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Neste indisciplinadissimo paiz.

onde são desconhecidos os meios ter-||

mes e os justos termos, onde se não

compreende que um regimen novo

não pode deixar campear a desordem

sem um gravíssimo risco, todas as

medidas energicas que se tornem

contra os perturbadores do socego

publico, logo são apodadas de tirania

e violencia, de pressão e de arbitra—

riedade. '

Ora a Republica, que e um re—

gimen novo e nao e demais repeti-

lo, não precisa apenas de se defen-

der contra os desordeiros de proiis—

são, tem de defender contra eles o

paiz cujos destinos tem em suas

mãos. Não se trata de defender um

partido político ou uma simples fór-

ma de governo. E ainda que para

isso tivesse alguma vez o governo

de praticar atos de força, esses atos

seriam justificaveis. _" que se não

justifica, na Europa, hoje, o a indis—

ciplina c a anarquia. 0 que se não

admite, hoje na Europa, porque é

isso impossivel, é um estado por-

manente de instabilidade e de des—

assocego.

Fala-se contra o governo. Por-

quê ? Porque ele. uzando das facul—

dades legais e cumprindo o seu de—

ver, prendeu os insubordinados, des-

de o soldado até ao general, desde o

monarquico até aos herois da revo-

lução, avoriguou das suas responsa—

bilidades, meteu-os num navio e

mandou-os para os Açores, onde se—

rão julgados com toda.— as formali-

dades.

Fala-se contra o governo e cha—

ma-se—lhe opressor «» tirano. Porquê ?

porque ele debelou assim numa noi-

te, sem crueldad-ªs, mas sem hesita-

ções. o louco movimento insurrecio-

nal dos republicanos radicais. Por--

que ele não deixou que Lisboa ofe—

recesse o espetaculo vergonhºso e

deprimente que tantas vezes nos

tem oferecido com os seus prolon-

gados tumultos nas ruas. Porque l'e-

chou a famosa Federação Radical

donde saíram os conspiradores, as

armas e as bombas.

Porque apreendeu, uzando da lei,

durante dois dias. um jornal monar-

quico reacionario, um jornal repu-

blicano e um jornal socialista, sem

distinguir entre os seus redactores,

nem entre as suas ideias, nem entre

as suas políticas, mas para todos

uzando do mesmo criterio, inflexível

e justiceiro.

Porque não deu ao publico da

capital o espetaculo de uma remo—

ção espalhafatosa de presos. mas os

fez embarcar , sob as maiores reser-

vas,. durante o sono da cidade.

Porque acima de tudo, e sem

sair das faculdades que as leis lhe

concedem e sem pedir leis nem azar

de processos de violencia, firmou a

ordem o a tranquilidade com aquele

pulso firme e mão resoluta quede

ha muito aqui vinha reclamando e

que e indispensavel para a boa mar-

cha da Republica. ,

O governo portuguez foi tirano

e foi opressor! Foi tirano e foi

opressor o governo de uma Republi-

ca nascente, acusada, na Europa

conservadora, de ser um foco de

anarquia, um alfobre de desordens

e um perigo para a tranquilidade

internacional defendendo o paiz con—

tra todos os perigos que nos trazia

um conflito como o que os do golpe

de Estado quizeram provocar!

Foi tirano e foi opressor este go-

verno defendendo assim a Patria e

a, Republica, com medidas presenti—

vas da maior eficacia e do maior

acerto, contra os excessos de um

grupo de aventureiros cujo ato de

loucura traria as mais funestas con-

sequencias para a tranquilidade da

nação ?
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O gouerzno e & subleitação radical.—-

O paiz per-rante & Europa.—O que

fazem os governos dos pos/os fontes

das suas palavras. Algumas vezes. quando

o sr. Machado dos Santos era acusado de

  

  

   

     

   

   

  

    

    

  

 

   

   

   

   

  

   

           

   

  

    

  

   

  

  

neste paiz não e facil a nenhum hei-oc, por-

que os heroes só são grandes quando eu-

carnam aspirações nacionais—nús lhe dis-

snimns que a sua insiste-ncia em querer pf—r

no governo a. bum ou a. mal, por fim ou

_nÚr nrº/'as, oito homens sem compromissos.

era um sintoma revelador de intenções bem

pouco constitucionais e legalistas.

Chegou-se & ocasião do heroe da Ro-

tunda explicar o sentido dessas palavras de

fado.
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ls luto da lírica de Orleans
Pois bem, vejamos o que la por

fora sucede, nessa culta Europa que

nos espreita como um tigre esfaima-

do sem nos deixar perder os mais

pequenos movimentos e mostrêmos

aos olhos dos que muito e facilmen—

te falam, o que fazem os governos

dos mais livres, democraticos e for-

tes povos quando alguma vez perigo

uma coisa insignificante que se cha-

ma a»——ordem publica.

Vejamos isso e falemos depois,

se de boa fé quizer-mos falar.

'l'eem os jornais noticiado o que

em Inglaterra está sucedendo com

as sufragistas e as medidas inergi—

cas que o governo desse livro e culto

e forte povo houve por bem tomar

para reprimir de vez a desordem per-

manente das suas feministas.

Veja—se o que acaba de fazer o

governo de Asqnith c digam-nos de-

pois que foi opressor o governo por-

tuguês !

Mas recorde—se o que (llemenceau

fez em França reprimindo as greves

e insurreições dc vinhateiros e atos

de indisciplina de alguns corpos do

exercito. e diga-se depois que foi

opressor e violento e governo portu-

guês !

Mas recorde-se a atitude de liri-

canol em tantos coniiitos identicos e

a afirmação retumbante um dia pre-

ferida em plena. camara de rpm, se

para salvar a França precisasse de

por de parte a lei num momento de

perigo, o faria sem hesitações, e di-

ga—se depois que foi opressar e rio—

lento, o governo português !

Não. Os antigos socialistas Cle-

meucean (: Aristides Briand, em

França, como Asqnith em inglaterra.

não uzaram de violencias nem pra-

ticaram crueldades, mas restabelece-

ram a ordem e fizeram castigar os

criminosos. Tambem o governo de

Afonso Costa. não uzon de violencias

nem praticou crueldades. Não se dis-

parou um tiro, nem se deu uma car-

ga de cavalaria. Não se suspende—

ram garantias nem se setjueslra-

ram presos. Mas o que se fez foi

o que era preciso, iudispensavel, ur-

gente fazer-se—manter a ordem pu—

blica e a ordem publica foi mantida,

sem violencias uem crueldades, mas

com a inergia de que uzam sempre

os governos que governam.

Proceda assim o governo, este

governo ou entre governo em analo—

gas coujeturas e terá o nosso aplauso

e o nosso apoio, franco e decidido,

ainda que com isso corra risco a nos-

sa "Segurança e a. nossa vida.

Não vai a hora para fraquezas

nem para covardias — vai azado o

momento para se disciplinar e n'or-

malisar a vida de um paiz em que

se fez uma revolução e vai a situa-

ção bem propria para exigir de todos,

a coragem das suas opiniões e a. eo-

ragem das suas responsabilidadesl

O her—oe da Rotunda

pl U.lili .»

A acusação que o dr. Manuel Alegre

fez ao sr. Machado dos Santºs no Parla.—

mcnto. e grave. O governo ordenou já. um

uqucrito e embora os factos vão longe,

pois se passaram em janeiro de 1911. quem

tiver responsabilidades. seja quem for, te—

nha que posto tiver, qualquer situação e

quaesqusr honras. não deixara de ser pu-

nido.

() sr. Machado dos Santos tem sido um

elemento perniciosissimo dentro da Rc-

puhlica. O seu j ornal. rnixto de pitoresco e

do inconveniente,-tern sido um foco de dis—

solução e indisciplina. _

Ç sr. Machado dos Santos tem feito no tnstece.
scu-Jõornal as mais perigosas e “graves alir- OS bons habitºs flSiOOS prolon-
maç es.

Terá agora ocasião de explicar muitas gum—se em merÍtOS mºrais; Um

em Orleans, metia sempre exibi-

ções religiosas de mistura com as

solenidades cívicas.

na historic-a cidade da. França, sc-

si puramente laica.

(batingeutes de todos os regi-

mentos irao depor palmas junto

da estatua da heroína, e seu es-

  

O recente congressa de educa-

çao fisica não interessou somente

os profissionais da ginastica e da

higiene escolar: muitos daqueles

que se preocupam com a educa—

çao moral poderam descobrir nes—

se cougresso indícios bem uteis

de um possível e proximo acordo

entre os meios de melhorar a al-

ma pela cultura do corpo. Espe-

ramos pois que tempo virá em

que os moralistas cuidadosos de

agirem eficazmente sobre as cons-

ciencias, começarão a dirigir—se

tambem aos musculos. Bem de

desejar e, em verdade.. que assim

sue-eda.

»:
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Um dos principais beneficios

do sport consiste em nos inspirar

o gosto e a necessidade da limpe-

za corporal.

() intelectual e. pouco limpo,

porque esquece facilmente e cor-

po que conserva inativo. Pelo

contrario um organismo sujo de

que se desenvolvem todas as tuu—

ções, respirando e movimentando—

se, quer a. sua parte do sol, de ar

vivo e de agua pura.

Repugnam-lhe as roupas e os

agasalhos excessivos com que se

cobrem alguns profissionais do

pensamento.

Lã, solida, sem muita espessu-

ra, leve, de talho amplo e sim-

ples, eis a sua roupa. Todas-as

ºcasiões ainda lhe são propícias

para tornar mais sumario o Seu

vestir, durante o exercício, ou pa-

ra; o despir a fim de receber ine-

lhor o sol, o vento ou _a vaga.

A limpeza dos olhos do spor-

tmen não é um fim, mas o meio

indiSpensavel de saborear a. ale-

gria de ser uma creatina, vivendo

por todos os seusporos e banhan-

do—se no vasto universo. Segundo

ele, a falta de limpeza isola e in-
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Itaudarte será passeado pela cida— ,

querer dar um golpe de Estado—coisa quc'

alta gravidade na boca deum militar. de

um deputado e de um pensionista do Es-

A comemoração de Joana d'Arc

Neste ano

mudou-se o mrimonial e a come-

moração olicial,_que hoje se realisar

 

 

A educação moral

FERA CUDTURH FISICA

. m
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Um homem que se lava é um ho-

mem que se respeita

'homem que se lava respeita-se a

si proprio e faz-se respeitar. ()

uso do sabão conduz a dignidade,

|
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de em 0,013, cívico em que se

deverao e ' rporar todas as auto-

 

       

ridades. vera musicas; toques _ . _ 1

de clarins, ' ' gas, e salvas de— ' N ( . i

Sl * li ld ll Ot till OSAs au es ao passo que ' l l [ ' '
  

 

' a;
proibiram às:—*ãescla religiosa na

comemoramo “patriotica. autorias-

ram tambem um cortejo puramen—

te religioso. '

Achamos bem e compreende-

mos assim a liberdade desde que

haja de parte a parte a. educação

precisa para se saber uzar dela,

exercendo os direitos proprios sem

ofender os dos outros.

Julgamos mesmo que o espirito

laico francês não terá de que se

escandalisar.

() cortejo religioso se poderia.,

quando muito, escandalisar a Pon,—

cclle que foi queimada viva com

larga palinodia de psalmos e ora—

ções.

é acusado, em pleno Parlamen-

to, de ter querido dar um

golpe “de Estado depois do

5 de outubro

———————————

Uma sessão na Camara dos Deputados

verdadeiramente sensacional

A sessão parlamentar de seguu- | mandou-mo chamar a sua casa para
cla—feira ultima foi, na Camara dos que eu desistisse da questão dº gº-
Deputados. excecionalmente agitada verno civil de AVOÍI'O- 0, Pªrª (1119 º
e emocionante. sr. dr. Moura Pinto não fosse o go—

O sr. Machado dos Santos, o he- vernador civil, V. liv." oferecia aque-

me da Rotunda, enctmtrou uzo para la ilustre deputado o lugar de dire-
desenvolver uma eloquencia que já- ctor geral de instrução secundaria,
mais lhe fôra conhecida e atirou-se Superior º especial e a. mim convi-
ao governo, dizwulo as mais varia— dava-me a ir & Aveiro entender-me
das e pitorescas coisas sobre as me- com os oficiais republicanos de in—

didas tomadas contra os desordeiros funteria 24, com quem V. Ex.“ me
do golpe de Estado. julgava em boas relações, para uma

() sr. Machado dos Santos, quen- acção politico-militar, conjugada
de fala, e, talvez, involuntariamente. com um movimento em Liªbºª, e
talvez porquea palavra o atraiçoa, que tinha pºr fim liquidar os srs.
talvez por ser incapaz de dar ordem dr. Afonso Costa e Bernardino Ma—
ao que diz e pensar no que prefere, Chªdº.

de uma inconveniencia pavorosa. VOZES .'—()içam, oiçam!
Muitas das passagens do seu dis- O sr. dr. Manuel Alcy/re (con-

curso sobro os ultimos discursos le— cluindo): — Testemunha disto ha
vantariam tempestades na camara se aqui uma pessoa que me acompanhou

Para ele nao houvvsse a desculpa ª Cªsª dº V- Pix-"; Sf- Machado Sªº“
da dificuldade da expressão. Mas o tos, e que foi o sr. deputado Moura
sr. Machado dos Santos querendo Pinto!
reeditar mais uma vez a historia 0 812 dr. Moura finta (inter-
bem conhecida das suas façanhas— rºmpendolt—Apoiado. E' verdade
historia que não esquece, porque, º- pºçº ao sr. presidente que, se 0
quando os desvarios do heroe a iizes— entender preciso aqui. me deixe dar
sem esquecer, O orçamento bem as ªS explicações dºl'idªª!
faria recordar—quiz tambem apre— Nas galerias produzem—se mani-
sentar-se como uma vítima o um festnções contra Machado dos Santos
perseguido. logo reprimidas. O heroi, fóra de si,

Que soltaram no quartel general valido, transligurado, l'USPºndº ªlmª
em tempos.'um homem que o que- nªnª—V- Ex.“ só me procurou para
ria matar e Manuel Alegre que e tratar da questão do governo civil
dissesse porque fora ele quem olizc- de Aveiro !
ra por em liberdade. Manoel Alegre atalhn :—tenho

O dr. Manoel Alegre entao retor- testemunham sr. Machado dºª Sªn“
quiu e fez calar as impertineneias do tos e Pl'ºVª-f'lhº'ºl que V- Eªi-" tem
hei-oe, dizendo-lhe —V. [9le falta a sido um elemento de desordem e de
verdade e lembre-se que me convidou indisciplina dentro da Republica !
'um dia em sua casa para o ajudara dar 0 ar. dr. Afonso Costa, pede que
umgilpedeEstado,revgltzmdo o regi— não continuem a discussão, altercan—
mentodo infanteria 24 de Aveiro, do. Os factos revelados em pleno
enquanto em Lisboa e noutras par- Parlªmento por um deputado, são

tes se faria o mesmo, para liquidar graves. Por isso o governo vai man-
os srs. dr. Afonso (Bosta e Bernardi- Ídar proceder a um inquerito para
no Machado! apurar as responsabilidades do sr. ?

Fez-se na camara uma enorme Machado dos Santos no caso ali de-
sensação. O heroi tomai-se livido. () nunciado.

sangue que lhe auguem sempre. 0 Todos os deputados voltam aos
rosto, desapareceu para dar logar a seus lugares. Independentes. unio-
uma palidez de moribundo. aistas e democraticos guardam e si-

No vasto hemiciclo soltam-so ex- lencio que se seguea uma scena de

clamagões de assombro e vozes de— semelhante importancia.

oiçam! oiçam! Nas bancadas do centro tres al-

O dr. Alegre, tendo suspensa das meidistas berram furiosamente, nin-
suas declarações toda a camara, con- guem sabendo porquê. O sr. presi-

lirma: dente mantêm a ordem. A sessão

—E VÇ Er." esquece-se ainda, continua, depois, entrando—se na or-

ou falta a verdade, quando afirma dom do dia e na discussão do orça—
que não teve nenhuma interferencia mento da Marinha que decorre com

na politica republicana depois de 5 o maior socego possivel como sem—
de Outubro de 1910. pre decorrem ali as discussões profi-

Repito: em janeiro de 1911 Lcuas.

%

gª “garªge ' Aos nossos leitores,pam que bem
_:_ vejam o que lá fora se faz quando

NA GRANDE E mVRE
perigo. a segurança publica, aqui ofe-

recemos a tradução da corresponden-

___=___

cia de Londres, inserta na Action-,

de 2 do corrente, em que se fala das

Como o governo resolveu

debelar o sufragismo re—

providencias tºmadas pelas autori—

dades inglêsas contra as turbulenta.-i

sufragistas.

volucionario

 

Deduções do Congreso de lindu lírio de luiz “

 

por isso os cuidados que se dão

ao corpo são carinhos que se lhe

rendem e a que a gente se acos-

tuma com o melhor agrado.

() gesto modela a alma; se se

tem pela. propria pessoa um culto

quotidiano, tem-se pela força mo—

ral e pela integridade de carater

o mesmo culto e o mesmo res-

peito.

Harmonia no cuidado do corpo,

sobriedade de palavras, prontidão

decidida na ação, são qualidades

aparentes e das mais simpaticas

que expremim uma consciencia

devidamente regulada.

Os sportmens teem continua-

mente na boca as palavras regi-

men, tre-zªna, entrez'na'r. Todos os

termos deste genero se ligam a

uma mesure ideia que é a da pro—

gressão metodica.

Não se pode ligar-ar existencia

sportiva que nao comporte toda

uma série de precauções e de me-

didas destinadas a atingir e con-

servar, por mais tempo possível

esta realisaçâo suprema de cada-

capacidade individual que se cha-

ma e forma.,

Em sport o excesso é tão pre-

judicial comoo desleiXo e a falta.

de cultura, exatamente como na

vida intelectual e moral.

Ora o verdadeiro espirito spor-

tivo consiste em determinar com

antecedencia. os resultados preci-

sos de cada esforço. O exercicio

frequente eraciocinado ensina-nos

a modestia, a franqueza, a recti-

dao. —

A coragem adquire-se, como

resultado de uma atividade spor-

tive.

O gosto pela cultura fisica, se

chegarmos a utilisa-lo, tornar—se-

ha, pois, para a nação, um instru-

mento de unidade moral

 

Contra mulheres, notem bem,

contra mulheres, na grande e livre

Inglaterra.

*

A policia fecha o quartel general * *

das mix-agiam e toma medi- Fala o correspondente
- das lnergicaa contra os seus dn ACTIQN:

desmandos
.

Vem a proposito () exemplo. E Londres, 1 dª mªw'

«.As sufragistas acabam de ex-
já que o invocamos não queremos

dar—lhe o sabor das nossas palavras perimentar um golpe com que não

que podiam ser acoimadas de ten- contavam o que sem duvida. acabara

denciosas. de vez com os seus excessos.

> Não vamos tambem buscar a nar- Chicoenta agentes da Souma-upa

rativa aºs jornais portugueses. e vinte e quatro policz'mens entraram

. N.:



 

A LIBERDADE

 

inesperadamente no quartel general

da organisação sufragista, conhecido

polpªnome de «Womens Social and

' Union», situado no Kin—«

, e ”em menos tempo do que o

preci para tal se contar, tomaram

conta” o edifício e das que e ocupa-

vam.

    

as mulheres que lá se eu-

contraram, a policia pro-

cedeu a uma busca rigoro-

sa e apreendeu toda a cor-

respondencia. '

Terminada esta operação, tomou

os nomes e moradas das dactilogra-

tos e outras comparsas que foram

expulsas da. casa, arriou a bandeira

qua fiutuava na cidadela sufragista,

fechou as portas e levou ao posto

Bow-Street seis das sufragistas que

deverão comparecer perante o juiz,

respondendo por infração de lei de

1861 que trata das arruacaspreme-

dítadas e por conspirsçio.

O representante do ministerio

publico explicou que tais medidas

tinham por fun acabar com o que se

tomara um perigo para a sociedade.

«Eu desejo fazer aqui o aviso

publico de que:

«Lº Será imediatamente

processado quem pronun-

ciar um discurso a favor

das reclamações ilegais das

sun-agistns;

«2.º Todo o impressor

que imprimir documentos

a favor das reclamaçoes

sun-agistas poderá ser pro-

cessado como cumplice ou

instigador;

«3.ª Da mesma forma se

procederá para quem for-

necer dinheiro com 0 lim

de fazer cometer atentados

surragistas.

O juez deixou o assunto para

quinta-jêíra, afim de poder exam-

nao os documentos apreendidos e

não admitiu a fiança ás prisionei—

ms.»

*

& *

São mulheres, as sufragistas! e

sucedeu isto em Inglaterra. Só falta

dizer-se que e uma terra de tirane-

tes onde se não sabe o que é liber—

dade e onde a cada passo se atrope-

la a lei !

0 tempo e a apicultura

Nem maio com todos os olores

enebriantes das suas flores nos con-

segue trazer contentes. Os dias bru—

mosos e cheios de vento, não per-

mitem ao campo um passeio com to—

do o descanço. Quando o sol nos

aquece e o vento abranda, nós temos

de prevenir—nos contra & cilada que

na volta o Tempo nos prepara, se

acaso nos aventuramos num passeio.

E assim e que, se os Viticultores

se descuidam com os tratamentos ás

vinhas, este tempo humido e borras-

coso, fará com que as criptogamicas

se desenvolvem e façam estragos de-

vastadores, nas folhas e nos cachos

ainda por florescer.

Os milhos, agora a saírem da

terra, tambem precisam de calor, e

assim, a continuar esta quadra de

frio, tornar—se—hão amarelos.

linda, os «pªulosimenes

LâãbQª

Todos os implicados no movimento de

tentativa de golpe de Estado, de Lisboa.

depois de apuradas as suas r onsabilida-

des, foram metidos no vapor abo Verde

e transportados para o castelo de Angra do

Heroismo, onde serão julgados nos conse—

lhos de guerra.

Para ali seguiram tambem os militares

e oficiais implicados na malograda sedição.

() embarque dos presos fez-se de noite em

absoluto segredo, no Arsenal deanriuha.

O regimento de infanteria 5, donde

saiu o capitão Lima Dias com os 50 solda—

dos, foi transferido de Lisboa para Santa-

rem.-A bordo dos navios de guerra. alguns

dos quais saíram do Tejo, mantem-se uma

aturada vigilancia.

Os ministros da guerra e da marinha

estão dispostos a fazer observar no exercí-

to e na armada a mais rigorosa disciplina.

expulsando e castigsndo todos os elemen—

tos de desordem.

Assim e preciso. 0 primeiro dever de

quem veste uma farda, é ser disciplinado.

Ai do exercito, onde a'disciplina falta!

Ai do povo, onde o exercito se presta aos

pequenos manejos politicos dos ambiciosos

e dos dcsvairadosl

PERH IMPRENSA

Com o n.º 262 entrou no 6.'

ano de publicação A Patria, nos-

so colega de Ovar, a quem feleci-

tamos cordeah'nente.

    

Em Lisboa começou a publicar-

se um semanario intitulado O

Proletario, destinado a defender

as classes trabalhadoras.

E' seu director o sr. Augusto

Garcia.

Depois de prender todos

CÍDNTINUANDÓ

 

Progeto do Ponto Deer—mico

CABO MDONDEGO
 

 

Engrandecimento da Região Central de Portugal

(Com!«todo)

Nas alturas do Cabo Mondego,

a 10 ou 12 milhas ao mar, estão

constantemente a passar os gran-

des paquetes das carreiras de na-

vegação do Atlantico, repletos de

passageiros, em procura de novi-

dades, estancias de prazer e de

tratamento, os quais em pouco

mais de uma hora podem largar

e receber passageiros e bagagens

ao abrigo do projetado molhe do

Cabo Mondego.

'Vlll

Zonas, povoações. estabele-

cimentos e assunto; de

região central do priz,

que interessam ao tu-

rismo

Na região central do paiz ou-

contra e turismo um consideravel

campo de acção.

Regiões e trechos pitorescos,

ha-os em todos os generos, desde

o arido e abruto panorama da ser-

ra da Estrela, com as suas frias

lagôas e elevados cantaros rodea-

dos de gelo, até a frondosa mata

do Bussaco ou ao delicado recor-

te alpino da encantadora Penaco-

va.

Os salgueirais do lendario e

poetico Mondego, as margens do

Liz, os campos de Anadia, a ser-

ra da Louzã, os arredores de Con-

deixa, os pinhais de Leiria, a

concha de S. Martinho, o morro

da Nazareth, a praia de S. Pedro

no Muel, a. enseada da Figueira

da Foz, e muitos outros quadros

interessantes, constituem uma re

giào p.ivi"egiada para quem viaja

em procura das deliciosas impres-

sões da paisagem e da marinha.

Possue esta região central do

continente português muitas po-

voações curiosas, estancins de

aguas e praias de banhos do mar,

que atraem os excursionistas, tais

como: Coimbra, Lorvão, Celorico,

Caldas da Rainha, Amieira, Curia,

S. Pedro do Sul, praias de S.

Martinho, Nazareth, S. Pedro de

Muel, Vieira e Figueira da Foz.

Em Coimbra, Alcobaça 9 Bata-

lha encontra o viajante edificios,

monumentos e assuntos de grande

valor historico e artistico, talvez

unicos no seu genero.

A facilidade de acesso que o

projectado porto do Cabo Monde-

go dá. ao turismo da região central

do paiz constitue mais uma fonte

de riqueza. para a nossa patria.

Sanatorios, tem a região cen-

tral do paiz os seguintes :

Covilhã., na freguezia de Unhais

da Serra, a mais de 1500m de

altitude: Guarda, Serra da Estre-

la, Sousa Martins, a 1.039m de

altitude, e Teixoso, & 4 e meio

kilometros da Covilhã.

Termas ou Estancias hidro-

medz'cz'mzis, possue as que se

seguem:

Aguas Santas, Amieira, Bica-

nho, Cabo Mondego, Caldas de

Alcafache, a 10 kilometros de

Mangualde; Caldas da Rainha,

Caldas de S. Jorge, Caldas de S.

Paulo e Pontão da Espada, esta-

ção de Carregaldo Sal : Caldas da

Touca, Beira Baixa; Carvalhal,

Beira Alta; Cavaco, estação de

Mangualde; Curia, Felgueira, Fer-

vença, Alcobaça, Fonte de Corti-

ço, Covilhã; Fonte Santa, Vilar

Formoso; Foz da Certã, Glanjul,

Santa Comba; Linhares, estação

de Fornos; Longroíva, estação de

Vila Franca das Neves; Luso,

Manteigas,“ Monte da Touca, esta-

çãº de Alpedrinha; Nagosa, Moi-

menta da Beira; Piedade, Alema-

çn. S. llemil ou Lagiosa, Santa

Comba; Termas de Sant Amaro.

Linhares: Temas de; *) Anto-

nio, vulgo da,rhní'uia, ,lorico da

Beira; Termas do S. Pâ'dro do Sul,

Unhais da Serra. Vale da. Mo,

Mogofores e Verride.

Ainda nao ha muitos anos, que

um distinto medico ínglcf-z'. escre-

vendo sobre os climas de inverno

na, Europa, demonstrava que os

melhores climas ao encontravam

na costa de Portugal. mencionan-

do Figueira da Foz. Estoril e Por-

timão.

Sobre o assunto do referido o. -

crito realíson-se uma conferencia

na Associação dos Engenheiros

Civis Portugueses.

Aquele notavel escritor dizia

que a temperatura elevada que se

observa na Review do Mediter—

raueo, durante o inverno, era pro-

duzida pelos Ventos quentes que

sopram do continente africano,

mas que. se no litoral francez se

sentia, essa temperatura, não su-

cedia o mesmo log00 para o interior

onue se encontrava a temperatura

regelada das montanhas, fazendo

uma transição bmsca, muito peri-

gosa para as pessoas debeis e do-

entes.

Na costa de Portugal, o teno—

meno que se dava era de outra

origem: a temperatura agradavel

que se sente durante o inverno é

produzida pela corrente quente

das aguas do Golf--Stream, que

banha. a irlanda e que segue para.

o sul contornando o continente

português, mantendo-lhe uma tem-

peratura mais constante e um am-

biente em condições estaveis, ofe-

recendo a temperatura media de

10“ centígrados, mesmo muito

mais agradavel para as pessoas do

norte da Europa do que a tempo-

ratura media do 14" que se eu-

contra de inverno na ilha da Ma-

deira, que e já muito quente pa-

ra o temperamento daqueles povos

do norte.

Pelas observações executadas na

Figueira da Foz, pelo sabio medico

e distinto meteorologista Dr. Aires

dºOrnelas, a quem devemos es-

tes elementos, conclue-se que a

temperatura media nos ultimos

quatro anos de 1908 a 1912,

durante o inverno, foi de 10º,5.

Nestes quatro invernos, somando

482 dias, houve apenas 15 dias

em que a temperatura desceu

abaixo de 6 graus centígrados,

sendo sómente quatro dias, em

janeiro, de 4º,2 4º3, fiºõ e 4“ 6;

mas nos restantes 11 dias esteve.

sempre compreendida entre 5” e

(iº. Quanto a humidade, ás chu-

vas e aos nevoeiros, tambem as

observações que ha mostram as

excelentes condições que possue

o litoral da Figueira da Foz, le-

vando tudo a concluir que, desde

que haja aqui um porto oceanico,

a atluencia de nacionais e estran-

geiros a gosar destes beneficios

deve exceder toda a espetativa.

Ao largo, e uma duzia de mi-

lhas do Cabo Mondego, esteio, co-

mo já dissemos, constantemente a

cruzar muitos paquetes das linhas

de navegação do atlantico, que

terão toda a facilidade em tocar

no projetado porto do Cabo Mon-

dego, se a fama da sua estação

climaterica se tornar fundamenta-

da na excelencia das suas condi-

ções naturais e nos confortos, co-

modidades e recreios das suas

instalações, que deverão estar lí-

gaoas a outras na serra do Bussu-

co. por meio do automotoras ra-

pidas, que, seguindo pela. linha

da Beira Alta, [mesmo fazer esse

percurso em menos de uma hora.

Assim, os visitantes escolherão o

clima de beira-mar ou da serrr,

que mais , 'rfiram para o seu tom-

peramcnto ou estado de saude.

Podem mesmo adotar uma destas

esnncins para residencia e irem

facilmente visitar ou recrear-se

na outra, voltando depois no meio

que mais lhe convier ou agindur.

() exito desta estação climatoiica

depende completamente do exis-

tencia do projetado porto.

IX

Cone!usão

Dn precedente exposii;..,ão om-

born deficiente, mas baseada em

factos notorios e nos dados esta-

tísticos que nos foi possivel al-

:unçarpconclue-so com bastante

aproximação, a consideravel im-

portancia, como medida de fo-

mento. que tem a construção imc-

díata do porto oceanicocomercial

do Cabo Mondego, sobre o dos-

envolvimento economico da região

central do continente de Portugal

e sobre as finanças nacionais, se

atendermos ao enorme movimento

comercial que é de prever para

o projetado porto, devdo ai. em-

portação de madeiras, mineríos,

vinhos, frutos e legumes: á c'm-

portação de materias primas para

as artes o oficios, adubos .e alfaias

agricolas, artefatos, fazendas, ge-

neros alimentícios e carvão de pe—

dra; e ao transito das mercado—

rias importadas e exportadas pe-

las províncias limítrofes de Es

penha, não entrando mesmo em

linha de conta com o movimento

do t'zm'smo internacional.

Depreende-se tambem & abso-

luta necessidade e iuadiavel ur—

gencia da realisação dos melhora-

mentos que propomos, não so pa-

ra facilitar o resnrgímento econo-

mico de uma quarta parte de su-

perâcie do nosso paiz, como tem-

bem para obter o aumento dos

rendimentos do tesouro publico,

porquanto, da execução daquelas

ohms, resulta, entre outros bene-

fícios, para a região central:—a

cultura. de mais terras, a edifica-

ção de maior numero de predios __

urbanos, e exploração de mais

minas, o incremento e estabeleci-

mento de muitas industrias. o dos-

envolvimento das transações co-

merciais e o emprego de bastan—

tes braços; o que tudo, por con-

sequencia, se reflete em todo o

paiz :——por um golpe dado na

emigração e pela duplicação pro-

vavel, dentro de poucos anos, dos

rendimentos colectaveis, prediais

e industriais, desta enorme re—

giào, produzindo correlativamente

um aumento importante das re-

ceitas publicas.

Chegamos ao momento propi-

cio de a. star a maior descentra-

lisaçao po dvd em melhoramen—

tos regionais de utilidade publica,

deixando ás localidades o direito

do pugnarem pelos seus interes-

ses e realisarem elas proprias as

suas obras, aceitando todas as

iniciativas particulares bem ' ga-

rantidas. A ação isolada do Esta—

do não tem valor algum, se não

tiver por base o conjunto das

ações e iniciativas particulares.

Os melhoramentos executados

por conta do Estado teem sempre, quem o. pratica.

entre outros, o grande inconve-

niente de ser preciso incluir no

orçamento uma verba que repre—

senta um agravamento de impos—

tos, e a admissão de mais pessoal,

que equivale a mais encargosemr

quanto que, nas obras feitas poe

.emprezas particulares. são estas qn—

angarímn os capitais necessarios,

e é o Estado que, sem sobrecar-

regar os sons despezas, aufere as

receitas provenientes dos tributos

sobre o aumento de riqueza pu—

blica. que essas obras ou melho-

ramentos produzem.

No caso presente da construção

do porto do Cabo Mondego, por

uma. cmpreza particular, lucra em

pouco tempo o Estudo, sem dís-

pendio algum, as receitas de. al-

fandega e dos outros serviços pu»

blicos, que ali estabelecer". e o

aumento das contribuições. produ-

zido pela maior vnloiisnçào dos

rendimentos colcctuvcis a que aci-

ma nos referimos; lucra o munici-

pio peles mesmas razões, e aufe-

re a empreza, com o correr dos

anos a soma necessario para.

amortisaçzio do capital que ali vai

empregar, e & retribuição dos sor-

viços de exploração que tem a

desempenhar, havendo grande van-

tagem public-u. pois quanto menos

obras o menos pessoal o Estado

tiver. tanto fmenoros sorrio os eu-

cargos do seu orçamento, o que o

de grande alcance sempre o umi-

to mais no momento presente.

Como o porto leva seis anos a

construir, e. portanto, o capital

de milhares de contos de reis, ne—

cessario para a sua Construção.

está seis anos sem rendimento, e

depois do porto concluido ainda

rendo pouco, emquanto não se

desenvolve o seu trafego, e indis—

pensavel ii emprezn obter a con-

oessão e expropriação dos terre-

nos adjacentes, para que a sua

venda compense em parte nos pri—

meiros dez anos a falta de rendi-

mento. E, como estamos convencidos

de que melhoramentos de tanta

eficacia para promover a valori—
- . . _ ºf.

saçao da riqueza patria. nao po-

dem nem devem protelar—se por

mais tempo, sem iminente risoo

de amanhã. já ser tarde para evi-

tar talvez as funestas consequen-

cias de não terem sido atendidos

na devida e necessaria oportuni-

dade,—esperamos que o Congres-

so Nacional da Republica Portu-

gueza, a bem dos interesses na-

cionais que tanto presa, se digne

atender a nossa representação

com a urgencia que tão momento-

so assunto requer, resolvendo a

construção do referido porto coeu—

uico comercial do Cabo Mondego,

dando a concessão desta obra e

aprovando as condições em que

nos propomos faze-la e que apre—

sentamos em seguida, devidamen-

te assinadas pelos empreendedo-

res de tão consideravel melhora—

mento.

Antonio Artur Baldaque da Silva,

Engenheiro hidrograto. relator.

  

Coimbra, 4 de abril

O antigo e conceituado Colegio

Mondego, de que e director e pro—

prietario o respeitavel e ilustrado

cidadão e ardente republicano sr.

Diamantino Diniz Fen-eira, é uma

casa modelo na educação da juven-

tude de que está. dando provas dia a

dia mais evidentes. Ao lado dum en-

sino primoroso, ministrado por es—

crupulosos e Conceituados professo-

res, ali se educa a creança numa fe-

licissima aura das boas ideias mo-

dernas, mentindo-lhe no coração o

amor da Patria e da Republica.

Uma prova disso acaba de dada

e seu director no dia 1.0 deste mez,

o dia festivo para o proletariado

universal. Priinoros-amente ensaiadas

nds sublimes coros da «Maria da

Fonte», da «Portuguêsa», e da

«Marcha das Flores», os alunos do

Colegio Mondego foram, acompa-

nhados do seu digno director, visitar

a Federação Operaria de Coimbra,

onde foram levar, com as harmonias

da musica putriotica, a graça e a

candura das suas almas, a sincera

adesão de. seus espiritos que desa-

brocham, a causa justa da conquista

do ideal do operan'ado. '

Actos destes, praticados com

desassombro, confundem quem é al-

vo da sua preferencia, e enobrecem

G. A.

_ Buarcos
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Noticias varias

Gente sem consciencia arrancou

algumas arvores que os alunos das

escolas da fregnezia do Alcaria, no

Fundão, ah haviam plantado no dia

da Festa da Arvore .

w'ªíé— O sr. loaqnim Augusto de

Lima. olioial do governo civil desta

cidade, foi nomeado administrador de

Oliveira do Bairro tendo já tomado

posse do logar.

áreª(s— l'alecen no domingo em

Madrid o deputado e jornalista Luiz

Morote, que loi um grande amigo de

    

Portugal, visitando Lisboa varias

VFZBS.

entre Nu Aguieira. perto de

Agueda, uma criança de li meses de

idade, meteu na boca um feijão cin,

estando om risco de morrer asfixiada.

Im.-“€— No domingo & noite eva-

dimm--se da !cnitonciaría de Coim-

hra dois conspiradores ali presºs «-

condenados, um a 21) anos de prisão

e outro a 3. (“hamam--st [056 o Fran-

cisco de Magalhães o são de Celorico

de Basto. '

%s.. Na costa de Pedrogam

nnnlrngou um barco de pe.—“ua do

morrendo l-t pescadores,

sem que o mar permitisse socorre—los.

%% Na quinta do Mosteiro,

em Santo Tirso, vao. crear—se uma

Ilsoola Llementnr de Agricultura.

$at— lu" raro o ano em que se

não noticiam mortos pelo envenena—

mento com cogumelos.

Agora foi em Tinnlhas que falo-

ceu 'l'erozn de Jesus Pereira, do 17

anos. estando em perigo mais 3 ir-

mãos, por terem comidos cogumelos.

es-a— Morreu em Lisboa e apre-

ciada e bem conhecida actriz Amelia

Lopiccolo.

  

Tremor: de tema

No domingo. pelas 10 horas da

manhã, sentiu-se em Lisboa um

ligeiro aindo de terra, causando

emoçao em alguns pontos da ci-

dude.

lim ulgmnas terras do sul. tum-

bem se sentiu o abalo. produzindo

panico entre o povo.

O Mºnstro de. Saes-a.:-

tratar.-a

E” o titulo dum opuscnlo qm? 0

Alfredo da Silva nos acaba de

ofertar, o em que se defende da cam-

panha levantada a proposito dum

folheto intitulado Alma. Negra, so-

bre a pretendida escravatura com S.

Tomé.

Aos nossos

assinantes

Vamos enviarpara

o correio os recibos

que não forampagos,

qunndo apresentados

aos nossos assinan-

tes, sendo, por esse

Pareto, devolvidos a

esta redacção. A eo-

brançn pelo correio

é bastante dispendio-

sa,motivo porque nos

vêmos forçados & eli-

minar da lista dos

nossos assinantes,

aqueles que, ainda

desta vez, não satis-

llzerem a importass-

cia das suas assina-

tur-as.

      

..

Feriado da Republica

No ultimo sabado, 3 do corren-

te, fez 413 anos, que Pedro Al-

vares Cabral, o grande navegador

e grande portugues, aportou às

terras de Santa Cruz, e em come-

moração de tal dia, a Republica

considera-o feriado para as repar—

tiçoes do Estado. e tambem como

homenagem zi Republica Brazi—

loira.

O ESpadarte

Telegrafum de Ipesia que o

submarino Português, saiu já para

Gibraltar com destino a Portugal.

A UIBERDÃDE

vende-se

., Em Aveiro, no quiosque

da. Praça Luíz Cipriano e na Taba-

caria Veneziano, aos Arcos;

Em Lisboa, na Tabacaria

Monaco, ao Rocio;
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A LIBERDADE

 

Pela

Aos ex.'""' srs. Governador Civil, Delega-

do de Saude, Comíssario de Polícia

e Delegado do Procurador da Re-

pubHca

Permitem-me V. Ex.“ que mais

uma vez venha chrunar a atençao pa-

os seguintes factos :

Em abril de

queixa por escrito contra o professor

1911 apresente-i '

Que, passados dias, nem tinha

. praticante nem fechado a farmacia e

l que por ultimo, intimado a fechar a

farmacia foi 3 Aveiro pedir wap/vw-

(mlo a um colega. por uns dias, um

e farmaceutico da Costa de Valado, rapazito criado de recados, de limpe—

Manuel dos Santos Costa, em que

o acusava de diversas irregularida—

des cometidas no magisterio.ao mes—

mo tempo que. enquanto o exercia

deixava a sua farmacia apenas eu-

tregue ii esposa—creatina sem corn-

pctencia alguma, incorrendo, portan-

to, em greve falta.

Daquela queixa nada resultou

contra o dito professor e farmaceu-

tico que de tudo troça e de tudo ri

fiada na protecção que sempre teve

enquanto cabo de guerra monarqui-

co e continua tendo, hoje que se in-

culca Arªqmblicano h.:Ístm'rÍco !

Ha pouco tempo chamei tambem

a atenção dos srs. Governador Civil

e Delegado de Saude para factos re-

' sultantes do abandono da farmacia,

o que e importante para a circuns—

tancia de ter falecido envenenado

um individuo na Costa de Valado,

chamado Manuel Romão, no dia 13

de novembro do ano passado em

consequencia duma receita mal avia—

da em casa do dito farmaceutico, fa—

cto que a voz publica e toda a. gen-

te dali aponta e que a propria fami-

lia do morto declara.

)” verdade ? J' mentira ? não

posso afirma-lo. absolutamente, o

que sei é que tanto na. Costa do Va-

lade como em toda a fregnezia corre

ú boca cheia a acusação contra. o far—

maceutico.

Coritaram-me que, apenas o ho-

mensinho tomou o medicamento se

sentiu gravemente incomodado e

conhecendo o seu estado,pedin e ins—

tou com a mulher que fosse gritar a

porta do sr. Costa contra ele, pois

estava envenenado, e tambem me

disseram que, apenas o farmaceutico

soube disto, fôra ou mandara ime-

diatamente buscar o resto do reme—

dio declarando que se tinha engana-

do!!! Foi ele ona esposa que avion

a receita ? Não sei. Mas fosse ele ou

a esposa, o facto den—se segundo m'o

afirmaram.

Se foi a esposa quem uviou a. re-

ceita não admira o engano apezar de

ter 20 (mas de pratica, se foi ele,

tambem não admira, pois e alcool

fa-lo ver, muitas vezes, as imagens

em duplicado, e sendo o inclito pro—

fessor e farmaceutico um grande es-

pírifuozo e admirador do Deus Ba—

cho—não admira que em ocasião de

oração ao seu idolatrado Deus fizes-

se qualquer troca. de remedios! . . .

Mas repito: nao sei se foi ele se a

esposa com 20 anos de pratica! .' !

Consta-me que pelo comissario-

za c de lavar frascos para ir para a

sua farmacia da Costa do Valado,

servir como praticante, pois seria a

esposa quem aviaria as receitas . . .

e alguem deste para melhor ! . . .

isto é fantastico ! Í . . . Já, é tro-

çar com a autoridade.

lntimado & aprezentar os docu-

mentos comprovativos das habilita.-

r'óes do praticante veiu ele ou al—

guem por ele—para o jornal o «De-

mocratzibqu-c só tram de questões de

moralidade, dezembestar contra o

sr. Comissario de Policia dizendo que

sua esposa, dele farmaceutico, tinha

20 anos de pratica e que aquilo era

uma .elegalidade, sem se lembrar que

quem estas mal alinhavadas linhas

escreve, sabe. tão bem como o sr.

Costa os anos e a pratica que sua

esposa tem.

Este professor e ihrmaceutico te-

ve já na sua farmacia nada menos

de 3 praticantes,sendo os srs. Preco-

pio,de llhavo', Graça, de Sôza e Mar-

tins Arroz, da Palhaça, por entender

ser necessaria pessoa habilitada que

o constituísse nos seus impedimen—

tos.

Se sua esposa sabia para que ti-

nha praticantes ? Se ainda hoje sabe

para que levou para aí um pratican-

te de lavar garrafas ?

Pois não será isso uma incoeren-

cia ? Se sabe e se esta ao abrigo da

lei para que não respeita as intima—

ções que lhe fazem e para que tem

ido pedir prorogação de prazo para

arranjar praticante ?

Pois eir.moª srs. feitas estas acu-

zaçócs eu ainda não logrei ver que

chamassem a ordem o professor e

farmaceutico que ainda hoje parece

trazer Aguada na barriga.

Reclame, ex."'ºª srs. providencias

sobre as actuações que por mais de

uma vez aqui tenho feito contra o

sr. professor e farmaceutico da Costa

do Valado! Entao souza-se um ho—

mem de ter envenenado uma pessoa

e a autoridade cruza os braços e dei-

xa esse individuo vir ainda em cima

insultal—a ?

E” caso unico ! ! ! Se v. ex.“ não

derem providencias, levarei a minha

queixa até ao sr. Ministro do Inte-

rior. Pelo que vejo (= melhor envene—

nar ou assassinar qualquer pessoa do

que ser—se pessoa de bem.

Mandem v. ex.“m proceder a uma

autopsia e se se provar que houve

envenenamento castigue-se quem o

merecer, não o havendo castigue—se

 

do de policia lhe foi comunicado. quem propalou o boato para honra

que devia arranjar praticante legal—

mente habituado eu teria que fe-

char a farmacia.  

e lustre do farmaceutico da Costa de

Valado.

MANUEL DIAS.

%.

loiro Aveirense

Cansou enorme sensaçao a no—

ticia da vinda a esta cidade nos

dias 17 e. 1.8 da Companhia In-

fantil d'ilpereta do Rocio—Pala-

ce de Lisboa, unica no genero

existente em Portugal, e que tão

ruidoso sucesso tem causado no

Porto, onde as enchentes se su—

cedem todas as nontes. '

Entre nós a procura de bilhe-

tes tem sido grande, o que nos

leva. a crer que nessas noites não

ficará um logar vago. pois o pu-

blico aguarda com empenho a.

- vinda da magnifica. companhia

a quem decerto nao rogai-cara

aplausos.

As peças escolhidas: l'arm

Alegre, Marcha, Cadiz e a fes-

tejada peça fantastica original de

André Brun, em 1 ato e 5 qua-

dros, Sonho da Mosquito, em

que os pequenos artistas são im-

pagaveis de graça, e aphsentam

a par dmn trabalho cuidado, um

luxuosissimo guarda-roupa e um

acenario deslumbrante, teórico até

 

por vezes, devido aos efeitos dª

luz eletrica, que felizmente já.

podemos admirar no nosso palco,

tem feito um ruidoso sucesso no

Porto, em nada inferior ao que

antes tinham lido na capital.

Vamos, pois, ter duas noites

bem passadas e oxalá tudo cir-

responda aos esforços da Empre-

za, para que bastos vezes se re-

pitam.

Os bilhetes continuam a venda

na Tabacaria Havaneza, aos Arcos.

Conferencias

No ultimo domingo, o sr. Vas-

co de Carvalho, agronomo de dicª

trito, na sala das sessões da Ca-

mara Municipal de Agueda, rea—

  

lison uma conferencia. sobre a con-,

veniencia e vantagens da. fluida-

ção de um sindicato agricola. na,:

quele concelho.

: No proximo dia 11, tambem

no edificio da Camara Municipal

de Arouca, deve realisar uma con-

ferencia, o sr. Afonso Perdigão,

intendente da pecuaria deste dis-

trito.

O tema é sobre credito agrico-

la e aperfeiçoamento da raça bo-

vina.

===-=

tolas pessoais
Encontra-se em Aveiro o sr. Car-

los da Silva Ribeiro.

+ Por ter sido mordido por um

cao raivoso, foi a Lisboa receber tra-

tamento, o sr. dr. Manuel Sejça e

Castro, medico em Uadima.

+ Tem passado incomodado o

sr. José Nunes Cordeiro, professor

em Villanova de Monsarros.

+ Em virtude de doença de

pessoa de familia, chegaram a Avei—

ro, vindas de Lisboa, as sr.nª 1). Ar-

manda e D. Maria da Natividade

Souto, irmãs do nosso director.

-+ Consorciou-se nesta cidade o

sr. Eduardo Leitão. proprietario e

industrial. com uma galante trica-

ninha.

+ Seguiu para 8. Paulo (Brazil)

o sr. Mario Leitao, caixeiro da casa

de modas do sr. Pompeu da Costa

Pereira. ' '

+ Tambem partiu para o Rio

de Janeiro, o sr. Ricardo Rodrigues

Mieiro.

+ Chegou a esta cidade o sr.

Bento de Carvalho.

—r- Parte brevemente para Vou-

zela, o sr. Manuel Firmino de Al-

meida Maia Ferreira, escrivão de di-

reito.

+ De automovel estiveram na

Serra da Estrela e Vizeu os srs. dr.

Joaquim Peixinho, Joaquim Soares

e Alexandre Correia Nobrega.

—r- Para Anadia onde está em—

pregado, partiu para ali o sr. Firmi—

no Picado.

«r- De Lisboa regressou a Ílhavo

o sr. dr. Carvalho Junior, advogado

e oficial do registo civil.

—+ Tem passado incomodado o

sr. Manoel Rodrigues Vieira, profes-

ser do liceu. .

+ Das pessoas de Aveiro que

na sexta—feira seguiram para o Porto

no comboio rapido que descarrilou

proximo de Paramos, contam-se as

sr.“s D. Maria Tereza Peixinho, l).

Regina Ferreira, D. Rosa Domingos

Leite e filha, Jcão da Silva Pereira,

Alberto Català, Souza Lobo, Carlos

Mendonça e dr. Casimiro Barreto

Ferraz Sachéti, que apenas sofreram

o susto.

+ Passa hoje o aniversario nata-

licio da sr.a Baronesa de Cadore.

+Hontem fez anos o sr. Domin-

gos Pereira Campos.

+ Está de cama, com um tumor

ninn ouvido o sr. Silverio de Maga—

lhaes, escrivão do juiz de direito de

esta comarca.

+ Cheja hoje a Aveiro o sr. dr.

José Marques Loureiro.

+ Fez anos o sr. Jose da Fon-

seca Prat, empregado na Caixa Eco-

nomica.

—|- Com pouca demora esteve

nesta cidade o sr. João Afonso Fer-

nandcs.

—r- Passou o seu aniversario. o

sr. José Lebre Barbosa de Magalhães

estudante de direito.

+ Deve chegar por estes dias a

esta cidade o sr. Raul Vidal, tenente

farmaceutico do ultramar.

+ Para Londres e Pariz segui-

ram hontem os srs. Luiz da Naia e

Silva e Antonio da Cruz Bento Ju—

nior.

-+ Encontra-se em Aveiro com

sua esposa o sr. dr. Adriano Pereira

da Cruz, notario em Setubal.

-+ Regressaram de Lisboa o sr.

Antonio da Cunha Pereira com sua

ex.luª familia.

-+ Para a Guarda partiu o sr.

Domingos Vieira, oficial de deligen—

cias desta comarca. -

«º..—__,—

Associação Aveirense

do Socorros Motors

86 agora recebemos o relatorio

respeitante a gerencia de 1912, des-

ta prestante Associação local.

Pelas contas apresentadas vê—sc

que o saldo que passou para este

ano foi de 509$145. '

Esta Associação inscreveu—se na

“Federação das Associações de Socor-

ros Mutuca.

Ramal de S. Roque

. No principio desta semana pas-

samos pelo ramal, de caminho de

ferro de S. Roque. Vimos ali um

empregado da Companhia desobs-

truindo a linha, de pedras e mais

dejectos que a pejavam, e julgamos

que estava por pouco o inicio do

movimento.

Mas parece que ainda se passa—

rá. bastante tempo sem que o trafego

de sal e pescado por ali se faça. Pois

    

na Torreira, e ao nosso mercado

vieram alguns barcos com pescado

fresco, e se assim continuar, a. falta

tornar-se-ha sensivel, se não se ou—

vir o silvo da locomotiva anunciar

que finalmente o funcionamento dos

'comboios ali, é uma realidade.

Ao longo da linha procede-sed

construção de armazens para depo-

site de sal, e um largo trato de ter-

reno se anda terraplanando para de-

posito de toras de pinho e que fica-

rá. sendo propriedade da sr.ª D. Cle-

mencia Dupin.

Cinema

Em beneficio do cofre da Asso—

ciação Humanitaria dos Bombeiros

Voluntarios de Aveiro, realisaram-se

na terça—feira duas sessões cinema-

tograiicas no Teatro Aveirense.

A banda dos Bombeiros, no prin-

cipio de cada sessão, tocou em fren—

te do teatro, e durante as sessões

fez-se ouvir a sua bem organisads

orquestra, sob a direcção do sr. João

Miranda.

Na boca do proscenio. viam-se,

em bela disposição, alguns petrechos

e duas bandeiras daquela Associação.

As fitas exhibidas agradaram mui-

to e a casa teve duas bolas enchen-

tes.

(li.? de Morro ao

  

Na ultima quinta-feira, a tarde,

a filannonica «José Estevam», antes

do embarque para o'passeio na ria,

promovido pela Associação dos Cons-

trutores Civis, percorreu algumas

ruas da cidade cumprimentando va-

rias associações, e teve & amabilida-

de de vir tocar em frente da nossa

redacção, subindo aos nossos escri-

torios um membro daquela Associa—

ção a cumprimentar-nos, o que mui-

to agradecemos.

O passeio. que decorreu sempre

no meio de grande contentamento e

entusiasmo, prolongou-se até tarde,

pois a chegada ao ponto de partida

foi as 21 horas, seguindo todos eu-

tao acompanhados da musica para a

sede da Associação onde falou o ope-

rario portuense sr. Manuel Joaquim

de Sousa.

De manhã, a conferencia anun-

ciada, foi proibida pela autoridade

superior do distrito, mas indo uma

comissão de artistas falar ao sr. go-

vernador civil, este consentiu que“ se

fizesse a conferencia que verson so-

bre a união e solidariedade social.

rk * *

Em Ilhavo, como dissemos no

ultimo numero, os artistas tambem

festejaram o primeiro de maio.

A musica «Nova.—> mandou resar

uma missa por alma dos seus con—

socios ultimamente falecidos, e á.

tarde foi para a quinta das Noguei-

ras tocar. A musica «Velha» tambem

esteve tocando na Gafanha d'Aquem.

Tanto numa parte como noutra se

juntou muita gente e se queimaram

muitos foguetes.

o Ilhota do 6630

Até ha pouco serviu para o foot—

baal, vendo-se ali durante o dia, e

principalmente as tardes, muita ra-

pasiada treinando—se naquele exerci-

em.

Os garotos, principalmente ao

domingo, aproveitando as da aglo—

meração de gente que ali aíiuia &

ver os treinos ou os jogos, afastava-

se, e em grupos, sentados na relva,

improvisavam batotas pataqueiras,

ouvindo—se a cada instante obsceni-

dades que uns aos outros se derigiam.

Aquele campo servia tambem de

pastagem a rebanhos de gado capri-

no e cavalar, e ultimamente, apesar

de ali ver-mos um militar de guar-

da ao ilhote, não notamos _que alguns

dos abusos tivessem terminado.

As Festas da Cidade

' em Lisboa
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  ca balnear.

Por falta de espaço não nos foi

possível dar no nosso ultimo numero

 

*Feslazloilitar

a noticia dum jantar oferecido, na

carreira de tiro da Gafanha, pelo sr.

Coronel Julio Feijó, o que agora fa-

zemos.

* * *

'l'endo terminado na ultima se-

gunda-feira, 28 de Abril,n instrução

geral de tiro dos militares da guar-

nição de Aveiro, o sr. coronel Julio

Feijó, actual comandante militar. of-

fercceu um jantar a que assistiu to—

da a oficialidade dos regimenws aqui

aquartelados e para o qual convidou

tambem alguns amigos seus da elas-

se civil.

O sr. coronel Julio Feijó quiz.

mais uma vez, mostrar a oficialidade

o apreço em que tem a sua leal coo—

peração, que aliás merece pelo seu

trato lidalgo e as belas e primorosas

qualidades de caracter que o distin— -

guem.

Não consentiu o tempo que fos-

se servido o jantar ao ar livre, na

Correira de Tiro, como estava deter—

minado, realisando—se numa depen-

dencia que nem por muito acanhada

impediu que a festa decorresse com

extraordinaria animação.

Dirigiu o jantar o sr. tenente

Mario Gamelas que, incansavel, se

não poupou a esforços na organisa-

ção dum delicado menú para que

tudo corresse de modo a desejarem

os convivas a repetição da festa.. E

conseguiu-o, pelo que o felicitâmos.

Ao champagne iniciou a serie

de brindes e distinto sport-mam. sr.

Mario Duarte. Brindou pelo sr. co-

ronel Julio Feijó e deu as suas pa-

lavras um caloroso entusiasmo. Fa-

laram tambem e com a mais elogio-

sa referencia ao digno comandante

militar, os srs. dr. Melo Freitas, te=

nente Costa Cabral. dr. Luiz Guima-

rães, tenente Gaspar Ferreira, Rui

da Cunha. e Costa, tenente ltebocho,

Joaquim Soares, dr. Zeferino Borges.

O sr. J ulio Feijó, agradecendo a

todos quantºs quizerem aceitar o seu

convite e assistir aquela festa que

tinha um caracter militar e por isso

acentuadamente patriotica, terminou

por calorosamente saudar & Patria o

a Republica.

S. Giraldo ele 'llolllár

Festeja-se este ano com grande

entusiasmo da parte dos habitantes

do logar de Bolfiar, o dia de S. Ge—

raldo, em 11 e 12 do mez de maio.

Haverá, como de costume, na vespe-

ra, iluminação e fogo de artificio,

tocando em despique as musicas de

Agueda e Falgozelhe. Nesse dia,pelas

10 horas chega, ao arraial a filarmo—

nica de Falgozelhe, realisando-se em

seguida na capela os átos do culto.

A's cinco horas da tarde a mes-

ma íilarmonica irá esperar a ponte a

filarmonica de Agueda, tocando nos

coretos desde as 10 horas da noute

de tres da manhã.

No dia 12 haverá missa e procis-

são, tocando novamente as mesmas

musicas, das 4 ás 6 da tarde.

  

As estradas

DA

Barra e 'Çpsta Nova

Vac-se aproximando a, epoca

em que o movimento na estrada

de Aveiro a Barra e Costa Nova

é grande, bem como na estrada

de Ilhavo para a Costa Nova. _

Por isso se andam já. reparan-

do os seus leitos para a vontade"

transitarem, peões e trens. A re-

paração nas pontes da Gafanha e

Portas, de Agua tambem se an-

da fazendo. ' '

No Farol, consta que ha já. ca-

sas alugadas para a proxima epo-

 

A's festas que nos dias 8 a 15 — 0 «Elinº VERDE»

de junho se devem realisar na ca—

pital, parece que —vai assistir a'."

elas, um dos ranchos de tricanas,

dos que aqui ha, pois que já se

andam ensaiando cem grande en-

tusiasmo. '

Um dos numeros do programa. _

daquelas festas é o concurso de

bandas regimentais, havendo dois

premios pecuniarios de importam-'

cia. 'A banda da. guarda republi-

o mar, ontem, já permitiu trabalho cana não pode concorrer.

i
)

  

 

Chegahoje a Angra do Herois-

mo o japor &Cabo 'Verde» 'que a

seu bordo conduz os presos im-

plicados nos ultimos acontecimen-

tos de Lisboa. , :

No Castelo de Angra estão pre-

paradas casernas para receber com“

homens. A guarnição do castelo

foi reforçada compram de m.

teria 26.

idade e peloDistrito

Os cães

Aparecem continuamente pelas

ruas caes açaimadOs e outros sem

açaimo. ()s que os trazem se se lem-

brarem de se atirarem ás canelas

duma pessoa, mordem, porque pelo

seu feitio lhes deixam as maxilas a'.

vontade. e os que os não trazem,

apezar de ser pequenos, cãesinhos de

sala, as suas prezas devem ser terri-

veis quando temem a sua conta as

pernas dos descuidados.

Bom seria que a policia olhasse

por isso, por que mais vale prevenir

do que remediar, e por esse paiz fó-

ra já se vão registando casos perigo-

sos de raiva.

&

s *

Composta a noticia que acima fi-

ca,chega-nos uma informação de que

ante—ontem, um cao raivoso, ali na

rua da Corredeira, mordeu uma mu-

lher, que terá de ir curar-se a Lisboa.

O cão foi morto no cemiterio,

para onde fugiu, perseguido pelo

povo.

_Agueda
(Dis da Ribeira, 5.

De passagem para Albergaria es-

teve em Aguada no dia 27. o sr.

dr. Brito Camacho a quem os demo-

craticas deste concelho fizeram uma

ruidosa. manifestação de simpatia.

O sr. dr. Brito Camacho foi re—

cebido na camara pelo seu digno pre—

sidente, sr. dr. Elisio Sucena, que

num breve discurso poz bem em re-

levo as boas qualidades daquele es—

tadista, sendo por vezes interrompi-

do com calorosos aplausos.

Em seguida usa da palavra o sr.

dr. Brito Camacho, que agradece

comovidamcnte a recepção de que

acaba de ser alvo e tem palavras

muito significativas que os republi-

canos muito aplaudiram.

Em seguida falou o velho parla-

mentar sr. dr. Jacinto Nunes que

afirmou que muitos lhe chamam ca—

iurm mas que a isso obedece o seu

temperamento de exigente ao cum—

primento das leis do seu país. Foi

nesta altura que o sr. dr. Jacinto Nu-

nes foi muito aplaudido.

Devemos dizer que a manifesta-

ção foi muito acalorada, mas só da

parte dos republicanos democraticos,

pois os chamados evolucionistas que

casualmente apareceram encostados

às portas dos estabelecimentos, não

se juntaram aos manifestantes, nem

deram um só viva..

Que fai-cantos, que falta de cara—

cter teem estes falsos evolucionistas!

Não foi tambem o sr. dr. Brito Ca-

macho uma das alavancas que fez

desmoronar a defante monarquia ?

Tudo faz crer que estes evolucio-

nistas não são republicanos.

== Tem havido aqui um mal

entendido entre alguns republicanos,

o que tem ocasionado da parte dos

mais ingenuos, desconfiança de ideas.

Não são estes os culpados que acre-

ditam no que não é assim, porque

acima de tudo esta o temperamento

do homem que não deixe de ser o

que e, um republicano democratico,

caminhando para a frente sem olhar

para o lado onde estão os que ten-

tam o nosso aniquilamento politico.

E' para estes que vae toda a nossa

eomisera que nos merecem, por

terem a raqueza, sim, digo, a fra-

queza de baixarem as maos onde nós

(nos sentimos grandes) por nunca

pôrmos' os pés. Mas os factos hão-de

clariar—se, embora caia sobre nós o

despreso dos que pensam que a re-

publica se implantou só para eles, o

que e um para engano. A republica

e para todos.—C.

Anadia

Media, 30

(BETARDADA)

Esteve hontem nesta vila o sr.

dr. Ramada Curto, onde veiu tratar

duma causa judicial, defendendo o

reu brilhantemente, e que por isso

teve apenas uma simples pena. Em

seguida retirou para Lisboa onde ti—

nha negocios urgentes.

== Tambem aqui esteve de

simples passeio, no proximo passado

dia 26, o sr. dr. Brito Camacho, .vi-

sitando alguns pontos e seguindo de-

pois para Aveiro.

" 5-4 No principio do proximo

mez é eleita a futura Comissão Mu-

nicipal Politica deste concelho, cujo

acto terá'lág'ar no Centro Democra-

tico de Famalicão.—0.
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mterdiçao por prodigalidade de . . . Em Águeda. (551.53 (““Stªuª' ª Não se publicam informações 3%

Zacarias da Naiu e Silva, divor- Franczsco Marques da Habu. Em Ovar: Francisco de Ma- anonimas. %%

_ ,
.. . _. : ASSIXA'HTRAS ' [_

clado, requerlda por seu iilho tº" “ , _ , _ (:; Porlrlynl, Espanha e (!olnnias %?

Carlos de Mendonça e Silva sol- 5 ' — E”.“ (”“/,elª. de Azºªels' &»; Pªrtir/war , «*º*

. ' ." ' ª- ' , - Antonio José l'E-rren's. Átll'llilo lhas ª: Ano ......... "8400 réis as;

terre, ambos (163er Cidade, Vili) & ,, l [ li '. de l'arvaliio. 373% (Semestre, 700 réis: trimnstrc. 333

' '
»? . . . , . ºf? 33,0 mªis; avulsr . :'() riis; ou 140. &“

praça para serem arrematados pºl , Em Llsbuu: Livraria lorrur- ré,—f:. mg,—, e ;; ,,c,,t,,'v,,;,. ” suª  

   

quem mais oferecer, as seguintes

propriedades do interdito :

a) Uma terre lavrediu, sita nas

.

"
ª

ra Lim.“ [lina do (imail Rodri—

gues & (f." (_Rua do Ouro). Livraria

.Xillaud & ('." ruin-.um. Francisco

Franco (Travessa «ln S.l)omingos1 .

Brazil (moeda forte)

outros paizos da

União Postal. . . “ZS-300 réis '

Main-anca adeantadal '

Antscws

Agua de Lombadas.

Agun «lo Molgago.

Agua das Pedras Salgu-

 

Tfl
' ' ' - - . . , : , ,

Cªrvªlhº“, “ªguª?“ de lisguelm. (““A Fªrgªs Pedras Salga- 'l'alnunria Monaco (ROCIO). 3,55 Lmlra .......... Aioros &&

110 ViilOl' de 700.000 11318, das—ED “mando ' No pomº: Lolo & Írlnào ('Car— %% A?:Íâlfumm com & a-lnums— aª

. ' .“ . ' , v . 1 ' 'x'. “fr '" »“ : '- :? . '( . .. “A,

I)) Um armazem e qumtal. .Sltu Agua de ' mago-«lento Vl. militas) ªº???" gina. Ll-U'Ãlllldr 53% “Mªtaº “ iilllllllllSll'itnll) ?,

na rua de Sao Roque, desta olda— dego. 'lªll— «l- lªn-“ihr ! "”hª- llnllgº dºs g,; AVEIRO & [

de no valor de 4001500 réis: Agua de Vidugo—Sabroao. Lºlºªls. Mªgªlhªªª & "ºu” «Lªrgº #? PMM. Lu-iz ('na—amo &. E],

“. - _V . ' Agua de Í'ldil20v"(famlll' dos Loiosi. Ué , BRJZOH 'l'uvurcs—l."ondar aº? '

17) Uma terre lavradia, srta. na “10 >* Em Coimbra : F. (“ªbertas todos os dias das 21 ás,
.

_
«.

»
»
?

França

Amado rltuu Visconde da [um. .i. , .. , .

Moura Marques l_liuu. Visconde do %*“? llllblllilt “Mªmmª“

24 horas“)

o 5
5

Agro Grande, freguezia de Es-
_

Agua de Entro-os-Rios.

guerra, chamada & «Choose», no

Vªlºr dº 6002000 réis: Só naFarmacia Central “179" ªªª P“ Lª'f'jçfnfjíªfííffffdí“É?” Tª“ 535

Ii) Uma praia de .lllllC—U, (lBIlO-
E'“ Brºg” : Cruz & C"" Gªi“ $$»: E'abcrtas todos os dias uteis das 8

   
  

   

  

 

immune MAHElRllS
ForEu-m-uE-so nnuluiras em itens

Produtos desta casa a vendi-ri('"lltlit'ººªh' [Jill'zl quallan-r obra em

em Aveiro : 5construçuo. il'l tumlrem lenha ps.-

Extrato de. malte em po. (Elm-[ra render.

colete com areia, marea (i'm—alo

branco: Café de nevado, Farinha

de Nestlé. Alpina. Blodjue, Areia,

Cevada e Arroz. Mus.—ms alimen-

tícias para regimeu. Bolachas,

etc., etc.

Alberto joão Rosa

834%. Rua Direita, $$$-B

AVEIIH)

 

:,», ª..—jj“ªgf“? < 9,4:— “:S—_* vaum ;;

EE EE um E um 5
) AULICI'I'ADUR BNHARTADU

.* (Representante do llr. l'EEhE E ional .

lli

l Assuntos iorenses, comcr- &!
5

,

  

,. ciais e civis 5

f, —— «5» E
? 'l'rata dc quaisqun-r protein,-(w ll

lE

 

em repartiçoes publicas. leu.:ulismpin

, de documentos etc.

 

. . ”E lli'ªri l'- i* Carvalho. “52 ás 19 horas“)

murada & «Mantuana», Sita na ª “ " %% Impressão ª “por 35' ª . . ,, , J

' ' ' Y ' “ Abuz & FHM“ () »leun-n lle «la L/hl'l'llntll' « ,.A . — , 5/0 ' EM/RHÚÍ'U" “lidiª :lc Munm-l [)

na de Aveiro, freguezra da lers- ll ; | - um] .. limit lan Wim (“ML “7. LARHU (AMOREª ??- 5 “mim "_"3. “vam El

'
.) ' “E! E ªº " i “. m'ª "'. . " Administrador ª" ,

Cilmi nº vªlºr dº 1'000$000 Rua dos Mercadores c'llllvlllOS do Albergaria-ná olha, Rm m (Íuan E Coe—rm ?fl É (Aberto todos 1%3 imã? l [

relª.
Anadin. l—lspinlio, Estarreja, V. da “É ":! dªs ªs “mªs) L;,

;, * ªlª,
  

Todas as despesas da praça e

..e

 

AV53 R0 .Em, eu morriªm“
 

— * .
.

; . . 5tese;,ssseeetarwreeeme

» Dinheiro , 5
J] vu!l

  

EMM

:=: f.».— ,= »

     

    

     

       

     
  

       

   

     

    

     

  

     

    

 

  

   

    
   

    

    

  
  

  

    

 

('MOTOCICLETES BlClCLETES

EEEEEEES EE COSTURA EEEEEEE: EE ESCREVER

- AUTOMOVEIS

GRANDE deposito de MO'l'twlCLE'I'ES Wanderer, Bikil—

CLETES Woerner e. outras marcas a começar em ?lSlltlº

réis. com mais chaves e bomba.
'

MAQUINAS FALANTES E DISI'US. Maquinas de costura e de cs-

GWVPI'. da. fabrica Wanderer. Todos os aceSsorios pornos nrusnms.

Oficina. de concertos e reparações rapidas e garantidas. (garage para

reparações e pernoite. de automoveis. Óleos e gazolma.

Aluguer de bicicletas. motocicletes e automoveis. . _ .

Grande deposito de calçado em todas as cores e qualidades. Altana—«

taria, aonde se executa toda. a obra para homem, senhora E— creunça c os

celebves gabões de Aveiro e sobretudos da moda.

   
   

  

   

    
   

  

 

llu puro compra do pro-

priedades", ipotéras.

consignações do rendl- Praça do Comercio

mentos, usufrulos, ele.

&vmO

 

-ZA1—'II)EZ NAS 'E'RANSAÇCncs

[

(,(ISCHZU'I'G dannseca. Esta casa tem zi venda pão de

primeira qualidade, lunn como pão

espanhol, «loco lrijou alriscoitudo, e

para diabeticos. De tarde, as delirio

sas padas.

Completo sortimento de bolacha

das principaes fabricas da capital

massas aliou-otimas. arroz. chá de

diversas qualidades, assncares, oste—

riuas, vinhos finos.

R. da Assunção, 67—2.º

(Estrinxi DA RUA ÁlllifS'l'A)

LISIBGA

TELIãFONE 5418

  Agente de automoveis “Citam, E '“llarraq, ,

Cartões de visita

Com perfeição (: rapidez, im-l

,.'. , ,,, ,-. - ,. "- ,.l

fumam-M alista fzporjm/m. por,

preços mod-Ecos.

As MOTOCICLETES Wauderer foram as que tiveram o .Em-ande

triunfo do circuito do Minho. .

As BICICLETAS Woerner teem sido premiados em todas as expo—

sições onde teem concorrido.

Jal'é, especialidade desta casa,

a 720 c 600 réis o kilo.

Podem ser procurados em todas as feiras de lã,

em Santo Amaro, (R. do Calçado)

" oooooooôooóooeâ

EEEErEE-EEEEEEE-EEEEE

l

M—s«sac—=p ks——4-——-

EEEE EEEEEE EE um E Eª _,- ova.—
llEthrg lEEdEmErikEEiEEhE

DEmEEEElEilllElErlE llEEEIIEEhElI

    

  

.. " :

unwantnwn

SECÇÃO DE AGRICULTURA

 

AGENTES mr LISBOA:

 

  

 

Rua Voseo da Gama, 1 a 13 .

Avenida das Côrtes, 47 a 49

LISBOA

HENRY BURNHY & 6.“

Madeira, Piu-ú (* )luuáos

l'aquetes regulares «luas vezes por iuez nos dias & e 131 &:

ou 23 de cada um.“
|

' N!:sranhão, ('oará e Parnahylm

Serviço regular mensal entre 23 e 25 de cada mea.

Paranaguá., Desterro, Rio Grande do Sul,

Pelotas o. Porto Alegre

. Saída 1920 3 & etes o-mez.

Completo sortimento de charmas para toda o qualidade ( 11 p qu p 1

de lavoura, terreno ou força.

Rêlhas de ferro especial temperado ou aço. Grande deposi-

to de—peças de sobr-eeelente, moldadas mecanicamente, para

completa garantia de ajustamento. Preços e qualidades sem

competencia alguma, devido ao que se acha largamente espa-

lhado o nosso material por todo o país.

Importação direta de todos os aparelhos da melhor repu-

tação conhecida para a nossa agricultura, como: caveiras sim-

ples ou atadeiras, gadanheí'ras, respigadores, descaloladmªw,

tara-ras, escolhednres de semente, mjm-(ladeiras pm força

manual, e gado ou a. vapor, bombas para poço, rega ou trasfega

de vinho, azeite, etc. Automoveis economicos, do 1.“ qualidade.

Remote-se & quem pedir, catalogos, informações ou rrrça- '

mornas, escrevendo para

Rua. Vasco da Game, 1 E. l3—Arenida das Giles, 47 a 49

Lisboa

 

N. lºl.—Todos estes paquotes dispõem de magnifi-

cas acomoduçoes para passageiros de 1.3 e 3.ª classe,

sendo o tratamento de primeira ordem, comida á portu—

gueza, vinho u todas as refeições, medico, etc., etc.

Para passagens. etc., pedir informações

aos agentes '

Horn-yBurnay&0.“

Rua dos Fanquez'ros, [(.)—LISBOA

Telefone 172

ooooooosoooo
'
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A cura rapida. Ila

ANEMIA, C' ()ROSE, FEBRES

PALUSTRES OU

SEZÓES,

obtem-se «umª

 

e consideraveis melhoras nu TUBERCU'

LOS“.

Na CONVALESÇENÇA «la maior

parte dos doenças «ª insubstituível,

Em pum-nx rlilm flw Imirlmmlo “Jus—

falu—sr' tur-num!” dr pcs-E. rl: apetite . ]'t'l'N-

peu/mmm the forças.

Não produz [lel'tlll'l,'ãll,'0l'rã gashuvinivs—

atiues como sucede com os outrºs Ionic-os.

Premiada nas Exposições de

Londres, Paris, Roma, Anvers e

Genova com 5 grandes premios (:

5 medalhas de ouro.

Na de Barcelona —memlno do

juri—as mais altas recompensas.

lªra—Eco 810 rei.—'.

A“ venda nas boas farmacias flo pair

%%%&WWWWQWW c colonias.

Deposit-Es: AYElltÚ-——Fnrnnwin ltcis:

ANADlA—lª'urmucia Mais etc.. E'lc.

Dírl'lnsllo geral: LISBOA»? Farmacia

Guina, Calçada da Estr.-la. lle“.

 

Tosses E. GRIPE Miraluz-m

rapldalncnio com o

Xarope Gama de: E-rmsotu lulu—fosfa—

tado.

lªrasro till] reis

Depositos: “> “msm-:s «la Quium'r/uu

nina.

inundou
Barbados e. enxerto das custas

mais produtivas e resistentes. eu-

xertos de pereira de excelentes

qualidades.

Vende :-- Manuel Rodrigues Pe-

reira—REQUEIXO.

 

 

     
bexiga, rins, fígado, estoma

  

    
   

   

 

  
   

DEPOSITOS :

(o melhor para

Deposito em Lisboa

EEEEE lillllli En

VERI
Excelente agua de meza. Resultados garantidos pura

mado por numerosos atestados.

A' venda nas principais terras do paiz.

PORTO—Rua de Santa Catarina, 32—13“.

LxISBOA—Rua da Prata, 231.

AVEIRO—Bernardo de Sousa Tormes.

Calieida Franco

229—Rfua daTrata—231

l Pedidos &

lllllllil llllliES ]Illllllll

Vale Maior——Albg.“—a—Velha

Vila Now; de Fuzos

ADVOGADO

João Ferreira Gomes. profes-

sor efectivo do Liceu de Aveiro, e

antigo ronego da Sil de Vizeu.

abriu o seu usel'ltol'io de advogado

na rua da ltovoluçaio, n.” 3, 1.0

andar (antiga Avenida Conde de

Águeda).

Turistes l

   

 
() unico manual do

viajante no distrito

de Aveiro 6 o Alma-

naque da Liberdade.

Foi já posto á venda.

Preço 300 réis.

 

Fãoardo da Cruz

Bento

]'raça do ] )ezÍ're

AVEIRO

l

l

lªlstalwlm-iEnvnto de mercearia,

azeite, bolachas, vinhos linos e «le

meza.

llnioo dopositario dos cotõos

americanos marca M [LLS e EXTRA,

propriºs para velas de barcos.

Licores, xampus o aguardente.

Papelaria. objectos de escritorio e di—

versas mendozas. Breu preto, louro

e cru. Utensílios para meninos de

5rrc>s Cordeunul o poleame.
  

 
 

regenera—Ewen

AduboS
quimicos, compostos

e organlcos

_ ASM/Jah» rit' cobre puro de 9.9 a

me '[,.

Entro/rw (' lim“ de enxofre.

;l mma—' l' ['.—« :x gíncwios'.

VENDAS ron JUNTO E A RETALHÓ

lierueiem—se tal,—elas de preços.

Depositos em Quintus e Mairiodeiro

Virgilio S. Ratoln

Mamodeino ,

“resseguro

' () Almanaque do

«A Liberdade» e Ma-

nual do Viajante no

distrito do Aveiro en—

contra-sc- á venda em

muitas livrarias do

Ipuiz.

  

go, etc. 0 seu valor é confir—

ewtmir os calºs)

“
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