gena lisas e furadas „ „ 140 a 200 „
Apparelhos, candieiros e mangas para gazolina, acetylene
e álcool.
Caloreto de cálcio, gazolina, benzina e veloxina.
Enviam-se catalogos com os preços sob e pedidos

A.
R U A

VIOLEIRO
Augusto Nunes dos Santos
(Successor de Antonio dos Santos)

RIVIÉRE

I > E S . P A U L O - 9 , 1.°

Premiado na exposição districtal de Coimbra,
em 1884, com a medalha de prata; e na de
Lisboa de 1890.'

Estabelecimento de J0Â0 GOMES MOREIRA
Rua Ferreira Borges
(Em frente a o A r c o d9Almedina)
COIMBRA
Esta casa que em Coimbra tem melhor sortido tanto em f e r r a g e n s
e m a t e r i a e s d e c o n s t r u c ç ã o como em c u t i l a r i a , a r t i g o s d e f a n t a s i a e u t e n s i l i o s d e c o s i n h a e m ê s a , participa a todos os seus fregueses, e ao público em geral, que acaba de reduzir bastante o preço de quasi todos os seus artigos.
As condições em que faz todas as suas c o m p r a s d i r e c t a m e n te n a s principaes p r a ç a s extranjeiras e fabricas
p o r t u g n ê s a s , sam uma ga r antia de que pôde vender em melhores
condições do que qualquer outra casa desta cidade.

José Marques Ladeira & Filho

Participa que se faz nesta officina,
LISBOA
Empreiteiros das Companhias de Illuminação a Gaz e Aguas
a mais acreditada desta cidade, toda a
qualidade de instrumentos de corda
4 — Praça 8 de Maio — 4
concernente á sua arte; assim como os
concerta com a maxima perfeição, como
COIMBRA
tem provado ha muitos annos.
Especialidade em guitarras de 12 e
Canalisaçoes para agua e gaz
i5 cordas e violões de 6, 7 ou mais
12—LARGO DA FREIRIA—12 cordas.
Também vende cordas de todas as
Lustres, lyras, lanternas e candieiros para gaz, machinas de aquecer agua
qualidades para os mesmos instrumena
gaz
para banhos, tubos de lona, borracha, latão e chumbo, lavatorios, uriContinua merecendo a maior confiança por parte do publico, esta acreditada tos.
noes retretes e bidets, torneiras de metal de todas as qualidades, cartão e corpadaria, augmentando a sua clientella, parecendo um protesto, por parte dos
PREÇOS MUITO RESUMIDOS
da de amianto, e borracha em folha.
seus consumidores, contra a industria do commercio menos honesto.
1
6
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Esta padaria, que pertenceu ao sr. Ignacio Miranda, foi trespassada ao annunciante Agostinho Rodrigues da Bella, muito conhecido na praça de Lisboa,
COIMBRA
<PREÇOS ESPECIAES EM TUBOS DE FERRO
onde tem padarias, na Rua de S. Bento, 402 a 4x0, Travessa do Sacramento,
Fazem-se trabalhos fóra da cidade
19 a 21, em Alcantara, Rua da Junqueira, 35 e 35 A, gastando sempre das
melhores farinhas das acreditadas fabricas de Lisboa, de João de Brito, A. J.
Gomes & Ct. a e José Antonio dos Reis, acabando de receber grandes remessas de farinhas destas casas, para poder satisfazer a todas as encommendas
que lhe forem feitas.
COIMBRA
A padaria do annunciante, está montada com o maior asseio, sendo o fabrico do pão feito com o mais apurado escrupulo e esmero.
Delicioso licor extra-fino
O Bua Ferreira Borges
No proximo domingo estará a padaria exposta ao publico, para que todas
Acaba de chegar a esta casa o exías pessoas que o desejarem possam ir ali verificar a verdade do que se an- mio tailleur Saturnino F . Grant, exVINHOS
nuncia.
gerente da 'Alfaiataria Amieiro, de
DA
(Herculano (Qarvalho
N'esta padaria encontra-se sempre o finíssimo pão fabricado pelo systema Lisboa.
Associação Yinicola da Bairrada
de Lisboa, de todos os preços, assim como o pão fabricado pelo systema de
Medico pela Universidade de Coimbra
Rua Ferreira Borges
Coimbra, egualmente de todos os preços que os freguezes desejarem.
O proprietário da P a d a r i a J f o p n l a r , espera que os respeitáveis
C O I M B R A
Grandes descontos aos revendedores
habitantes d'esta cidade, lhe dispensem a sua protecção, pois promette bem
os servir, o que desde já agradece.
Guerra Junqueiro
Untco deposito em Coimbra

Padaria Popular de Coimbra

Alfaiataria Académica

AFFONSO DE BARROS

Estabelecimento de chapéus para sol e chuva
J U L I Ã O ANTONIO D'ALMEIDA
Rua do Sargento Mór—24
COIMBRA
N'este antigo estabelecimento se concertam e cobrem de novo guarda soes,
tanto de seda como de setim, de brilhantina ou de paninho.
Também se fazem guarda-soes novos e se fazem de varetas de todas as
marcas, tanto redondas como elasticas, assim como todos os trabalhos concernentes á sua arte.

BEMEDIOS D E AYEK
JPeitoral d e C e r e j a d e
A y e r — O remedio mais seguro que ha
para a cura da tosse, bronchite, asthma e
tuberculose pulmunar, frasco, i®ioo réis;
meio frasco, boo réis.
Yigoi- d o Cabello de
Ayer—Impede que o cabello se torne
branco e restaura ao cabello grisalho a sua
vitalidade e formosura.
Extracto composto de
S a l s a p a r r i l h a d e A y e r — Para
purificar o sangue, limpar o corpo e cura
radical das escrófulas.--Frasco i$>ioo réis.
O r e m é d i o d e A y e r c o n t r a s e z õ e s . — Febres intermitentes e biliosas.
Todos os remédios que ficam indicados sám altamente concentrados
de maneira que saem baratos porque um vidro dura muito tempo.
P i l u l a s c a r t h a r t i c a s d e A y e r . — O melhor purgativo
suave inteiramente vegetal.
&30EE?
r
rÓIVICO O R I E N T A L — MARCA «CASSELS»
Exquesita preparação p a r a a f o m o s e a r o cabello
Estirpa todas as afecções do craneo, limpa e perfuma a cabeça
-MARCA «CASSELS»
P e r f u m e delicioso p a r a o lenço, t o u c a d o r e b a n h o

SABONETE DE GLYCERINA—MARCA

«CASSELS»

SMuito grandes — Qualidade superior
A' venda em todas as drogarias e lojas de perfumarias.

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

Manufacture Française de Armes
e Cycles

CONFEITARIA TELLES

ORAÇÃO AO PÃO

150, R. Ferreira Rorges, 156

Livraria Chardron.—Porto

E' agente desta importante Casa
Franceza no districto de Coimbra, man
dando por isso vir desta casa qualquer
objecto que lhe seja encommendado
não sendo o custo superior aos preços do catalogo.

SILVA & FILHO

João Gomes Moreira

Fábrica manual de calçados tamancos
e depósito de alpargatas

Rua Ferreira Borges

Consultorio dentário

mmmmmm

Saint Etienne

COIMBRA

20

LUCCA

l»reco—1 «O reis.
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Rewolvers

COIMBRA

COLCHOARIA CENTRAL
E

Saini Etienne
E X P O R T A Ç Ã O

oooooooooooooo

Deposito de moveis de ferro e madeira

COLLEGIO

PROPRIETÁRIOS

LYCED FIGUEIRENSE

João Chrysostomo dos Santos

Irmão
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Com bailas blindadas de aço e de
pólvora branca sem fumo, muito portáteis e de grande alcance.

Instituto particular de educação
e ensino

Director, o professor da Universidade

José (£uiz Mendes Pinheiro

Espingardas
Vendas a prestações

João Gomes Moreira
Rua Ferreira Borges = COIMBRA
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Neste estabelicimento se encontra
Rua da Ponte, 58
um completo sortido em leitos de ferCONDIÇÕES D'ASSIGNATURA
ro, de diversos systemas e dimensões;
moveis de madeira; enxergões de linha(PAGA ADIANTADA)
Os estudos deste collegio compregem; colchões; travesseiros e almofahendem:
das; lavatorios de vários gostos e louCom estampilha, no reino:
ças para os mesmos; baldes e regado
A instrucção primaria, habilitando Anno
2«É>7OO
r^s; bacias e jarros; etc., etc.
para o exame de admissão aos lyceus. Semestre
,
A instrucção secundaria, segundo o
Leitos e berços de ferro para creanças
68o
plano actualmente em vigor nos lyceus Trimestre
Executa com brevidade, perfei- officiaes.
Sem estampilha:
ção e economia qualquer eucomAlgumas disciplinas com uma feiinenda que lhe seja feita.
nno
236400
ção essencialmente pratica, para aquel- £
Semestre
IÍP200
PREÇOS SEM COMPETENCIA les alumnos que, não desejando seguir Trimestre
g00
o curso dos lyceus, pretendam apenas
Todas as compras feitas n'este es- adquirir conhecimentos úteis para o
ai»»tabelecimento são entregues nos domi- mais eíficaz emprego da sua actividaBrazil
e
Africa,
anno...,
3$6oo réiscílios dentro dos limites da cidade.
de, particularmente na profissão com- Ilhas adjacentes, » . . , , 3s>ooo »
mercial.
Aulas de gymnastica, musica e pinANNUNCIOS
Ninguém compre sem visitar primeiro
tura.
este estabelecimento
. Cada linha, 3o réis; repetições, áo
Admitte alumnos internos, semiréis; para os senhores assignantes, desinternos e externes.
A matricula continua aberta na se- conto de 5o °/e.
cretaria do collegio todos os dias úteis.
Communicados, 40 réis a linha.
Réclames,
60 »
>
O regulamento, ou quaesquer esRua de Ferreira Borges n.° 176
clarecimentos, podem ser pedidas ao
director, na sede do collegio, ou na
Annunciam-se gratuitamente todas
Q,uinta do Paúl, á Praia da as publicações com cuja remessa este:
Papelaria, Tabacaria, Perfumaria.
Fonte.
jornal fôr honrado.
Carteiras, malas, caixas de charão,
ç todos os objectos de escriptorio.
A v u l s o -4Q rói»
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Partido republicano

8.°

A N N O

Sobre Shakespeare

abraço a mesma fé e o mesmo enthu
sua situação política nos partidos
siasmo, e terám a seguí-los toda a
do liberalismo reinante.
massa republicana.
O throno cedeu ao altar, esVamõs! De pé e para a frente!
Shakespeare tem ultimamente sido
quecendo tVadicções, contrariando j
víctima de attentados curiosíssimos, a
A contrastar com o movimento as tendências de educação, e resis- j
Por vezes temos ouvido affirmar-se
que, não ha dúvida, resistirá sempre a
A Vo\ Tública, insistindo na ne grandiosa e immortalíssima obra do
em tom desalentador que não ha, em
de emancipação que por toda a téncias de índole. . .
cessidade da reorganização das forças grande William.
E a tal ponto cedeu, que no Portugal, partido republicano.
parte lavra intenso, arruindo todos
Naturalmente, a impressão que re- democráticas, escreve, em editorial:
Primeiramente a renovação de un;à
os preconceitos e rompendo todas momento em que se denunciam
questão quási velha, a da paternidade
cebemos
é de irritação, de revolta surcontravenções
flagrantes
das
suas
«Mas a desorganização será por das suas obras pertencer a Bacon —
as peias do obsoleto e odioso preda contra a asserção cruel.
ventura,
um mal irremediável?
domínio clerical, os governos do leis, do campo ultramontano, em
questão levantada ha uma dúzia de anSentimos vontade de replicar com
«Não é.
vez
de
desmentidos
que
os
velem,
nos pelo americano Ignácio Donnelly
rispidez,
de
castigar
com
severidade
o
nosso país assignalam a esta epo«Haja bôa vontade, façam um num livro O grande crittogramma, que
vêm
desafios
insólitos,
provocações
que
suppomos
um
desdem
injusto.
cha, mercê da sua provada covaresforço todos os homens de bem não conseguiu vencer o ridículo que o
Mas vem depois a reflexão, e sin
dia, uma feição accentuadamente de uma audácia criminosa, deante
do partido, que felizmente sam mui- acolheu; mais tarde, em 1895, outro
das quaes o governo treme, que ceramente, embora com pezar immentos, e a tarefa tornar-se-ha extre- americano o dr. Owen levanta de noretrograda.
nem mesmo ousa commentar, res- so, temos de deixar correr, como ver
mamente simples.
vo a questão, também sem resultado,
dadeira, a sentença.
Em França, onde a massa cle«Não
íaltárám
dedicações,
não
pondendo ás reclamações dos que
finalmente uma collaboradora dêste a
Ha, presentemente, em Portugal,
rical é densa, compacta, engrossada
faltará quem se sacrifique pot essa sr. a Elizabeth Wells Gallup, ainda ameexigem o cumprimento da lei, com partido republicano ?
pelas escorralhas dos velhos partiobra, que redimirá seguramente ricana, renovou ha pouco a questão e
Já o consignámos: roubados pela
larachas de uma inconsciência ou
êste pobre país angustiado, arras desta vez o caso produziu larga disdos monarchistas, o governo da
morte os nossos chefes mais presti
de um cynismo e s p a n t o s o . . .
tado ignominiosamente pelo calvá- cussão nas columnas do Times.
republica não temeu defrontar-se
giosos, apóstolos dedicados e organizario
das maiores vergonhas e das
Mais
uma
vez
se
evidenceia,
Na obra da sr. a Wells Gallup, fadores intelligentes, perdidos os últimos
com ella, despedindo-lhe, a seguir,
maiores
amarguras.»
pois,
esta
verdade
elementar,
tantas
zem se revelações interessantíssimas sotrabalhos de José Falcão, os republicom intelligente energia, golpes funbre o assumpto, pretendendo ella ter
vezes affirmada, de que a resolu- canos dispersaram, abandonando, a
dos de extermínio.
E' percizo insistir e generalizar êste descoberto a verdadeira chave do sepouco
e
pouco,
o
campo,
empedrandoção da questão religiosa depende
movimento.
Entre nós, quando um episodio
gredo e aduzindo para o provar, os
necessariamente da resolução da se numa indifferença lastimosa, verA'vante!
intercorrente provocou uma affirmais engenhosos argumentos que, pogando ao pêso de desalentos pueris,
questão política.
rém,
não passam de caprichosas phanfáceis
aos
resentimentos
e,
ao
contrá
mação de hostilidade ás audacias
Durante o período da agitação rio, inacessíveis a todos os enthusiastasias
— e o caso ficou para resolver,
do clericalismo, o governo, e em
Viva a pândega
á espera que mais algum americano
anti-jesuítica,não foi possível obter mos, surdos a todos os appéllos.
geral os partidos monarchicos, em
toque o assumpto, que se constituiu
Vêm-se ainda jornaes luctando com
dos partidos monárchicos na oppovez de colherem o ensejo para liberuma verdadeira especialidade, ou talInforma
o
inexgotavel
Século:
denodo
e
sacrifício
pela
causa
da
Resição a declaração de qual seria a
vez melhor excentricidade americana.
tarem o país de uma influencia propública.
sua attitude na contenda, uma vez
Mas que desorientação! Não ha um
. «Consta que por occasião do revadamente depressora, perigosa,
no poder.
plano uniforme de ataque, não ha um
gresso de sua majestade el-rei se
colligaram-se para o trahir, presos
realisam importantes festejos.
Na imprensa, como no parla- aspecto definido de critica.
De duas novas excentricidades shâpelo temor ridículo d'uma sublevaE os que nesses reductos se ba
«O ministério vai á fronteira re- kespeareanas temos notícia: uma tramento,
não,
houve
vozes
que
desasção de sachristias e da subserviêntem sam obscuros soldados, dedicaceber sua magestade.
ducção do Hamlet em esperanto, (a
cia baixa ante as tendencias ultra- sombradamente affirmassem o seu dos todos, cheios de bôa-vontade, al«A estação do Rocio devem con- proposta língua internacional auxiliar),
protesto.
guns mesmo cheios de intelligéncia,
correr todas as auctoridades civis, publicada em Paris pela casa Hachetmontanas de alguém, que uma mesDe
resto,
as
mesmas
dependênmas
a quem os campeadores brilhanmilitares e eclesiásticas e o corpo te, com o seguinte e melodioso título:
salliance dynastica trouxe para encias, os mesmos terrores, as mes- tes que a democracia tem, não appaHamleto, regido de Danujo par
diplomático extranjeiro.
tre nós.
«As tropas da guarnição forma- IV. Shakespeare. Tragedio en kvin
mas fraquezas os inhabilitam, a to- recem a dirigir e a auxiliar, dando lhes
o appoio da sua intelligéncia e juntan
O clericalismo sentiu-se, então,
rão em alas nas proximidades da aktoj, tradukis L. Zamenhof.
dos, para tomarem sobre si o en do com o dêlles o seu esforço dedicado
forte, estadeou pelo país fóra o seu
estação do Rocio.
Faz parte da Kolekto esperanta.
cargo de arrancar dêste solo toda
Egualmente
nas
poucas
corporações
«O dia da chegada será consi
triumpho, lançou aos governos e
*
a damninha parasitagem jesuítica. que sobrevivem á geral derrocada o
derado de gala, havendo illuminaaos partidos, anathemas e ameaças.
Faliam em varreduras no semi- mesmo retraimento se observa.
çõ?s e outras demonstrações de reMas quem tocou verdadeiramente
O regimen, liberal por tradição,
Pelo país fóra, quantos batalhadogos ij o.»
nário e outras cousas violentas de
as raias do exótico no assumpto, foi
res prestimosos vivem esquecidos, com
por educação e por indole, agachouum judeu o sr. Behte, com a sua verum jacobinismo descomposto . . .
a sua espada espelhante, sem mácula,
se medroso, como se aos seus olhos
Paga Zé Mas todos os sacri- são do Othello em dialecto judaico poQuem os acredita? Quem os se- prompta a florear, filhos de uma geralonês, com a seguinte denominação:
pávidos de terror, os campos verção varonil, em que os carácteres se fícios serám poucos para manter
O I N T e g ^ o O t e l l o . Grande
descentes do Minho apparecessem já gue?
disciplinavam na escóla da intransigên- um rei tám bom e divertido.
románce
trágico do célebre philósopho
A
varrerem
seminários,
êlles,
os
coalhados da multidão fanatica o de
cia e da honra.
Shakespeare, correcto, melhorado e aupobres-diabos
cheios
de
escrúpuQuem vai buscá los, acccrdar-lhes
cruz alçada, chuços floreando, todo
E depois—Viva a pândega
gméntado por Behte.
los
supersticiosos,
beatos
até
á
meos
brios,
indicar lhes o seu posto?
um hallali terrível a encher os ares...
Foi publicada esta obra em VarsóOlá, olá
Ninguém apparece, e sam êsses solvia e dá-nos notícia delia a 1{evue d Art
E todavia, se fôra sincero o apre- dula, os parvoeirões que se fazem
dados perdidos dispersos, que todos os
Venho da pândega Dramátique, no seu último número.
goado liberalismo, se fôra exacta a absolver depois dos duelos e solli- dias affirmam a sua crença, pedindo
No prefácio dís o traductor:
citarcrdo
patriarcha
o
lugar
de
saVolto p'ra lá!
affirmada inconciliação com as tenum guia que os dirija para a lucta e
dencias clericaes, o espantalho ne- christão em dias de festa grande!.. para o sacrifício.
«Shakespeare, como, aliás, lodos
Naquella linda attitude em que
Assentemos em que, dada a eviPerante a situação affiictiva que o
gro teria sido esfrangalhado, dum
os
escriptores
do seu tempo tem
golpe, sem perigo de resistências, dente alliança do throno e do altar, país atravessa, cuja gravidade as pró- o immortalisou o lápis de Leal da
um grande defeito: o seu estylo é
demasiadamente condensado. Por
que já não é fácil organisar com o que é de resto facto velho na his- prias camarilhas reconhecem quando C a m a r a . . .
affirmam, charlatanescamente, a ur
tória,
a
destruição
de
um
importa,
isso empregámos todos os nossos
sermonear pathetico de missionágéneia impositiva da prophilaxia enér
esforços, juntando ao livro muitas
coroo
condição
indispensável,
a
rios velhacos.
gica da vida nova, todos os homens
coisas interessantes, que lhe dám
destruição do outro.
illustres da democracia portuguêsa tem
(g dinheiro do §ôvo
N o parlamento, com gesto larum sabor delicioso. Estamos cerQuer dizer, para a questão re- o alto dever de abandonar as suas thetos que os leitores no lo agradecego e imponente, a voz lenta de
ligiosa ha em Portugal só uma so- baidas, e vir a campo de espada em
rám, pelo praser que lhes causará
Noticia
o
Imparcial:
quem vae fulminar de espanto as
punho, despedir golpes sobre a horda
a sua leitura.»
lução: a Republica.
turbas, o loiro director espiritual
densa dos quadrilheiros do regimen.
«Antes de a dar á impressão,
«Já
correm
noticias
bem
desado nacionalismo afíirmou ter, atraz
Não se comprehende a sua abstenlemos a obra a várias personalidagradaveis
por
causa
da
mobília
que,
ção senão como uma apostasia.
de si, nada menos do que duzentos
des eminentes e vimos, com os nosdizem, vai ser comprada para moE' duro dizê-lo, mas é percizo di
sos
olhos, que as lágrimas lhes rola
centros.
bilar o palacio de Belem onde em
vam pelas faces. Madame W .
zê-lo!
maio será recebido o rei de Hes
Houve pânico. Duzentos centros
uma dama altamente illustrada, afE que não sam apóstatas esses
panha.
Entre os concorrentes a uma
—. era obra. Fóra dos centros, nos
íirmou nos que apoz a leitura do
campeões
nobilíssimos
cujo
esforço
mar
«Consta que ha quem trate de
rebordos, devia haver ainda mais vaga de amanuense da direcção cou nos annaes da democracia páginas
nosso livro, se sentia perturbada e
conseguir
do
governo
a
encomenda
geral
de
instrucção
pública
contaesvaída de commoçio, A litteratuelementos...
<t
brilhantes, bem o sabemos nós, que a
de um mobiliário de luxo pelo preço
se
o
sr.
António
Lucas
Fazenda
ra judia não possue nada tam vioalguns
conhecemos
pessoalmente,
que
de 35 contos para o palacio de Be.
Esqueceu-se que as entidades
lento, nem tam empolgante, a ponto
Viegas,
cunhado
de
sua
excelléncia
de
muitos
outros
temos
relação
dos
componentes desses núcleos, orgaque os homens mais respeitáveis
feitos da'sua vida immaculada.
«Se esta pretensão escandalosa
nisados principalmente nas aldeias, o director geral, e polícia illustre
que começaram a lêr êste livro, rs«
Que Venham, pois, para a lucta.
fôr ávante ter-se hão perdido os 35
da tropa do general Micróbio.
cusam os pratos mais exqulsitoS$
eram invariavelmente os mesmos:
Poucos ou muitos, compete-lhes tomar
contos, pofque nos palacios reais ha
os
vinhos mais preciosos, para eoftO
curioso
concurso
para
o
proO abbade^ o cura, ó vigário da vara
o seu lugar.
mobiliário mais que sufficiente para
tiuuarem lendo, lendo sempre. Ê
vimento
da
vaga
em
questão,
reaHa um grande exército, cada vez
recebsr Affonso XlII em Belem».
e os lavradores da junta de paroeis porque não vos quero demorar
lizou-se
anteontem,
comparecendo
mais
numeroso,
que
os
crimes
da
moChia.
mais tempo no prefácio. Entrae na
narchia todos os dias engrossam, que
obra, mas aconselho-vos, caros leiPara um país que nada em oiEsqueceu-se que o novo parti- apenas a prestar provas 4 dos can- só espera para combater as vozes disdidatos.
tores, que para poderdes supportar
do, que se propunha, como mais
ciplinadoras do cominando.
ro que diabo representam trinta e
todas as emoções que vos esperam,
Qual dos concorrentes seria o
Empunhem a espada, ponham-se á
tarde se provou, assaltar o poder,
vos prepareis com um bom cálix
cinco contos!
primeiro classificado, inútil é dizê-lo. suà frente!
.
.
estava apenas appoiado na influênde cognac, para vos dar ânimo.»
Uma insignificância—e depois
Recolhidos, indifferentes, frios, nao
cia dos abbades e na religiosidade
O leitor ingénuo já certamente pódem continuar sem que a suspeita sempre é servir um a m i g o . . .
grosseira do beatério inconsciente,
Este prefácio deixa antever a obra,
os fira, sem que a história os conde- j
E
ha
amigos
de
mil
diabos,
que
e que a influencia dos primeiros advinhou:
que
é verdadeiramente extraordinária..,
mne.
Apostam, claro, pelo cunhado
Em Veneza, vivia um príncipe, cba
vinha precizamente, não tanto da
Unam-se todos, entendam-se todos, Hintze precisa afagar.
communiquem-se num grande e estreito
sua situação ecclesiástica, como da do Abel! E' jogo—e seguro.

mm

E ALTAR

Isempção de Abel d'Andrade

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

RESISTENCIA — Domingo,23de Novembro de 1902 3

Escóla Nacional d'Agricultura

mado Brabanetp*era riquíssimo, mas
do espólio que ainda lhe resta de um
um grave desgcfito o preoccupava: a
passado glorioso.
>riríçêsa era «íteril, sem que ninguém
Todavia, êste é o homem que a
VI
he des&e remédio para tamanho mal,
Tarde glorifica como prestante á pá
até que Uma noite de verão a princêsa
Meus caros amigos:
A Tarde, num dos números passa tria, num elogio que pelo arrojo das
Celebrou hontem o Brazil o i3.° anrecebeu como encommenda postal, um dos, notificava sollicitamente em edito- affirmações chega a offender a dignida niversario da proclamação da sua actual
Tenho de fazer uma referência á
frasquinho d'água mineral e milagrosa; rial mais um anniversário natalício do de de todos aquêlles que ainda sentem forma de governo—-a Republica — e
minha primeira carta, para frizar bem
bebeu-a dum trago e logo foi mãe de sr. conselheiro Hintze Ribeiro—presti- amôr por esta pobre terra.
com esta data aurea da sua historia
uma creança adoravel «a pequena ma moso chefe d o . . . partido (vá lá o chaOxalá não tarde o dia em que se coincidiu a posse do novo presidente a maneira incorrecta e prevaricadora,
como o director da Escola Nacional de
demoiseile Desdemona, que é a heroina vão) regenerador e illustre presidente possa pôr fim a todas estas iniquidades. eleito, o dr. Rodrigues Alves.
Agricultura procede em actos respeido nosso soberbo románce». Grande do conselho de ministros. AcompaPor alguma cousa mais do que o tantes ás suas funeções.
A . C,
alegria por tal successo, e o príncipe nhando a noticia e emmoldurando a
sêcco cumprimento dum mero dever
Os leitores devem estar lembrados
para o commemorar dispendeu meio num bem talhado quadro de virtudes
de cortezia diplomatica, por um gra da forma insolente e attentatoria dos
milhão de dollars, na construcção dum pessoaes, vinham encomiásticos elogios
tissimo dever de irmãos, nos associa
Procedendo-se á eleição dos corpos mos enthusiasticamente ás saudações interesses do Estado e dos meus, usahospital: o Hospital Desdemona.
ás suas qualidades de homem público,
da por elle, quando concorri á praça,
A pequena era linda como um anjo num relevo tam saliente que, a dar gerentes da Associação Académica, fô- festivas enviadas ao povo brazileiro.
para o fornecimento de vários artigos
e bella «como não sei o quê*. Rece mos crédito ás baboseiras do Sérgio, o ram votados os seguintes académicos :
Adeantou-se nos o Brazil na con- da minha especialidade commercial,
beu uma educação inegualavel: aos 16 celebrado político e homem d'Estado
quista de almejados progressos políti- procedimento que motivou o desforço
Direcção.
—
Effectivos:
António
da
annos fallava 6 idiomas, cantava, dan- seria um verdadeiro salvador da causa
cos, rompendo, pela affirmação triumçava, representava — era primeiro pré- nacional. Ao fallar desta figura, que Silva Pimenta, Elysio Cardoso Pessoa, phante da Revolução, com todos os que tenho estado, e continuarei a estar,
Eugénio
da
Cunha
Pimentel
e
José
tirando do tal sr. Antoúio Augusto Batantas responsabilidades traz a si ligamio do Conservatório.
preconceitos e tradições históricas, in ptista.
Ferreira
da
Silva.—Substitutos:
Jorge
Estudava continuamente e nunca das, o festejado articulista, para ser
conciliáveis já com as tendencias eman
Pois este peloso servidor do Estado,
saía sem levar comsigo um livro de completo, só se esqueceu de o cobrir Paiva Botelho da Motta, Alberto Bar- cipadoras, que por toda a parte se
ros
Castro,
António
Barbosa
Martins,
que
abre praças antes das horas marcom a aureola da immortalidade.
história ou philosophia.
accentuam.
e José Joaquim Dantas de Barros.
cadas, que insulta os concorrentes que
Um dia mademoiselle Desdemona,
O sr. Hintze, se é hoínem de brios,
A critica facciosa tem attribuido ao o podem prejudicar nos seus manejos
Conselho. — Effectivos: Manuel da
sentada num banco do jardim, lia um deve sentir-se susceptibilisado por esta
novo regimen erros e complicações e interesses, que usa duns modos grosCunha
Reis,
Duarte
Silva
Ferreira
de
livro sério, enquanto uma sua compa omissão, que nada justifica, e exigir no
graves. A má fé e a ignorancia colliga. nheira comia uvas, que tirava de um próximo artigo do seu anniversário ou- Lima é Vasco Rebello Valente.—Substi- das tem pretendido desfigurar a obra seiros e offensivos para com aquelles
sacco de papel impresso. Mademoi- tro elogio mais acabado, como deve tutos: Luís V. de Vasconcelloz Abreu, progressiva, cujo influxo poderoso o que o procuram para assumptos da
selle Desdemona, sempre ávida de coi- ser prestado a um homem da sua es- Alberto Bastos da Costa e Silva e João Brazil tem sentido no decurso destes Escola, — pois este zeloso funccionário,
António Pinto Bagulho.
repito, que abre praças antes da hora
sas da imprensa, agariou no sacco que tatura.
treze annos.
official,
annunciada, e repelle os conAssembleia
geral.—Effectivos:
João
era um boccado de jornal, que em gros
Também pôde ordenar mais alguns
As transformações políticas trazem correntes honestos,— acceita propostas
sas lettras communicava entre mais no retoques á parte em que se exalta o dos Santos Monteiro, presidente e Jo
tícias, os grandes feitos e aventuras de seu talento de estadista, para vêr se sé Francisco Teixeira d'Azevedo, se- sempre, é certo, o appenso inevitável depois de effectuadas as arrematações,
Otello, e tal impressão sentiu desta apanha logo desta o bilhete de entrada cretário.— Substitutos: Manuel Alves dum período de incertezas com que, prostergando os direitos de pessoas,
de Sousa Pinto, presidente e Alvaro pela derrota das resistências levanta- cujas propostas téem sido acceites, e
leitura que se apaixonou doidamente para a galeria dos immortaes.
Ribeiro
da Costa Sampaio, secretário. das, se prepara a consolidação defini que depois substitue por outras, adrepor elle.
Todavia, se aquêlle facto no pritiva do novo poder.
de forjadas 1
O príncipe Victor Emmanuel pe- meiro momento provoca um commenO Brazil não podia escapar á lei
Esse homem, esse director dum
diu a em casamento, mas a «nossa que tário alegre, bem pensado commove
geral.
tam importante estabelecimento do EsPelas 7 horas e meia da manhã, de
rida e gentil mademoiselle Desdemo nos e entristece-nos, porque é a confirMas se na vida, ainda breve, da flona» (como diz sempre o auctor) recu- mação clara e irreductivel de dois ma- ontem, o carro pertencente ao sr. dr. rescente republica, alguma cousa de tado, esse figurão que tanto blasona
sou, e talvez com razão, «porque os so- les que no nosso meio téem causado Franqueira, da Louzã, e que se dirigia mais deplorável se tem dado, se mo de honesto e de moral, não é nem mais
nem menos, do que u m b u r l ã o ,
para esta cidade, na ponte da Portella
cialistas, quaes lobos selvagens, appe- prejuízos inestimáveis.
mentos difficeis se têem produzido, com
teciam a vida do príncipe», finalmente
Esses males de tam funestas con- foi de encontro a um carro de bois, fi uma repercussão de pânico na Europa, u m p r e v a r i c a d o r c o n fesso.
depois de várias outras recusas, a fa- sequências sam a decadência moral cando bastante damnificado.
temos forçosamente de arguir a origem
E não se diga que faço uma tam
O rapaz, que o vinha a guiar, foi desses males, nunca na essencia do
mília consentiu no casamento com dos espíritos que professam o jornalis
Otello, que todos os jornaes annun- mo, e o soalheiro que êlles diariamente cuspido da almofada, e só por um aca regimen, mas exclusivamente nas con- grave accusação, sem provas, sem pociaram.
fazem na imprensa, desrespeitando um so feliz é que não foi parar ao Mon- tinuas conquistas e reacções com que der apresentar factos claros e evidenO livro de Behte, diz o commenta- meio de publicidade que, em ideia, é dego.
o elemento monarchista perturba, de tes, das minhas affirmativas.
Entre muitos outros casos, que a
Como passassem na occasião as de- vez em quando, o curso regular da
dor que vimos traduzindo, tem apenas um dos mais elevados instrumentos de
pouco e pouco irei tornando públicos,
ligéncias de Poiares e da Louzã, os co- vida nacional.
200 páginas, mas não se calcula o que progresso nos nossos dias.
e que dam bem a bitola moral do diencerra de episódios, descripções, aneEstes dois factos ligam-se intima- cheiros delias ajudaram a desenvenciApezar de tudo, o Brazil tem avan- rector Baptista, citarei apenas dois.
lhar
o
cavallo,
que
ficou
envolvido
nos
doctas e surpresas.
mènte por uma relação de casualidade,
çado, e muito, nesses treze annos, em
No anno passado, o i t o d i a s
Ha uma longa narração da viagem pois que o segundo é a consequência arreios, vindo o carro para esta cida- que os ferrenhos adversarios do regi
de, com grande custo, para ser condepois de ellectuada
a
de núpcias M. r e madame Otello ao lógica do primeiro.
men republicano vêem só crueldades e a r r e m a t a ç ã o do fornecimento
certado.
Desde que o jornalista cedeu ao
Brasil em caminho de ferro; o correio,
esbanjamentos, e propositadamente es- de concertos no calçado dos alumnos
o telégrapho, o telephone não sam es facciosismo partidário, á ganância dos
condem os motivos determinantes de da Escola, em que tinha sido apreseninteresses, ás mil influencias duma soquecidos.
certas medidas enérgicas, e insidiosa- tada e acceite uma proposta dum c o n B R U N O
Otello fuma cigarros e queixa-se ciedade moralmente depauperada, e se
mente negam os seus múltiplos pro- corrente, foi acceite uma outra proposdos nervos. Madame Otello dá soi- esqueceu da linha que a sua probidade
gressos.
ta dum afilhado do director, sendo posprofissional o obriga a manter, a im
rèes, onde toca a música militar.
E que exemplos de admiravel pro- ta de lado e regeitada a que havia sido
O creado do quarto de Desdemona prensa ficou convertida num espojabidade se téem observado relativamen- legalmente apresentada no dia da praça!
é um histrião chamado M. Clown, cuja douro ignóbil, onde elle vai lançar to
te á transmissão de poderes!
Leram? Admiraram?
linguagem idiota faz rir á doida as ou dos os detritos da sua degenerescência Livraria Chardron, de Lello & Irmão
Os homens, que téem occupado a
Poi isto fez o tal homem, que tem
moral.
tras personagens do románce.
Um grosso volume de cerca de 5oo suprema magistratura da republica, vol- relógios pelos quaes o sol se ha de reE assim é que na Tarde, como de paginas.
Otello anda constipado e pede á
tam á sua faina modesta de trabalha- gular, se não quizer soffrer... os ponmulher o lenço da bruxa. Ella não o resto em todos os jornaes do partidadores, sem riquêsas, sem honrarias, tapés e as invectivas do Ill.me e Ex.™®
Preço, 8oo réis.
rismo monárchico, apparecem aquellas
acha e empallidece.
sem talher á mêsa do orçamento!
Sr. Antonio Augusto Baptista, mui di«Traidora e preversa! Deste-o ao e similhantes divinizações a um homem
E' exemplo precioso para estudar e gno, zeloso e honesto director da Escola
teu amante» exclama o negro furioso, que simplesmente devia merecer a exe
amar.
Nacional de Agricultura.
Arthur Leitão
querendo bater em madame Desde- cração pública.
No momento em que o Brasil fesO outro caso, que prometti referir,
Vale lhe viver num país em que a
mona.
Para a capital, com demora de al- teja uma das datas mais brilhantes da é o seguinte:
moralidade
é
uma
ficção
e
os
corru«Safa, Otello, diz lhe um amigo,
guns dias, seguiu ontem no rápido, o sua história e de toda a parte lhe vam
Também no anno passado, e decorptos triumpham de todos aquêlles que nosso talentoso collega de redacção, cumprimentos calorosos e votos ardennão te julgava tam bruto!»
«Impúdica filha do inferno—grita o procuram servir a vida com altiva in sr. dr. Arthur Leitão, distincto quinta- tes pelos seus progressos, a Resistencia ridos três dias depois de effectuada a
arrematação do fornecimento de alimenmarido enchendo-a de injúrias e de dependência e com o culto de uma ho- nista de medicina.
associa se a todas as manifestações de tação aos alumnos da Escola, arremanestidade
superior
a
todas
as
tentapancada—foge da minha vista!»
apreço e sympathia ao glorioso po- tação na qual foi acceite uma proposta
vo nosso irmão, saudando o no grito apresentada,—por um empregado addiPor fim Desdemona impacienta-se, ções. Se vivesse numa terra pouco
propícia a permittir as tranquibernias
c sahe berrando:
Devido aos esforços do distincto unisono que ora o acclama:
do da Escoía, por meio dum testa de
de quadrilhas arvoradas em partidos
«Oh! immundo limpa-chaminés!»
capitão
de
infanteria
23,
sr.
Homem
políticos e a consagrar de estadistas
V i v a , a R e p ú b l i c a d o ferro, foi entregue, e acceite pelo direOtello chama-a:
Christo, foi novamente estabelecida B r a s i l !
ctor, uma outro proposta para ser feito
cynicos
charlatães,
que
apparecem
na
«Desdemona! aqui já!»
por elle o fornecimento!
vida pública a reclamar os seus nomes, nêste regimento, a aula de leitura e es
E ha uma scena violentíssima, o por todos os meios, ainda os mais in- cripta pelo méthodo de João de Deus.
Como, porém, um dos concorrentes
marido desvairado, espumando de rai- decorosos e illícitos, o sr. Hintze ha
Homem Christo é um devotado prolesados, fizesse barulho e reclamasse
va, lança se sobre ella!...
A redacção da Resistencia enviou energicamente contra uma tal pouca
muito que teria dos seus concidadãos pagandista da instrucção popular, por
E aqui, accrescenta o commenta- uma recompensa pelo bem que tem meio do méthodo de João de Deus, ao sr. dr. AÍberto Fialho, illustre mi vergonha, o director viu-se obrigado a
dor, pensaes que acaba tudo, que prestado á pátria que, por fatal sina, o tendo aberto uma escóla em infanteria nistro do Brasil em Lisboa, o seguinte fazer nova praça, na qual certamente
Otello a vai matar! ? Enganae-vos, possue.
14, em Vizeu, na qual ensinou a lêr e a telegramma:
as coisas foram dispostas convenienteaqui é que começa a verdadeira intri
escrever
todos os soldados da sua commente para tudo ficar á vontade do sr.
Mas
é
bem
certo:
os
povos
têem
os
ga, que durante longas páginas se des
panhia, pelo que foi muito louvado, não
A r e d a c ç ã o d a R e s i s - Baptista.
governos
que
merecem,
e
nunca,
como
enrola terrível de complicações e d'en
só pelos seus superiores, mas por to- t e n c i a s a ú d a a d a t a g-lo*
Os escandalos na Escola Nacional
genho com scenas conjugaes, censuras, nêste caso, o aphorismo teve tam justa dos quantos fazem justiça ás qualidade Agricultura, assemelham-se ao caso
applicação.
r
i
o
s
a
q
u
e
o
B
r
a
s
i
l
h
o
j
e
explosões de ciúme, mal entendidos,
des do brioso militar.
dos raros: quantos mais se descobrirem,
Mercê da impunidade que os gointrigas, etc. E termina dizendo que :
Felicitando-o por mais esta nobre c e l e b r a e a í f l r m a o s s e u s mais ficarám por vir á luz. Sam como
vernantes
dêste
país
se
garantem
por
felizmente na litteratura judia ha obras
v o t o s p e l o s p r o g r e s s o » d a as cerejas, quer se tirar uma e vêem
meio de leis odiosas e absurdas que iniciativa, aproveitámos a occasião para
que redimem esta!
florescente
República.
o
apreço
e
lhe
testemunharmos
todo
umas poucas agarradas.
Ora ainda bem, que não sam todas, lhes limitam, senão supprimem, toda toda a justiça, que fazemos ás suas
Por hoje fico por aqui, pois já é dea responsabilidade, o nefasto chefe do
judiarias dêste jaez.
aptidões, e qualidades tanto de militar,
mais o que deixo narrado, para vir a
partido
regenerador
continuará
á
frente
si. 0. p.
«A sociedade está condemnada por público numa só carta.
do país, deshonrando lhe o nome no como de cidadão.
Até breve.
falta de fé», tal é a epigraphe dum esconceito dos extranjeiros e produzindocripto
publicado
num
collega,
que
piedoIhe
a
rúína
de
todas
as
fôrças
econó
João Gomes SMoreira,
Passou ontem o anniversario natamicas. ,
Noticia um nosso collega portuense, samente ouve missa e joga a bisca com
lico do infante D. Manuel.
A sua acção política será sempre que conferenciou na sexta feira, com o a família.
Ora viva o Manuelsinho!
Pois, collega amigo, nisto de reliregulada pelos moldes de um program- ministro das obras públicas, o seu disUm nosso seráphico collega, nargiões,
fé de mais, ou fé de menos, nâo rando o facto dum rapazote de 1 x antincto
e
particular
amigo
sr.
governama atrazadõ e despótico, Como coné o que importa; a questão é ser-se nos de idade, natural de Hersele, Bélvém aos governos periclítantes, que se dor civil de Coimbra.
«Á Desgarrada»
Que nova desgraça resultará para honesto e trabalhador e uma sociedade gica, ter armado briga com os irmãos
escudam nos últimos reductos da fôrça
constituída por taes entidades, é uma e as irmãs, chama-lhe revolucionário*
Num restricto número de exempla- para continuarem uma vida que já não esta cidade, de tal conferência ?
sociedade absolvida e digna dos maio- e como o pequenote, por vingança, peres e em primorosa edição, ainda êste tira fôrças da opinião nacional. E asres encómios e respeitos.
sim
o
vemos
contribuir
com
a
sua
gasse fogo ao casebre onde os seus*
mês será posto á venda o novo trabaMas o collega não o pensa assim, viviam apoda-o de anarchista.
Foi no penúltimo sábbado, e não
lho litterário de Manuel de Moura in- acção para apressar a insolvência dum
Não somos da opinião do seráphico
titulado A' Desgarrada, que consiste nu- pôvo, que tem os seus créditos perdi- na segunda feira passada, conforme al- e nós não lhe levámos nada por isso.
collega e pela razão seguinte: porque
ma collecção de trovas, no sabor po- dos, as suas finanças avariadas, as guns jornaes noticiaram, que entre as
ser revolucionário não é ser mau irmão
pular, lindamente ornadas de música, suas energias atrophiadas, as suas liber- povoações dos Cartaxos e dos CarpinFoi hontem affixado á porta ferrea e amigo da desordem, e pegar o fogo
escripta pelos conceituados composito- dades supprimidas e a sua. dignidade teiros, ficou esmagado debaixo de um
res Sousa Moraes, Henrique Carneiro escarnecida pelos extranjeiros, que as- carro, carregado de telha, o infeliz An- em aviso convidando a academia a a uma casa, não é ser anarchista, mas
sistem á agonia em que elle se debate, tónio Matheus.
assistir a uma conferencia que o gene- sim aspirante a inquisidor, e como tal
e Araujo das Neves.
O cadáver foi removido para esta ral boer Pienaar deve realisar hoje, no um bom recruta para o exército d e
E' de crer que, com os predicados esperando attentos o momento em que
que a distinguem, a edição rapida- se hám de precipitar sobre a presa i cidade, no domiqgo, e só na terça feira Theatro Circo desta cidade, pelas 2 que o seráphico é sustentáculo.
j?ara lhe âr;ajicarem os últimos trastes I é que foi autojpsjadp.
horas da tarde»
Ou não t
mente se exgote.

f

O sr. Hintze Ribeiro

Republica do Brazil

A IDEIA DE DEUS

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

RESISTENGIA — Domingo, 16 de Novembro de 1902

é

s

canista sr. Paiva de Aftdrada ; tre§ grasas relações até agrra tam ami^aveis
vuras representando
baixos-relevos
com os povos gentílicos.
do
monumento
a
Affcfc^so
dAlbuquerPoderíamos, se aos nossos destinos
Com este titulo recebemos um ve
^residisse a intelligéncia, patriotismo e hemente e bem elaborado pampheleto, que; Uma Vista da povoação indígena
consciência no proceder, offerecer lar- no qual vem publicada a mensagem, da Beira na Africa Oriental e uma vis,5a resistência a essa disputa, porque que a grande commissão, aclamada no ta de Manica, a região aurífera da Afrijara isso nos offerecem precioso ele- comicio de 6 de julho do corrente anno, ca Oriental.
Na parte litteraria publica os seguinmento as bôas disposições dos povos effectuado em Loanda, dirigiu á imtes artigos: Chrónica Occidental, por
sertanejos, .que téem pelo português prensa da metrópole.
uma dedicação tradicional, que por neFazendo inteira justiça aos intuitos D. João da Camara; Territorio de Manhum outro pôvo tem.
dos promotores da mensagem, come- nica e Sofala ; As nossas gravuras : O s
Mas sem condições de facilidade çamos neste numero a torna la publica, ciganos e o seu dialecto, por Julio RoDurante a Vida toda — o eterno batalhar —
em commerciar com os povos interio- para que os nossos leitores avaliem cha; Os Mortos, por D. Francisco de
res e sem auxílio do barateamento dos das injustiças, que se estam praticando Noronha; Um burgomestre engarrafaE m tudo v a m o s vêr signais de soífrimento:
Droductos que offerecemos á permuta, jara com aquella importantíssima colo- do, por Erkmann-Chatrian; MeteoroN a s mysticas canções sentimentais do Mar
logia. etc.
o
commércio tende a desapparecer, le- nis.
A' Lua — a castellã ideal do Firmamento — .
vando.comsigo o domínio nacional, porque então não terá razão de existir deB R I T O
C^VTl^VeiJLO
Nas bailadas d'amor, doces como o Luar,
ante da sua acção improfícua no camA importância recebida pelo com30 prático, embora gloriosa no campo merciante sr. José Alves Vieira da
Que e m murmurios subtis nos vem dizer o vento,
listórico.
(Impressões de ffiagem
Vam também nossos olhos ávidos achar
Costa, proveniente dos dois cachenez
Não
é
melhor
a
situação
agrícola
que
lhe
fôram
roubados
por
Maria
A symbolica luz do supremo tormento!
(Cartas a u m jornalista)
do que a commercial nos embates de José Boi, do Espinhal, foi de 2$ 100 e
uma lucta travada com a mesma po- não de 2$>õoo réis, como por erro typo- Imprensa Libanio da Silva — Lisboa
Desde a areia d o Mar, ao universo inteiro,
breza de condições e com o mesmo gráphico saiu no número transacto.
desfavor dos poderes públicos.
Desde a alma d o Santo, á alma d o Coveiro,
A agricultura indígena, nas suas diT u d o grita perdido e m tanta escuridade;
versas applicações, mantém se no mais
Parece que já não vem a esta cidacompleto estado de atraso por falta de
de
dar alguns espectáculos a compaT u d o anda a lastimar um bem a n n i q u i l a d o . . .
Antonio Augusto da Fonseca, João
jraços, originada na moléstia de somno
nhia
dirigida pelo actor José Ricardo, Maria da Fonseca Frias, (ausentes),
Mas o que mais nos custa é vêr um bem passado:
e varióla, exportação para fóra da província, e forçada emigração para se que passará no Porto toda a temporada. Maria do Carmo Oliveira Azevedo,
Que a dôr peior que existe é a D ô r da Saudade!
E' isto o resultado das combina- Marianna da Conceição Oliveira, Joaeximirem a exigências menos lícitas e
ções
feitas por José Ricardo e Taveira, quim Maria d'01iveira Frias e José Anpressões de toda a ordem.
ALFREDO PIMENTA.
que
se
harmonisaram.
tonio d'01iveira, summamente penhoA indústria agrícola, essa retrocérados para com todas as pessoas que
de a olhos vistos com os esforços nevivamente se interessaram durante a
gativos dos'governos.
prolongada doença de seu querido irDiz-se
que
o
lugar
de
i.°
official
da
Milhares de contos aqui empregadem, podendo affoutamente assegurarsecretaria da Universidade será provido mão e primo Francisco da Fonseca
dos
no
arroteamento
de
vastos
terrese que o período d'agonia chegou a
por concurso e não por accesso, como Frias, a que infelizmente succumbiu,
êste corpo já inerte e paralysado. E nos incultos e na creação de uma in- a lei dispõe.
e ás que o acompanharam á sua ultipara nada lhe faltar de característico, dústria que começava a desenvolver se,
Porque será que a lei é menospre- ma jazida, vêem agradecer a todos tão
abrigada
à
sombra
de
um
proteccionis
distinctos favores, que nunca esqueceA Commissão acclamada no comí- nêstes momentos derradeiros, até já os mo justificado pela necessidade de tra- sada ?
cio effectuado n'esta cidade, e que lan- corvos adejam em volta da pousada do zer a êste continente actividades e ca
Haverá qualquer afilhado a anichsr, rão de sua lembrança, confessando-se
çou a público o manifesto de 6 de Ju- moribundo na áncia de cevarem os seus pitaes de toda a ordem, vê-se hoje na em detrimento de direitos legitimamen- eternamente gratos.
lho, vem hoje dirigir um apêllo a toda carnívoros instinctos.
Egualmente agradecem aos distinmais precária das situações, á beira do te adquiridos ?
O commércio definha dia a dia na abysmo, víctima da inconsciência com
a imprensa do país, na certeza de que
ctos clínicos da Associação dos Artisha de encontrar nella o mais forte e sa- carência de expansibilidade, que no flu-que na metrópole se legisla, mais em
tas o carinho e assiduidade com que o
lutar dos apoios para convencer a opi- xo e refluxo de suas transacções podes- favor de apaniguados, do que em betrataram.
No
estabelecimento
do
sr.
José
Adenião publica, das grandes verdades, se dar-lhe largos recursos para avanta- nefício do interesse geral.
Coimbra, 12 de Novembro de 1902.
lino
da
Costa
Pinto,
á
rua
Larga,
tem
jados emprehendimentos.
mal esboçadas naquelle diploma.
estado
exposta
a
pasta
em
que
vae
ser
A sua esphera de acção, de nature(Continua.)
E' para a força da opinião que reenviada a mensagem, da mocidade acacorremos, porque — é— esta nas mo- za e índole próprias ao giro mais comdémica da Universidade, ao dr. Sylvio
dernas sociedades o elemento mais for- pletamente cosmopolita, encontra os
Romero.
Tendo sido pronunciado sem fian
te, o poder mais prestigioso, para a so- seus acanhados e viciados limites onde
Guerra Junqueiro
A pasta donde pendem asfitascom
começa
a
pretendida
adaptação
de
inça, deu entrada na sexta feira, na ca- a# cores das diversas faculdades, é em
lução pacífica dos problemas de toda a
dústrias exóticas n'um país completa- deia desta cidade, o ex-cabo n.° 3 Ma
ordem.
mente desprovido de tendências e de nuel Andrade que, quando dos confli- setim azul e branco, tendo ao centro
A imprensa, se foi em todos os
uma pequena placa de prata, com a derecursos industriaes.
ctos académicos, feriu com um tiro de dicatória : — Ao dr. Sylvio Romero, a
tempos um factor importante para o
Livraria Chardron.—Porto
De longa data sente o commércio revolwer o segundanista de direito sr.
desenvolvimento de todos os progresacademia de Coimbra.
desta
colónia
a
enorme
lezão
que
nos
Preço—12© reis.
Vasco
de
Quevedo.
sos da humanidade, elevou ainda nêste
seus
desprotegidos
interesses
lhe
deiO
crime
foi
classificado
como
tiro
campo, e no momento actual, o seu
xa o proteccionismo industrial arvora- á queima roupa, com intenção de maglorioso papel.
Pelas 11 horas da noite de ontem, M
m m m m m
do em méthodo e traduzido num sys- tar.
Por duras e tristes provações pasdeu entrada na 2.a esquadra, Joaquim
têma pautal que é tudo quanto ha de
sam os povos desta província, sem mei- mais atrophiante para o desenvolvimen
de Sousa, sua mulher Maria Ventura e
os sequer para se poderem queixar ou to das suas transacções.
Raras vezes passamos pela rua do Luciano Gonçalves, do lugar de Falia,
expor os males que os affectam porque,
As pautas desta província não fô Corpo de Deus, não tendo por isso po- por serem encontrados a roubar couvergonha é dizê-lo, a liberdade d'im
ram
feitas para esta província; tiveram dido reparar num prédio que ali anda ves numa propriedade pertencente aos
prensa nesta colónia é um mytho. De
a sua origem nos laboratórios da alta em construcção, e só devido á amabi herdeiros do sr. Fortunato, do Almetaes peias rodeiam os que se destinam
finança, que determina quási todos os lidade dum amigo, que nos chamou 8 u e ao jornalismo, que ninguém se atreve actos governativos.
para elle a attenção, é que fomos ali
O Gonçalves baixou depois, á 1
a lançar-se no campo da imprensa.
Precisa-se um com pratica de merUma colónia como esta, tem na observado.
hora, ao hospital, por ter levado um
E' por isso que, ao jornalismo jia sua situação commercial uma fonte da
cearia.
Na verdade, aquelle alinhamento é tiro que o feriu no peito e na cara, na
metrópole nos dirigimos, na intenção, mais importante riquêsa, que não é uma obra prima e pena é que outro
Rua do Sargento Mór, 52.
occasião em que andava a commetter
aliás justificadíssima, de nêlle encon- permittido desprezar em prejuízo de prédio novo se não faça em continua
o delicto.
trarmos a defeza de uma causa tam . interesses da própria colónia e ainda ção, para a rua ficar de todo impedida
O tiro foi desfechado por um tal
sagrada.
para o transito.
dos da metrópole.
Balthazar, da Rocha Nova.
Tristíssimo e desolador e o quadro
Quando em toda a parte se aproPorque, é forçoso dizê-lo, é o comCOIMBRA
que a situação da província dAngola mércio a primordial actividade d'onde veita a occasião de novas construcções
offerece sob os variados aspectos em dependem todas as outras, que podem para alargamento das ruas, ali dá se o
<0> Rua Ferreira Borges
que possam fixar-se os que tentarem e ham de vir a formar uma exploração contrario, devendo ter ficado o juiso a
apreciá-la.
productiva desta província, cujos limi- arder, a quem tal fez.
Todos, absolutamente todos os ele- tes nos sam hoje marcados pelas diverOccidente.—E' interessantissimo o
Aquella esquina tam saliente, é um
(Herculano (Carvalho
mentos orgânicos de uma sociedade sas nações, que nos disputam, de uma primor; honra portanto ao alinhador, n.° 8b8 do Occidente. Publica as seguinMedico pela Universidade d e C o i m b r a
progressiva, tendem a desapparecer nu maneira prespicaz e racional, as nos- que tem geito para obras d e . . . vira tes gravuras : Um bello retrato do afrima decadência de forças de toda a or
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Folhetim da "RESISTENCIA,,
THÉOPHILE GAUTIER

AVATAR
ii
«Não comprehendía como pudera
achar algum encanto nas ligações vulgares, que poucos rapazes evitam, e
censurava as a mim mesmo como mfedilidades Criminosas. Aquelle fatal encontro datou para mim uma vida nova.
«O caleche largou de Cascines e continuou outra vez pelo caminho da cidade, levando consigo aquella visão des
lumbrante; puz o meu Cavallo a par
t o m o de um rapaz russo muito amaVel, grande frequentador de estações
thermaes, entrando em todos os salões
cosmopolitas da Europa, e que conhe
cia a fundo o pessoal viajante da alta
roda-, levei a conversa para a extranjeira e vim a saber que era a condessa
Prascovia Lnbinska, uma lithuavia, de
nascimento illustre e grande fortuna,
cujo marido apdava, ha dois annos, na
guerra do £auçasp,

»E' inútil dizer-lhe a diplomacia, por assim dizer á flor da pelle, e via-se. comparaveis aos do condemnado que, como ladainha d'amor, estas duas paque empreguei, para ser admittido A sua brancura illuminava-se então de com a cabeça sobre o cepo, espera lavras :
— Prascovia Labinska,—encontranem casa da condessa, que por causa da um raio de luz interior, como uma lam- que o relampago da hacha lhe atra
do um encanto indefinível naquellas
ausência do conde era muito reservada pada de alabastro; tinha na côr aquel- vesse o pescoço.
«Sentia-me estrangulado por contra- syllabas, umas vezes desfiadas lentanas apresentações; porfim,fui admit- las s c i n t i l l a ç õ e s phosphorescentes,
cções
nervosas, suores gelados banha- mente como pérolas, outras ditas com
tido;— duas princezas e quatro baro- aquelles tremores luminosos de que
vam
me
o corpo. Corava, empallidecia a volubilidade febril do devoto, que a
falia
o
Dante,
quando
pinta
os
explen
nezas respondiam por mim com a sua
e
sahia
sem
ter dito nada, custando-me própria oração exalta.
dores do paraizo; parecia um anjo desvirtude antiga.
«Outras vezes lançava o nome adoa
encontrar
a porta e cambaleando
d A Condessa Labinska tinha alugado taeando-se em claro sobrç o sol. Fiquei
rado
nas mais beilas folhas de velino,
como
um
homem
ébrio
ao
descer
os
deslumbrado,
extático,
estúpido.
Abysuma villa magnifica, que fora dos Salempregando os recursos calligraphicos
viati, a meia légua de Florença, e em mado na comtemplação da sua belleza, degraus do terraço,
«Quando me achava fóra, voltávam- dos manuscriptos da edade media, toalguns dias apenas soubera installar encantado pelo som daquella voz ceies
m2
as faculdades e lançava ao vento ques doiro, florões azues, ramagens de
todo o confortável moderno no velho te, que fazia de cada idioma uma musi
sinopla. Gastava neste trabalho, duma
solar, sem lhe tirar nada da bellêsa se ca ineffavel, quando tinha absolutamen os dithyrambos mais inflamados. Faminúcia apaixonada e duma peifeição
zia
ao
ídolo
ausente
mil
declarações
vera e da elegancia grave. Grandes re- te de responder, balbuciava palavras
pueril, as longas horas, que separavam
dama
eloquencia
irresistível.
Egualava,
posteiros arnaoreados fechavam ele íncoherentes, que deviam dar-lhe uma
as minhas visitas á condessa. Não podia
gantemente as arcadas ogivaes; ca dei ideia muito pobre da minha íntelligen nas apostrophes mudas, os grandes poe ler, nem occupar-me do quer que fosse
tas
do
amor.
—
O
Cântico
dos
cânticos
ras e moveis de forma antiga harmonl cia. Algumas vezes mesmo, um sorriso
«Nada me interessava a não sef
zavam com as paredes cobertas de ma imperceptível de ironia amiga passava de Salomão, com seu vertiginoso per
Prascovia,
e nem mesmo abria as carfume
oriental
e
o
lyrismo
hallucinado
como
uma
luz
côr
de
rosa
sobre
os
seus
deira escura ou de frescos dum tom
amortecido e gasto, como O das velhas lábios encantadores a certas phrases, de hasçhich, os sonetos de Petrarca, tas, que recebia de França. Fiz muitas
tapeçarias; nenhuma côr muito nova, que denotavam, da minha parte, uma com as suas subtilezas platónicas e de vezes esforços para sahir deste estado;
nenhum dourado brilhante irritava a perturbação profunda, ou uma tolice licadézas ethereas, o Intermezzo de tentava iembrar-me dos axiomas de seHenri Heine, com a sua sensibilidade ducção com a consagração da gente novista, e o presente não destoava no incurável.
nervosa
e delirante, não se aproximavam va, os extratagemas que empregam os
«Não lhe tinha ainda dito nada do
meio do passado. — A condessa tinha o
sequer
das
effusões de alma inexgo- Valmont do Café de Paris, os D. Juan
ar tam natural de castellã, que o velho meu amôr; deante delia ficava sem
do Jockey —Club; mas, quando queria
palacio parecia ter sido edificado de pensamento, sem força, sem coragem taveis em que se me ia a vida. No fimleva los a cabo, faltava me o animo, e
de
cada
monologo,
parecia
me
que
a
o coração batia-me, como se quizesse
proposito para ella.
tinha pena de não ter, como o Julien
«Se tinha ficado seduzido pela ra- sahir do peito e lançar-se sobre os joe condessa vencida devia descer do ceu SÍorel de Sthendal, um maço de cartas
diosa belleza da condessa, mais o fiquei lhos da sua soberana. Vinte vezes me ao meu coração e, mais da uma vez, progressivas, que copiasse para manainda aofimde algumas visitas por o resolvera a explicar me, mas retinha cruzei os braços sobre o peito, pensan dar á condessa.
seu espirito, tam raro, tam fino e tam me uma timidez, que não podia vencer, do fecha los sobre ella.
«Estáva tam completamente domi(Continúa).
grande; quando fallava sobre algum 1 o mais pequeno ar fino ou reservado da
nado,
que passava horas a murmura^
«pndessa
causava
me
transes
mortaes,.e
assumjpto jntersssaptÇ; a alma vinha
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Ceiras para lagar de azeite

Illllii 1

Sem competidor em Coimbra
Feitas de bom esparto e bem executadas
Encontram-se á venda na

Praça do Commércio, no e iii

Única easa onde se fazem

VIOLEIRO
Augusto Nunes dos Santos
(Successor de Antonio dos Santos)
Premiado na exposição districtal de Coimbra,
em 1884, com a medalha de prata; e na de
Lisboa de 1890.

Participa que se faz nesta officina,
a mais acreditada desta cidade, toda a
qualidade de instrumentos de corda
concernente á sua arte ; assim como os
concerta com a maxima perfeição, como
tem provado ha muitos annos.
Especialidade em guitarras de 12 e
i5 cordas e violões de 6, 7 ou mais
cordas.
Também vende cordas de todas as
qualidades para os mesmos instrumentos.

150—§aa

(gerreíra

AFFONSO DE BARROS
Acaba de chegar a esta casa o exímio tailleur Saturnino F . Grant, exgerente da Alfaiataria Amieiro, de
Lisboa.

Rua Ferreira Borges
C O I M B R A

Saint Etienne
Manufacture Française de Ãrmes
e Cycles

Rua Ferreira Borges

COIMBRA

Nova Havaneza
Rua de Ferreira Borges n.° 176
empapelaria, Tabacaria, Perfumaria.
Carteiras, malas, caixas de charão,
e todos os objectos de escriptorio.

COLCHOARIA CENTRAL
Deposito de moíeis de ferro e madeira
PROPRIETÁRIOS

João Chrysostomo dos Santos & Irmão
29 — Arco d'Almedina — 31
63 — Rua das Sollas — 63
C O I M B R A
Neste estabelicimento se encontra
um completo sortido em leitos de ferro, de diversos systemas e dimensões;
moveis dc madeira; enxergões de linhagem; colchões; travesseiros e almofadas; lavatorios de vários gostos e louças para os mesmos; baldes e regadores; bacias e jarros; etc., etc.

Leitos e berços de ferro para creanças
Executa com brevidade» perfeição e economia qualquer encommenda que ltae seja feita.

8 d e M a i o —4

Loteria do Natal

COLLEGIO

LYCED FIGUEIRENSE

MISERICÓRDIA D E LISBOA

150:0001000

Os estudos
Extracção a 23 de Dezembro de 1902 hendem:

L. M. LILLY, ENGENHEIRO
I M i t c l i i r i í i s agrícolas de toda a qualidade.
M a c h i n a s p a r a fiação e tecelagem para todos os tecidos.
M a c h i n a s para fazer soda-water, gazosas, gêlo, etc.
J V X a c l i i n a s para fazer papel continuo, cartão, etc.
M a c h i n a s para lavar, engommar e desinfectar roupa.
M a c h i n a s de vapor e de gaz, caldeiras e bombas.
M a c h i n a s de escrever, dç systema TfOST.
C o r r e i a s de pêllo, de couro, d e borracha, empanques, etc.
M a t é r i a s p r i m a s de todas as qualidades.
Installaçôes, desenhos, montagens.
Facilitam-se pagamentos.

Bilhetes a 6 o $ o o o réis
Vigésimos a 3 $ o o o réis

Remettem-se listas a todos os compradores
Lisboa, 7 de Novembro d e 1 9 0 2 .
O

C OIMBEA

Padaria Popular de Coimbra

SECRETARIO,

José oMurinello.

Rewolvers

JOÃO B O M » MOREIRA

Saini Etienne
Com bailas blindadas de aço e de
pólvora branca sem fumo, muito portáteis e de grande alcance.

Espingardas

Estabelecimento de chapéus para sol e ctaa

Zftnoo

A-nno
Semestre

$
isa>
i®>35o

68o
J o ã o

COIMBRA

CONDIÇÕES D'ASSIGNATURA
Com estampilha, no reino:

D A FREIRIA—12

Continua merecendo a maior confiança por parte do publico, esta acreditada
padaria, augmentando a sua clientella, parecendo um protesto, por parte dos
seus consumidores, contra a industria do commércio menos honesto.
Esta padaria, que pertenceu ao sr. Ignacio Miranda, foi trespassada ao an
nunciante Agostinho Rodrigues da Bella, muito conhecido na praça de Lisboa,
onde tem padarias, na Rua de S. Bento, 402 a 410, Travessa do Sacramento,
19 a 21, em Alcantara, Rua da Junqueira, 35 e 35 A, gastando sempre das
melhores farinhas das acreditadas fabricas de Lisboa, de João de Brito, A. J .
Gomes & Ct. a e José Antonio dos Reis, acabando de receber grandes remessas de farinhas destas casas, para poder satisfazer a todas as encommendas
que lhe forem feitas.
A padaria do annunciante, está montada com o maior asseio, sendo o fabrico do pão feito com o mais apurado escrupulo e esmero.
No proximo domingo estará a padaria exposta ao publico, para que todas
as pessoas que o desejarem possam ir ali verificar a verdade do que se annuncia.
N'esta padaria encontra se sempre o finíssimo pão fabricado pelo systema
de Lisboa, de todos os preços, assim como o pão fabricado pelo systema de
Coimbra, egualmente de todos os preços que os freguezes desejarem.
O proprietário da P a d a r i a P o p u l a r , espera que os respeitáveis
habitantes d'esta cidade, lhe dispensem a sua protecção, pois promette bem
os servir, o que desde já agradece.

"RESISTENCIA,,
(PAGA ADIANTADA)

Vendas a prestações

12—LARGO

deste collegio compre»

A instrucção primaria, habilitando
para o exame de admissão aos lyceus.
A instrucção secundaria, segundo o
plano actualmente em vigor nos lyceus
officiaes.
Algumas disciplinas com uma feição essencialmente pratica, para aquelles alumnos que, não desejando seguir
o curso dos lyceus, pretendam apenas
adquirir conhecimentos úteis para o
mais efficaz emprego da sua actividade, particularmente na profissão commercial.
Aulas de gymnastica, musica e pintura.
Admitte alumnos internos, semiinternos e externes.
A matricula continua aberta na secretaria do collegio todos os dias úteis.
O regulamento, ou quaesquer esclarecimentos, podem ser pedidas ao
director, na séde do collegio, ou na
Q u i n t a d o J P a t í l , i Praia d a
Fonte.

A commissâo administrativa da loteria incumbe-se d e rernetter qualquer en
commenda de bilhetes ou vigésimos, logo
que ella seja acompanhada da s u a importancia e roais 7 5 réis para o seguro do
correio.
Quem comprar 1 0 ou mais bilhetes
inteiros tem u m a commissào de 3 °/o
U s pedidos devem ser dirigidos ao
secretario.

R E P R E S E N T A N T E

E' agente desta importante Casa
Franceza no districto de Coimbra, man
dando por isso vir desta casa qualquer
objecto que lhe seja encommendado
não sendo o custo superior aos preços do catalogo.

João Gomes Moreira

4 — P r a ç a

C O I M B R A
N'esta casa, regularmente montada no género das de Lisboa é Porto, encontra-se á venda o mais variado e completo sortimento de todos os artigos conCanalisaçoes para agua e gaz
cernentes a estabelecimentos d'esta natureza.
D ô c e s d e o v o s dos mais finos paladares e delicados gostos, denominados dôces sortidos, para chá e soirées, em grande e bonita variedade que
Lustres, lyras, lanternas e candieiros para gaz, machinas de aquecer agua
difficil se torna enumera-la.
a gaz para banhos, tubos de lona, borracha, latão e chumbo, lavatorios, uriD ô c e s d e í r u c t a de todas as qualidades, de que é costume fabrinoes retretes e bidets, torneiras de metal de todas as qualidades, cartão e corcar-se, tanto em sêcco, como crystâlisados, rivalisar com os extranjeiros.
P a s t e l a r i a em todos os generos e qualidades, o que ha de mais da de amianto, e borracha em folha.
fino e saboroso, especiaiisando os de folhado.
Fabricam-se com finos recheios e ovos emfio,peças grandes de primoPREÇOS ESPECIAES EM TUROS DE FERRO
rosa phantasia, denominadas Centrosde mêsa, Castellos, Jarrões, Lyras, Fio
reiras, Lampreias, etc., etc., próprias para banquetes.
F a z e m - s e trabalhos fóra da cidade
P u d i n g - s G r e l a d o s , de leite, deliciosos, laranja, chá café e de
fructas diversas, vistosamente enfeitados.
P ã o d è l ó pelo systema de Margaride, já bem conhecido nesta cidade, cuja superioridade é confirmada pelo largo consumo que tem.
Especialidade em vinhos generosos do Porto e Maeira, Moscatel, Collares,
Champagne, Cognacs Licores finos, etc. das melhores marcas nacionaes e ex
tranjeiras.
S A N T A
C A S A
Instituto particular de educação
Vinhos da Companhia Vinícola do Norte de Portugal.
DA
e ensino
A m ê n d o a s e c o n f e i t o s de todas as qualidades, garantindo se
pureza dos assucares com que sam fabricadas.
Director, o professor da Universidade
C o n s e r v a s Jnacionaes e extranjeiras, chás verdes e pretos, passas,
bombons de chocolate, Drops, queijo Flamengo, Gruyére, Prato, Roquefort
José fyiiz Mendes Pinheiro
e outros. Geleia de mão de vacca.
D e p o s i t o dos productos da sua fabrica de bolachas e biscoitos na
Rua da Fonte, 58
Couraça de Lisboa, 32.

IO — R u a Direita —18

Alfaiataria Académica

Empreiteiros das Companhias de Illuminação a Gaz e Aguas

@orges—156

PREÇOS MUITO RESUMÍDOS

COIMBRA

José Marques Ladeira & Filho

Gomes

Moreira

Rua Ferreira Borges = COIMBRA

LUCCA
Delicioso licor extra-fino
V I N H O S

Sem estampilha:
Anno
Semestre
Trimestre

2£>400
I#>200
Ó
O
O

Brazil e Africa, a n n o . . . . 3#6oo réis
Ilhas adjacentes, » . . . . 3®ooo »
ANNUNCI0S

Associação Vinícola da Bairrada

Cada linha, 3o réis; repetições, to
réis; para os senhores assignantes, desconto de 5o %•

Grandes descontos aos revendedores

Communicados, 40 réis a linha.
Réclames,
60

DA

Unico deposito em Coimbra

CONFEITARIA TELLES

Annunciam-se gratuitamente todas
as publicações com cuja remessa este
jornal fôr honrado.

150, R. Ferreira Borges, 156
E E D t C Ç A O

A v u l s o 4 0 réis

D E P R E Ç O S

Estabelecimento de JOÃO GOMES MOREIRA
Rua Ferreira Borges

J U L I Ã O ANTONIO" D'ALMEIDA

PREÇOS SEM COMPETENCIA

20

Rua do Sargeuto Mór—24
COIMBRA

•ooo«
Todas as compras feitas n'este estabelecimento são entregues nos domiNeste antigo estabelecimento se concertam e cobrem de novo guarda soes,
cílios dentro dos limites da cidade.
tanto de seda como de setim, de brilhantina ou de paninho.
Também se fazem guarda-soes novos e se fazem de varetas de todas as
Jíinguem compre sem visitar primeiro marcas, tanto redondas como elasticas, assim como todos os trabalhos concernentes á sua arte.
e^te e ^ e l e p j p e j j t p

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

( E m frente a o A r c o d»Almedina)
COIMBRA
Esta casa que em Coimbra tem melhor sortido tanto em f e r r i i É Ê e n »

e m a t e r i a e s d e c o n s t r u c ç ã o como em c u t i l a r i a , a r t i g o s d e f a n t a s i a e u t e n s í l i o s d e c o s i n h a e m ê s a . participa a todos os seus freguêses, e ao público em geral, que acaba de reduzir bastante o preço de quasi todos os seus artigos.
As condições em que faz todas as suas c o m p r a s d i r e c t a m e n -

te n a s principaes praças extranjeiras e fabrica»
p o r t u g u ê s a s , sam uma garantia de que pôde vender em melhore»
condições do que qualquer outra ca»a dçsta cidade.

PUBLICA-SE A O S DOMINGOS E QUINTAS FEIRAS

Editor
MANUEL D'OLIVEIRA AMARAL

Redacção e administração, ARCO D'ALMEDINA, 6, 2.° andar

Em Inglaterra

Museu de antiguidades

OfBcina typogràphica
12 — R U A

DA

M O E D A —14

Partido republicano

Quando ella correr risco, a dyConferência prohibida
nastia amada, a Inglaterra intervirá
para a sustentar.
Deram entrada no museu de antiguidades
do Instituto vários exemplaCrises, conflictos, desbaratos,
Annunciou-se para o último dominres
de
telhões
de barro vermelho, não go uma conferência do general boer
misérias, tudo isso só interessa ao
vidrado, que antigamente era de uso
Está em Inglaterra o rei de PorUm momento de desorganização,
grande país alliado, quando dire pôrem-se nos ângulos dos beiraes, e Pienaar, no theatro-circo, pelas duas ho
uma phase de crise, não representa evitugal, e lá, como na França, hám ctamente interesse á estabilidade
ras da tarde.
que sam diíferentemente decorados conA conferência seria completamente dentemente para os partidos a sua lide repetir-se as manifestações de do throno.
forme as localidades de Portugal.
despida
de carácter ou intenção poli quidação definitiva, jámais quando os
gentilêsae sympathia, quetám exal
Para o alto Douro ordinariamente tica.
princípios em torno dos quaes elles se
Com a mesma violência com
tadas téem sido pelos orgãos offiO conferente, quando se concluiu o formaram e pelos quaes batalham, conque tem calcado o direito que nos teem a fórma de pombas na attitude de
voar, ou pousadas.
ciosos e pelos vários Xavieres do
tratado de paz entre o seu país e a In tinuam, mau grado todos os protestos
garantia contra as suas usurpações,
Os exemplares, que vieram para o glaterra, foi dos primeiros a fazer com em contrário, a actuar poderosamente
jornalismo furta-côres.
a Inglaterra intervirá para suffocar muzeu, provenientes de Aveiro, sam orque os seus companheiros se confor na consciência collectiva dum povo.
Entretanto convém chamar
a vontade popular, no momento namentados com animaes de bôcca massem com a fatalidade da situação,
A collectividade partidária pode desattenção do país para todas essas am que ella resolva fazer a affir- aberta, dentes e língua á mostra, rabo
submettendo se sem resistências ao do apparecer, em dados períodos, da scefestas que vám assignalando a jor mação legítima da sua soberania. retorcido, em attitude de arremetter. mínio británnico.
na politica.
A' face da zoologia parecem de classinada gloriosa do rei Carlos, e que
Podem os seus dirigentes capitular
Não vinha, pois, o general Pienaar
Combinem-se estas festas, estas ficação impossível; é porém de suppôr
ante os desalentos que sempre asseanteriores más vontades, manifestacommentar
a
injustiça
e
a
brutalidade
amabilidades extranhas, esta lin- que sejam gatos, por serem os telhados
do vencedor, a secca deshumanidade diam os homens. Podem haver, na sua
das por fórma bem contundente guagem das gazetas extranjeiras, o seu habitat favorito.
com
que, após a guerra, Chamberlain vida interna, disputas, scisões, fraquêtornam verdadeiramente sympto- com as revelações ultimamente feiEm Aveiro é commum encontrar e os seus acólytos respondem aos ro sas.
máticas.
Apezar de tudo, dum momento patas ácerca de tratados coloniaes e tambám na decoração dos telhados o gos dos generaes do pôvo boèr.
Esqueceu-se já o incidente Del- os planos antigos da Inglaterra, e perú e o leão, além de outros animaes
Quando muito, descrevendo os epi ra o outro, ella é capaz de victorias decassé, que el-rei agora gentilmente medite-se no resultado final que que só a ingenuidade artística dos olei- sódios dessa gloriosa guerra em que cisivas, e verifica-se com admiração
ros populares é capaz de classificar.
esforçadamente andou também empe que o periodo de decadencia partidácondecorou? Esqueceu-se o alari- pódem ter estas demonstrações amiEsperam-se em breve, no museu de nhado, terminaria por pedir á genero ria não deteve a marcha dos princípios.
do de descrédito tantas vezes le- gas, se com tempo o país se não antiguidades, outros exemplares desta
Presentemente, affirma-se a desagsidade do bom pôvo português uma
vantado contra nós, em terras de prevenir.
curiosa olaria tradiccional.
acolhida favoravel aos seus companhei- gregação, o esphacelamento do partido
Os beiraes dos telhados portuguêFrança ?
Anda el-rei de Portugal por In- ses constituíam, antigamente,um remate ros, numa provável visita a êste país. republicano; mas parallelamente um
Mas a conferência foi prohibida. Se outro facto se constata — a crescente
Esqueceu-se tudo isso para se glaterra, coberto de festas e de ovaelegante das frontarias com que aca- gundo lemos no Diário, o commissá republicanização do país.
assentar, jubilosamente, na sympa ções, e no seu país supprimem-se bou a platibanda e outras barbaridades
De fórma que a solução republirio de polícia officiou ao emprezário do
thia do mundo official francês.
as liberdades públicas, desprezam- de importação extranjeira, pretenciosas theatro, não permittindo a realização cana continua a impôr se a todos os
Agora cabe á Inglaterra dispen- se os direitos individuaes, descura- e até prejudiciaes á solidez das edifica de qualquer espectáculo público sem espíritos. Somente, os erros e as frações.
der-se em festas para nos provar a se o cumprimento das leis.
que previamente o theatro fôsse visto quêsas dos homens ihe teem retardado
Bom era que se estudassem os exem- riado.
o triumpho.
sua sympathia tradiccional, cujo
E porque essa anarchia triste e plares ainda existentes, e bue tam cuRemediemos, pois, o mal transictóOra é certo que já alli se realizaram
preço os ledores da história podem immoral ?
riosos eram no século XVI, adaptan vários espectáculos e a opposição da rio, sem nos prendermos com as impubem avaliar.
Porque, apezar de guardado do os ás exigências modernas de pitto auctoridade policial não julgou oppor- gnações chanceantes de certos desertoDesde os tempos remotos em pela Inglaterra, na linguagem do resco e de arte.
res cynicos que nos tomam o passo a
tuno intervir.
Msnini, em uma das construcções
que a generosidade, ou melhor di Standard, receia-se que a discussão
Segundo informações colhidas, sou soldo da monarchia.
O exemplo de cohesão que elles
zendo, a covardia dos nossos reis, da viagem recreativa do rei Carlos do Bussaco, mostrou como o beiral se bemos, porém, que a prohibição partiu
pôde ligar á fachada, constituindo um dosr. secretário geral que allégou igno- podem dar nos nos partidos monárchiconcede aos inglêses o previlégio traga a lume esclarecimentos, que remate pittoresco e original.
rar se haveria qualquer tratado que im- cos, é tudo quanto ha de mais mentiodioso de uma legislação peculiar ponham em perigo o seu throno
pedisse a realização da annunciada con- roso e irrisório.
dentro dos nossos domínios, até á a m a d o . . .
Nós conhecemos lhesos episódios da
ferência.
data recente de uma phase confliO sr. dr. Teixeira de Carvalho de
E' lamentavel a ignorância do sr. chrónica suja. E sabemos, como toda
positou no mesmo museu uma Carta dr. Massa; mas é lamentavel mais ain- a gente, a fórma como usam callar-se
tosa em que, perante o mundo atde
examinaçaõ do Officio de Oleiro da o mot d'orde a que obdeceu a prohi as disputas nesses agrupamentos de
tónito e revoltado, violámos aberparasitas e burlões.
branco passada a Joaquim Correia, de bição.
tamente, a benefício da Fôrça, saOra o partido republicano não é
Coimbra.
Nós já vimos chegarse a êste pon
grados princípios do direito das
Tem a data de 24 de janeiro de to, ao mesmo tempo ridículo e infame, exército de mercenários onde se estai832 e vem assignsda por António de se prohibirem nos cinematographos beleça a ordem com um simples augentes, que a Inglaterra nos é fonte
De toda a parte recebeu o Brasil, Joaquim de Macedo, escrivão do Sena os quadros que representam episódios gmento de soldo, pago em dia.
abundante de ruinosos prejuízos e na data gloriosa da sua emancipação
do da Câmara e Nicoláo Maria de Sou- da guerra do Transwaal!
Os desalentos, os erros, porventuvexatórias humilhações.
política, saudações calorosas e votos za da Estrella.
ra as fraquezas que sam de toda a
Tudo
isto
porque
nós
somos
alliaEm troca dos nossos bens de- expontâneos pela continuação dos seus
Como seu fiador ás perdas e da- dos fieis, do uma fidelidade tocante de humana condição, que nos separam,
fraudados, dos nossos interesses assignalados progressos.
ham de passar, e o partido republicamnos que podem causar no mesmo rafeiros...
Em
Portugal
temos
a
registar,
além
no,
traduzindo as aspirações do povo,
officio,
deu
Manuel
Gomes
Tinoco.
feridos, dos nossos brios enlameaOra o sr. dr. Massa, a não receber
das saudações íntimas de brazileiros
derrubará
emfim a monarchia.
Joaquim
Correia
era
um
oleiro
háalto,
andou
mal,
e
abormot-d'orde
do
dos, que nos tem dado a Inglaterra, em Lisboa, Porto e Braga, a homenabil, e o facto de não ter exposto na doou-se a um triste pretexto.
Tomem
todos os republicanos soalém dos insultos que vêem de Ja- gem que em toda a linha a imprensa
exposição industrial realizada em Coimbre si o encargo honroso e patriótico
Por
toda
a
parte,
em
França,
como
monarchica prestou á florescente re- bra em 1864 foi muito commentado,
cob Brigth até Salisbury?
na Allemanha, na Hollanda e até na de promover a união de todas as forJusto é, pois, que pague agora pública americana, cujo geral progredi- fazendo se nessa occasião referência a própria Inglaterra, os boÊrs fazem con- ças republicanas, insistam comnosco
mento, agora reconhecido, tantas vezes
em festas baratas ao monarcha por tem sido negado nas deblaterações de ser elle o único oleiro, em Coimbra, ferências sobre a guerra sul-africana, e na necessidade de organizá las devique tinha carta de examinação.
com tam alto espírito de correcção o damente e de trazer para o combate o
tuguês as liberalidadds desmesura- uma crítica inepta e injuriosa.
téem feito que o respeito dos próprios exforço intelligenre e poderoso de todas que tem recebido.
Como o affirma insuspeitamente o
dos os homens illustres da democracia,
adversários vae ao seu encontro.
Nós cedemos sempre ao impé sr. Dias Ferreira, o Brasil tem dado
e
teremos dado ás facécias dos traidoEm Portugal, feitoria da Inglaterra,
Teixeira, o glorioso
res e dos vendidos a mais completa e
rio das suas determinações vexató- nos últimos tre\e annos documentos elofaz-se isto.
quentíssimos da sua virilidade política,
rias e nunca resistimos ás suas es- a nação brasileira é digna das instiO sr. dr. Massa devia pezar tudo :úlminante resposta.
Escréve o districto de Bragança:
isto e não vir com a prohibição irri
poliações violentas: não temos sido tuições que a regem; e nós archivâmos
«Ninguém ignora que a admi- tante.
alliados, temos sido vassallos.
estas confissões dos monárchicos, que
nistração das nossas colónias tem
Ha, no caso, ordem do governo?
O Povo de Aveiro, continuando a
Circunstancias de momento tor- tantas vezes, imbecilmente, téem apresido
feita,
desde
que
assumiu
a
pasHa simples ignorância do sr, dr.
sentado
o
Brasil
como
exemplo
da
inef
salientar
a urgência dos homens illusnam, porém, graves estas festas e
ta da marinha o nosso illustre e Massa ?
ficada dos princípios republicanos, destres
da
democracia,
saírem do seu represtigioso chefe político, sr. conseassignam intuitos especiaes á lin- conhecendo ou fingindo desconhecer
Em qualquer dos casos, lamentâ colhimento e voltarem resolutamente
lheiro
Teixeira
de
Sousa,
com
o
mos o successo, e aqui deixamos ex- ao combate, escreve:
guagem festiva e laudatória das todo o seu extenso e intenso desenvolmais escrupuloso rigor, sob as mais presso o nosso desgosto.
vimento.
gazetas extranjeiras.
severas normas de moralidade, de
aEntre esses dirigentes, são mais
Para que conste, a sinceridade dos
Assim o Standard, fôlha miniseconomia e de justiça.»
Dizem que o sr. dr. Massa tem culpados os republicanos, porque maior
fundibulárioa
do
regimen.,.
terial inglêsa, di\ que o rei Carlos
medo ás notas reversaes...
é a responsabilidade que assumiram»
Ignoram os de Angola, e outras
occupa um throno que com a amiTalvez seja isso.
São se supponha que queremos agora
províncias,
segundo
se
vê
dos
seus
zade da Inglaterra não corre o meabrir campanha contra elles. Não; es»
Constantes
protestos
e
da
sua
situação
Ao telegramma enviado peia Reiit*
nor risco; e esta linguagem, em faíamos longe de tal idéa. Queremos
tência
ao illustre ministro do Brasil, sr. cada vez mais precária.
apenas
lembrar a triste situação a qus
ce daí condicções actuaes da nosa
E não merecem a sua troça, collega.
dr. Alberto Fialho, respondeu sua ex.
Conde de Barcellos
está reduzida a democracia portugue»
sa política, que o governo não dei- com est'outros
Za.
xa discutir, é para meditações esContinúa íio mais ÍHvejaVel estado
Isto não pôde Continuar assíffli
crupulosas.
Censura prévia
de aceeio e litnpêsa êste illustre titular. Convençamo-nos d isso todos nós. NunA ^ e d a c ç ã o d a «ífcesiáA Inglaterra, sabe-se, não prô- t e n d à i , C o i m b r a *
ca se cometteram tantas torpezas \
Filicitamo, Nos, curdialmente.
O S7Xprte, no Porto, continúa a ser
nunca se calcou a justiça com tanto
íeje uttf povo, proteje uma dynastia.
submettido a uma apertada censura prédescaramento
e audacia. E nunca foi
O pôvo dá-lhe o seu ódio, em
A g r a d e ç o p e n h o r a d o via.
tamanha a indifferença da democracia
mil fórmas expresso, gritado por s a u d a ç õ e s e v o t o s d e s s a
E' o jornal perseguido que o deTivemos o gosto de cumprimentar nacional, alvo a toda a hora, ainda
milhares de bôceas coléricas: a dy- i l l u s t r a d a r e d a c ç ã o n a clara, que nos collegas não encontramos nesta cidade, na passada terça feira, o por cima, dos gracejos e zombarias
nastia pôde dar-lhe, compensado- d a t a g l o r i o s a q u e o n t e m mostras de quem conhece o facto.
nosso prestante correligionário sr. Antó- dos tratantes. Faz se tudo quanto ha.
As associações de imprensa, por
ramente, uns tractos férteis de ter- c e l e b r a m o s .
nio
Francisco Paes, digníssimo presi- Attenta-se contra a liberdade, contra
deferência ao sócio Wenceslau, doros interesses da patria, contra a honra
reno, preciosos para a consolidadente da commissão municipal republi e contra a fazenda publica, e ainda
mem.
ção dum grande império, .
M i n i s t r o J35rasíl.
E viva a grande família jornalística! cana dç. Cantanhede.
em cima é uma chacota pegada dos
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RESISTENCIA - Quinta-feira, 20 de Novembro de 1902
do Museu e o do tétano que foi colhiEscólas de instrucção secundaria
do na terra de junto da fonte da sereia,
nem n'ellas se falia.
na Quinta de Santa-Cruz !
que teem ousado apregoa-los e defen-1
o
r
Um lyceu, que de ha tanto tempo
O SMovimento {Médico publica um
As culturas e as inoculações em
se vem reclamando, ninguém ainda trabalho interessante sobre a flora mi- animaes confirmaram os resultados da
de-los.»
II
pensou em o conceder a uma província crobiana do solo de Coimbra, do sr. analyse microscópica, morrendo os ani«Queremos acreditar que não con
tão populosa e sem cultivo intellectual. Augusto Rodrigues Almiro, alumno da maes sujeitos á experiencia.
Ao
menos
prespicaz
occorre
o
axiotinue por muito tempo uma situação
Comparêmos: Macau, onde não Faculdade de Medicina.
O novo trabalho do Gabinete de
ma de que estes dois elementos mais
de tal ordem.»
chega
a hiver duas dezenas de casas
«Os germens microbianos existem bacteroologia vem tomar lugar ao lado
«E' impossível que os homens iilus- preponderantes do trabalho, o commér- de commércio e com uma população
tres da democracia portugueza, os que cio e agricultura, numa conjugação de menos de 80:000 habitantes, tinha, dispersos por toda a parte: impregnam dos já realizados sobre as aguas e ar
teem talento e caracter, se não sintam bem orientada e numa protecção bem em 1900, duas escolas de instrucção 0 ar, a agua, os alimentos que ingeri- de Coimbra, e attesta mais uma vez a
vexados, vendo se reduzidos á condi- calculada, haviam de constituir uma secundaria e ha pouco tempo ainda, mos e os objectos que nos cercam. Ve- direcção superior deste estabelecimento
ção de assistirem impotentes, e ainda fôrça impulsora de toda a extracção peda o Leal Senado de Macau ao go- getam á superfície da nossa pelle, em scientifico, que tantos serviços está diapor cima troçados, chasqueados, a es- das' riquêzas naturaes do abençoado verno da metropole uma organisação geral nas anfractuosidades naturaes. riamente prestando á população de
Encontram-se no intestino onde, pelos Coimbra.
sa crapula infame que se ostenta e de- sólo dêste continente.
Como ha de, porém, assim succe- desse ensino.
productos que segregam, auxiliam o
senrola para ahi.
Angola, com uma população de
dêr, se ao sacrifício de vidas, esforços,
E' impossível.
966:000 habitantes, segundo a estatís- processo digestivo, e em muitos outros
tenacidade
e
preseverança
corresponForam presos no domingo, a requi
aparelhos e orgãos; mas é sobretudo
Verdadeiramente impossível.»
dem os nossos dirigentes de uma ma- tica de 1 899, nem sequer foi dotada no sólo que elles existem em maior sição do corregedor mór deste reino,
ainda com um lyceu ou com uma auos ciganos José Paes Maia, Ricardo
Continuamos a alfirmar a nossa neira que mais parece a negação de la de commércio, que tão indispensável abundancia.
Assim deve ser, porque o solo, alem Maia, Maria da Conceição e Theodoplena concordância com taes pondera- tudo quanto representa bom senso se torna ás populações colonisadôras.
prático, do que o desejo de bem serções.
No campo da instrucção ainda se | de constituir o meio em que melhor se ra Placida, residentes em Lisboa,^mas
vir e corresponder á alta missão de
*
recommendava uma escóla d'artes e 1 realisam certas condições physicas in que para aqui tinham vindo, suppõe se
dirigir interesses sacratíssimos.
dispensáveis á vida dos microbios, co- que fugidos, por estarem envolvidos em
O nosso illustrado collega, A Voz
Pelos differentes pontos da provín- officios, tão necessaria á educação artís- mo de presença de ar, humidade, tem- vários roubos.
da Justiça, transcreve em editorial cia se encontram dissiminados os ger- tica dos indígenas, que no seu espiri- peratura, etc., é também aquelle que
Na verdade a sua vinda para Coimparte do 'nosso artigo do penúltimo nu- mens da vida e desenvolvimento da to imitador offerecem disposições mui- encerra matérias organicas em maior bra não era mal pensada, porque sento
aproveitáveis
para
a
criação
de
bons
mero, appensando-lhe considerações exploração dos productos peculiares a
artistas, sem mesmo já nos referirmos quantidade, principalmente q u a n d o co aqui o quartel general da gatunade todo o ponto justas, e declarando se êste ubérrimo sólo.
ao incontestável alcance de uma escó- conspurcado pela accumulação dos re- em, com facilidade passariam desperao nosso lado na campanha que vimos
Bem montadas fábricas, proprieda- la agrícola ou quinta regional.
síduos da vida; elle constitue pois um cebidos, pcis gatuno a mais ou a mesustentando pela reorganisação das for des agrícolas dotadas com os indispenexcellente meio de cultura para a pui- nos, onde ha tantos, não se conhecia
N'estas exigencias, porém que dão
ças democráticas.
sáveis machinismos, instrumentos e
lulação dos microbios, que serão tanto 'acilmente o augmento do numero.
Nesse artigo fizemos um appêllo a mais alfaias, grande número de braços a bitola do desenvolvimento intellectu- mais abundantes e variados quanto
No tempo em que era commissário
os collegas do jornalismo democrático arrancados ao estado selvagem e tra- al dum povo, nem sequer nos atreve mais abundantes forem as matérias or- de policia o sr. capitão Lemos, Coimpara que chamassem também a si o zidos para a vida do trabalho, emfim mos a fallar, porque, sabemos, seria ganicas.
bra esteve limpa de gatunagem; agora
encargo de despertar a opinião repu elementos attestadôres do início de bradar no deserto.
é um louvar a Deus, parecendo que a
Na
opinião
de
Duclaux
todos
os
Permitta-se-nos, porem, ainda, que
blicana com uma sollicitude calorosa uma civilização fecundante, tudo isso
microbios devem existir no solo, seu policia se compraz em acamaradar
comparêmos
a
dotação
da
instrucção,
que o honra e nos penhora, o nosso se encontra hoje prestes a desappare
com elles.
receptáculo natural e obrigado.
collega da Figueira correu ao* nosso cer deante de uma crise de ha muito mesmo sem effectividade, com a dotaOs dois pares de ciganos foram rePode
mesmo
dizer-se
que
é
do
soção da administração ecclesiastica, paappêllo.
começada a manifestar-se e aggrava- ra a qual o orçamento reserva réis lo que o parte inicialmente a inquina- movidos na segunda feira para Lisboa,
Que insista, e que todos lhe sigam da pelas medidas dos que dirigem os IOI:38O$OOO 1
ção da agua e do ar. Com effeito lan- onde ficarám á ordem do juiz de inso exemplo a bem da causa altíssima destinos da nação.
Isto é : a dotação do clero de An- çando os dejectos e mais resíduos da trucção.
Este estádo, esta situação lamenque propugnamos.
vida sobre a terra, uma parte ínfiltratável, não só para os que aqui vivem, gola é dez vezes superior á dotação se arrastada pelas chuvas e contamina
*
para
o
ensino
publico!!
I
mas também para os que na metrópo
E falíamos nós em elementos de as nascentes de agua ; outra parte, sec
Dois dedos de cavaco
O nosso illustre collega portuense le usufruem os benefícios arrancados civilisação trazidos ás colonias por es- ca pelo sol e elevada pelo vento, maA Vo\ Pelica,
transcreve parte do á colónia, é de todo o ponto insusten- ta fórma e ordem ?!
cula a atmosphera.
O nosso seráphico collega cá da cinosso ultimo artigo — Partida repu- tável, e, ou hade terminar por um reE' também no solo que se realisam
Como
nota,
devemos
ainda
dizer
dade,
é de consciência pelo visto, pois
surgimento
das
próprias
fôrças,
ou
se
blicano — declarando-se concorde com
que, fóra deste orçamento, está desti quasi exclusivamente as fermentações ao mesmo tempo que se lastima por
rá
substituída
pela
occupação
de
eleas nossas reflexões.
nado ás obras no paço episcopal, actu pútridas, e o processo de modificação
Felicitamo-nos com a camaradagem mentos estranhos, que pelo abandono almente em construcção, a verba de 40 dos complexos edifícios, que se fazem não o chamarmos pelo nome, diz com
ar zangado, que quando nos dirigimos
do domínio português, porque isso é
gradualmente, passando por phases
do illustre collega, que esperamos será
fatal, lancem mão da mais invejável contos de ré s, gastos num edifício successivas, mercê do concurso de nu a elle é sempre por epithetos.
eífectiva e profícua.
sem architectura, nem condicções de
das riquêzas do continente negro.
Ora nós apenas lhe chamamos semerosas especies microbianas, que para
ráphico,
e seráphico quer dizer: mystiSim! Angola é a pérola da Africa, gosto e primor.
E' assim que se desbaratam os di- ellas concorrem umas apoz outras.
co,
dos
seraphins:
anjo, pessoa de grane
nós,
com
as
lágrimas
nos
olhos
o
diJ u r y commercial
A comprovar a riqueza e compiexi
nheiros arrancados violentamente ao
de bellêsa ou de bôa índole; mas visto
zêmos, não a merecêmos 1
dade da flora microbiana do solo, vem
Se attentarmos nos meios de com- sacrifício dos que aqui vimos trazer o o grande numero de especies tanto sa- que a sua consciência protesta contra issoNo dia 25 do corrente, pelas 10 ho- municação que em toda a parte sam que de melhor temos.
âcâmos intendidos que não gosta de
prophytas como pathogeriicas que alli ser, e que não é— seráphico.
ras da manhã, no tribunal commercial objecto de todo o cuidado, pelo que
(Continúa).
tem sido encontradas por diversos obserdesta cidade, ha de proceder-se á elei de importante trazem a todos os eleMas, apezar disso, nós continuarevadores. Assim, alem de muitas espeção dêste jury, para funccionar no pro mentos de actividade, nós temos de
mos a chamar-lh'o, porque sômos bem
ainda mal conhecidas, concorrem para fali antes e gostámos de tratar bem, e
ximo anno de 1903.
confessar que muito pouco ha feito
Pelas 4 horas da manhã, de terça o processo fermentativo, entre outras: até com favor, os nossos adversários.
nêste campo.
.
feira, na Rua das Rans, travaram-se de os m. e b. fermentos da uréa, que transOs nossos rios quási desertos de razões o pintor Antonio Leite, e o aca- formam a uréa em carbonato de amnavegação, por falta de trabalhos espe- démico Antonio Bazilio, ambos moramonio; os b. mycoides, b. fluorescens
ciaes que os tornem accessiveis nos dores naquella rua, ficando este ferido,
liquefaciens, b. fluorescens putridus, b.
Diz o seráphico, que no último nú5
No passado domingo houve festança differentes pontos onde a facilidade do pelo que se teve de ir curar, acompa- violaceus, b. mesentericus vulgatus, b. mero lhe jogamos duas biscas, que elle
seu
curso
traria
reconhecidas
vantarija no lugar da Pedrulha, em honra de
nhado pelo guarda n.° 25, a uma phar- mesentericus ruber, b. termo, b. subti- nos cortou para fazer o seu joguinho,
gens..
macia da Praça do Commércio.
S. Simão.
„
lis, proteus vulgaris, m. prodigiosus, que nós lhe percebemos, pois bem se
Estradas, mal se conhece o que
Claro está que o vinho nao ficou
varias sarcinas, mucedineas, levaduras, vê que os jogadores do seráphico sam
sam nestas paragens, onde a sua necesnos pipos e começou de andar passeanformas levaduras, cladotrix, etc., que pechotes, e não téem ainda a manha e
sidade se impõe tam irresistivelmente.
do nos estomagos dos devotos, que
tem por funeção transformar em am- a habilidade suficiente para escondeD
e
s
a
s
t
r
e
Centenas de léguas se atravessam
em breve começaram a sentir os seus
moniaco a matéria organica azotada; rem o jogo.
por estreitíssimos e escabrosos camieffeitos nas cabeças vendo tudo por um
Ha dias, quando o sub delegado de numerosas especies ditas nitrificantes
nhos, talvez os primitivamente formaprisma extravagante.
saúde
deste concelho o sr. dr. Morna, que actuam sobre o ammoniaco oxydos ainda pelo primeiro viandante que
Foi assim que António Monteiro
foi
aos
Carpinteiros, povoação da fre- dando o e concorrendo para a formase atreveu a cortar os sertões d'Africa.
Não se incommodando a responderAntunes, vulgo o Azeitona, alfaiate,
Localidades de determinada impor- guezia de Almalaguez verificar o obito ção dos nitratos ; o b. orthobutylico de nos á primeira bisca, que pelos modos
morador na rua das Figueirinhas, apaGrimbert,
o
amylobacter
butyhcus
de
do
individuo
que
alli
ficou
esmagado
tância se acham desprovidas de meios
o entupiu, diz o seráphico (cá tornamos
nhou uma carga de pauladas, que bem
de communicação entre si e que lhes debaixo dum carro carregado de telha, Duclaux e diversos fermentos butyrí- ao epitheto) que —revolucionário quer
devedidinhas chegavam para convidar
cos
que
determinam
a
transformação
deixou o trem que ogeonduzia, em Casfacilitem as suas relações.
meia dúzia de meliantes, allegando
tello Viegas, entregou a um rapaz de dos hydrocarbonados. De entre as es- dizer:—auctor de novo systhema ou de
Obras
d'arte
nêste
sentido
sam
aquêlles que lh'a deram, e a quem a
i3 annos. Este e outros do mesmo fei- p e c i e s 4'pathogenicas téem egualmente novo processo, e que portanto, ou nós
polícia já deitou os gatázios, que foi mais do que limitadas.
sido encontradas no solo: o vibrião se- não sabemos português (elle, o seráAinda hoje para muitos centros de tio e localidade que alli compareceram, pticus e b. anthracis por Pasteur; o b. phico é que é sabão no assumpto) ou
por engano, pois as pauladas eram desaproveitando a ausência do sr. Morna,
tinadas ao filho de José dos Santos, vida commercial não temos outro meio subiram para o trem e deram o seu tetani e b. septicus agrigenus por Ni- então que achamos o systhema velho,
morador no Padrão, e a um seu cunha de conducção, quer de viajantes, quer passeio.
colaier, na terra de campos cultivados; muito regular e normal, êste de um
do de nome António de Oliveira Bar- de mercadorias, senão a fôrça do pre
O resultado de semílhante atrevi- b. da peste por Yersin no solo duma irmão matar o outro.
to com as delongas inherentes a êste
E para terminar diz: daqui não ha
mento foi partir o carro fugindo o Ca- localidade infectada, b. typhosus e b.
r0S
'Veja se em que estado os valientes meio de transpoite.
coli communis, por Macé; os staphylo- que fugir.
vallo
espavorido
ficando
um
dos
rapaO trânsito de vehiculos, a nao ser
Albino Soares, José Soares, João dos
Pois, seráphico amigo, isto de se
zolas, de nome José Sequeira, com a coccus pyogenes, o streptococcus pyo
Santos e António Romão, todos da nesta cidade, ou n'algum .dos outros testa partida e varias contusões em diffe- gene, o b. da tuberculose, o da doença metterem os pés pelas mãos e depois
Pedrulho traziam o juízo para darem pontos do littoral, limita se á commum rentes partes do corpo.
do somno (?) descripto por Broden, etc. gritar-se que se tem razãos, será muito
grande tareia num desgraçado que ne cação entre Lucalla e Malange, e esta
A distribuição dos microbios no solo bom e muito cómmodo, mas tem o deO
cavallo
foi
apanhado
por
uma
apenas ha dois annos, se tanto.
nhum mal lhes havia feito.
não
se faz dum modo regular e unifor feito de poder encontrar se pela prôa
De viação accelarada apenas temos mulher, nos Pereiros, o qual pouco de- me, antes varia com a cultura das ca quem não apare o jogo e ficar-se —qual
Pois a justiça lhes abrirá as memo
pois o entregou ao sr. dr. Morna, que
rias, e lhes ensinará, que não se deve a linha ferrea d'Ambaca, na extensão afflíctivamente lamentava o desastre de madas da terra consideradas e para a o carrapato na lama. E é o mesmo
de
36o
kilometros,
e
com
todos
os
defazer aos outros aquillo que não quemesma altura com a natureza do solo, que lhe succedeu.
que não foi culpado.
remos que nos fazem, máxima que feitos de uma péssima conducção, asNós dissemos, na tal bisca a que
Aquelle senhor teve de vir a pe sua riqueza em matérias organicas, sua
até vem nos livros sagrados e que em similhando-se muito no seu movimento para esta cidade sendo o carro condu- permeabilidade, grau de humidade, allude, que brigar com os irmãos e as
si encerra uma completa licção de mo- ás nossas antigas mala-postas.
composição chimica, etc.
irmãs, não é ser revolucionário, como
Sem embargo, outras linhas ha pro zido no dia seguinte para aqui, afim de
ralidade e bom comportamento.
Muito
abundantes
á
superfície
do
o seráphico affirmou, e portanto os delhe fazerem os convenientes reparos.
Aquêlles para quem estava reser- jectadas, e para algumas até impostos
solo, os microbios vão diminuindo sue- dos paréceram-lhe hospedes, pois falvado o petisco, que o aranha do Antu já cobrados, e guardados, Deus sabe
cessivamente á medida que se penetra lando-lhe em alhos, respondeu-nos em
des apanhou, é que a esta hora se es- onde, porque a êste respeito sam os
na profundidade da terra, até desappa bogalhos.
Passou ontem o 80 anniversario da recerem completamente, como o detám consolando com a ideia, de que os nossos governos bem cuidadosos.
E um irmão brigar com os outros
Sobre as tarifas do caminho de fer- morte do grande caudilho da revolução monstram os resultados das investiga- irmãos, não é ser auctor do novo sysseus bemfeitores se encontram em ferros de el-rei e elles téem as costeiletas ro desnecessário será, de novo referir- de 1820 Manuel Fernandes Thomaz, ções emprehendidas sobre tal assumpto thema, como diz, pois isso já data do
e a caixa do entendimento em bom es nos, porque muito se tem representa- que deixou na historia um nome illus- por diversos bacteríologistas.»
princípio do mundo, porque, segunda
tado de conservação, apezar de virem do aos poderes públicos sobre o exa- tre, que os vindouros relembrarám sem«Em todas estas observações con resa a história religiosa, ]á Caim brigero das suas taxas, por serem real- pre, como o dum patriota e liberal ás segui isolar 31 espécies differentes, sen- gou com Abel e matou-o, pelo que se
na companhia do Azeitona.
O vinho sempre faz cada coisa!... mente mais prohibitivas do que convi- direitasdo 20 conhecidas e suficientemente fez preto e foi portanto o pae da preMas também se não fôsse elle, se- dativas.
descriptas nos livros de bacteriologia, talhada.
A instrucção pública continua enpelo que me abstenho de repetir aqui
riam agora dois pelo menos, que estaSalvo se o collega, apezar de será
Deixaram de collaborar na recita do as suas carecterísticas, e 11 que ape- phico á fôrça, e religioso por gosto,
riam no hospital e assim é só um que tregue ao mais completo desprezo e
se encontra com avarias graves na ca- abandono, pois tem uma dotação ver- quinto anno juridíco os distinctos aca- zar de todos os esforços empregados quer negar a authentecidade dos livros
dadeiramente caricata no orçamento démicos sr. Fausto de Quadros e San não consegui identificar com espicies. que se dizem sagrados ?!
beça.
O Romão também está ferido, pois provincial, que lhe distribue reis 10: tos Monteiro, por motivos de melindre conhecidas.»
E então sômos nós que não sabepor occasião do conflicto fôram dispa- 780^000 para &o professores de esco- pessoal, que não nos é dado apreciar.
mos
português ? 1
Nas especies recolhidas figura o barados vários tiros por anónimos, que las primárias, as quaes na sua maioria
Sam dois çQllaboradores çuja falta
Ora pro nobis,
cilto do amftrase, encontrado no jardim
não existem, não obstante ser esgotacertamente não se gabarám do feito.
ílev« eer toWW sensível,
àg
a
respectiva
verba
ornamentei»
A polícia continua ii}v«stigan<jp.
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nhcira accudiram pelos empregados do
ANNUNCIOS
barracão, deu nesta uma ti emenda bofetada.
O almirante, vendo aggredida a sua
Isto de escrever scenas da vida, não
mais
que tudo, atirou-se ao aggressor
Figueira da Foa. 18=11=902.
está isento de seus quês.
e
deu-lhe
uma tosa formidável, que foi
Além das zangas, com que os figuL a r g o d e S . J o ã o , n.° <3
Como muitos dos leitores dêste jorrantes da secção nos ficam, ha as mas- partilhada pela amantetica do Ventura
que
tentou
accudir
lhe.
nal não conbecerám a prosa enthusiássadas que os interessados nos pregam,
Domingo, 23 do corrente, e 3o dias
Houve um borborinho dos demo
tica e vermelhusca, que o actual admia dizer de sua justiça e até da alheia,
seguidos,
far-se-ha leilão, como de cosnios, não faltando até umas scenas de
nistrador dêste concelho subscrevia,
o que é deveras incómmodo.
tume,
de
todos
os penhores abandonaquando cursava a Universidade, irei, a
Então missivas parecem chover de quadros vivos, que a rapaziada muito dos. Entre a grande variedade de objeapreciou.
pouco e pouco, transcrevendo a procla
vende-se uma grande mobília de
As voltas que o mundo dá, e a ma- todos os lados e cada uma do tamanho
Como não apparecesse policia, tudo ctos,
mação que os estudantes republicanos neira como se escreve direito por linhas da légua da Póvoa.
quarto em pau preto com torcidos, ande Coimbra publicaram, assignada, en- tortas.
Só o sr. Manuel Francisco Fra.de, acabou sem que os contendores viessem tiga, constando de dois leitos, um guartre outros, pelo sr. Carlos Borges.
escrevente
das obras públicas dêste passar o resto da noite para a esqua- da-fato e uma commoda, um guardaE' que a justiça acaba sempre por
Servirá de espécie de artigo de fun- ee mostrar em toda a sua evidência. districto, a propósito dumas Scenas da dra.
vestidos, mesa elastica, tres aparadoE agora o homem das fallaças, que res e uma mobilia estofada.
do das próximas correspondências que
vida
que
metteram
planetas
e
o
sr.
Fra
E contra ella não ha artimanhas de, já nos mimoseou com umas pou já descobriu que a torre da Universidamandar para este jornal.
que valham, nem perseguições que a cas, e algumas de tamanho ainda maior de é o motor da sciencia tem mais um
IS" o p r i m e i r o d i a d e l e i supplantem.
do que as pernas do secretário desta assumpto para esmiuçar: da influencia l ã o , d o m e i o d i a á 1 h o r a
do invento de Edison, sobre as carras- v e n d e - s e a m e s a q u e t e m
redacção.
COSMOPOLTA.
panas dos inimigos da agua.
estado em exposição e m
E
tudo
para
nos
explicar
que
é
um
Na occasião em que dois célebres
E pode ser que desta feita não diga c a s a t i o s r . T h o m a z P o m sugeito solteiro, honesto, bem comporpoliticões desta cidade perseguiam entado, trabalhador, e que não tendo lu- senão vinte tolices em cada dez pala- b a r .
carniçadamente, o secretário da redaArrematações
O Proprietário,
gar para se divertir de dia, gosta de vras.
cção da Resistência, era advogado dêl
No d'a 4 do próximo mês devem andar de noite a gosar o fresco, a conles o actual presidente da câmara dr.
João Augusto S. Favas.
ser dadas de arrematação, nos paços templar a lua e o sete estrellas e mais
Santos Rocha.
P
r
o
m
o
ç
ã
o
Um dos processos, que foi movido do concelho, a publicação de annuncios coisas várias, que não se devem agora
ao então redactor de O Pôvo da Fi e editaes camarários num jornal desta para aqui trazer.
Foi promovido a alferes, para o reAUega, também, que os taes plane
gueira, tinha por fundamento uma de- cidade; o fornecimento de impressões
gimento
23, aquartellado nesta cidade, Rua da Concordia, n.os 27, 29 e 51
tas,
que
o
abalroaram,
não
fôram
ainnúncia, que um dos taes politicões ha para as diferentes repartições camada
punidos,
apesar
da
polícia
já
ter
o
sr.
Francisco
Martins de Carvalho,
via feito para juizo, por aquêlle ter pro- rárias, assim como o de papel, pennas,
averiguado
quem
êlles
foram.
Figueira da Foz
testado energicamente, no seu jornal, tinta, etc. que se gaste nas várias regenro do nosso respeitável amigo e
O pobre sr. Frade, que pela seguncontra o facto arbitrário e escandaloso partições, durante o proximo anno.
abastado capitalista da Figueira, sr. Au
-osoNesse mesmo dia será dado tam- da vez está no convento, quer dizer — gusto Guedes.
da câmara, presidida então pelo cliente
do dr. Rocha, ter mandado vedar duas bém de arrematação, o fornecimento no hospital, ha já 49 dias, diz-nos na
Esta antiga e acreditada casa situadas entradas do Passeio Infante D. Hen- de vários géneros de mercearia, neces- última missiva que nos mandou do seu
da num dos melhores locaes da Figueirique, precisamente aquêlles que mais sários para o asylo de cegos e aleija- forçado retiro, que apesar de estar ha
ra, J u n t o d o s C a s i n o s e a
tanto tempo de molho, ainda lhe não
Incêndio
utilisavam ao público, tornando-se as- dos, de Cellas.
dois p a s s o s d a p r a i a d e
Igualmente será arrematada a lim- fizeram exame directo, não sabendo
assim o alludido passeio um verdadeiro
•
b a n h o s , continúa recebendo hóspeOntem, pelas 8 horas da noite, in- des permanentes, por preços commopeza de algumas povoações ruraes, não nós se o facto de estar em curativo no
fóco de immoralidades.
As vedações fôram por duas vezes sabendo a razão porque essa justa e hospital, suprirá o tal exame, ou se êste cendiou-se uma pouca de água-raz, no dos.
indispensável para que os caridosos, estabelecimento de ferragens, do sr.
destruídas, por uns noctívagos bemfa- necessária medida não se estende a éque
Fornece almoços e jantares para
lhe deram uma tal esmola, recebem Bernardino de Carvalho, na rua Ferzejos, tornando-se responsável o reda- todas as povoações do concelho.
fóra
desde 3 0 0 r é i s .
a paga do seu ieito.
reira Borges.
ctor de O Pôvo da Figueira, dessa
Ahi fica o pedido que nos fez o sr.
O Proprietário,
Um marçano, tendo entornado águaabertura um tanto violenta de duas
Frade, a quem desejámos completas raz no chão', limpou a com uns papeis
p a s s a g e n s q u e despoticamente se h a
José Maria Júnior.
Foram approvados, pelo governaviam mandado vedar, dizendo se que dor civil deste districto, os orçamentos melhoras e que no futuro não encontre a que estupidmente lançou fogo.
mais
planetas,
como
êstes
de
que
vi
Havendo gritos de—fogo, fogo, reelle, no seu jornal, havia incitado o pô das confrarias seguintes: de Candosa mos fallando, que bem merecem uma
sultou
disso a comparência de grande
vo a cometter o acto.
e Pinheiro de Coja, de Táboa; Ordem boa dose de xelindró, como recom- quantidade de material de incêndios,
Pois decorridos alguns annos, nao
pensa da sua brutalidade.
que não chegou a funccionar, juntansó essas passagens se encontram am- Terceira de S. Francisco, de Soure;
Nossa
Senhora
das
Ermidas,
de
Samdo-se um poviléu enorme, que atulhaplas, mas o actual presidente da vereaAugusto N u n e s dos Santos
va toda a rua.
ção, o tal advogado Ferrabraz, dos paio, Penacova.
Não
houve
felizmente
prejuizos,
bem
Partiu
para
Lisboa,
com
pequena
(Successor d e A n t o n i o d o s Santos)
não menos Ferra brazes politicões, o dr.
demora o nosso prestigioso correligio- podendo dizer o sr. Bernardino, que
Santos Rocha, mandou desaffrontar o
na exposição districtal de Coimbra,
Ficou addiado para o dia 22 o sa- nário e um dos co proprietários da Re- na noite de ontem não ganhou para Premiado
jardim da sebe de antrocessos que^o
em 1884, com a medalha de prata; e na de
rau
que
estava
annunciado
para
sábbasistência, sr. Cassiano Martins Ribeiro. sustos.
Lisboa de 1890.
rodeava, ficando aquêlle passeio, não
apenas com duas entradas, como que- do passado, no Theatro Circo Príncipe
Participa que se faz nesta officina,
riam os taes sabichões denunciantes, Real.
a mais acreditada desta cidade, toda a
mas com tantas quantas os taboleiros
DESORDEM
qualidade de instrumentos de corda
de flores e canteiros permittirem, o
concernente á sua arte ; assim como os
Mortuaria
bom senso e a commodidade indicaconcerta com a maxima perfeição, como
O fazedor de discursos do Animac
rcm!
A Tradição. — Está publicado o n. 7 tem provado ha muitos annos.
Falleceu repentinamente na segunda tographo, que funcciona á Portsgem,
" Foi feita, portanto, nesta parte, pelo feira, pouco depois de chegar ao Hotel viu se em papos de aranha, no passa- desta excellente revista, exemplo raro
Especialidade em guitarras de 12 e
presidente da câmara dr. Rocha, intei Universal nesta cidade, o sr. José Au- do domingo, pelas 7 horas da noite.
da persistência de Ladislau Piçarra e M. i5 cordas e violões de 6, 7 ou mais
ra justiça áquêlle que no seu jornal gusto de Carvalho.
cordas.
Antonio Ventura, de Santa Clara, Dias Nunes.
tanto pelidou p e l o s interesses da Figuei
Este número traz a conclusão do
Vinha de Arganil, acompanhado por que não gosta de beber agua por causi
Também vende cordas de todas as
ra, lavrando assim uma condemnaçao seu filho o sr. Armando Nogueira de das constiprçõ:s, andavam como os artigo de Alfredo Pratt sobre Os do\e qualidades para os mesmos instrumenindirecta aos actos dos seus aparen Carvalho, e tencionavam dirigir-se para lindos amores, dando lhe a pisorga de Inglaterra, Pescas nacionaes (região tos.
tados clientes.
Lsboa.
para ir ver as maravilhas que o moinho de Aveiro) de Jayme Affreixo, com
PREÇOS MUITO RESUMIDOS
Referindo-se ao caso, commenta o
A toda a familia dorida, com espe- de tolices do animatographo tanto en uma illustração, Apparições por o dr.
Ladislau Piçarra, A mulher portuguêsa
16 — R u a IMreita —I S
illustrado jornal desta cidade A Vo{ da calidade ao sr. Armando Nogueira de carece.
Justiça:
Carvalho, digno contador da comarca
Como em tal estado um semelhan- e os extranjeiros por A. J. Torres de
COIMBRA.
Carvalho, Lendas e romances por A.
«Como vám longe os tempos em de Arganil, damos sentidos pezames, te espectador é inconveniente e incom- Thomás Pires.
modo, não foi attendido, quando perque o actual presidente da câmara pelo infausto acontecimento.
No cancioneiro musical, collecionatendia
entrar para o barracão. Os em
foi encarregado pelo seu cunhado—
do
por
M. Dias Nunes, a moda-estribipregados mandaram no esperar para
o então presidente da câmara—de
lho
alemtejana—V^ão
te assomes.
Para dirigir a succursal da Manu- outro espectáculo, para vêr se elle ficaPrecisa-se um com pratica de merfazer enforcar o sr. Amadeu BarContinúa
com
o
mesmo
interesse
retto, que continúa muito bem, muito tenção Militar, com sede nesta cidade, va melhor da bebedeira: O Ventara re- esta nacionalíssima publicação portu- cearia.
Rua do Sargento Mór, 52.
obrigado, por, entre outros nefan- foi nomeado o alferes sr. Alberto dos calcitrou e não podendo levar á pacien guêsa.
cia que o almirante Rato e a compados crimes, ter affirmado que os Santos Forte.

CARTAS DA PROVÍNCIA

jardins tapados eram muito desagradáveis.
«E' bem certo: depois de mim
virá quem bom me fará.
«O sr. dr. Rocha, a quem o sr.
Amadeu fez partir uma perna no
tribunal, (uma perna judicial, bem
contendido) a fazê lo bom !
«Como os tempos mudam!
«As voltas que o mundo dá!»

(Scenas da vida

Leilão de penhores

C0S1NHA POPULAR

VIOLEIRO

PUBLICAÇÕES

Marçano

ça. — Lastimo que me tenha encontracivilizado, e cura lo-ei.» Fechado o pa ça, levantava se redondo o zimborio de sua testa pura e as fontes transparen do, e maldigo o capricho, que me fez
(6) Folhetim da "RESISTENOIA,,
renthesis, fez com a mão signal a Sa Santa-Maria dei Fiori e saltava a torre tes formavam uma especie de nimbo, trocar Veneza por Florença. A princiem que a luz crepitava em faíscas de
ville para continuar; e, dobrando a per- quadrada do Palazzo Vechio.
pio espeiei que a penitencia da minha
oiro.
«A condessa sosinha, meio deitade
na sobre a coixa,como a pata articulada
«Perto delia, sobre uma cadeira, frieza o cansasse e o sr. me abandonasse;
THÉOPHILE GAUTIER
dum gafanhoto, de forma a appoiar a sobre o canapé de junco, parecia-ma
mas o amor verdadeiro, de que vejo
barba sobre o joelho, deixou-se ficar mais bella do que nunca. O corpo per palpitava ao vento um grande chapéu todos os signaes nos seus olhos, não se
de
palha
de
arroz,
enfeitado
com
lonnaquella posição impossível para qual guiçoso, enlanguecido pelo calor, ba
cança com coisa alguma. Que a minha
quer outro, mas que parecia ter para nhava se, como o de uma nympha ma- gas fitas pretas eguaes ás do vestido, doçura não faça nascer-lhe uma illusão,
rinha, na espuma branca dum penteador e um par de luvas de Suécia, que não
elle commodidade especisl.
um sonho; não tome a minha piedade
d — Não quero enfada-lo com pro- de musselina das índias, largo, borda- tinham sido calçadas. Quando me viu por um encorajamento. Um anjo de
Prascovia
fechou
o
livro
que
lia,
—
as
menores do meu martyrio secreto, con- do de cima a baixo por uma guarnição
escudo de diamante e de espada flametinuou Octávio; vou direito á sceni de- espumante, como a franja de prata de poesias de Mickiewicz —e fez-me um jante guarda-me de toda a seducção
11
cisiva. Um dia, não podendo moderar uma vaga; um broche de aço encrus signal benevolente com a cabeça ; esta melhor que o dever, melhor que a virtado do Khorassam fechava contra o va só — circunstancia favoravel e rara.
«Contentava-me em amar, dando- por mais tempo o meu desejo impería- peito aquelle vestido tam leve, como a -—Assentei me em frente delia na ca- tude ; — e esse anjo é o meu amor; —
so de ver a condessa, antecipei a hora
m e todo sem nada pedir, sem esperanroupagem que voa em torno da Victo- deira, que me indicou. Ficamos algum adoro o conde Labinski. Tenho a feliça mesmo longínqua, porque os meus da visita costumada; fazia um tempo ria atandjo a sandalia, As mangas, tempo neste silencio, que encommoda, cidade de haver encontrado a paixão
sonhos mais audaciosos mal se atre- de trovoada, pesado. Não encontrei La- abertas desde o começo do antebraço, quando se prolonga. Não me occorreu no casamento »
«Uma onda de lagrimas saltou das
viam a tocar com os lábios a ponta cor binska na sala. Sentára-se sob um por deixavam sahir, como os pistilos do cá- nenhuma banalidade de conversa, a
de rosa dos dedos de Prascovia. No tico »u3tentado por columnas esbeltas, lice de uma flôr, os braços duma côr minha cabeça embaraçava-se, subiam minhas palpebras, ao ouvir aquella con«
século quinze, o nocivo com a fronte abrindo sobre o terraço, por onde se mais pura que a do alabastro em que chamas vagas do coração aos olhos, e fissão tam franca, tam leal e tam nosobre os degraus do altar, o cavalleiro descia para o jardim 5 tinha mandado os estatuários florentinos talham as co 0 meu amof gritava 5 «Nâo percas gsta bfgmefile pudica, e senti que a mola
da vida se me partia.
sjoelhado na sua rígida armadura, nao levar para lá o platino, um Canapé e ca pias das estatuas antigas; umafitapre occasiio suprema.®
«Prascovia, commovida, levantoti<Sá
deviam ter por Nossa Senhora uma deiras de junco. Jardineiras, cheias de ta, lafga, atada á cinta e cujaã potttãs
«Não
sei
o
que
teria
feito,
se
a
conflores esplendidas, —em nenhuma par
e,
com
um movimento de graciosa pieadoração mais de rastos.» _
te sam tam frescas, nem de tanto aro cahiam, cortava Vigorosamente todâ . deSSa, adivinhando a causa da minha dade feminina, passou o seu lenço à6
Balthazar Cherbonneau tinha escuí perturbação, não se tivesse levantado
ma como em Florença — enchiam os aquella alvura.
tado Octávio c o m uma attenção pro
O que poderia haver de triste no um pouco, estendendo para mim a sua cambraia pelos meus olhos :
vãos
das
columnas
e
impregnavam
com
«—Vamos, não chore, disse-me elfá^
f u n d a ; porque, para elle, a narrativa
o seu perfume as raras lufadas de brisa contraste das nuances, que podiam sug bella mão, como para me fechar a prohibo-lho. Faça por pensar noutra
hão era simplesmente uma historia ro
gerir a ideia de lucto, alegrava-se pela bocca.
que vinham do Apennino.
manesca, e disse consigo mesmo, uma
«—Não diga nada, Octávio; ama- coisa, imagine que parti para sempre,
«Deante delia, pela abertura das ar ponta de uma chinella circassiana, pepausa de narrador: «Sim, e claramenme,
seio-o, sinto o e creio o ; não lhe que morri, esqueça-me. Viage, trabaquena, de marroquim azul, cortada de
cadas,
viam-se
os
buxos
aparados
do
lhe, faça bem, metta-se activamente na
te o diagnostico do amor-paixao, uma
jardim, donde emergiam alguns cypres- arabescos amarellos, que espreitava por quero mal por isso; porque o amor é vida humana, console-se com uma arte,
doença curiosa, e que só encontrei uma
involuntário. Outras mulheres mais setes centenários, povoado de mármores baixo da ultima prega da musselina.
vez em C h a n d e r n a g o r , - e m u m a rapa«Os cabellos louros da condessa, veras haviam de mostrar-se offendidas; ou com um a m ô r . . .
mythologicos
no
gosto
atormentado
de
«Disse que não com e cabeça.
riga pária namorada dum brahma ; morBaccio Bandinelli ou do Ammanato. No cujos bandós, fofos, como se fossem le- 1 eu lastimo-o; porque o não posso amar,
{Continua)
reu a pobre rapariga, mas era uma sei
vantados pelo vento, deixavam vêr aI e é triste para mim ser a sua destra
yagem j o sr, Octávio, é u r o toípem fundo, por cima do recorte de Floren

AVATAR
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RESISTENCIA — Quinta-feira, 20 de Novembro de 1902 .

Empreza Automobilista Portugueza
MOTOR

"DARRACQ,,
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Loteria do Natal FABRICA DE TELHÕES
SANTA CASA

Premiada na Exposição de Ceramica Portugueza. no Porto»
em 18S?, com diploma de mérito;
e medallia de cobre na Exposição Diatrictal de Coimbra, de I8$4

DA

M I S E R I C Ó R D I A D E LISBOA

Esta fabrica a mais acreditada cm Coimbra, em construcção e solidez de
telhões, manilhas para encanar agua, siphões para retretes, vasos para jardins
e platibandas, balaustres, tijolo para ladrilhos de fornos, tijolos grossos para
construcções e psra chaminés, tachos para cosinha á imitação dos de Lisboa,
etc. — Todos estes artigos são de boa construcção e por

tr<
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150:0001000
Extracção a 23 de Dezembro de 1902
Bilhetes a 6 o $ o o o réis
Vigésimos a 3 $ o o o réis
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A u t o m ó v e i s D a r r a c q : — Nas corridas Figueira Lisboa (270
kilometros), 2 Darracqs sahiram da Figueira; 2 Darracqs chegaram a Lisboa;
ganhando os primeiros prémios; dos outros constructores sahiram 5 automóveis da Figueira, chegando apenas um a Lisboa..

SECRETARIO,

oMurinello.

Sem competidor em Coimbra
Feitas de bom esparto e bem executadas
Encontram-se á venda na
do

Commércio,

iio e m
REPRESENTANTE

Única easa onde se fazem

JOÃO 60MES M08EIBA

Alfaiataria Académica

OOIMBEA
w

M o t o c y c l e t t e s W e r n e r s — Detentora do record Porto Lisboa
em i t horas, 26 m. e i5 s. — i. a nas corridas Paris Berlim, Paris-Vienna, etc.

(Mogofores—Anadia)

I H 111 (111

Sulfatada - Calcica
A única anaiysaâa no paiz, similhante á afamada agua de CONTREXEYILLE,
nos Yosges (França)
INDICAÇÕES

Para USO interno: — Arthritismo, Gotta, Lithiase urica,
Liihiase biliar, Engorgitamentos hepathicos, Catarrhos vesicaes, Catarrho uterino.
Para USO externo:—Em differentes especies de dermatoses.
As analyses chimica e microbiologica foram feitas pelo professor
da Escola Brotero, o ex. mo sr. Charles Lapierre.

A' Yenda em garrafas de litro-Preço 200 réis
Deposito em Coimbra—PHARMACIA

DONATO

4, Rua Ferreira Borges, 6

Padaria Popular de Coimbra
12—LARGO

D A FREIRIA—12

AFFONSO J ) E BARROS
Acaba de chegar a esta casa o exímio tailleur Saturnino F . Grant, exgerente da Alfaiataria Amieiro, de
Lisboa.

Kua Ferreira Borges
COIMBRA

LUCCA
Delicioso licor extra-ãno
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INCANDESCÊNCIA
Mangas transportáveis PRIMAS, dúzia.... 1$000 réis
Bico systema AUER e intensivos, cada de 300 a 400 „
Chaminés de Gena lisas e furadas „ „ 140 a 200 „
Apparelhos, candieiros e mangas para gazolina, acetylene
e álcool.
Caboreto de cálcio, gazolina, benzina e yeloxina.

V I N H O S
DA

Enviam-se catalogos com os preços sobre pedidos

Associação Vinícola da Bairrada
Grandes descontos aos revendedores

A.
R U A

CONFEITARIA T E L L E S
150, R. Ferreira Borges, 156

RIVIÉRE

I > E S . P A U L O - 9 ,

1.0

LISBOA

lírico deposito em Coimbra

Estabelecimento de chapéus para sol e chuva
> DE <

"RESISTENCIA,,
CONDIÇÕES D'ASSIGNATURA

JULIÃO ANTONIO D'ALMEIDA
20 —Rua do Sargento Mór—24

(PAGA ADIANTADA)

COIMBRA

Com estampilha, no reino:

Anno
236700
Semestre
i#o5o
Continua merecendo a maior confiança por parte do publico, esta acreditada Trimestre
680
padaria, augmentando a sua clientella, parecendo um protesto, por parte dos
Sem estampilha:
seus consumidores, contra a industria do commércio menos honesto.
Esta padaria, que pertenceu ao sr. Ignacio Miranda, foi trespassada ao an- Anno
236400
nunciante Agostinho Rodrigues da Bella, muito conhecido na praça de Lisboa, Semestre
136200
onde tem padarias, na Rua de S. Bento, 402 a 410, Travessa do Sacramento, Trimestre
600
19 a 21, em Alcantara, Rua da Junqueira, 35 e 35 A, gastando sempre das
melhores farinhas das acreditadas fabricas de Lisboa, de João de Brito, A. J.
Gomes & Ct. a e José Antonio dos Reis, acabando de receber grandes remes- Brazil e Africa, a n n o . . . . 3$6oo réis
sas de farinhas destas casas, para poder satisfazer a todas as encommendas Ilhas adjacentes, » . . . . 3#ooo »
que lhe forem feitas.
AHNUNCI08
A padaria do annunciante, está montada com o maior asseio, sendo o fabrico do pão feito com o mais apurado escrúpulo e esmero.
Cada linha, 3o réis; repetições, 20
No proximo domingo estará a padaria exposta ao publico, para que todas
réis;
para os senhores assignantes, desas pessoas que o desejarem possam ir ali verificar a verdade do que se anconto
de 5o %•
nuncia.
N'esta padaria encontra-se sempre o finíssimo pão fabricado pelo systema
Communicados, 40 réis a linha.
de Lisboa, de todos os preços, assim como o pão fabricado pelo systema de
Reclames,
00 »
»
Coimbra, egualmente de todos os preços que os freguezes desejarem.
O proprietário da P a d a r i a J P o p u l a r , espera que os respeitáveis
Annunciam-se gratuitamente todas
habitantes d'esta cidade, lhe dispensem a sua protecção, pois promette bera
as
publicações
com cuja remessa este
OS gervir, p que desde já agradece.
jornal fôr honrado.

COIMBRA

COIMBRA

M a c h i n a s agrícolas de toda a qualidade.
M a c h i n a s para fiação e tecelagem para todos os tecidos.
M a c h i n a s para fazer soda- water, gazosas, gêlo, etc.
M a c h i n a s para fazer papel continuo, cartão, etc.
M a c h i n a s para lavar, engommar e desinfectar roupa.
M a c h i n a s de vapor e de gaz, caldeiras e bombas.
M a c h i n a s de escrever, de systema Y O S T .
C o r r e i a s de pêllo, de couro, de borracha, empanques, etc.
M a t é r i a s p r i m a s de todas as qualidades.
Xnstallaçoesa desenhos, montagens,
l^acilitam-se pagamentos.

Oeiras para lagar de azeite

Praça

Cabreira, 3 1-

L. M. LILLY, Engenheiro

L i s b o a , 7 de N o v e m b r o d e 1 9 0 2 .

José

Pedro da Silva Pinho Coimbra o o o

20, R u a d e J o ã o

Remettem-se listas a todos os compradores

(Borges—COIMBRA

P R E Ç O S E C O N O M I C O S
-OOJOC-

0 0 0

A c o m m i s s â o a d m i n i s t r a t i v a d a loteria ineumbe-ae d e l e m e t t e r qualquer e n
c o m m e n d a d e bilhetes ou v i g é s i m o s , logo
que ella seja a c o m p a n h a d a d a s u a impor
t a n c i a e m a i s 7 5 réis para o s e g u r o do
correio.
Q u e m comprar 1 0 ou mais bilhetes
inteiros tem u m a c o m m i s s â o d e 3 °/o
Ob pedidos d e v e m s e r dirigidos aó
secretario.

O

LHAS

N'este antigo estabelecimento se concertam e cobrem de novo euarda-soes
tanto de seda como de setim, de brilhantina ou de paninho.
'
Também se fazem guarda-soes novos e se fazem de varetas de todas as
marcas, tanto redondas como elasticas, assim como todos os trabalhos concer
nentes á sua arte.

José Marques Ladeira & Filho
Empreiteiro* das Companhias de Illuminação a Gaz e Aguas

4 —Praça 8 d© Maio — 4
COIMBRA

Canalizações para, ag*ua © gaz
»o90'
Lustres, lyras, lanternas e candieiros para gaz, machinas de aquecer agua
a gaz para banhos, tubos de lona, borracha, latão e chumbo, lavatorios, urinoes retretes e bidets, torneiras de metal de todas as qualidades, cartão e corda de amianto, e borracha em folha.
PREÇOS

Avulso 4 0 réis

ESPECIAES

EM TURBOS DE

Fazem-se trabalhos fóra da cidade

FERRO

PUBLICA-SE A O S DOMINGOS E QUINTAS FEIRAS

Editor
MANUEL D'OLIVEIRA AMARAL

N.°

0 pae do Gonçalvez

COIMBRA—Domingo, 23 de Novembro de 1902
Estive para alli que tempos, sem
ver e sem ouvir, até que, de repente
soaram trindades, e o sino do convento
de Santa Clara pôs se a tocar devagar,
a chorar, como uma mulher, tam tristemente, que eu desatei a chorar também.
Eu tinha dè~fugir naquêlle dia.
Tinha de abandonar a mulher e as
filhas pequenas, e em casa não havia
nem migalha de pão.
Nada igualava a tristeza da sua voz
e do seu olhar, quando contava aquella
manhã fria de inverno, sem um ruido
de passos pela rua, e em que andava
apenas no ar a voz triste do pobre sino
do convento.

Desde muito novo que foi reconheHa no museu do Instituto um sitio,
onde eu gosto mais de estar: é na sala, cida de todos a sua habilidade de pinem que se expõe a collecção cerâ- tor; por isso miguelistas e constitucionaes recorriam a elle para que lhes pinmica portuguêsa.
Aos cantos fazem sentinella grandes
estátuas, representando as sciéncias, na
attitude emphática e rethórica da escul
ptura do século XVlII.
Uma delias, mais mutilada, foi esconder-se na sombra, no meio de uma
parede, entre duas pirâmides, em que
ri o olhar azul da faiança portuguêsa,
alegre e linda, como uma rapariga loira
d'aldeia, no dia da festa do santo do
seu pôvo.
Numa dessas pirâmides, ha um
prato redondo e branco, tendo pintado
no fundo um miliciano, empertigado
no seu uniforme novo, de calças brancas, barretina ameaçadora, arma no
braço.
Da terra, apenas um tapete verde
para elle appoiar os pés, ergue se uma
árvore, na curva cerimoniosa de uma
umbella.
Na cercadura enterlaçam se coroas
de folhas, de que salta alegre o riso de
um ou outro botão de flôr.
E' uma pintura ingénua, pequenina,
—o bastante para alegrar a pobre gente
do campo, sempre disposta a rir.
Foi pintado aquêlle prato por o pae
do António 4ugusto Gonçalvez.
Era muito novo, e, já então, ganhava o pão para a família, pão bem triste
e bem diffícil de ganhar, naquella hora
amarga de guerra civil.

tasse as imagens dos seus ídolos;
Ha pouco ainda, António Augusto
Gonçalvez encontrara um retrato de
D. Pedro IV, que, pelo toqae, lhe pa
recera ser da mão, que fizera outro de
D. Miguel, que já tinha, e sabia ter sido pintado pelo pae.
Foi mostrar-Ih'os.
O pae disse immediatamente, ao
vê-los:
—Sam ambos meus.
E, porque o filho olhava para elle
admirado, sem comprehender, accrescentou sorrindo:
—Para dar de comer a tua mãe e
tuas irmãs...
Em todas as pinturas, que o pae do
Gonçalvez fez, durante o período agitado da revolução liberal se nota a par
da ingenuidade de processos e de invenção, cuidado egual, quer o assumpto tratado seja uma glória liberal ou
miguelista.
Contam biographos de Sequeira
que, durante a invasão francêsa, fôra
êste pintor chamado por um general
francês para traçar, num dos palácios
reaes, o quadro da entrada triumphante
do exército invasor em Portugal.
Foi o Sequeira, que aceeitou o encargo; mas usou de tal arte que as tin
tas empregadas fossem morrendo pou
co a pouco, e o quadro tivesse vida
breve.
Assim foi, e não se encontra hoje
vestígio de tal pintura.
Anda isto escripto em livros como
prova rara de alto civismo em Portugal.

tentando o retrato, a paisagem, o quadro bíblico...
Quando nasceu o António Augusto,
começou uma vida nova para elle.
Se ia pintar uma scena para o theatro académico, levava o pequeno com
elle, e lá o deixava andar, rindo se,
quando elle sujava as mãos nas tintas,
e aproveitando os borrões que as mãos
do pequenito deixavam sobre os pannos.
E assim nasceu, em António Augusto, muito cedo, o amôr da arte.
Foi também elle que lhe innoculou
cedo o respeito pelas relíquias artísticas do passado.
E' ao pae de António Augusto que
se deve a conservação e restauração do
tecto da capella da Universidade.
Sei-o por elle, que m'o disse um
dia.
Lembra me bem.
Foi numa tarde de primavera, em
que eu ía para casa mais cedo, ao lusco fusco, triste sem saber porquê.
A meio da rua das Covas, encontrei o pae do Gonçalvez, que descia,
no passinho meudo e saltitante dos velhos.
Fui para elle.
Vinha muito contente.
— Donde vem, a estas horas, sr.
Gonçalvez?
—De Santa Thereza.
—Tam alegre?...
—Fui ver uma comadre que lá tenho.
—Em Santa Thereza?...
— E' a sr. a do Rosário, que é madrinha duma das minhas filhas.
E ficou-se a rir para mim, muito
contente daquella graça de velho.
Eu, que, quando o encontrava, tinha sempre perguntas novas a fazerlhe, levei a conversa para a restauração do tecto da Universidade.
Quando soubera que estavam armados os andaimes para deitar abaixo a
pintura velha, subira lá acima, desenhara rapidamente o tecto, e fôra com
o esboço ao reitor, compromettendo se
a dar ao velho tecto o brilho antigo.
O reitor recebeu o bem e entregoulhe a obra.
Quando elle a acabou, a contento
geral, mandou o chamar de novo o reitor para lhe entregar a restauração
do tecto da capeila-mór, recommen
dando-lhe porém que apagasse a figura
de Minerva, que occupava o centro,
por lhe parecer mithológica de mais
para um templo.
Terminava sorrindo o pae do Gonçalvez:

Aquêlle prato foi exigido pelo fabricante para lisongear a vaidade de um
liberal.
E o pae do António Augusto Gonçalvez, que era, como acabou, miguelista, esqueceu tudo, para se lembrar
apenas da sua arte, e fez aquêlle prato
tam alegre, como o riso mais honrado
Nunca o comprehendi, não o entendo liberal mais ardente.
dia assim também a alma direita e
— Eu apaguei a Minerva e fiz a
grave do pobre velho, que morreu on- S^nta Catharina, que lá está. O sr. dr.
E padeceu muita fome e muito fric;
tem.
o que fazia ?
porque foi muito perseguido.
Quando a gente o ouvia contar
aquellaa histórias, ficava a gostar mais
dêlle, e, só entfio, percebia a razão porque aquêlle homem, a quem a vida
tam pezada curvara as costas, e que an
dava tam ralado de cuidados, trazia
6empre os lábios na curva alegre dum
sorriso tranquillo.

Nunca aproveitou pintura liberal
—Eu?! Deixava ficar a Minerva!
para deixar escondida num canto, nu
—Mas êlles zangavam s e . . .
ma lettra, ou num detalhe de desenho,
—-E eu fugia, até os ver mais mia marca das suas convicções liberaes. thológicos. <.

Deu sempre com sinceridade, num
gfafide respeito de si mesmo e da sua
arte, tudo o que sabia, a quem lhe pagava o pão da mulher e dos filhos.
Por isso foi respeitado até ao últi
Contava-me elle:
mo momento; porque ganhou honradaEu tinha de fugir naquêlle dia; mas mente o pão, toda a vida.

não queria dizer nada em casa.
Abri a janella, e encostei-me a olha?,
á espera de qualquer coisa, que eu não

sabia o que eta.
Começava a alvorecer, fazia frio, e
<eu a pensar que tinha de abandonar a

jpQuIber e «s filhas»
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Falleceu o sr. Antonio José
Goncalvez Neves, pae do nosso
amigo e illustre correligionário Antonio Augusto Gonçalvez.
A %esistencia acompanha o
amigo e a familia enluctada no seu
pezar.

Offlcina typogràphica

Apertámos as mãos, rimos, e eu
fui para casa mais eontSnte por ter
mais um dicto dos que eu gosto.
No dia irtimediato, ía o bom velho
levar-me a casa os esboços, que fizera
para restaurar o tecto, e que eu tenho
hoje ao lado de uma interessante aguarella delle, representando uma cosinha
E que vida longa e trabalhosa!
pobre, projecto de scenário para o theaPerseguido, sempre a fugir, novo e tro académico, e de uma gouache rejá carregado de família, pintando D. presentando a pintura do tecto da sala,
Miguel para os miguelistas, e indo, do theatro, que também era delle.
poueo a pouco, na fascinação irresistíAo pae do Gonçalvez se deve a
vel da arte, ensaiando a pintura a óleo, conservação dos quadros da sachriitia
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da Sé Nova, que iam sendo barbara
mente restaurados por um habilidoso
de atrevimento.
E' para admirar o muito que fez
sem educação artística, nêste meio
hostil e pequeno.
A cópia do quadro de Badoni que
está na capelle mór de Santa Cruz, o
Pentecostes da capella da Universidade
a Magdalena, que hoje tem o filho, at
testam as suas raras qualidades.
Lembra me um panno de fundo de
revista de theatro em Coimbra, representando uma aurora boreal por detraz do convento de Santa Clara.
Fôra esboçado em algumas horas,
á pressa.
Quando o panno desceu sobre aquella vista, o Gonçalvez voltou se para
mim e disse comovido:
—Meu pae é o rapaz de mais habiL
lidade que eu tenho conhecido.
O homem que vai enterrar-se hoje
foi um artista e foi um carácter duma
honestidade immaculada.
Quis crear o filho na adoração da
arte, na admiração das suas crenças,
mas, quando o viu crescer, desenvolverse, seguir outras ideias, quando o viu
propagandista e revolucionário, o pae
do António Augusto continuou a amar
o filho, mostrando-lhe o maior respeito
pelas opiniões dêlle, contente por ver
desenvolver um carácter, como o delle,
na adoração de outro ideal.
Esse respeito teve-o elle sempre,
por isso, á hora da morte, os seus ini
miges políticos, que morriam desilludidos, mandayam-no chamar para testemunha dos seus testamentos, fazendo o
juiz das suas últimas vontades.
Morreu respeitado.
Todos lhe haviam esquecido o nome,
ninguém o chamava já senão o Tae do
Gonçalve\.
Não pôde haver maior orgulho para um pae.
T . C.

Á viagem regia
A Havas enviou á imprensa o seguinte telegramma:

Os presados collegas...
Continúa o governo a perseguir os jornaes que não fazem o
jogo das suas conveniências e das
suas traições.
Não usam esses jornaes uma
linguagem violenta, não gritam
apóstrophes concitatórias, não se
parecem mesmo nada com certos
pamphletos, apopléticos e desbocados, que sóem romper das hostes
monárchicas em horas amargas de
opposição.
Procuram principalmente discutir um facto, cujo alcance a imprensa extranjeira todos os diais Vem
debatendo com larga somma de
minúcias interessantes:—a viagem
régia.
Mas fazem-no, tentam fazê-lo,
por fórma correcta, sóbria, cautelosa, sem vasculhar promenores
irritantes que nada interessam ao
público, como seja informá lo dás
gargalhadas convulsas e dos bamboleamentos plebeus do viajante
illustre, ante a graça saltitante de
cançonetistas bréjeirâs...
E', porém, impossível.
Um simples commentário a uma
informação dum jornal extranjeiro,
versando o assumpto, constitue delicto grave, não perante a lei que
não permitte os covardíssimos attentados que se estam perpetrando,
mas perante o arbítrio tyránnico
do governo.
Os jornaes que não cederam ao
accôrdo rotativista nem se locupletam com subsídios largos, vivem
assim, num regimen deprimente e
revoltante, de polícia á porta como
a guardar facínoras, víctimas das
trucidações estúpidas da corregedoria e das embuscadas ruinosas
dos beleguins do ministério do
reino.
E que fazem perante êste regimen de uma tyrannia immunda, que
por egual a todos ameaça e a todos
offende, os presados collegas do
jornalismo português ?Que medidas
de defeza se têem proposto tornar
efficazes, que meios de desaggravo.
digno téem lembrado?
Pois dar-se-ha o caso que os
presados collegas achem bem, razoavel, legal, próprio dum país civilizado e que de vez em quando
faz excursões pomposas ácêrca da
epopeia liberal, tudo quanto se está
passando com a imprensa independente, que não vive dos governos
mas da opinião, que não é guarda-

Londres, ig, n. — O sr. Labouchere, deputado radical, perguntou hoje na
sessão da Camara dos Communs se a
Inglaterra tomou para com uma potencia extranjeira qualquer compromissos
desconhecidos da Camara a respeito da
China, ou do Japão, ou de qualquer
outro país, ou do Mediterrâneo.
O visconde Cranborne, secretario
parlamentar do ministério dos negocios
extranjeiros, recusou responder, dizen
costas de governantes mas orienta-'
do que toda e qualquer resposta seria
dora sincera do pôvo ?
contraria ao interesse publico,
Accaso querem o« presados colA potencia extranjeira é a Alleraa legas significar com o seu silêncio,
nha. O visconde de Canborne não ou que é justo, legítimo, impedir a imsou contestar que a Inglaterra tenha prensa de discutir, por exemplo, os
pforílettido á Allemanha qua?esquer
compensações no Oriente, afim de por actos públicos de certos quadrilheiessa fofma obter o seu Consenso para ros eleitoraes, ou de certos funcconfederar as colonias portuguésas com cionários, ou mesmo certos succesas da Gran Bretanha, excepção feita sos, desde que essa discussão, se
dos territorios da Beira. Isto, e muito
se desmanda em abusos, tem a re~
mais que não é licito commentar, diprimenda severa da lei ?
zem os jornaes extranjeiros.
Querem porventura estabelecer
Mas alli segundo o Mariano da Qutra zMetade, sam os jornaes portugue sobre a lei, a preeminência do arzes que produzem com as suas impru- bítrio governativo?
dências uma obra de difamação.,
Não sabemos o que pensam a
E ainda segundo vários jornaes offirespeito
os presados
collegas...
tal
ciosos a viagem d'el-rei é uma simples
Mas o silencio em que se vêem
visita de cortezia.
Estamos entendidos, ó coisosI
barricadando e de onde não cons^
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gue desalojá-los a sanha perseguidora do governo, auctorisam-nos a
illações bem deprimentes ácêrca da
dignidade, da independência, dos
brios e do amôr da grande família
jornalística,
sempre tam exaltado
nos floreis rethóricos dos congressos e aos postres de certos jantares
commemorativos.
Num ou noutro jornal, menos
tímido ou menos compromettido,
encontra-se de vez em quando uma
ou outra nota ligeira, em que se
expressa o desgosto pelo successo e
se affirma aos presados
collegas
perseguidos o seu protesto.
E' quasi um comprimento banal de condolências.
Só isto, que nada significa e em
nada favorece os perseguidos. As
varias associações de impresa nem
mesmo se tem dado á fadiga dum
desses protestos platonicos por que
costumam affirmar a sua existencia.
Que quer isto dizer ? Onde está
a solidariedade dos presados collegas ? Acaso consiste ella em annunciarem os progressos dos seus estabelecimentos— olha a grande machina rotativa!—embaterem-se,
como mercieiros birrentos, num reclamo porfiado, em lambuzar de
lisonjas descompassadas todos os
typos celebres do mundo official,
em chamarem, das suas janellas de
taboinhas, sympathica á opinião,
para que ella caia com os dez-reisinhos ?
Desde que, perante estes attentados, que ferindo os direitos e os
interesses de alguns, por egual lesam os brios, os direitos e os interesses de todos, a imprensa se não
empenha, altiva e desassombradamente, num forte movimento de resistência, abdica, deprime-se, trae
o seu papel de orgão da opinião,
entra na cathegoria de tantas outras explorações que victimam o
povo.
A imprensa é perseguida, odicsamente, sem respeito algum pelas
leis reguladoras da sua liberdade,
porque nada tem feito para se premunir contra taes attentados, porque
sendo uma força poderosíssima se
tem deixado bater e annullar por
todo o bicho-careta do poder.
A imprensa soffre as perseguições e os vexames do sr. Hintze
Ribeiro, porque faz de leão da fabula e supporta sem gemidos os seus
insultos contundentes.
E' inútil repetir ao governo a
perlenga do quousque tandem indignado.
Emquanto a imprensa se conduzir assim, os attentados ham-de
repetir-se fatalmente.
Contra o que nós hoje protestamos é contra a cumplicidade dos
presados collegas, o que nós hoj e queremos assignalar è o desamor e a
baixeza da grande familia jornalística.
E ainda fingem brios, estes recoveiros de ministros e quejandos
dadores de g r a ç a s . . .
•
0

A questão congreganista
Apezar das revelações insuspeitamente documentadas que o Mundo faz
ácerca das profissões no Quelhas, o
governo conserva-se impassível ou busca, para a sua defeza, o derivativo da
laracha chula.
. . .
O predomínio da jesuitada continua assim a accentuar-se, e tal grau
de intensidade parece ter attingido, que
os seus coripheus desafiam o governo
a que se propunha fazer cumprir a lei,
pedindo-lhes contas das suas infracções.
Mas não é só o decreto de 18 de
Abril que soffreu um rude golpe, com
as profissões do Quelhas.
Momentos apoz as mystificaçoes de
to de Março, reabriram e continuam
na sua faina, sem impedimentos de
qualquer natureza, os estabelecimentos
congi eganistas, então mandados encerrar.
.

Q $0vgrjjp nao

todos

factos, mas affirma-se impotente para
conter as audacias da reacção.
Tudo isto a demonstrar que não
fazíamos uma simples especulação politica, quando affirmavam os que dentro
do regimen todo o esforço para bater
o clericalismo seria impotente...
Está convocada, para a próxima
sexta-feira, uma reunião dos industriaes,
negociantes de cereaes e lavradores
deste concelho, a convite da camara
municipal, para se organisarem os necessários trabalhos do inquérito agrícola.
E' bom que os interessados não
deixem de comparecer á reunião, afim
de que o inquérito possa dar os resultados desejados.

Não quizemos ha dias noticiar o
caso duma apprehensão de rewolveres
e pistolas feita a um commerciante
desta cidade, porque o caso não estava
suficientemente esclarecido, e não devíamos fazer juizos temerários, que
podiam ir ferir innocentes.
E bem fizemos, pois o caso escla
receu se devidamente e a casa Manuel
Lopes, de Guimarães, que indevida
mente para aqui remetteu o armamento, teve de pagar 420^000 réis de
multa.
Os revolweres e as pistolas tinham
vindo juntas em mercadorias despachadas para o retrozeiro sr. Manuel Joaquim Villaça, num embrulho fechado,
com designações para ser entregue a
outro commerciante desta cidade, o
qual declarou não haver feito tal pedido.
Bem se diz lá: dos enganos vivem
os escrivães, que desta feita se trans
formaram em agentes da fiscalisação
dos impostos, que procederam em virtude de denuncia.

Escóla Nacional d'Agricultura
Por absoluta falta de espaço somos
forçados a retirar não só o ariigo já
composto com o titulo acima, mas também outros originaes, que publicaremos
no próximo número.

ROSAS

«fc B R A Z A O

Pela companhia do theatro D. Ame
lia, de que fazem parte estes distinctos
actores, realisam-se 3 recitas de assi
gnatura, no Theatro Príncipe Real,
desta cidade, nos dias 28, 29 e 3o do
corrente.
Na primeira sobe á scena a peça
em 3 actos, de Hennequin & Duval O
outro eu ; na segunda, a U^elly 1{osier,
em 3 actos, de Mau Hennequim e Paul
Bilhaud e A Ceia dos Cardeaes, de Julio
Dantas; na terceira, O que morreu de
amor, em 4 actos, também de Julio
Dantas.
Os preços sam, por assignatura. —
Frizas, 4^000; Camarotes de frente,
4$5oo; Camarotes de lado, 4JJ000;
Fauteuils, 900; Balcão 1 fila, p o ;
Balcão 2 a e 3 a fila, 65o; Cadeiras,
65o; Geral, 25o.
Avulso. — Frizas, 5$ooo ; Camaro
tes de frente, 5$5oo; Camarotes de
lado, bupooo; Fauteuils, ií©ooo; Balcão,
i. a fila, 900 ; Balcão 2.a e 3.a fila, 800;
Cadeiras, 750; Geral, 3oo.
Os bilhetes estam á venda nos logares do costume.
B R U N O

A IDEIA DE DEUS
Livraria Chardron, de Lello & Irmão
Um grosso volume de cerca de 5oo
paginas.
Preço, 800 réis.

(Automobilismo
Pela Emprega Automobilista Português foram já vendidos e entregues
aos compradores i5 automoveis, da
acreditada marca Darracq, devendo
brevemente chegar outro, que já tem
comprador.
Pela firma Carlos Carvalho & C. a ,
de Lisboa, foi adquirido um bello automovel da força de 12 cavallos, mo
delo de igo3, que a Empreza tinha
mandado vir para um dos societários,
o sr. dr. Tavares de Mello, fazer uma
digressão recreativa e commercial pelas provincías da Beira Baixa, Alemjejo e Alarve, na. opú ?erJ» msipâ"
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nhado p e l o o p u l e n t o p r o p r i e t á r i o de
Torres Novas, sr. Bernardino Raposo.
Ficou assim prejudicada por algum
tempo a projectada digressão, que alguns jornaes noticiaram.
Dizem nos que os novos modelos
da casa «Darracq» sám muito elegantes e dotados de melhoramentos importantes.
O representante da casa F. I. A. T.,
em Lisboa, o engenheiro sr. Cachapuz,
publicou ha dias uma carta no Século,
em que se faziam referencias ao auto
movei Darracq, guiado pelo notável
chauffeur Edmond, na corrida FigueiraLisboa, affirmando que aquelle automovel tinha sido batido por um vehiculo da casa de que é representante,
da força de 24 cavallos, na corrida internacional de encosta em Suze du
Mont-Cenis.
Ora semelhante affirmativa é menos
verdadeira, conforme se deprehende
duma carta que os fabricantes de automoveis «Darracq» dirigiram aos srs.
Leão, Moreira & Tavares, proprietários da Emprega Automobilista, carta
que em seguida transcrevemos, para
se vêr a semcerimonia com que muitas
vezes se pretende enganar o publico,
deturpando a verdade.
«Automobile — Coimbra
Repondant à lettre relativement à
la course de côte de Suze du MontCenis, jamais la maison Fiat n'a battu
la voiture d'Edmond dans cette épreuve, puisque, ainsi que vous le verrez
vous même, si vous consultez les journaux, nous avions envoyé la-bas Hemery. La voiture de ce dernier, qui
etait venue en Italie par la route, n'etait
pas en ordre complet de marche, et un
accident s'est produit dans la tuyauterie du carburateur au moment de la
course. C'est ce que explique que la
maison Fiat lui a passé devant par le
plus grand des hasards.
Si la dite maison veut s'aligner
avec la voiture que vous avez là bas,
vous pouvez lui porter un deli, car vons
savez come nous, que ce vehicule marche bien, et si besoin est, nous pourrons vous envoyer Edmond pour la
conduire.
Recevez, Messieurs, nos meilleurs
salutations.
14— 11 — 1902.

Darracq.-»
Em vista do contheudo desta carta,
os srs. Leão Moreira & Tavares, como
representantes da casa «Darracq», desa
fiaram o sr. Cachapuz, como representante da casa F. I. A. T., para uma
corrida de automoveis, terminando hoje
o praso do desafio.
Até á hora do nosso jornal entrar
na machina não recebemos communicação do desafio ter sido acceito.
»

Partido republicano
Vários collegas da imprensa demo
cratica tem insistido nos últimos tem
pos, judiciosamente, sobre o thema
que de ha muito vimos versando — a
reorganisação das forças republicanas
— e este movimento de interesse, traduzindo uma grata concordância de
opiniões, enche nos de prazer e de es
peranças.
Fructificará esta campanha ?
Queremos acreditar que sim, e que
dentro em breve veremos estabelecida
a harmonia, a cohesão, a disciplina nas
forças dispersas e abatidas da democracia.
Proclamar a verdade cruel do es
phacellamente do partido republicano,
affirmar a sua não existencia official
como collectividade partidaria, não im
plica a negação injusta do diffundimento das ideias democráticas, que nós reconhecemos terem alastrado e penetrado em todas as camadas, principalmente porque a monarchia se encarre-,
gou de supprir, com os seus crimes,
o affrouxamento da nossa propaganda.
Mas precisamente porque os elementos augmentaram, justamente porque as nossas força* receberam nos
últimos tempos reforços consideráveis,
é que nós percisamos de concentral-as
e dar-lhes, com um exemplo de organisação conveniente, estímulos e espe
ranças.
Com o actual estado de coisas, o
partido republicano nada lucra com a
apregoada multiplicação dos seus elementos, como infructuosos resultarám
todas as resistências e todos os sacrifjcips çjue os pouços combatentes 4$

hoje offereçam ao despotismo immundo do poder.
Em Lisboa, a eleição da commissão
municipal em assembleia geral das
commissões parochíaes, representa, segundo a Vanguarda, uma affirmação
e uma esperança.
Plenamente concordes. Mas opina
remos, com a Uo\ Publica, que não
basta a reorganisação das forças republicanas da capital, e que é preciso
generalisar esse movimento, sem de
moras perigosas, a todo o país, de
norte a sul, a todas as cidades e a todas as villas onde seja possível juntar
um núcleo de democratas sinceros, de-1
dicados e trabalhadores.
Por occasião da eleição municipal
do Porto, evidenciou se que, pouco e
pouco, haviam desapparecido todas as
corporações ofíiciaes do partido republicano n'aquella cidade, sem que se
comprehendessem bem as razões de
tal desbarato.
Aqui, em Coimbra, onde é grande
o numero de republicanos, todos apreciáveis por seus requesitos de indepen
dencia e dedicação, o mesmo mal se
faz sentir.
Assim, por toda a parte.
Urge, pois, abrir um largo movimento de reconstituição partidaria e interessar nelle todos os homens sinceros,
dedicados e trabalhadores da democracia portugueza.
E' um dever de honra acorrer ao
appêllo caloroso em que se vão juntando todas as vozes do jornalismo republicano.
Todos, todos, tem de vir dar testemunho da sua fé e do seu accendrado
patriotismo,lançando-se com ardor nesta
obra de geral levantamento.
Affirma-se que os erros da monarchia lhes tem alienado a confiança do
país que, por esse motivo, se volta
para nós, como representando uma solução redemptora para as suas desgraças.
Façamos por merecer a sua confiança, vamos ao seu encontro, encaminhemo-lo para o desideratum que
apostolisamos.
Demasiadamente se protrahiu esse
periodo de inércia imperdoável, que
urge resgatar, tanto quanto possível,
com immediatos trabalhos de organisação e propaganda.
Assim mesmo dispersos, sem disciplina e sem orientação, enfraquecidos
por erros e fraquezas, chasqueados por
uns pulhastros insignes, assim mesmo,
dizíamos, somos temidos e perseguidos
como quem alguma cousa vale e pôde
fazer.
Organisados devidamente, aprestados para a lucta, mais nos hão de temer, e no esforço que fizerem, então,
para nos exterminar, hão de perder
as suas ultimas forças.
Para nos combater, ainda agora,
neste periodo de anarchia partidaria,
com que rejubilam e de que riem, elles
põem-se fóra das leis, já intencionalmente draconianas.
A'manhã, em frente do Cerrado
exercito democrático, hão de cahir inevitavelmente no ultimo esforço que
fizerem para nos esmagar.
Nesse dia teremos feito a Republica.
A'vante, pois!
*

Na imprensa democratica continua
a observar se, consoladoramente, plena
concordância de opiniões ácerca da
reorganisação do partido republicano.
A Vanguarda, publicou um bello
artigo, tomando por thema a eleição da
commissão municipal de Lisboa, a que
acima nos referimos.
O iT^orte, commentando esse artigo, escreve que os republicanos pódem
e devem responder, concludentemente,
á suspeição que os monarchicos lhe
lançam da falta de uma organisação,
affirmando que o momento é deveras
precioso para o fazer.
A Vo% Publica, volta a insistir so»
bre a necessidade de organisar o partido, produzindo a tal proposito considerações justíssimas.
1

•

O juramento
Noticiam os jornaes que todos os
bispos da metropole vão assistir ao
juramento da Rainha.
Muito bem, Eminências.
A gratidão é um grande dever.
•

Poesia e Arte
Sobre o Cheias de Graça (Poema dos
meus amores) por Ladislau Patrício.
Lembra-me d'alguem dizer, ha annos, (talvez numa dessas horas de mal
estar e pessimismo que todos nós temos), que a poêsia estava morta.
Não faltou quem logo acorresse,
pressuroso, a fazer côro e a proclamar,
por sua vez, que sim : — que a poSsia
não era mais compatível com o estado
das almas contemporâneas, tam eivadas do positivismo e descrença, almas
onde apenas vibrava o egoísmo grosseiro e mercantil dos negócios, almas
constantemente absorvidas por uma inquietação íntima de possuir, de gosar,
de ter confortos e luxo, de viver numa
atmosphera de admirações, de ondulações, de gloriolas — embora, aos olhos
do observador consciencioso e criterioso, essa atmosphera fôsse tudo o que
de mais ridículo, mais hypócrita e mais
falso se podesse imaginar.
Em parte o asserto tinha razão de
ser, isto é : não ha dúvida que a vida
social se encontra muito longe do estado em que devia encontrar-se a esta
hora da Civilização; que o progresso moral da Humanidade não corresponde ao
progresso realizado em todos os outros
ramos da actividade humana. Por toda
a parte lavra um descontentamento profundo—não só no mundo trabalhador,
não só no meio da fome e da miséria,
mas também, no mundo explorador,
no meio da opulência e do luxo. Para
uns o desengano acabrunhante na realização desse sonho redemptor, entrevisto de século a século nos horisontes
do futuro, sonho dum reinado de Paz
e Fraternidade universal que devia vir
pela mão do Amôr, em glorioso triumpho, quando os homens se Compenetrassem que era mais fácil passar um
camello pelo fundo de uma agulha do
que salvar se um rico; para outros, a
visão terrífica de clarões sinistros em
ameaça d'incéndios devastadores, espectros lívidos premeditando no silêncio dos subterrâneos misteriosos, o
anniquilamento geral, negros demónios
surgindo das trevas com morrões acezos e promptos a chegá-los ao rastilho
da bomba incendiária!
E depois ?
Por que se vê e sente êsse descontentamento; porque a lucta continúa
latente e renhida; porque o egoísmo
prevalece em tudo e por tudo; porque
a Ordem é hypócrita, falsa e exploradora; porque o Capitalismo é ir.exora
vel e a justiça venal; porque a sociedade dominadora se tornou hostil ao proletariado e manda espingardear os que
se atrevem a protestar—embora em
voz fraca e medrosa; porque tudo isto
é assim havemos de concluir que a poesia morreu ?
Como ?
Accaso a sociedade já foi melhor
do que é ?
Nunca! Pelo contrário, tem sido
peor.
Por mais pessimista que se seja,
esta é a verdade.
Ha quem falle com muito enthusiasmo das épochas passadas, de virtudes antigas, de heroísmos, de glórias,
de fé, de amôr, e não sei que mais
que, dizem ao mesmo tempo, já se não
encontra hoje. Pois sim; mas se quizerem olhar com attenção e fallar com lógica e bôa fé, tem de concordar que se
illudem ou pretendem illudir.
E' estudar a História, lêr as chrónicas e os livros dêsse passado e vêr
que de infâmias, de protérviaa, de horrores, de sangue e de lágrimas!
Olhemos bem. O passado foi peor
do que o presente, como o presente é
peor do que ha de ser o futuro.
Quando, nos séculos passados, os
nosso avós iam por êsses mares fóra
descobrir mundos, combater pela fé:
christã e pela dilatação do nosso domínio, não deixavam de parte o mercantilismo e o negócio. Iam até mais longe: a fe, muitas vezes, não era mais
que um pretexto para o saque. Aolado da cruz a espada, ao lado do rosário o punhal, — e nos corações dos
cavalheiros onde a fé ateiava labaredasde heroísmos sublimes, ateava também a cubiça, o fogo maldito do desejo»
da riqueza! O cavalleiro lornava-aé pi.
rata! Os galeões ond.4 cantou o maior
poeta português, e um dos maiores do
mundo, os galeões que embalavam, ao»
impulso cadenciado das ondas, ou a a
fragôr temeroso das procellas, a mais
sublime e altísona poêsia, embalaram'
também e ao mesmo tempo o cravo c a
pimenta da índia. Entretanto a poSsia»
não morreu.

Entrou no quinquagéssimo sexto
anno de publicação, o bi semanário
Não morreu, não morre e não m o r '
desta cidade O Conimbricense, pelo
1
rer4|-.-vporque a pofsia é o Sentimento
<jue o felicitamos,
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e êste ha de existir em quanto brilharem estrellas no céo e flores na terra,
em quanto houver azas qua voem e
bôccas que beijem, — ha de existir em
quanto existirem almas.
Entre nós, então, como protesto
lançado á cara de muitos parvos que
se arvoram em mentores e julgam regular as aspirações da Humanidade
pela bitola do seu egoísmo, surgiu uma
pleiade brilhante de poêtas que, revestindo a poesia de novas galas e louçanias—salvo meia dúzia de nephelibati
ces, felizmente quási fóra da circulação— vai atirando, ante os olhos da
multidões extáticas, braçados e mais
braçados de flores e estrellas, vai elevando, dia a dia, mais uma graciosa
columna para a cupula do grande e
magestoso templo immortal da Arte.
Nessa ala dos namorados da poesia
alistou-se ha pouco, o meu amigo Ladislau Patrício, todo radiante de sonhos
e esperanças, lira enfeitada com as rosas purpúreas das suas dezanove primaveras, olhos erguidos ao horisonte
azul onde entrevê a miragem consoladora e glorificadora.
Depois do seu A\ul Celeste e algumas poêsias publicadas em vários jornaes, dá nos agora o Cheias de Graça,
pequeno mas. delicado poèma dos seus
amores, um punhado de versos, cantantes e suggestivos, onde vibra o doce e terno sentimento da família, onde
sua adorada Mãe e cinco Irmãs,—que
sam
«Cinco l í r i o s brotando dum só pé,
E cada lyrio tendo cinco folhas,
E cada fôlha um coração com fé !»

passam, levadas pela mão do poeta,
como
«Anjinhos do Senhor, cheias de graça;
E bemditas, t a m b é m , entre as mulheres!»

E porque êste artigo veio a propósito de Ladislau Patrício, aqui agradeço ao poêta, e meu amigo, a delica
deza do offerecimento do seu poema,
felicitando-o mais uma vez, pelo trium
pho obtido e pelos que de certo, hade
ainda obter, se a sua saúde, que não
me parece muito robusta, o permittir.
Isto não é fiiho da amizade; quem escreve o Cheias de Graça promette
muito e eu não hesito em confessar
que lhe prevejo um glorioso futuro nas
lettras, dada a fórma porque vai evolucionando.
Depois, uns traços accentuados,
aqui e alli, nas suas últimas producções,
deixando-me entrevêr que no seu espí
rito uma bella orientação tenta definirse, corporisar-se — a orientação para
um Arte sã e útil, essa Arte que preoc
cupa a maior parte dos modernos artistas e que sendo, como sempre foi, a
expressão do Bello, seja ao mesmo tem
po a voz da Justiça e da Bondade.
Bem sei que a Rotina está alli á
espreita e que em homenagem a essa
marafona mais de um talento se tem
diluído em versos lacrimosos e aphrodisíacos — bons para provocar histerismos e sensualidades, nunca para a
comprehensão de deveres cívicos, moraes e humanitários, para a comprehensão das diversas modalidades da
vida, mas da vida fecunda pelo traba

(7)

nhos. Sam intangíveis, quási divinos, mos de referencias a individualidades; província; temos ainda porém os chepensam.
o que nós alvejamos são as funeções fes de concelho, como delegados do governo provincial, que no uso das suas
E d'aí a aggressiva sobranceria que do podêr.
põem em todas as suas deligéneias, e
O que representa um governador attribuições e nas circumstancias espeque sem dúvida constituem um perni- geral da província nas condições em ciaes em que 0 orçamento os collocõu,
cioso exemplo.
que para aqui são enviados, sem poder pela deficiencia de remuneração, repreO que tem succedido no Porto é o algum de iniciativa, constantemente de- sentam um papel especial junto dos
que succede, com raras variantes, por pendente de determinações telegraphir povos indígenas.
Os chefes de concelho são obrigatoda a parte, e isso explica a somma cas que, a todo o momento, chovem
de más-vontades, de antipathias que a no seu gabinete, a dictar-lhe medidas dos, muitas vezes, a fazer exigencias
ainda do mais insignificante alcance ? aos povos seus administrados, que as
corporação policial chama sobre si.
O que representa uma auctoridade não fariam se uma dotação condigna
Aqui, em Coimbra, tem-se fallado
(Continua.)
muito na reorganização da polícia, e por superior com um mandacto, por tal os remunerasse.
;
•
occasião da vinda do novo commissá- forma restricto, que nem a uma exigenrio, sr. Pinto da Rocha, afíirmou se cia de interesse local pôde attender ?
que sua ex.a trazia intuitos de sanear
Nestas condições e se compararmos
a corporação, educando-a e discipli- a exiguidade das suas attribuições com
nando-a.
a largueza da sua remuneração, o que
é logico deduzir é que as taes nomeaTudo vai seguindo na mesma. . .
A respeito de deligéncia e educação ções só preside o interesse partidário
A estas duas entidades officiaes nos
os agentes da polícia coimbrã estám na compensação de serviços prestados dirigimos, para solicitarmos providencomo nos bons tempos do valente mão na politica.
cias contra factos que põem em risco a
E poderá acaso isto assim sêr ?
de rédea Pedro Ferrão.
vida de muitas pessoas e constituem
Não ! Sob pena de vermos, talvez, contravenções manifestadas nos regulaQuando elle os não poude conter!
Agora, porém, que os jornaes do em breve, reservado para a colonia mentos em vigor.
Porto reclamam providências para evi- d'Angola um desesperado caminho que
Umas carrimpanas detestáveis, a
tar a repetição dos successos indecoro- por devêr pátrio evitámos seguir.
desconjuntarem-se por todos os lados,
sos, já fóra de moda até em terras de
A auctoridade superior de uma pro- que fazem o serviço entre esta cidade
JOSÉ A U G U S T O DE C A S T R O .
cafres, nós ousamos pedir que as me víncia ultramarina deve ser uma indi- a Louzã, Poiares e Penacova, costudidas a adoptar abranjam, pelo menos, vidualidade perfeitamente orientada nas mam, não só levar passageiros a mais
o corpo policial desta cidade, que bem regras da administração colonial, com do que o tamanho dos carros devem
perciza de uma reformasinha em ter- conhecimento pratico dos assumptos comportar, mas por vezes accumulam
mos.
que lhe são privativos e fazendo do no tejadilho quantidades enormes de
A ver se é possível domesticar os seu cargo uma delegação do governo bagagens e mercadorias.
do paiz e não uma representação de
A propósito de vários casos eluci- selvagensinhos...
Para illudirem aquelles que devem
situações partidarias.
dativos ha pouco occorridos no Porto,
exercer fiscalisação sobre taes coisas,
•
a imprensa daquella cidade é unânime
E' velha a phrase, mas tão verda- arranjam-se lotações phantasticas para
em reclamar uma reforma urgente da
deira que não nos cansamos de a repe- as carrimpanas, accumulam os passageiViolências
corporação policial, de fórma a acabar
tir : — E' necessário crear homens para ros como sardinha em canastras, carcom as tradiccionaes brutalidades e as
os logares e não crear logares para os regam se quantidades enormes de voApós um breve período de folga, o homens.
contundentes grosserias, que sam apalumes e não contentes com isso maní"Mundo
e o Imparcial voltaram a ser
nágio dos severos agentes da Ordem.
dam esperar pelo caminho os conheciUm
governo
colonial,
no
actual
moapprehendidos.
dos, que depois accomodam nas conchas
mento
histórico,
e,
dada
a
situação
em
Não sam casos raros, êsses que os
Nos números que a sanha do gojornaes do Porto relatam e commen- verno entendeu dever açambarcar, não que esta colonia se encontra, por per- e em cima das bagagens, indo alguns
tam com palavras de justa revolta, an- encontrámos motivo saliente para a vio tencer a um paiz pequeno, sem recur- quasi a cavallo nos espeleticos e feridos
sos e enormente individado, deve sêr animaes que as pucham.
tes se amiúdam dia a dia, indicando o léncia.
grau de educação que distingue os seOs cantoneiros fecham os olhos,
Que não preciza de motivos o sr. Hin exercido por uma competencia especiaveros mantenedores da paz pública; e tze Ribeiro, para prestar estes serviços líssima que lhe permitta usar de pode- por algumas borlas e copos de vinho,
res amplos e vastos, tanto quanto o a policia exerce, só á saída, uma fiscanão occorrem elles só no Porto, onde ao regimen.
exige a grandeza do seu mandato,
a sua frequência está em relação com
lização pró forma, e para se fazer ideia
Aos collegas perseguidos a expreso movimento da cidade, mas por toda
do proceder dos empregados superioA
todas
as
carreiras
tem
ido
os
nosa parte se oíferecem, provocando os são da nossa incondicional solidarie- sos governos buscar os homens para res das obras públicas, a um ouvimos
dade.
mesmos protestos.
dirigir os destinos do poderio colonial, nós, ainda não ha muito, que se retiattendendo raríssimas vezes na especia- rava em todas as occasiões em que se
O nosso polícia é, provadamente,
lidade dos seus conhecimentos, o que commettiam os abusos, para os não
um elemento de desordem. Não tem
aliás se torna indispensável para o presencear e ter de punir.
educação, prudência, espírito de jus
bom exercício de uma missão tão metiça.
Ha pouco deu-se um desastre gralindrosa e grave.
A sua intervenção irrita, porque
víssimo, em que ficaram feridas várias
ella se verifica em geral por palavras
Accresce ainda que á deficiencia de pessôas, devido á pouca solidez dos
in
aggressivas, acompanhadas do inevitápodêres da entidade governador, temos carros e ao excessivo pezo e número
vel empurrão brutal.
Quando no principio doesta mensa- de addicionar a falta de uma corporação de passageiros que levava, e isso não
Não attende a explicações, não quer gem exalçámos a missão da imprensa, de caracter consultivo e deliberativo, foi sufliciente para se pôr cobro a sesaber de motivos; e a palavras concilia é porque vimos nella a única força que de origem electiva, cujo mandato lhe melhante pouca vergonha.
doras responde sempre com o picares- havia de activar o impulso duma refor venha directamente das classes productiMas nós insistiremos de hoje para
co— Sam órdes, ande lápra
diente—, ma completa no modo de sêr geral vas na defeza dos interesses das quaes futuro nêste assumpto, até que proviresolvido a quebrar, com o chanfalho, desta província, e no pouco que deixa- ella é chamada a intervir, nos actos da dências enérgicas sejam tomadas afim
todas as resistências importunas e . . . mos esboçado, tem ella elementos de administração publica.
de se castigarem severamente aquêlles
desrespeitosas.
sobra para uma apreciação cabal, e
Existem já corporações creadas le- que delinquirem.
O lápis mordente dum nosso cari- uma propaganda efficaz, attinente ao galmente para o exercício do podêr, coDesde que os alquiladores, que discaturista deu nos já, em traços ligeiros, elevado «desideratum» que nos propo- mo : conselho do governo — conselho putavam as carreiras, que daqui se famos.
a evolução dum polícia.
de província e junta geral da província, zem para a Louzã, se intenderem, o
Agarra-se num selvagem, veste-seMuito dissemos para cansar a vos- cujas influencias são tão pouco sensíveis serviço é cada vez mais detestável e
lhe uma fardeta, entrega-se lhe um sa sa attenção, mas muito ma s podería- nos negocios públicos, que mal se pre- os abusos sam maiores.
bre e um rewolver, ensinam-se-lhe mos dizer no relato das desgraças que cebem os seus effeitos.
umas mesuras, indica se o giro a fazer nos cercam.
Está por consequência desprovido
—et voilá... um agente da Ordem.
Pedimos, ainda, nos acompanheis de necessaria orientação a auctoridade
Percizamente na fórma como se faz numa rapida apreciação da administra- superior, que tanto pôde ser exercida
o recrutamento dos agentes policiaes é ção geral da província.
no bom, como no mau caminho, por
que reside o mal. Mas nem só aí, nem
Comecêmos pela Cabeça que presi- isso que só executa as ordens emanadas
só os subalternos sám, por origem, de ou encima o côrpo da administra- do podêr central.
maus.
ção publica.
Estas considerações referem-se simPrecisa-se um com prática de merOs chefes julgam-se uns despotasiEscusado será dizer que nos abstê plesmente á auctoridade superior da cearia. Rua do Sargento Mór, 52.
M*
lho, pela honra, pela dedicação, pelo
altruísmo.
Felizmente a voz gloriosa dos gran
des Apóstolos da nova Ideia—dos Tolstoí, dos Zola, dos Ibsen, corta as
fronteiras dá Rússia, da França, da
Suécia, espalha-se pelo mundo, vibra
nas almas, emociona, electrisa, enthusiasma, prende, arrasta, e ha de acabar formando legiões promptas a dar
o seu sangue e a sua vida pela realização desse Sonho—que ha dois mil annos já fazia subir ao Calvário um dos
seus maiores Apóstolos.
Dessa legião estou certo que farám
parte muitos dos poêtas portuguêses e
entre êlles o meu amigo Ladislau Patrício. Oxalá não me engane! Mas alguns vejo eu, como João de Barros,
Thomás da Fonseca, Sílvio Rebello e
outros, que tratam de orientar-se para
o avançar seguro e sem hesitações a
caminho da conquista das almas, dando-nos já algumas páginas espirituaes
onde grita e soluça a voz da Piedade,
da Revolta e da Misericórdia.

A POLÍCIA.

Mensagem á imprensa do país
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«—Julga que soffrerá menos, continuando a ver me? cqptinuou a condessa ; venha, recebe-lo-ei sempre. Deus
diz que devemos perdoar aos inimigos;
porque havemos de tratar peior os que
nos amam ? A ausência parece me comtudo um remedio mais seguro.—Daqui
a dous annos poderemos apertar as
mãos sem perigo, —para o senhor»,
accrescentou ella, tentando sorrir.
«No dia seguinte sahi de Florença,
mas nem o estudo, nem as viagens,
nem o tempo, diminuíram o meu soffrimento e sinto que vou morrer: deixeme faze-lo, doutor ?»
— Tornou a ver a condeça Prasco
via Labinska ? disse o doutor, cujos
olhos azues scintillavam bizarramente.
— Não, respondeu Octávio, mas está em Paris. E estendeu a Balthazar
Cherbonneau um bilhete de visita gravado, em que se lia:
«A, condessa Prascovia Labinska rena quinta feira.»

Ao sr. director das Obras Publicas
e ao sr. Commissário de Policia

III
Dos poucos que então passeavam,
e que seguiam nos Campos Elyseos a
avenida Gabriel, desde a embaixada
otomana até ao Elysée Bourbon, preferindo ao torbilhão de pó e ao ruido
elegante da grande calçada o silencio e
a frescura daquelle caminho ladeado de
arvores por um lado, e, por o outro,
de jardins, havia poucos que não tivessem parado, sonhadores e com um sentimento de admiração misturado com
inveja, deante de um poético e misterioso retiro, onde, coisa rara, a riqueza
parecia hospedar a felicidade.
A quem não aconteceu já parar na
grade de um parque, olhar por muito
tempo para a casa branca, atravez dos
massiços de verdura, e affastar-se com
o coração oppresso, como se o segredo
da sua vida estivesse escondido detraz
daquellas paredes ? Outras casas, pelo
contrario, vistas assim,de fora, inspiramnos uma tristeza indefenida ; o aborrecimento, o abandono, o desespero gelam a fachada com as suas côres cinzentas e amarellecem os cimos meio
calvos das arvores; as estatuas téem
lepras de musgo, as flores estiolam,
a agua dos tanques torna-se esverdeada,
as hervas más invadem os atalhos,
apezar da enchada; as aves, se as ha,
calam-se.
Os jar.dins, correndo ao longo da
rua principal, eram separados delia por
um salto de lobo, e prolongavam-se em
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faxas, mais ou menos largas, até ás casas cujas fachadas davam para a rua
do Faubourg-Saint Honoré. O da casa,
de que falíamos, terminava no fosso
por uma descida sustentada por um
muro de suporte feito de grandes rochas escolhidas pela it regularidade curiosa de suas formas, e que, elevandose de cada lado como bastidores de
theatro, encaixilhavam com as suas asperezas rusgosas e massas sombrias a
paysagem verde e fresca apertada entre ellas.
Nas anfractuosidades das rochas, a
figueira do inferno, e os clepiades encarnados, a suscifraga, a cymbalaria, o
saião, a lychinda dos Alpes, a hera
da Irlanda, encontravam terra vegeta!
bastante para alimentar as raizes e recortavam os seus verdes variados sobre o fundo vigoroso da pedra; — um
pintor não teria disposto melhor um
primeiro plano de destaque.
As paredes lateraes, que fechavam
aquelle paraizo terrestre, desappareciam
sob uma cortina de plantas trepadeiras,
aristolochias, grenadilhas azues, cam
panulas, madre silvas, gypsophilas, glycinias da China, periplocas da Grécia,
cujas garras, as gavinhas e hastes se
enlaçavam numa grade verde, porque
até a belleza não quer estar preza,
e graças á disposição o jardim parecia
antes uma clareira numa floresta verde,
do que um quintal estreito, çircunscripto
pelas barreiras da civilisaçSo.
Um pouco atraz das massas de ro-

chedo, estavam agrupadas algumas ar
vores de uma attitude elegante, folhagens vigorosas, cujas côres contrastavam pittorescamente: verniz do Japão,
thuyas do Canada, platanos da Virgi
nia, freixos verdes, salgueiros brancos,
lodanos de Provença, que dominavam dois ou trez larix. Para lá das
arvores estendia-se um tapete de raygrass, em que não havia uma ponta
de herva mais alta que outra, relva
mais fina, mais sedosa que o velludo
dum manto de rainha, daquelle verde
ideal de esmeralda, que só se obtém
em Inglaterra, deante dos castellos feudaes, fofos tapetes naturaes, que a vista gosta de acariciar, e que os pés tiern
medo de calcar, maquetfç vegetal onde,
de dia, apenas se podem rebolar ao sol
a gazella familiar e o pequeno baby ducal com o seu vestido de rendas, e, de
noite, escorregar ao luar alguma Titania do West End com a mão ligada á
de um Oberon, com o nome no livro
dos pares e dos barões.
Uma carreira de areia, passada ao
crivo por uma valva de concha, para que
uma aresta de silex não fosse ferir os
pés aristocráticos, que lá deixavam a
sua impressão delicada, circulava como
uma fita amarella em volta daquella
toalha verde, curta e dura, que o rolo
egualava, ê de que a chuva fecticia do
regador conservava a frescura húmida,
mesmo nos dias mais quentes do estio.
Ao cabo da relva, estalava, na epocha em cjue se passa esta historia, um

verdadeiro fogo de artificio deitado por
um massiço de gerânios, cujas estrellas
escarlates resplandeciam sobre o fundo
escuro da terra.
A elegante fachada do palacio fechava a prespectiva; èsbeltas columnas
de ordem jónica sustentando o attico,
encimado em cada angulo por um gracioso grupo de mármore, davam-lhe a
apparencia dum templo grego, transportado por um capricho de millionario, e corrigiam, despertando uma ideia
de poesia e de arte, tudo o que este
luxo poderia ter de muito faustuoso;
no intervalo das columnas stores riscados por fachas largas côr de rosa e
quasi sempre descidos, abrigavame desenhavam as janellas, que se abriam
sob o portico, como grandes portas de
gelo.
Quando o ceu phantastico de Paris se dignava estender um plano azul
por detraz daquelle palazinuo, as linhas
desenhavam se tam felismente no meio
dos tufos de verdura, que se podia tomar como um retiro da rainha das fadas, ou por um quadro de Baron ampliado.
De cada lqdo da casa, estendiam-se
para o jardim duas estufas formando
alas, cujas paredes de crystal se irisavam ao sol, no meio das suas nervuras
douradas, e davam a um grande numero de plantas exóticas as mais raras e
as mais preciosas, a illusão do seu Cl|<
ma natal.
{Contittúa),

RESISTENGIA — Domingo,16de Novembro de 1902sé
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Leilão de penhores
Largo

Empreza Automobilista Portugueza

d e S . « J o ã o , n.° O

Domingo, 23 do corrente, e 3o dias
seguidos, far-se-ha leilão, como de costume, de todos os penhores abandona
dos. Entre a grande variedade de objectos, vende-se uma grande mobilía de
quarto em pau preto com torcidos, antiga, constando de dois leitos, um guarda-fato e uma commoda, um guardavestidos, mesa elastica, tres aparado
rçs, uma mobilia estofada e uma alcatifa muito boa pars sala ou quarto.
N o p r i m e i r o «lia tio l e i l ã o , tio m e i o tlia á 1 hora,
vende-se a mesa que tem
estado em exposição em
c a s a do sr. T h o m a z Pornbar.

M O T O R

M É D I O S DE AYER
Peitoral de Cereja d e
A y e r — O remedio mais seguro que ha
para a cura da tosse, bronchite, asthma e
tuberculose pulmunar, frasco, I $ I O O réis;
meio frasco, 600 réis.
"Vigfor d o C a b e l l o d e
A y e r — I m p e d e que o cabello se torne
branco e restaura ao cabello grisalho a sua
vitalidade e formosura.
E x t r a c t o composto d e
Salsaparrilha de A y e r - P a r a
purificar o sangue, limpar o corpo e cura
radícál das escrófulas.—Frasco IÍ&IOO réis.

"DARRACQ,,

O

O

O

O

csq

t—<

O r e m é d i o d e A y e r c o n t r a s e z õ e s . — Febres intermitentes e biliosas.
Todos os remédios quefieim indicados sám altamente concentrados
de maneira que saem baratos porque um vidro dura muito tempo.
P i l u l a s c a r t h a r t i c a s d e A y e r . — O melhor purgativo
suave inteiramente vegetal.
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O Proprietário,

João Augusto

5TV -1--" a s

S. Favas.

VIOLEIRO "
Augusto Nunes dos Santos
(Successor de Antonio dos Santos)
Premiado
na com
exposição
districtal
de Coimbra,
em 1884,
a medalha
de prata;
e na de
Lisboa de 1890.
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Exquesíta preparação p a r a aformosear o cabello
Estirpa todas as afecções do craneo, limpa e perfuma a cabeça
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- M A R C A «CASSELS»

O

P e r f u m o delicioso p a r a o lenço, t o u c a d o r e b a n h o

O

Participa que se faz nesta officina,
§ua gerieiía
(Borges—COIMBRÃ
a mais acreditada desta cidade, toda a
qualidade de instrumentos de corda
A u t o m o v e i s D a r r a c q . : — Nas corridas Figueira Lisboa (270
concernente á sua arte; assim como os kilometros), 2 Darracqs sahiram da Figueira; 2 Darracqs chegaram a Lisboa;
concerta copo a máxima perfeição, como ganhando os primeiros prémios; dos outros constructores sahiram 5 automotem provado ha muitos annos.
veis da Figueira, chegando apenas um a Lisboa.
Especialidade em guitarras de n e
i5 cordas e violões de 6, 7 ou mais
cordas.
Também vende cordas de todas as
qualidades para os mesmos instrumentos.
PREÇOS MUITO RESUMIDOS

1«$ — R u a I M r e i t a — 1 8
COIMBRA

(feiras para lagar de azeite
Sem competidor cm Coimbra
Feitas de bom esparto e bem executadas
E n c o n t r a m - s e á venda n a
Praça do Commércio,

110 e 111

Única easa onde se fazem

LUCCA
Delicioso licor extra-fino
VINHOS
DA

Grandes descontos aos revendedores
—•

Único deposito em Coimbra

CONFEITARIA T E L L E S
150, R. Ferreira Borges, 156

" R E S I S T E N C I A , ,
CONDIÇÕES D'ASSIGNATURA
(PAGA ADIANTADA)

Com estampilha, no reino:
Anno
Semestre
Trimestre
Sem estampilha:
Anno
Semestre
Trimestre

2^700
ií&35o
680
• • 23*400
1^200
• 600

Brazil e Africa, anno.... 3#6oo réis
Ilhas adjacentes, » . . . . 3$ooo »
ANNUNCIOS

M o t o c y c l e t t e s W e r n e r : — Detentora do record Porto Lisboa
em i t horas, 20 m. e i5 s. — i. a nas corridas Paris Berlim, Paris-Vienna, etc.

Padaria Popular de Coimbra
1 2 — L A R G O

SABONETE DE GrLYCERINA — MARCA

«CASSELS»

SMuito grandes — Qualidade superior
A' venda em todas as drogarias e lojas de perfumarias.

L. M. LILLY, Engenheiro
M a c h i n a s agrícolas de toda a qualidade.
M a c h i n a s para fiação e tecelagem para todos os tecidos.
M a c h i n a s p a r a fazer soda-water, gazosas, gêlo, etc.
M a c h i n a s p a r a fazer papel continuo, cartão, etc.
M a c h i n a s para lavar, engommar e desinfectar roupa.
M a c h i n a s de vapor e de gaz, caldeiras e b o m b a s .
M a c h i n a s de escrever, de systema YOST.
C o r r e i a s de pêllo, d e couro, d e borracha, empanques, etc.
M a t é r i a s p r i m a s de todas as qualidades.
Installaçòes, desenhos, montagens.
Facilitam-se pagamentos.

D A F R E I R I A — 1 2

REPRESENTANTE

JOÃO COMES MQB&ISA

Continua merecendo a maior confiança por parte do publico, esta acreditada
padaria, augmentando a sua clientella, parecendo um protesto, por parte dos
seus consumidores, contra a industria do commércio menos honesto.
G OIMBRA
Esta padaria, que pertenceu ao sr. Ignacio Miranda, foi trespassada ao annunciante Agostinho Rodrigues da Bella, muito conhecido na praça de Lisboa,
onde tem padarias, na Rua de S. Bento, 402 a 410, Travessa do Sacramento,
19 a 21, em Alcantara, Rua da Junqueira, 35 e 35 A, gastando sempre das
melhores farinhas das acreditadas fabricas de Lisboa, de João de Brito, A. J.
Gomes & Ct." e José Antonio dos Reis, acabando de receber grandes remessas de farinhas destas casas, para poder satisfazer a todas as encommendas
que lhe forem feitas.
A padaria do annunciante, está montada com o maior asseio, sendo o fabriPremiada na Exposição de Ceramica Portugueza» no Porto»
co do pão feito com o mais apurado escrupulo e esmero.
em 188%. com diploma de mérito t
No proximo domingo estará a padaria exposta ao publico, para que todas e medalha de cobre na Exposição Districtal de Coimbra, de H M
as pessoas que o desejarem possam ir ali verificar a verdade do que se an
nuncia.
Esta fabrica a mais acreditada em Coimbra, em construcção e solidez de
N'esta padaria encontra se sempre o finíssimo pão fabricado pelo systema
de Lisboa, de todos os preços, assim como o pão fabricado pelo systema de telhões, manilhas para encanar agua, siphões para retretes, vasos para jardina1
e platibandas, balaustres, tijolo para ladrilhos de fornos, tijolos grossos para
Coimbra, egualmente de todos os preços que os freguezes desejarem.
O proprietário da P a d a r i a P o p u l a r , espera que os respeitáveis construcções e para chaminés, tachos para cosinha á imitação dos de Lisboa,
habitantes d'esta cidade, lhe dispensem a sua protecção, pois promette bem etc. —Todos estes artigos são de boa construcção e por
os servir, o que desde já agradece.
P R E Ç O S
E C O N O M I C O S
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FABRICA DE TELHOES E MANILHAS

COIMBRA
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0 0 0 Pedro da Silya Pinho Coimbra o o o

(Mogofores—Anadia)

3 0 , R u a de J o ã o

Sulfatada - Calcica
i única analysada no paiz, similhante i afamada agua de CONTREXhYILLE,
nos Yosges (França)
I N D I C A Ç Õ E S

Para uso i n t e r n o : — Â i t h r i t i s m o ,

Gotta, Lithiase u rica,
Liihiase biliar, Engorgitamentos hepathicos, Catarrhos vesicaes, Catarrho uterino.
Para uso externo:—Em diííerentes especies de dermatoses.

Cada linha, 3o réis; repetições, 20
As analyses chimica e microbiologica foram feitas pelo professor
téís; para os senhores assignantes, desda
Escola
Brotero, o ex. mo sr. Charles Lapierre.
conto de 5o
Communicados, 40 réis a linha.
Reclames,
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A' Tenda em garrafas de litro-Preço 200 réis

Annunciam-se gratuitamente todas
as publicações com cuja remessa este
jornal fôr honrado.

O R I E N T A L — MARCA «CASSELS»

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

é , Bua f e m t o » Borçes,

INCANDESCÊNCIA
, d ú z i a , . ifOOO réis
Bico systema AUER e intensivos, cada de 300 a 400 „,
Chaminés de Sena lisas e luradas „ „ 140 a 200 „
Aparelhos, candieiros e mangas para gazolina, acetylene
e álcool.
Caboreto de cálcio, gazolina, benzina e veloxina.
Enviam-se catalogos com os preços sobre pedidos

A. RIVIÉRE

Deposito em Coimbra—PHARMACIA DONATO

A v a i s ? 4 P réi»
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