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”NEGRAS—(Pagamento Mundo)—Com ontampilha: um uno reis. Sem estam-

' * pilha: 83250 reis. Numero de dia, 50 reis; atrasado, 60 reis. Africa e noites de União
- “ poelal' mais a importancia de estampllha. A' cobrança feita pelo correio, acresce e im—

to ' ' ,, portante com ella dispendido. A assinatura e sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada
" ! mex. Nao se rssliiusm os originaee.

* A VEIRO —

* “ii victoria d'Africa

Sursum corda! Sejam as

'ªs -: nossas palavras d'hoje as in-

terpretes d'uma calorosa e fre—

n'iente saudação aos aguerri-

, dos soldados que, tão alto, em

inhospitos sertões d'Africa, aca-

“, bem de levantar o prestígio

do nome portuguezl Ergamos

dom satisfação e orgulho as

nossas almas penalisadas com

, o triste espectaculo que ao

, ' presente oiferece a nossa vida

.l , publica até á. grandeza e ao

heroísmo que representa essa

nova e immorredoura pagina

. da nossa historia colonial.

" A tradição resta—se. Coole-

la e o raid famoso de Mousi-

nho não foram as expressões

derradeiras d'uma grandeza

"em paroxysmos. A coragem

militar, o orgulho patriotico,

a miragem da gloria são altos

sentimentos que, felizmente,

ainda se arreigam em peitos

portuguezes. Não está tudo

ainda-perdido ou amortecido

n'esta nacionalidade bem di

gna de melhores destinos. Ain-

da beml ainda bem que encon-

tramos motivos para límpidas

congratulações patrioticas, pa-

rajubilos .desinteressados e ex .

pansõessinceramuntecordeaes.

Não está tudo ainda perdido

ou apodrecido em Portugal.

Algo de luminoso e lucido re-

brilha muito ao alto, n'uma of-

. fuecante radiação de redenção

. ' e victoria. . .

Viugou-se a nodoa de san

gue, a catastropbe escura e

dolorosa que manchava o pres-

tigio do nome portuguez n'es—

se remoto e tetríco sertão da

nossa Africa do occidente que

-[ se apresentava comouma amea-

' ça permanente e aifrontosa ao

nosso dominio colonial, tão ei-

. . vada de perigos, tão infestada

de terrores. 0 regulo temero-

so e a raça destemida e selva-

. _ tica que tanto impeciam a nos—

' sa expansão e o nosso dominio

eil—os finalmente em derrota,

n'um abatimento formidavel,

graças ao valor d'um punhado

de bravos, graças á. intrepidez,

á. fria e prudente coragem d'um

capitão heroico. O nome do

_major Roçadas, e dos seus va-

ªglentes companheiros, figurará

d'ora avante com singular re

levo n'essa nova epopeia d'A-

frica, em que os nomes aureo-

lados do general Galhardo e

do cavalheirêsco e destemido

Mousinho, assignalam indele-

veis façanhas de gloria.

N'esta guerra do Cuamata,

que é sem duvida um dos mais

notaveis feitos d'armas que

teem assignalado a penetração

europeia nos arcanos do conti

nente da Africa, ha a conside-

rar não só o heroísmo dos nos-

los soldados e a perícia do

'commando, como ainda a ma-

neira habil e cuidadosa como

'foi estudado o plano da occu-

pação que com tamanha segu—

'rança vae sendo eifectuado. E]

este o quinhão de gloria que

ao malogrado Eduardo Cºsta

cabe inilludlvelmente, sendo,

te recordado, agora que uma

estrondosa victoria coroou es-

se extraordinaria labor a que

a morte prematura lhe não

permittiu vêr o termo.

A'quelles que triumpharam

e verão os seus nomes, no re-

gresso coroados de saudações

e festas, a nossa congratulação

ardente. A'quelles que, na pe.

rigosa faina succumbiram &

com o seu sangue generoso ar

gamassaram a epopeia heroi-

ca, vá tambem o pensamento

reconhecido e commovido da

patria. Soldados obscuros ou

oiiiciaes graduados todos igual-

mente cooperaram no estron-

doso feito que ora enobrece &-

enche de orgulho o nome por

tuguez. O seu sangue irma—

nou-se e confundiu-se na grau-

de obra commum. Gloria, pois,

aos vivos e aos mortos!

*_*—-_..

Reiinião de dissidentes
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0 illustre estadista e nosso

querido chefe sr. conselheiro

José d'Alpoim regressa ainda

esta semana a Lisboa, e im-

mediatamente serão convoca—

dos, por aviso publicado no

«Dias, para. segunda-feira, 14,

todos os antigos deputados dis-

sidentes a reunirem—se, sob a

sua presidencia, no nosso cen-

tro politico.

«__—._.

Aos devedores

de contribuições

O governo, para cumprimento

do estatuído no decreto com

força de lei, de 30 de agosto

ultimo, publicado no Diario

do governo de 2 de outubro,

ordenou nas instrucções de 18

d'este mesmo mez, publicado

no Diario de 10 que os escri—

vães de fazenda dos concelhos

annunciassem, immediatameu-

mente, por editaes a faculda

de que é concedida do referi-

do decreto aos contribuintes

para pagarem em prestações

trimestraes ou mensaes as suas

contribuições atrasadas sem

juros da mora e com o abati-

mento ainda de 10 ªp,, deven-

do os mesmos escrivães de fa-

zenda receber desde logo as

declarações que os devedores

queiram apresentar, indicando

n'eilas a pagar os seus debi-

tas.

Estas declarações são es-

criptas em papel commum e

em duplicado, ficando uma

d'ellas na mão do contribuin-

te devedor com o recibo exa-

rado pelo escrivão de fazenda,

a quem são apresentadas até

30 de novembro d'este anno.

Mais determina o alludido

decreto que feitas que sejam

estas declarações, tique desde

logo suspenso o augmento das

execuções fiscaes respectivas.

Esta providencia do go-

verno, alem de ser equitati

va ede beneficio para os con-

tribuiutcs,assegura inconteste.-

veis vantagens para o thcsou—

ro, pois que, por esta forma,

promova a arrecadação de mui-

tas quantias que, sendo as

ConCessões do citado decreto,

alem do exame, com diHioul-

dade e muito tarde entrariam

nos cofres do Estado.

Não se (lescuidem, por tan-

 

   to os devedores de contribui—' . de toda ajuetiça que o

ºi?—iª ções, tanto da industrial, pre—sbu nome seja opportunamen-
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PUBLICA-SE ÁS QUAR'I'AS-FEIBAS E SÁBADOS
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Nâo são da responsabilidade do jornal a doutrina e opiniões
dos escritos assinados ou simplesmente rubricados

dial, renda de casas, sumptua- mas viva demonstração de re-

ria e decima de juros, como conhecimento.

dos direitos de mercê, emolu- N'essa demonstração col-

mentos das secretarias do Es- laborou toda a praia sem ex—

tadoe sello de diplomas; de cepção de ninguem Se alguem

fazer assuas declarações; apro- informou o Districto do con-

veitem o beneiicio que a lei trario, esse alguem faltou á.

lhes proporciona. verdade.

——_—º_— Acredite n'isto o college, a
OllbI'O D&I'ÉOl quem muito folgamos de fazer

a justiça de.crêr que não foi
Diz-se que ainda esta semana seu desejo maguar ou prejudi-

teremos sensacionaes medi- car a praia, nem informar er-

das de força do governo con- radamente os seus leitores.
tra os partidos Que virá mais? ___—*_—

———"'—-— Noticias militares
O hºmem põe. ' ' etirou já para Coimbra o coro-

Sob esta epigraphe lavra o R nel de infantaria 23, sr. Ivens,

Dístricto a sua sentença ex- que “teve ªlgum temPº ª'“ Avªl“
- o e m andaraQ.“ ' & orcommungatoria contra os com ' ª º '" br'gªd ' pd d d . motivo de licença do respectivo bri-

ººltºª e que ernan ª º ªnt" gadeirc, sr. coronel Passos, que já
go barracão das obras no Pha- reassumiu o seu logar.
l'Ol. Não é, de certo, por que, o .“ Pelo, ultima ordem dº exer-
collega se inspire em qualquer cito foi transferido parco regi-nen—

- - - to d'infanteria 6 o sr. Ayres Guima-
pequeno sentimento de hºstili- rães Negrão. tenente coronel com
dªdª á prªiª' Fºi mªl infº!" mandante do D. R. e R. n.“ 24.
mado; abusou da sua boa fé o ;* () sr. Rodrigo Faustino, 1.o
informador. sargento d'infanteria 24, foi collo-

Nem se rasgaram janellae cado no quadro da escola pratica

- d'infanteria, em Mafra.e custosas varandas no ediii— ', Foi cº,,ocado na disponibi-

ºlºi nem ª pºl'tllºfi teve ªll“? lidade pela ultima ordem do exer—
ver com a nianliestacao alli cito () tenente de oavallaria, sr. ba
feita ao sr. Paulo de Barros. rão de Cadore (Carlos), que ha pou.

O barracão é uma antiga co regressou do Ultramar (Macau).

propriedade do Estado, a car- # Recºlhª" dAlmeldª' ºndª. . . esteve fazendo por algum tempo
gªf dº ministerio das ºln'ªª Pu" serviço no regimento de oavallaria
blicas, sem dependencia ou re- 7, o alferes do 3.º esquadrão, sr.
lação com 0 da marinha. Guar— Manuel Augusto Telles. .

dam—se n'elle, por concessão " Plªtãº "º gºªº dª hºªºçª ºª

especial d'aquelle ministerio,
srs. alferes Brandão, de infantaria

. 24; Antonio Alves, mestre da ban-alguns, poucos objectos de

conta. d'este.

*da de musica do mesmo regimento;

e Cunha e Costa, alferes do 3.0 ea-

Iustallou-se alli tambem a quadrª!) de Cªvalieri; 7-

AsSeniblêa por consentimento ªd, ªí?“ em (?ng tªmbem tªº

da estação superior, e não gozo ª lºuçª º mezeª' º e'f _ nente coronel d'infanteria 8, sr. Me-
é em seu ª“” que ªª obras nuel de Freitas Barros, que por al-
se estão fazendo. Em beneficio gum tempo serviu u'este posto em
do predio,por conveniencia do Infªntªriª 24—

seu dono e para evitar—lhe a ª” Cºmeçºu º “ªº dªª ºªlçªª
_

de mescla para as tropas da guar-
dºlFººªElªv que fatalmente se nição d'Aveiro, na segunda-feira
daria neste 1nverno,foi que. _ ultima.

o (ligne director das obras pu—
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blicas do districto ordenou a cartºes de “Is"ª

reparação a que se procede:

concerto do telhado e a subs-

tituição da parede do sul, que

se está a desfazer de podre, Hoje, ª ",ª D, Maria Henrique-
pela acção do tempo. Seria ia Brandão; e o sr. tenente-coronel
melhor deixal-o cahir? Convi- Antonio Manuel Vellez.

damos o Districto air alli. Não A'manhã, as "'" D' Maria dº
A . Lourdes Rangel de Broune Van-Zel-ha como ver para evrtar cen

_ " ler, Porto; D. Joanna Faria de Ma—

ªurªª ª quem ªª nao merece ª galhãeg; e o sr. Daniel Augusto ite-
até o desagrado com que ami- galle.

gos do Districto. proprietarios _ Além, ºª ªfª- Silverio dº Mªgª"
com interesses ligados á praia, lhaes & Manuel de Clamouse Broune

. h . Van-Zelier Junior, Porto.
viram, “er endidos, ª ªªª +o- Tambem no sabbado ulti-
intervenção no caso._ . me fez dois sucos e menina Maria

Na manifestação feita ao José Soares, galante iliba do nosso

homem que com elevado cri- amigo e tisbil clinico local, sr. dr.

terio superintende na direcção Jºªé Mªnª Soares, ª quem envra-. . . mos sinceros arabens.das obras publicas do distric- p
. nneanssos:to, collaboraram regenerado-

_ . t ,. "(1 t Regressou e Aveiro 0 meritissi-
“ªª! P'ºgreªª'ª ªªi “ª'" ªº ªº! me jurz auditor administrativo do
frªnqwstas, repªbllºªnºªi 1D“ districto, sr. conselheiro Martins
dependentes, etc., etc, Não se Manso.

victoriou o sr. Paulo de Bar— . serenas:

ros politico; festejou-seo fuuc- Estiveram nos ultimos dias em
cionrrio zelºgo que dlll foi eu) AVRll'O OS STS. (ll'. Antonio Emilio

. ,. .
' r a' , _ . 'mlBNaO util, accudir com pro- "M'm'."'ª “wºdº' dr .Amºª'º. . Frederico de Moraes Cervwra, Au—vrdencias urgentes ao que é de

tonio Augusto Amador. dr. Mendes
sua Cºntª e dª ªªª dªVªf ªcºll' Corrêa, dr. Dyonisio de Moura Cou-
dir. tinho d'Almeida d'Eça e padre João

O bªrrªcão é uma Propriª... l'l'I'ªDClB'CO (lªS NEVES.

de de valor. Damos por ella . DOENTES:

50035000 ao Estado. Perdél-a 'l'em estado de cama, Com uma
por falta de Concertos é me— gastrite, onosso patricm e bem

, '. (quisto capitahsta, sr. Armando da, , , ,e . ,_ . , . ,"“Prª“ ºª "ªºs “ªªfº'l' ” biiva Pereira. Moe Iellzmente gra
ASSIM O entendeu 0 lllllªtrt' ve o seu estado, mas tem sido pre-

engenheiro director das obras ci-m consagrar-lhe especides cuida-

publicas do districto e pOr-qu.» dos, llitallclti alli de noite o sr. dr.
ª", foi no intuito de remediar Liorenço Peixinho, seu medico a<-

_ d d' si.—"tente. Que. as melhoras se accou-

º que e tome 'º carece, º "º” luem e em breve o vejamos resta-
cebeu a colonia com modesta belecido.
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nmçlçõxl=Correspondencras particulares,“ reis por linha Anuncios, 30 reis por linha singela Repetiçoes, 20 reis. imposto do selo, 10 reis. Anuncios permanentes contract
especral. Os srs. assinantes posam o previlegio de abatimento nos anuncios e bem assimnos impressos feitos na casa.—Acusa -se a recepção e anunciam—se as publicações de que !redacção seja enviado um exemplar.

 

+o- 'l'auihe|n se encontra doen-

te, o que sentimos, o nosso velho

amigo e Considerado negociante

d'esta praça, sr. José Pereira Ju-

nior.

+o- Tambem na Figueira tem

continuado a soilrer dos seus pade-

cimeutos nos olhos & sr.' D. Olym-

pia Mesquita, presada irmã do dis-

tincto silvicultor nosso amigo, sr.

Egberto de Mesquita.

. VILEGIATURA:

Partiram para as suas proprie-

dades de Villa-nova d'Ourem os

srs. dr. Manuel Luiz Ferreira e seu

filho, Manuel Luiz.

. THERMAS E PRAIAS:

Estiveram n'esles diªs no Pha-

rol os srs. Francisco Freire, Fran

cisco Taborda, Eduardo Vieira, Joá.

Mendonça, Nuno Alvarenga, David

José de Pinho, sua esposa e illho,

Manuel Maria Amador, Augusto Ce-

sar da Costa Goes, Ernesto Levy

Maria Corrêa, João Joaquim Gonçal—

ves, dr. Fernando Mattoso e espo

se, dr. Jayme Lima, Alexandre Fer-

reira da Cunha e Sousa, Francisci,

Ventura & José Ferreira Pinto do

Sousa.

«oo- llegressou d'elli o_sr. Al-

berto Leal, iiabil eiupregado de

justiça.

“Chegaram alii com sua.—

lamilias os srs. Manuel Lopes, Juãi'

Rosa e coinmeudador João Conc..

de Mello.
'

*Hospede de sr.“ D. Rosa

Mourão Gainellas, encontra-se aIlv

tambem a sr.' D. Maria de La Sa'

lele Ferreira da Mais, gentil lllliii

do nosso amigo e honrado nego

ciente local, sr. Francisco Ferreira

da Maia.

+o- Retiram d'aili u'esta sema—

na ainda com suas families os srs.

Silva Rocha, dr. Lourenço Peixinho,

capitão Sapuriti Machado e Firmiin

de thena. _

+I- Regressa ii'alli por estes

dias tambem com sua familia o sr.

Domingos dos Santos Gainellas.

40- lietirou de Espinho pan.

Aveiro o sr. Garcia Gaioso, empre-

gado da Coutpanhia-real, com sua

familia.

+o- D'aquella praia tambem re-

gressou & Villa-real o delegado llt

thesouro d'aquelle districto, sr. M|-

guel Augusto Pereira d'Araujo.

. Noticias religiosas

Realisou—se no ultimo domin-

go na vísiuha Costa de S.

Jacintho & festa de Nossa Se

nhora das Areias, a expensar

d'uma das campanhas, que alli

exploram a industria da pesca

cujo arraial a tarde foi bastan

te concorrido de gente da Ga-

fanha, d'esta cidade, da. Mur-

toza e" da praia do Pharol da

Barra. como é costume.

“ Na próxima terça—feira

15 do corrente, tem logar na

egreja do extincto convento

das Carmelitas d'esta cidade,

a festividade annual da Ma-

triarcha, Santa Thereza de Je-

sus, promovida pelas virtuosas

senhoras alli recolhidas. Cons—

ta de missa solemne, sermão

ao Evangelho e exposição do

S. Sacramento. () templo será

lindamente ornamentado, como

é d'uso.

Malu-do-sul

Ultimas noticias

  

  

  

  

  

  

            

    
  

    
  

 

   

   

 

    
  

 

   

   

      

    
   

       

    

 

  

  

”Terminou a classifica-

ção dos concorrentes a escri-

vães de fazenda de 3.[ classe;

mas ainda não foi dada publi-

co. A'manhâ deve ficar con-

cluida a dos concorrentes de

4.“ classe.

“Será assignado breve-

mente o contracto entre o go-

verno e Paulo Bergamo para

a exploração do Grande hotel

do Bussaco.

” Foram concedidos 30

dias de licença, ao sr. Luiz

Couceiro da Costa, 2.º aspi-

rante de fazenda do concelho

de TronCoso.

)( ltealisaramme hoje as

prOVas do concurso dos candi—

datos a 1.“ oilioiaes das repar-

tições de fazenda districtaes.

A'manhã eii'ectuani-se as dos

concorrentes a 2.“ ofiiciaes,

depois de amanhã. as dos 3."

oãciaes, e no dia 11 as dos

1.“ aspirantes.

” Partiu hoje para o Por-

to, a inspecionar o regimento

de cavallaria 9, o coronel sr.

Mousinho d'Albuquerque, com-

maudante da 4.“ brigada de

cavallaria, acompanhado do

seu ajudante de ordens e do

capitão sr. Sá. Chaves.

” Vae brevemente ser lan-

çado um novo cabo submari-

no ligando a Beira eQuelima-

ne com as cidades de Louren-

ço Marques e Moçambique.

;( O sr. presidente do con-

selho conferenciou hoje em sua

casa com os srs. ministros da

fazenda, da guerrae das obras

publicas, e no ministerio do

reino com os srs. governado-

res civis do Porto, de Bragan—

ça e de Vizeu.

)( Diz-se que na projecta-

da. reforma dos serviços de fa-

zenda são tirados aos escri-

vães de fazenda os serviços da

contribuição de registro por

titulo gratuito e os das execu—

ções fiscaes, passando estes

para os juizes de paz.

” O sr. conselheiro João

Arroyo, que parte na quinta—

feira para Paris, conferenciou

hoje com o sr. ministro dos

estrangeiros.

“ A assignatura real é

ámanhâ e o conselho de mi-

nistros na sexta-feira.

,( Devido ao grande des-

envolvimento das minas de

manganez' em Gôa, vai ser

nomeado um engenheiro para

ser encarregado d'aquelle im-

portante serviço.

“ O sr. Alfredo Conty

Caldas Xavier foi exonerado

de apontador de 1.' classe da
direcção fiscal do caminho de
ferro de Benguella, por ter si-

do nomeado 2.º aspirante

aduaneiro.

” Sáe amanhã no «Dia-

rio» o parecer do conselho su-

perior de instrucção publica

auctorisando a concessão dê
uma pensão do Estado no es-
trangeiro, sem onus de ensino,
a Gustavo Cordeiro Ramos,
nos termos do decreto de 29

de maio ultimo.

,( Obteve licença de 30
dias o sr. dr. Sousa Pinto, juiz
na Guarda.

“ O tenente—coronel, sr.

Seabra de Lacerda tomou ho.

je posse do commando do ba-
talhão de caçadores &. .

  

                   

    

   

  

   

    

   

    

  

   

   

  

   

   

  

   

   

            

   

  

 

   

Lisboa, 8

Reuniu hoje o conselho

superior de hygiene, sendo de

parecer que devem ser decla-

rados infeccionados do chole-

ro os portos russos do mar Ne-

gro e os da circumscripção de

Moji (Japão), respectivamente

desde 1 do corrente e 29 de

agosto. Neste sentido foram

enviados os competentes avi—

sos para o Diario do governo.



agora. antigas reclamações sobre

mais uma passagem de nivel ao

sul e sobre as substituições das

, trav ,as. , . _

', ªmil—“ªliªm. — Veio ha

dias e, Aveiro uma numerosa com-

missâo, presidida pelo revd.º abba-

de de Maceda, cumprimentar () sr.

dr. Marques Mano, pela sua no-

meação para a Ins—tracção publica.

conde de salvou.—ss.

pera-se para breve a publicação do

decreto que eleva a eunde de Sal-

reu o sr. viscunde do mesmo titu-

lo. t) hemfasejo titular, que dotou

a sua terra com o melhor ediilcio

escolar do paiz, vae mandar cons-

truir outro, no logar do Picoto, da

mesma freguesia, por aquella ser

insuliiciente, apesar do vasto.

E' geralmente louvada & inicia-

tiva do prestante cidadão.

Peicãs.—0 rendimento do

pescado na costa de S. Jacintho

durante o mez de setembro lindo

foi de 30:1275350 reis, assim di-

vididos:

Emprezas Coelho, 5:122r5160

reis; Manos. 516976000 reis; padre

Vieira, 4:411õ160 reis; Bastos Reis,

5:0886240 reis; e Naia e SiIVa

3:9686300 reis.Caranguejo,rio, reis

5:8405490.

Este pescado deu ao tisco reis

115315070, ou seja mais que em

egual periodo de tempo do anno

passado a quantia de 2735268 reis.

" Foi abundante a pesca de

sardinha nas costas do nosso lito-

ral durante o inez passado e n'al-

guns dias de outubro, em que o

mar tem perinittido o trabalho. Es-

sa pesca foi mais notavel não só

na qualidade de excellente sardi-

nha, como na abundaucia, desde

8. Jacintho para o sul, até Mira,

pois que para o norte d'alli até Es-

pinho a sardinha pescada era mui-

to miuda c em pequena quantidade.

As victor-ias d'Ah—ioa.

—Por motivo das ultimas noticias

das Victorias das nossas tropas, em

Africa, ao sul d'Aogola, onde foi

tomado o Guamato grande, houve

n'esta cidade manifestações de re-

gosijo por parte do elemento mili-

tar, na segunda—feira ultima. Este-

ve içada a bandeira nacional nos

edificios militares, de tarde tocou

em frente do quartel da 9.“ briga

da a banda do 24 e a noite em

frente do seu quartel, em Sá. Os

sargentos do 3.º esquadrão de ca-

vallaria 7 e do regimento 24 de in-

l'aziteria tinham preparada uma

grande marcha aum-[Iambeauw para

a noite d'ante-lientem, conto mani-

i.».staçãn pelos nossos feitos d'ar-

mas, mas a liseiiça para essa rua-

nifestação, muito a seu pesar, foi-

ibes negada pelo quartel general

da 5.“ divisão.

.“ Visto estar vingada a honra

do exercito portuguez, que nas

margens do Cunene perdeu ha 3

annos um nucleo de oiticiaes e pra—

ças, contando-se no numero d'a-

quelles tres de cavallaria do esqua-

lrâo aqui aquartelado, e entre esses

) nosso saudoso tenente Francisco

le Resende, não deixava“ de ter

-:abimeuto agora qualquer mandes-'

tação de regosijo em Aveiro pelos

oitimcs _feitos d'artnas, por parte

ta classe civil,.a ,que se associasse

a camara municipal.

Como bons patriotas apresenta-

inos esta ideia, que oxalá tenha ac-

çeitação. .

Conselheiro Mal-que-

Mano.—No comboyo correio da

noite de domingo partiu para Lis-

boa, onde foi tomar posse do novo

 

  

    

         

   

   

  

  

  

 

   

  

                      

    

  

      

   

  

         

    

   

   

  

 

   

 

  

  

 

,; 'Íifól'm'à'êãtrigcal

'— l-"õniii'nha avoir-cmi

lo (NCBI—Dia .9—E1Tectu'aise'

uma reunião dos ex-seminaristtts a

fim de solicitarem do governo a

equiparação dos exames dos semi-

narios aos dos yeeus.

Dia 10—N..vo dia de chuva e

vento, que causa prejuisos nas ar-

vores fruviileras.

Dia Il—A camara manda veri-

llcar a eXlnldnCt'd de aguas potaveis

na,Cruz-alta para melhoraras con-

dições das fontes da cidade. , ,

“BIOFÉÍ' eiíiiíí'líliiifbii

—A «Caixa-economica de Aveiro»

aununCia a arrematação de varios

objectos de ouro e prata, alli em

deposito ha muito, sem pagamento

de juros, para o dia 20 do corrente.

Japonezà.——Foi a Anadia

uma japoueza da terra dos mexi-

lbões.

Feria lume a sua indignação

contra sonhados atropelos Iocaes, e

pediu providencias, grandes, lar-

gas, recundas providencias, sob pe—

na de se arrazar o mundo e grela-

rem as batatas. ,

—tlas, pondera o chefe: onde

teem os srs. elementos para com-

batate? Que podem as suas entradas

contra as espingardas do governo?

Surge a Maria, que os põe na

rua sem lhes otferecer uma agua

de caldo. E os tristesjapões largam

a correr para uma estalagem da

villa, cheios de fome e de furor.

Abi, foram cantadas! Nunca nin-

guem disse coisas tão extraordina-

rias do Zé, da Maria, do Manel e do

pae. Um infeliz pretendente á

presidencm até deu urro.

Desde que o apearam, anda lo-

ra de si. Mette dó.. .

Lycosa d'Aveiro.—0 con—

selho do iyceu, que se reuniu ba

dias, occupou-se da distribuição do

serviço escolar no anno de 1907 a

1908, distribuição que deu logar a

discussões e aguarda sanção supe-

rior.

,; Os alumuos que haviam, si-.

"do reprovados na 1.“ epoca n'uma

so disciplina e tiveram agora de a

repetir, doaram todos approvados.

São os segumtes:

Manuel Vicente Ferreira, José

Paula Lima, Eugenio Rodrigues Va-

lente, Alberto Mendonça, A. Sam-

p'aio Duarte, Aurelio Rebocho, Ruy

Costa, Moraes das Neves e Marques

.d'ºlllel'ª.

. ª' A frequencia do lyCeu n

anno lectivi, que começa e superioª

É. do dilui) p.i-—-:t lo. l”:—“tdu ja matri-

culados 239 deumlivtri, sendo 57 na

Lª Classe, fill na i.“, 52 na Jd.“, 30.

na 4." e e.; s. li.“.

PHI'ÚCE que ita ainda mais ma-

triculas pendentes, e ha ja desdo-

bramentos na 1.“, 23 e 3.“ classes.

As salas do lyceu não chegam

para todas as aulas, mesmo excluin-

do as de gymnastica. .

Taxas precisei.—Conti-

nuam Vigoraiido na semana corren-

te, pdt'd a emissao e conversão do—

. vales poslaes internacionaes,ras se

,guintes lexus: li'anco, 189 reis; (307

rõa, [US, ttinicu, 233; peseta, 180;

“dollar, idoso; e esterlino, 50 Va

p'0r ióooo.

, Valle do Vouga. — Adm

,de llltCIdr os trabalhos da nova li—

nha, que serão feitos entre as esta-'

ções de Aveiro e de Espinho por

pessoal da Companhia-real,, teeni

sido demolidas varias vedações

n'aquella praia.

Pedem d'alli que se attendam

  

   

   

    

  

  

 

   

   

   

           

    

   

   

     

   

   

          

   

   

  

   

  

  

    

 

  

   

  

n'esta cidade.

moroso" () concur

juiz, sub-delegado,

comarca,

conselheiro Marq nes Mano.

cain'os.

'l"- —-———-—*—-—a.———

uSõissmnnEs
 

dito sobre a attitude politi-

ca do sr. Beirão, faz a Carta

politica do Janeiro, de Mídias,

interessante reproduzir. Eil-as:

vontade. E, o que tem sido, pela

para tres annos, esquecendo o rei

que o sr. Alpoimv foi seu ministro

e que, como jornalista, fez" artigos

em favor da moni'trchia, teve um

nistro progressista, quando sabia

do poder? E o que é que se lhe fez

depois? E o que é que os dissiden.

tes nod-“rerum, conjugados os odios

do [Paço coin a indiifei'ençn'dos 're-

generadorês, ao começo uma'lioSii-

lidade asperrima de pati-te dos re-

publicanos, e os athquàs apaixona-

dos dos progressistas quando se

fez & concorra-a cio-liberal? E o que

é;; guerra de ojºs-dos franquistas

contra os progressistas, comparada

ao processo de' s'edr'ção, mandado

'fazer por e'ste governos quem” a

Coroa assiguou o decreto pelo qiial

se entregam mais 160 contos“ an.

nu's'lmente á. Canaª Rosi, contra o

nr. Alpoim e algumas dás princi-

paes individualidades dissidentes,

sendo testemunhas alguns policias

civis, jogadores de pensasse e' ga-

tunos com cadastro nos tribunaes?

O que são, o que valem, todos as

magoas, aliás justissimas do sr.

Beirão, ao pé do que se fez, por

parte do Paço .e do franquismo,

contra os dissidentes? São coisa

pallida] E os dissidentes retrahi-

 

 

hummm ºº “CAMPEÃO DAS Pilllllllillsn

o)

THEOFHILO GAUTIER

o odds—in nas
CHUSMÃS

rnaovoçâo DE JOSÉ sufixo

sim a examinar a chusma,

quando descobri, de repente,

uma pbysionomia (& de um

velho decrepito, de sessenta Quão extraOrdinaria'deve ser,

e cinco a setenta annos) uma =digo eu com'migo mesmo,—

physionomia, que me attrahiu a historia escripto n'nquelle

e absorveu logo & attenção pe- peito! Veio—me então um dese-

la sua absoluta idiosyncrasia. jo ardente de não perder o ho—

Nunca vira na minha vida mem de vista, sem saber al-

expressão semelhante áquolla. guma cousa a seu respeito.

Lembro-me que o meu primei- Eniiei precipitadamente o

to pensamento, ao vél—o, foi meu paletot, peguei no chapeu

que Retzoh, seohouvesse com e na bengala e marchei para

templado, tel-o-hia proferido a rua, iiiettendo-me pelo meio

grandemente ás iiguras que da chusma, na direcção que

lhe serviram de modelo para lhe tinha visto tomar, porque

pintar o seu demonio. a singular creatura havia já

Como eu procurava, du- desapparecido.Descobri-o,em—

rante o curto instante de um tim, não sem alguma diííii'ul-

primeiro olhar, fazer uma ana- dade; approximei-me esegui-o

lys'é qualquer do sentimento de muito perto, com grandes

geral que aquella creatura. ex- precouções, de forma a que el—

tranha me eommunicara, senti le não désse por mim.

elevar-se me confuso e para— Podia agora estudal-o á

doxnlmentc no espírito ás minha vontade. Era baixo,

ideias da vastnintelligeiiciu, de muito iiiagri) (; apparenteinen-

circumspecçâo, da ciipidez, (in to fraco Trazia o fato porto e

avareza sordida, do sangue rasgado; mas, quando passou

frio, da perversidade, de. sede defronte deum candelabro, re-

sanguiiiaria, do triiimplio, da pªrei que a sua camisa, posto

alegria, do excessivo terror, que suja, era de boa qualida-

do desespero intenso e supre-

mo. Senti-me singularme'nte

estimulado, absorto, fascinado.

 

Tudo era negro, mas res-7

plandecente; como aquelle ebaf

'no com o qual comparàvam' o'

éstylo de Tertulliano.

Os estranhos eHeitos' da'

luz obrigaram-me a' reparar

nas physionomias dos indivi-

duos; e bem quearapidez com

que aquella multidão fugia.

doente de janella não me per-

mittisse lançar sobre carla ros-

to senão uma vista de olhos,

pare cia-me, comtudo, que, grs,-

ças á minha singular disposi—

çâo moral, podia. let“, muitas

vezes, no breve intervallo de

um olhar, a historia, as lon—

s annos.

gº Com a fronte encostada

dos vidros, oeoupava=me ais-

Iogar de director geral, de instru—

cção primaria, () sr. conselheiro ll-

deronso Marques Mano, que duran-

te 143 anos exerceu em Aveiro

com muita prolicienclâ e elevado

«criterio as func'ções ,de professor

do lyCeu e de advogado, tendo por

isso captado innumeras sympattíi'as'

   

   

   

   

                    

   

    

 

  

                 

    

   

  

. Apesar do adêantado da hora

em qoe'passõii' aqui o comboyc,

eram mais de 11 _daanolte, foi no-

sõ d'elpe'ssoas que

estiveramuagare da estação a

apresentar .as suas despedidas, ao

illustrado funcciouario superior. _

Lembraiuos ter alli visions srs.

conservador,

advogados, contador, escrivães e

outros empregados do juízo d'esta

presidente da camara,

juiz" d'Anadia, reitor do lyceu, cor-

po docente e muitos alumuos do

mesmo, representantes da impren-

sa local, empregados do governo

civil, das obras, publicas. reparti-

ções de fazenda do districtoe do

concelho, oili'c'i'ae's da guarnição,

medicos, proprietarios eind'ustriaes

e muitos outros“ cavalheiros das re-

lações pessoaes e políticas de sua

emª, como os srs. dr.. Jayme de

Magalhães Lima, dr. Antonio Frede-

rico de Moraes Cérveira, etc., etc.

Foi uma manifestação de despedi-

da que muito devia - captivar o sr.

«Diario da Taiji-de.»—

E' d'este nosso presado e brilhante

collega o artigo que áCerca das

coisas d'Al'rica n'o'utro logar publi-

A proposito do que se tem

algumas considerações, que é

As magnas do sr. Beirão, as

affrentas ao seu partido, são de

semanas: h'ti'apenas semanas que

o Paço lhe manifesta desdem e má

Corôa, feito aos dissidentes, vae

grave dusllo? E o que é que foi

feito pela Corôa. áqiielle' antigo mi-

. .

“gato do capºte“, éVi'dehtemente

comprado em segunda mão,

romeno?“ Não, _Tee-m; estado ,no , seu

posto: teem dito as, mais energicas

verdades; gritam-lhe, aoPaço, que

não queremos suasjçontemplaçdes

que desprezªm "os sedíªifavores,qtte

querem o poder, nãõ'phr interesse

de Corda mas poi?“ interesse do

   

 

   

   

                             

   

 

  

      

  

   

   
   

  
  

  

cipalmente, deixe profundas

saudndeszª

A todos osjseus, o preito

do noi'âºd'ientitítíhto?

*

arginina de extincto 'n'-xaº?

da reittír ábiahhã, suEríagtrndã?

& sua'ª alusãº, umdmiâ'áaªª nãº ou-

pella" de] S'. João, pêfasª'õ' ho-

ras dãªm'âifi'h'ãi

'a."

 

    

  

  

  

  

 

   

    

     

  

   

   

   

 

    

  

   

  

,cprnlelo bife deivaoa, n a '

'bãrãôªhofêfdê sªndri" » =

se? oª" homem colossiil que, ,,

sombras-,as duas" Beiras,£

que _Siníiê'i' exportam p” '

Lisboa'viitgarmente; como '

dia teiª exportãdªo queijos,? ',

calhau escalado, ou p'ra"! '

dé'LameÇõ.

    

ser pae da patrim—era & sua

segunda encarnação: estava

eleito de utado' regenerador.

 

jocobino.

resoluta e arisca selvaijeriamc

aprddeiitaçôbs; nadºu responde-

Alcaforado, que n'este momeiil

queijo rabaçal e do deficit; ,

0 Victor Hugo de Sinfiel

acolheu a apresentação com

magnanimo afago—e lembra-

me enternecidamente ainda!—-

da minha vida, eu apertei a

mão ao grande homem, por

cima d'um prato d'esparregaf-

do com ovos.

Já. n'estas horas do entar,-

decer suáve, murmurios de

passarinhos chilravam nos ar-

vored'os da Praça da" Figueira,.

As moscas languidas do verão

tépido zumbiam, surdamente,

pousando nos mosqneiros ver,-

des, azues, amarellós, e côr de

rosa de etila. do hotel. Come-

çavam a ouvir—se os pregões

contentes das ovarinas, reco-

lhendo à tardinha. E uma. mos-

ca, de azas palpitantes, pou-

seva no nariz de um abade

provincial, que resonava de.

pois do seu café, com os ocu-

los no nariz, n'iimii bonhomia

placida Era uma hora de re-

colhimento e de unção.

O' Praça da Figueira! ()

Praça da Figueira!. . . O' ar—

voredosº!. . . O' passarinhosl...

O' pregões cantantes das ova-

rinas da donairosu' Lisboa!. . .

que saudades e recordações

me trazeis dos meus tempos

pe rapaz, quando eu quebra-

va a cara aos meus collegas,

no pateo do collegio que era

ali perto, caricaturava & oor-

cuuda e o nariz do meu canto

reitor, e' fazia grandes e hor-

rendos serpentões na ardozie,

com giz! . . .Bellos tempos! ra—

diosos tempos. de rapaz! . . .em

que eu“ descrevia com as ini-

nhss mãos audaciosas no ar,

circulos, triangulos, parábolas,

ovaes, elipses, poliédros, dra-

 

Paiz; bradamilhe que hão-de com-

bater sempra & monarõiiia absoluta

feita pelo chefe fradqili'stu; e, que

não são, nem, querem“ seiª realistas

nem carlistds,' Teom ,oóitibàfido, e

hito-de combater sehr trégua néni ,

jrípiiiiºsindríêíéeâºdãªffºfº viªdº, U “Lampetra" lilterariii & seisnlilico

articular, ha'a o na houver e ,

Esperam tirar?—chique hão—de tii-arl Em cªsiª dº TOISI'ÓI

—as evidas contas ao overno "

que, á sombra da Corôa egcom & de Sínfãeg

policia e municipal, os tem vexa- , . ,

do e perseguido. Graças a Deus, tudo quan-

Os franquistasnem sempre hãº to possúo e quanto ebichei, é

de ser poder!... Os dissidentes são de minha mulher! que me trou-

liberaes, avançados, democratas, , , - -

radicaes; não atraiçoam : sua fé, xe umas liª,.)ºªvºm, "lªqu'fª'

gemendo como carpideiras; e, seº '"ªª que nªdª dªvªm ,ªº.Hugº!

mais não fazem, é porque, até ha“ Arre! . . . Mas que” lhe parecem

Pºucº, ªª bºtª ººntt'ªº gºvernº, as minhas exortações lyªrica'sª

ªº ªºl'ªvªm pouco mªnºs que ªºª' aos arrieirós?. . . Interregno
Teem dado um grande e raro elle cóm'uL , :, "d

exemplo de desassombro perante“ _ ' . , m ª_r P ªºl, º_tººhmº

o Paço o de energia na [outra. Não? Já “Pªrªndº O mereoldºilºlrº,

temem nem o Paço nem o governo; e já depois de m'as” haver re"-

ªvªnfiªm ªºfE'PÉºg. _ _, _ citado, com um dedo erguido

.O "' Bº'ÍªÉTº d'fãº'º, ªªª“ "' ao alto, n'uma'paõa'ta sala dos
sonjo—está muito abaixo dos seus: . I ,,, .,d ,, ,

incuntestaveis dotes, se desfaleoer antigos ' “ª???“ 083,11“-

como oreança pêrra ou veiha rabu- tª' PªºhºrrenÉª Llªbºª— ,

gente. E' um estadista de innega- Parede—m'a«repliqueiuqtfe

veis faculdades; lucte, que é o seu Sãº vibrantes comº“ as faújõ'.

devci'. E dever tanto maior quen-, sas objurgatorias de Demóste-

to foi “581185109;th cabem muitas F'l' d' C..

responsabili'dâdes nn creação do neon "ppª, 0“ º mªr?. &

ministerio franquista e da sua po— Catilina ou “ Vêfrªªf'ºª Bªlª“

litica nefasta, anti-liberal e anti-le- frarios romanos —-mas tocadas

Eªl- , . d'aqnella suave uncção do Bird-

Ajªdº“-ª fªzer ºs“ gºvºmº: há o santo rei de Benarés.
& sua consciencia impõe-lhe () de 'E . b é 1. b é

vªr de o desfazer! Não veja oillus— ªtª min ª, 1“ p lcª en“-

tre homem publico n'estas palavras Vºlª Pªrece“ dllªtªr'lhº º Pªl“

senão e sincera expressão do dese— to: e arrotou então bastante

iº de que 9 ªr- B?.irâº nãº ªbªix? sonóramente ao paio com er-

(lº (lªlª ª ÉªlP'ºPªÍ'?“ outrº ”º.º'" vilhas 'que nos proporcionará
mento, queuâo uma o de,estima - '. . h tl

e consideração pessoal, não move º Pªtnºt'ºf), º º '

a pena de quem escreve catia li Ora fºl Pºr Gªtes tempºs,

nhas que não babuja lisonjas' nemº exactamente, que eu travei as

pinga. minhas primeiras relações lit-

Cféme Simon% EZKÉÃ'ÍEB com Euzebio Alcofo-

0 enm simon nao é goi-dq» Eu juntava pacatamente

si:: ªssessores-,,, 'as, cºm um mg,, meu. , ,meu
de toilette que como byglenlca redonda dos «Manos Unidos»,

Ertºtfããídãíiãªâãiãâif'e mais quªndº me Prªndº-ª ª ª"?“ºªº
'distincto. — um homemsinlio de nariz de

_ papagaio, que fazia fracos re-

“ ªm clamatorias, no meio de que—

Sºb ºs cºppªªtºs tro provincianos que pdreciam

Victimado por um cancro no impnr'd'éªªgªdudimpor palestra-

peSGOÇO, de que ha tempo rem com o grande homem da

soii'ria mas que ultimamente Beira Alta, ali, deante dos tid-

se lhe aggrnvou, falleceu aqui rizes burguez'es e os caixeiros

o sr. Manuel da Cruz Novo, de' modas da. Baixa.

honrado mercantel e proprie— -—Qua'ni é aquelle homem-

tario n'esta cidade. ninho—perguntei ao meu com-

Era ainda novo, um rapªz panheiro de meza—que faz

pode dizer-se, «: de tal fºrmª fráses sentencíosas e grotescas

soube conquistar ªs sympa- para uso dos caixeirds viajan-

tbias publicas durante o curto reg do hotel, como outr'ora fa.

periodo da sua existencia, ele— zia' Mr, Prudhomme?, _ _ .

vendo os seus creditos e o seu _E' Euzebio Alcoiorádo

nome, que não tinha inimigos, _replicou elle—_o Victor Eu.

nem invejosos nem maldizen- go de Sinfães. Queres que te

tes. apresente?. . .

Era, alem de considerado, Eu fiquei todo irresolutoe

estimado pºr quantos º ºº' encolhido na minha intima

nheeiaui. Na Beira-mar, prin— mediocridade. Mas ao mesmo

  

%

de; e, se os olhos nªo me eu-. do pescºço e deixei—me ir. Du-

ganaram, atraves deum m- ra'nte anis de meia hora-o ve-

lho .luetou com difiíciíldbd'es

para abrir caminho atravésda

grande artéria e' e eu então

quasi que” tinha de marchar

sobre elle para não o perder

de'vista'; mas como nunca. se

Voltava para traz, não podia

dar por mim. D'ahi &“ pouco

metten-se por uma. travessa,

a qual, posto que cheia“ de gen-

te, não estava tão atulbada

como a rua principal que aca—

bavamo's de deixar. Quando

chegou alli cºmeçou a andar

lentamente, com uma certa

hesitação. Atravessou e" tor-

nou a atravessarachusmà dif-

ferentes vezes sem fim algum

a'ppa'rente; e & chustna erá tâo

espessa que cada movimento

novo me obrigava a segnil-o

de mais perto. A me era es-

treita e comprida. O homem

passeiou-a perto de uma hora

e n'esse meio tempo & multi-

dão dos transeuntes reduziu-

sc, pouco e pouco, á, quanti—

dade de gente que se vê de or-

dinário em Broadway, proxi-

mo“ d'o parte, tão grande é a

diffe'i'eiiçft entre“ & concorren-

cia de Londres e a' da ci'dâde

americana“ mais pop'u'liiss:

_ segunda m'iida'tiça de ite-

neriii'io levou-me a'ir'md prªs-

ç's brilhantemente illumihddà,

exuberante de vida. Então as

maneiras do homem voltaram

á primeira forma; deixou pen-

de'r a; hdi-ba sobre o peito, e'r-

gui-n os olhos debaiz'o das so-

brancelhas carregadds, dllíou

para todos os lados expre'h'idu

o passo regularmente,“ sem in-

t'ei'upçâe. Canso'tl—rile ship“-

za vel-o tornar p'ar'a t'rªu'i de-

pois de ter dado &' volttt d' i'd-

ça; e fiquei ainda' mais d' dii-

rãdo quendo 0 iii feeddieçtir

aquella petit-feio dinis" pbddds

de vezes"; de uma das dªo 961—

tar—ne subitamente it“-meªdos-

cob indo. Este exerciciol'evõu-

lhe ainda uma hora, diii-diite

a qual it quantedade dos't'rán.

seuntes havia diminuído con.

sideraVelmente. A ohnvu càhia

grossa, o. ar resfriava', citªda

um tratava de se recolher;

(mansa)

que o envelvia'. todo, brilha-

vam um diamante e' um” pu-

nhal Est'ásªobsêrtfáções exci-

ts'ram-me a tal ponto a' curio-

sidade, Que resolvi seguir o

desconhecido por toda nª parte

onde lhe a'prouviesse ir.

Era já. noite cerrada e o

nevoeiro espesso, que pairava

sobre a cidade, ia.—se conver-

tendo em chuva grossa e con-

tinua. Aquella mudança de

tempo produziu um effeito bi-

zarro sobre a chusma, que se

agitou com um movimento no-

vo, escondendo-se sob um

mundo de chapéos de chuva.

A ondulação, os encontrões

e o zumzum das vozes, torna-

ram—se dez vezes mais fortes.

Pela minha parte não fiz gran-

de caso da chuva (ardia-me

ainda no sangue um resto de

febre antiga, de sorte que a

humidade para mim, embora

perigosa, era. uma voluptuosi-

dade). A'tei um lenço tt roda

Alcoforado vinha & LiEbOIl

Aquil o é que foi cair do '

Azul!. .. dissera me ao ouvi--

do o , meu amigo, façanhtido ;

Mas, como eu na minha ir- .

meu ódio a' todas as banner,

' ra, o meu companheiro tomou .'

o meu silencio por assentªmen— '

to e apresentou—me & Euzebio '

to fazia fráses & respeito do _

que, n'este moment-) solemne -
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, cavalleiroa errantes, a que pouco antes haviaí'mnrrldore-

de Balªâº, ,, princeza pentinamenle, John exclamou“:

—-Mas é a: morte ideal, meus

“ti,“.e. supponrlio-me cerca. a Providencia se quisesse

: _,_ .ºªvª _ºu'ªª-“º Sº! Fºº ser amavel commigo devia fulmi—

i,'gªVª, no irrecunavel direito nar'rne, & beira-mar, por uma lin-

qde faser curantonlias ao Padre da tarde cheia de sol. E.” essa a

ternol. . . ()nde estaca vós m'ªhª. ªªp'rªºªº' .

gde estaca vós" saudoso; Os *curcunlsiantes msm e sepa-

ª . ' .f' " raram—se, desejando-se uma vida

,e esturdios tempos de rapaz, longa e feliz.

gue me recordaes aquellas ho- No dia seguinte,.lohn W. 'l'orsne

am dos pregõ'ea cantamos da passeava na praia,“. fumando rega-

idonairosa Lisboa ,? tardinha ladamente e seu cachimbo. Era de

,, donairos e h rente, tarde. O sol glorioso, n'um ceu sem

ªlho“- ; ª ., Pº,“? or nuvens, descia lentamente. John

j Lª “ á tªrdinhª" ' - Onde penetrado d'aquella luz divina que

' estaca vós? Onde estaca vós? .. o enchia de regalo, sentou-se n'urn

Relóvem-me os leitoresªes': penedo contemplando O mar. De re-

'.tlibxclamaçõcs assásiroma'nes- pente, o cachimbo eae-Ihe da boc-

n'estes tem º itivistas ca e, n'um movimento angustioso,

º", ' _ p ª Pºª leva a mão ao peito. Em seguida

_ %?“Vâº dº coke ª dªº mª“ resvala e rola- na areia, morto.

-:-- chines de somar, e tomemos o John solfria' d'um“ aneurisma da

, fio da narrativa: aorta, _e a morte surprehendeu-o,

- , Eirªsaboreáva intimamente na praia, sentado n'um rochedo, a

- d' ll 11 hora doce em que o sol la lenta-

ªguªçªº “aque ª “ora., º º mente descendo.

“ªº ªulªhºº ªª ªpresentªcªº .A Providencia não podia ser

ao grande homem, por cima““ mais amavel com esse inglez por-

' dopr'aªto de esparregado comº"

. rodelas d'ovo, quando Euzé-

bio, do outro Inicio da mena,

na: dispara "esta pergunta;, de

cofre:

que lhe fez a vontade por elle ma—

nifestada na vespera.

k reportage.—E ainda se

queixam de nós!. . . Ahi vae, liel-

mente traduzida, uma noticia pu-

—Qual do poeta da En-

rop“- que mais prefere?. . .

Eu fiquei tão atrapalhado

nlr- Minha?— insignificante hu-

mildade, com a pergunta do

blicada vn'um jornal inglez e que,

no genero, e das mais completas

grande“ homem, que respondi

desastradamente:

que temos lido:

—Preiiro cabrito assado!

(continua).

gal; «Oliveira Martins, pelo dr-

José Lobo d'Avila Lima: «O Ga—

ramulos (conclusão). por Thomaz

da Fonseca; «O poeta Julio Ripa.

do» por Alfredo Guimarães; «Quar-

to concurso, pbotographico dos»

:Serões»; «A lenda do canzarrão:

(conclusão), dor A. Conan Doyle;

architetura de renascença em Por

tugal, par Albaectb Haupt; «Os

Serões dos Bébésr—aNunsei e a

sua agua,: sonotos de Mario Fiori

vai e «Actualidades» etc.

Tuco isto é prolusamcnte eluci-

dado com mais de 100 illustrações

no texto, perfeitamente reproduzi.

das. A perfeição material e os pri

mores litterarlos contrastam nesta

publicação com a modicidads do

preço, 200 reis apenas por cada

numero mensal.

o“ Um soberbo refrigerante.—-

N,estcaperiodo de calma, na tcm-

peratura e no espirito, encontrar

uma leitura leve, que se assimile

facilmente,:que nos deleite, que

nos seja um suave companheiro nas

viagens, a sombra do arvoredo ou

no remanso bas praias, significa

termos ao lado um amião intimo,

discreto e agradavel. Eni o que

conseguiu Eduardo de Noronha

constituindo uma pequena e bara-

tissima bibliotheca de verão com

os dois livaos A' radio solta, e

com o que acaba de sahir; De auto-

movel. Vinte e um interessantissi-

mos contos, dos quaes sets são ori-

ginacs do conhecido oscriptor, qua-

torze de E. Barr, H. Andersen,

A. Silvestre, R. de Wilson, E.

Gebhart, P. Bazan, A. Scholl H.

Conti, Carmen Sylvia, G. Rchlum-

berger, A. Silvcla, M. Prevcst e

Gustavo Droz.

Basta este ultimo couto Noite

de nupcias. escripto com uma gra-

ça e uma observação diHiceis de

exceder, para que a acquisiçâo do

bello volume se imponha a todas

as pessoas pe bom gosto.

O livro é editado, com o seu

anteceder, pela livraria de Coim-

bra,, França Amado, que timbra

em dar obras de esmeradissiina

factura por preços minimºs, corno

acontece agora em pue um volume

de 210 paginas, apenas custa tre-

sentos reis.

+++++++++v++++v+
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«Fomos hontem testemunhas de

uni-drama terrivel, d'estes que fa-

zem gelar o sangue nas veias. No

extremo de Clark Street um trem

que ia em grande velocidade, qua-

si attingia uma ama habitualmente

incumbida de passear duas crcan-

cas. Uma grande desgraça teria

succcdido se, por um acaso leliz,

as creunças não tivessem ficado

em casa, e a ama, pouco antes de

chegar a carruagem, não tivesse

entrado n'um estabelecunento. Além

d'isto, o cocheiro, lembrando-se de

que tinha deixado em casa um do-

cumento que dsvra apresentar a

seu patrão, retroceileu em direcção

opposta. Se não fosse este conjun-

cto de crrcumstancias verdadeira-

mente nulagrosas, a esta hora um

pae, uma mão, os pequeninos ir-

mãos, estariam entregues ao maior

deseSperon.
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0 anno agricola

65 sidoªríinitb abundantes-esté

_ torrenciaes as chuvas que teem

oahidó desde o dia 26 de setembro

ultimo, quasi sem interrupção, que

sando-a principio de grande bene-

Minhº a agricultura, agora já

lbeâ cit'uitam transtorno, porque se

estragam e prejudicam as vindimas

àliEcuitam a maturação dos mi

= cada,—- que em "grande quantida-

íêªfeâciin-tram ainda-noa” campos

do Vouga, Agueda e Estarreja.

' Para as" sementeiras, porém,

: & poucas e envase e plantações

d? sofisma." do outcmn'o éíque o

tempo tem corrido muito favoravel,

desejando-se que elle melhore ago-

”ra de vez para se ultimareuf as co-

lheitas da epocha.

" Peles diversos mercados:

De Alcobaça—Trigo mistura,

620; dito durazio, 660; milho da

terra, 500; tava, 480; cevada, 280:

aveia, 280; tremoço, 340; chicharo,

430; grão de bico, 700;—feijão' bran-

00, 750; dito encarnado, 900; fa-

rinha de milho, 60; carne de vac-

ea, 240; dita de toucinho, 360;lom—

bd, 360; carne magra, 320; chou-

riço, 600; batata, 280; ovos, 190;

azeite, 280; vinho, 40;azeite, 55000;

vinho, 600.

De Angry'a, pela medida-de 20

litros—Trigo, 15000; milho bran-

co, 700; dito amarello, 680; feijão

branco, 850; laranjeira, 900; ha-

tatas, 300; centeio, 650; cevada,

480; ovos, duzia, 180.

De Taviraz—Amend'oa coca-

1Í5800; dita dura, 15000; alfarro;

ha, 800; centeio, 600; cevada, 380

cbicharros. 600; favas, 700; feijão

ralado; 15500; grão, 15100; milho

_ de'regadio, 620, milho de sequeiro,

600; trigo broeiro, 660; trigo rijo,

700; salª, 50; batata,“ 280; azeite,

25000' __aguardente, 15800; vina-

.ms acomete-, soo.

laicidade—estrangeira

A mala-queira huma-

lldà—ª—thiclamos ha tempos que

unilr iiptriigii chamada Valentina

Campus! havia furado, com uma

tesoura, o celebre quadro de In—

gras, a «Capella Sixtina». Chamada,

ultimamente, à presença da aucto-

ridade, Valentina fez um comprido

discurso cujo resumo e o seguinte:

«A humanidade precisa eil'ecli-

vamente de ideal, mas precisa tam-

bem de pão. Na situação em que

me achava tinha de optar ou pelo

: suicidio cu.. . por destruir um

'quadro. Preferi lurar a «Capella

Simca». Parecevme que liz bem:.

O juiz olhou para a rapariga e

' mandou—a novamente para a sua

cells. Era o que lhe cumpria fazer.

Valentina vae ser examinada por

.um alienista. Com certeza, a pobre

,.Wura é mais uma victims da.—-

. , leituras romanescas. A familia e

d'esta opinião e de facto tudo leva

a crer que assim seja-.

Voto ronliaado.-— Ha tem-

põtg-o vice-consul da Noruega em

lªstiarth, John W. 'l'orsne, Couver-

V alegremente com 'um grupo

â'dmiãos. Como se fallasse d'um

Lsram bem?. . . Pois então con-

venham em que, no genero bernar-

diCe, não ha nada mais perfeito.

Um carro àvdcslilada que vae so-

bre uma mulher que esta__recolltida

n'uma loja e sobre umas creanças

que licararn em casa, mas que uáo

vae sobre ninguem porque, a uma

distancia qualquer, o cocheiro vol

ta em Opposta direcção, e tudo

quanto ha de mais pyramidalmentr

grotesco nos dominios da palermi

ce universal. Das duas uma, ou o

noticiarista é um imbecil, ou um

chuchadcr que se lembrou de mys-

tdicar os seus leitores. Em qual

quer dos casos, o jornal que dei-

xou sahir semelhante calinada- apre-

cia em ponto a sua seriedade e

compostura.

A venda das Philippi-

Ilus.—Os jornaes americanos cou-

tiuuam a occupar-se da venda das

Philippinas. Um jornal calcula que

as ilhas custaram já 400 milhões

de dollars (2 biliões de francos)

desde que os listados-Unidos as to

maram à Hespanha, em 1898. N

entretanto o negocio e combalido

tambem por outros jornaes, que

acham de todo o ponto inconve-

niente a venda das ilhas, apresen—

tando dill'erentes alvitres para que.

as Philippines não sejam, como até

aqui teem sido, um elemento de

perturbação economica 6 politica.

Outro quadro des-

tlª'liltl'õ'r—Um novo acto de van-

dalismo acaba de ser praticado no

museu do Louvre. Uma rapariga

lurou com umas tesouras um nota-

vel quadro de Ingres, a «Capella

Sistina». Os olhos do papa e dos

cardeaes foram varados. a crimi-

nosa respondeu ao respectivo com-

missario da policia que queria ser

presa e porisso praticou o atten-

lado.

O conservador do museu reuniu

immediatameuts os conservadores

das outras secções para combina-

r'eln o modo de se evitarem estes

vandalismos, que estão sendo irei

quentes. Eliectivamente é indispen-

savel redobrar-se a vigilancia para

impedir que um doido qualquer inu-

tilise uma preciosidade artistica.

Archivo do“0a.nipez'to,,

;( Serões.— Acaba de ashir

mais um numero d'esta interesan-

tissima publicação. o melhor maga-

zine editado em Portugal.

O preséutc numero acompanha-

do, com todos os precedentes. por

urna filhª. dos «Serões das Senho-

ras» com 28 illuatrnçõss, uma fo-

lha de moldes e uma bella musica,

(«A minha Estrella,» valsa por

Carlos Soeiro), insere os seguinses

WW,.»J .r/ .- ,» ( «vw/«_, NA,-N,.

Dos nossos correspondentes

Agueda, 8,

Cansou excellente impressão em

todo o concelho a nobilissima aiti

tude politica tomada pelo sr. dr

João Seccena, attitude que é lou-

Vada sem restricções

O sr. dr. Sur.-cena não podia

realmente conservar-se e estar den-

tro do partido de que recebeu tão

fundos aggravos, elle que tanto

trabalhou em prol d'essa facção e

tanto lhe sacrificou da sua genero-

sa dedicação.

Para pasmar é que por tanto

tempo os sopportasse.

Bem fez o sr. dr. João Sucena.

Muito ha esperar da suaintelligen-

cia e da sua acção.

" Tem soffrido a impertinen-

eia de varias tentativas de appro-

ximação por parte dos elementos

progressistas o sr. conde de Suce-

na. Ao solar do Borralha teem ba

tido todos os dias, implorando-lhe

o regresso a. camara municipal,

mas o sr. conde de Sucena a todos

tem apontado o caminho da rua.

E' tambem muito louvada a at—

titude do prestante titular.

Cacia, 8.

Nos ultimos dias tem-se por

aqui feito sentir uns dias de ver-

dadeiro inverno, o que muito tem

diíiieultado o resto das colheitas,

pois ainda por aqui estão bastante

atrasadas.

" Devido ao mau tempo, o

nosso rio Vouga augmentou de vc-

lume, levando uma cheia regular,

tendo as embarcações surtas no

mesmo que reforçar as suas amar-

ras. '

"' O anno agricola foi mau

poi houve grande falta de vinho,

arroz feijão, etc., etc.

O arroz, que no anno passado

se vendeu a 400 o alqueire, está.

se vendendo a 500 reis; e o feijão,

que se vendia 850, está-se venden-

do a 15200.

€ O assumpto de todas as con-

versas nos ultimos dias tem sido o

facto de uma mulher, aqui muito

conhecida, ter abandonado o seu

lar, aconselhada por alguemd'aqni,

roubando ao marido o que de me-

lbor havia na casa.

Para commettcr esse roubo foi

acompanhada de umas 6 mulheres e

2 pequenas, contra as quaes nos

consta que vae ser apresentada

queixa em Juizo.

O facto tem sido muito discuti

do, tanto mais'que as referidas mu—

   

  

  

  

     

  

  

      

  

          

  

     

  

  

  

  

    

  

tudo isto, mas dadas as" condições

e a hora a que o roubo foi commet-

tido, as referidas mulheres não as—

tão mettidasªem bons lençoes.

guiu hontem para a praia-do fura--

douro o digno priord'csta fragas-'

zia, sr. padre João Emygdio Ro-

drigues da Costa.

lia, regressou da praia do Bharol

á. sua casa em Sarrazola, o digno

Vereador da :camara d'essa cidade,

sr. Henrique Maria Rodrigues da

Costa.

Alhandra, o nosso.

dedicado amigo, sr. Manuel Rodri-

gues Mendes, importantef commer

ciantc n'aquella. villa.

paes, esteve em Canis no passado

domingo, regressando no. mesmo

dia a. Espinho,- o- nosso dedicado e

prestimoso amigo,—six dr. Mªnuel

Nunes da Silva. '

se a abertura da Universidade com

o juramento dos lentes, missa do

Espirito Santo a sessão solemue na

sala dos Capellos, recitando -o ora-

ção de Sampientia o sr. dr. Sobral

Cid, tax-governador civil d'este dis-

tricto e lente da faculdade de“ me-

dicina. O dia seguinte é o primei-

ro dia de aulas.

pa e batina acha-sc aiiixado em

differentes pontos. Diz-se manter-

se esse trajo, devendo os alumnos

da Universidade usal o a rigor, lim-

po e decente, sendo lhes apenas

consentida a gravata preta, não

podendo ostentar colletes de outra

côr, collarinhos que não sejam bran-

cos, nem usar barrete algum, alem

do gorro.

demica cumpre fazer respeitar es—

tas indicaçõesj cuja inobservancia

envolverá responsabidade, impedin-

do a entrada nas aulas e mais os—

tabelecimento universitarias a todo

o alumno que se não apresentar

dovidamente uniformisado, e dando

logo d'cllc parte odieialmente.

 

artigos: «Sport nantico em Portu- lhsªpurmdõrem-aido encolhido»

a'- o..

Vamos a ver o que aahirá de

Acompanhada dê sua mãe se-'

J' Acompanhado de sua fami-

y Regressou da sua casa em

prestimozo e

" De visita a-seusrestremosos'

Cºimbra. 8.

No dia 16 do corrente realisa-

O edital relativo ao usa.-db ca-

Aos empregados da policia aca

" Subiu o preço da carne e

outros generos teem augmenta'do

por cá.. productos da Virtude. . .

,“ Regressaram a esta cidade

o sr. dr. Albino Cabral Saldanha,

inspector d'esta circumsoripçlo cs-

colar, e rev. conego Alves Mattoso,

vice reitor do Seminario.

M

ii "littlllpeãll" nos campos
===-..?:-

O FUTURO DO ClillllLLO

O progresso não tem outra

missão senão de transformar

tudo.

Ora, perante o desenvolvi-

mento do automobilismo, os

creadores de cavalloa mostram-

ae sobresaltados, e com razão,

do futuro da industria da crea-

çâo de cavallos, pois tudo faz

presumir que o nobre animal

não tardará & ser substituido

na maior parte das suas appli-

cações, sobretudo na tracção.

Por toda a parte, nas gran-

des e pequenas cidades, as

companhias de carros ameri-

canos teem substituido a tra-

cção animal pela do vapor ou

electrica, e isto já produziu

sensivel perturbação nas tran-

sacções com o gado cavallar e

muar. O creador d'este gado

já nâoencontra tanta felicida-

de em collocar os productos da

sua industria e tudo faz crêr

que no futuro será peor ainda,

porque o automobilismo des-

envolve-se de uma maneira

progressiva, nâo tardando a eu-

trar no domínio da pratica

geral, banindo das cidades os

trens de praça, o derradeiro

refugio da tracção animal.

Militarmente mesmo esta

tracção tende a. desapparecer

na. conducção das peças de ar-

tilheria, de modo que a utili-

sação do cavallo ficará. apenas

restringida aos corpos monta—

dos.

O automobilismo é um

progresso e, portanto, nada

poderá oppor-se á sua corren—

te. 0 (ceci tuera cela» dos

francezes mais uma vez se evi—

dencia. O automobilismo ha de

foro-.isamcnie matar o Cavallo,

se este não fôr utilisado de

outro modo.

 

 

   

       

   

  

  

          

   

   

          

    

 

  

 

  

   

Olª—> quadradas—. prmd'â

q ue, aperiat—zdàªtii'dõ; o«ME

ªs! cªetªno?! “stream-lª
a 'cm'tmperiosas, não” tardar

Nubsistirfi morno animal util ao a mostrar“; as clicam necessi-

homem, dizem que, com a tadas os beneficia que pode

construcção dos Batªlhãº-”vªde riam obter com o consumo da

ferro, foi lentaxnents dGSz—ippa- carne de cavallo.

recendo o antigo serviço de Em vinte anitos augmart-

malas-pfistaes e diligencias e tou extraordinariamentc 0 un-

qUe, embora não Faltassem ap mero dos caVallos sicrificadoa

prehensões lvlenllcn. ás de ho— a alimentação publica de Pa-

je, a creaçâo dos ani—maes de ris e isto explica a razão por-

tracçâo progrediu em logar de que não tem baixado o preço

estaciona. d'aquelles animava. HiFi—Hr (li;

Sim effectivanienie assim seu em rc o na ., m- '. «» h r di“-

, I I . g &

succedeu. O tempo foi decor minutdo bªstante.

K

rendo e todos esses carros; re— Em 1906 ali—filmam se em

cordandb' outras epocas, tive— Paris 561000 cavcillm que for<

ram de desapparecer, refugian— necerain mais de 12 milhões

do-se nos sitios mais inaccessi- de kilos de carne para o con"-

veis ao progresso. Devemos, sumo publicof

porem, considerar que as con—

dições da vida se transforma—'

ram ao mesmo tempo, surgin—

do applicações novas. que até

então nem mesmo se previam

A industria: da crcaçâo dos

animaes de tracção, com essas

novas applicsções, nada devia,

portanto, solfrer; como de fa-

cto aconteceu.

Agora, porem, é o automo-

lismo que persegue o animal

de: tracção nos seus ultimos en-

trincheiramenlos, não lhe sen-

do difiicil vencel-o e, por con-

seguinte, fazei—o desapparecer.

Que resta, pois, ao creador do

gado cavallar para não vêr in-

utilisada por completo a sua

industria? O nobre animal fi-ª

cará unicamente circumscri'pto

no seu emprego aos; corpos

montados do exercito e a um

ou outro carro de luxo, appa—

recendo na via publica como

um protesto aos- progressosdo

automobilismo?

Uru publicista estrangeiro

debatendo tão importante ques-

tão, diz. que assim como hon-

ve adaptações novas para o

cavullo, quando se estabelece-

ram os caminhos de ferro, as

haverá. egualmente agora com

os progressos da automobilis—

mo. E accrescentu: ,

«O consumo da carne de;

cavallo será uma d'essas ada—

ptações. Desappareceram pou—

co a pouco os antigos prejui-

zos e, se o consumo da. carne

de cavallo encontrou no seu

inicio uma resistencia que na-

da justificava, actualmente at.—il

tingiu uma era de prosperida-

de deveras notavel. Para que

se ha de dizer que a carne de

cavallo é peor que outra qual-

quer? Não é o cavallo aquelle

que, de todos os animaes, re—

cebe mais assíduos cuidados <=

uma alimentação mais escolhi-

da? Que motivos ha, pois, pa-

ra se aiiirmar que a carne por

elle fornecida á alimentação.

publica é inferior á. do boi por

exemplo?»

N'csta ordem de ideias diz

ainda:

«Os antigos não estavam

habituados a comer carne de,

cavallo e nem mesmo queriam *

 

 

 ouvir falar em similbante car

ne. Mas as necessidades da vi-í

"E. A. FEBRE

tino no genero.

Eis um mercado, conclue,

proprio para trdiiqnillisar as

aprehensõea dos que receam

que o automobilismo dê o golª

pe de morte a industria da

creaçâo do gado cavallarn

Não duvidamos de que em

França, na Allemanlia e Ingles

terra, o futuro do oavallo sejª

o açougue ou o talho; mas en-

tre nós, onde o consumo da

carne de Cavallo

nos nossos habitos, havendo

não entrou

:ontra ella a maior repugnan-

cia?

Certamente, acontecerá &

izreaçâo d'este animal o mesmo-

[ne succedeu a industria da

engorda de bois, tão florescen-

te em outros tempos no norte

do pais e que teve de terminar

por falta do mercado inglesa

Desapparecerá tam—bem., fican—

do limitada a pequenas utili—

seções. E' a lei do progresso,

e contra ella é impossivel por—,

dar. Para exemplo e hsm fri—

sante basta apresentar o da

navegação a vela, que 0 Van

por matou. Os que se agarram

ao passado bem quiseram rea-

gir; tudo beldade; a navega-

ção à. vela não podia deixar

de obedecer aquella lei, como

tem de obedecer tudo, logo que

chegue o dia da sua trans-for-

mação ou desapparecimento.

TOSSES

As tosses, rouquz'dões, bron-

c/tites, constipações, injiuenza,

coqueluche, e mais encommo-

los das vias respiraiorias, des-

appareccm com o uso dos

incomparaveis Rabuçados mi—

lagrosos.

Quinze annos d'exito se-

guro e ininterrupto, brilhante-

mente comprovado, pelo in—

suspeiro testemunho dos mi-

lhares de pessoas de todas as

classes aociaes que os teem usa-

do e pelos innumeros attesta-

dos dos mais eminentes e con-

ceituados clinicos do Porto,

da capital e de todo o paiz

assim o demonstram á. eviden-

cia. Oliicina e deposito geral,

«Pharmacia-oriental», rua” de

S. Lazaro 296 Porto—Preço

210 réis, cada caixa; pelo cor-

reio 230 réis. A' venda em to-

do o paia.

 

“cutting; VERAO

ELITE AVEIRENSE

IRA OSORIO

13—RIJA MENDES LEITE-91

AVEIRO

Tenho a honra de informar os meus

exfªºª fregnezes e o publico em geral

de que estão expostos de hoje em

deante todos os artigos para a pre-

sente estacão, e porisso peço & fineza

de visitarem o meu estabelecimento,

o mais antigo da cidade, para verem

o que ha de maior novidade e mais



Boarendaporser (101,0 Gollegio Mondego

ter que se l'etll'ill' ,, mmo DA mentação

VENDE'SE jun,", ºu em lnsirucção primaria e secundaria, curso commercial, habililação ás

  

   

  

   

  

  

  

   

    

     

    
  

   

   

   

 

  

   

  

  

  

    

   

  

Agua da Guria :

ANADIA—MOGOFOBES

A unica agua sulphatada-caloica

analysada no paiz, semelhante

É afamado oguo de Oonhoxevillo,

nos Volgea (Pr-ooo.)

lNDiCAçõES PARA uso mrsnso:

arthritismo, gotta, litbias e urioa-

    

     

  

   

     

 

  

 

   

  

     

   

   
  

  

    

   
  

  

    

   

  
  

  

 

  

   

  
  

  

  

   

 

  

 

  

  

  

   

    

   

    

   

   

  

  

    

   

  

  

   

  

  

   

  

 

leiras, & correr com a es- Escolas Nomes e Escolas Elementares de Telegraphia.
trada real de Aveiro a

Angeja, a antiga quinta do Si-

mão, limite de Esgueira, com-

 

Alumnos classiâcados d,este collegio em r907

«
"
O
-
"
M
M
”

- . . . . . . um b'ii a
—

posta de casa de habitação, Fehenrma & Oliveira (l.º gran), Antonio Nunes Vicente (Portugues), hepªtic"reza,,EÉOJEBIZZÉÉÍ
_ _ ' _abeuoaria terra alta e ribeiros ”Simca - mªmãº" “ª"“ ““ªªº' ' 5—7“ ”":; '

'º ' ' , Gizeha Gloria de Brito (Lº grau), Jacintho Simões (Portugues) dis- uso EXTERNO: » *,, . __ “Fªil-e;.— "V;-"". “Pºmªr dº ("lºtªr “º_º-"º lªrªn' M distincta. tincto. em diiferentes especies de dorma- ' ª ª 'Jelras,pe1.e|ras, macielrns,nes- aria da Çonceiçâo Moutinho (1.0 Jºsé dos Santos Barosa (Portugues) tons., 'poem, vinhª“, pinhº,, um ,,,“), MG,, at,-m. , º Bºªs,,ãggmâªg,.a.nm P? (gigas CORREIOS A SAHIR ,os lexossmoinho de agua, tendo dois Alsetlf'estioa d'Araujo (2.0 grau), Antonio Nunes Vicente (Frances), Preço de cafe glarxalreaoo reis
_. 18 em: . d' ti t . Em caixa com eta aumoes-

,
poços, um %om ºftªnâª'nº dº Aurea Maria Frias Aleixo (2.ºgrau), JosásMTi'i; Raposo de Souza (In- ªtº dº ººªlº P PalªI%_%i£ª,lgegím%gãoubããiª Ri (1 J .Zefª“) etc. em “ªpº ª º não Edminõíª-d d Sl glez), distincto. Pharmacia Ribeiro Montevideu e Buenos-Ayres ' _ ' º ' º metro, SIMM,.orelra. mma in a a iva Ladeira (2.º Antonio Oliva Mendes (Portuguez

.Para efi'ectuar esta venda grau), diªtincta. e Desenho), distimia.
PagââcªâlgªnynâdoFHÉ 38 g'e gªmbª

resolveu o seu proprietario f,,_ Irene da Conceição Rosa (2.º grau), Candida Marques (Portugues e Montevideu e Bnenbs-A res ' ª lª" 'º ª Jªªºlfº. SANTOS,
ser uma raça articular na dºªm-ºm . F'ªªºªz') diª”"ºtª'

y '
P. P _. , Margarida Ferreira d'Oliveira (2.º Mario Francisco dos Santos (Ma

P d . .

mesma qumta no dia 6 do cor- grau), distimia. thematica Desenho, Geograpbia
raça a passagem de 3. classe para 0 Brazil 366500 reis

rente mez de outubro, das 2 Maria da Conceição Raposo (2.º e Historia,) distincto.
horas ás 4 da tarde. Para tra- grau), distimia. Cesaltiua da, Piedade Machado PAOUETES CORREIOS A SAHlR DE LISBOAtar com o Seu dono Alfredo Mªfiª Sºªr“, (2-º grªn). distincta. (Franoez, Ingleze Dºªªªbº)vd':3'

NILE, Em 16 de outubro
.' Minervina Lameira Fernandes 2.“ finºªª-

' — - .

Nunes Freire. gm), deumª. . ( Ammª dª cºs,, Maiª (,,, 2 , 310.333,13yÉÉÍÍáSPÃÇÍZÍbm' Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Venda de casa R$333,33?“ Sªªªº lª'” ªm” 35 “ªº” "'ª“ ªóªªªº)'d"ª'"' _, ARAGUAYA, 'Em 21 de outubro" Florindo Miranda Belleza (2.ºgrau) 'Fernando Augusto d'Abreu Gonçal- Pªi:! a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos,em bom loca] distãncia. : vcs 1.“, 2... e 3) classe n'um só E t b I d Pharm Montevndeu e Buenos Ayres.
Jozé Jorge de Moraes (2_º grau), Zeno). disêincto.114 S a' ' Il ' . ' PIX-IaASQTPêI—IPENAÉ Em32h9 dg ºutubrº

istincfo. rovaç es— . . . cen e atuam uco, & ia io d JENDE-SE & casa que Mario Vieira Machado (2.0 ran) pp . “souza soares Montevrdeu e Buenos, Ayres. , e aneiru, SANTOS:' - - g ' o D : 11faz esquina para a dzstmcto. "ªº º', P & d 3 l .Pra .. —d _ eixe e ara & rua Virgilio Pereira da Motta 12.0 rau , - - - . -
reço “ passagem º " º “ªº Pªrª º Brasil 33 ' '“ º P ? distimia. “ g ) Diamanlmo Ilmlz Ferreira (NO BRAZIL E NA EUROPA) ºººº rª"de São Roque, e que pertence

á familia Pacheco, da Beira—

mar.

Para tratar, com o advo-

gado, Jaime Duarte Silva, na

rua do Sol.

 

 

Devidamente lcgolilado em Portu-

gol e distinguido com um premio de

Bouro de 1.' clone e cinco medolbn

de ºuro, na America do Ione, Pron-

ça e Brasil, pela perfeita manipulação

cªio-oia dos seus productos medioinoes;

Peitoral de Cambará

lSlnliDENnnMAtc—uiniám

AVEIRO 1eãzºrsºscgstHsâ-ttºneºtgg.
minho de ferro:

.A.GENTES

 

   

  

 

 

' ' M casa decente d'esta
.

AOS Chefes de famlllª , cidade, recebem-se alu- vsmo somo (Rªª'ª'ªdº) NO PORTO: EM LISBOA:AMILIA decente e de toda nas que no proximo , _ _ Cura promptae radicalmente as TA"- &_
.

Petroleo americano, caixa de [; “dê a'& probidade recebe trez es- ano letivo venham frequentar 2 latas . . . .. . . . . . 35205 “125 "3313533533ng _ HUMSEY JAMES BAWES & C.tudantes, dando bom trata— aquela escola ou Colegios. Se- Pªís;)" '""º' ºº'“ dª ilhª“ 3,205 8,5,“ diª;: ºgfgíãªªuªlªºãtãªãºânligm: 19, Rua do Infante D. Henrique. 31—i.º Rua d'El-rei,mento e por preço modico. rão tratadas como pesgôas de Gazoiina de 680.º, Em. dei _ aí:; ª' 1)

Rua Direi'ª, n'ª 61, Prºxi- família, com todo o esmero eMªw ªº“ ** “Yªiºª Pªlmºªª“ ºº'-“ªº º
provam numerosos attestados medi-

cos e particulares.

Cura incontestavelmentc a asthma,

molestia dimcii de ser debellada por

outros meios;

Cura admiravelmeutc a coquelu-

che, e, pelo seu gosto agradavel, é

appetecido pelas creanças.

Frasco, 1$000 reis;

3 frascos, 2%700 réis.

cuidado.

N'esta redação se diz com

quem tratar. | ESTRADA na BARRA—AVEIRO
&

Tmn cpNE-BUA-wsm
veiro

osé Fernandes Lago, antigo prºprietario do bem

conhecido Café Chinez, de Espinho, participa atodos
os seus amigos, freguezes e ao publico, que tomou de trespasse o Ho-

tel Cysne, de Aveiro. Posto que este antigo estabelecimento go-

saase desde ha muito de excellentes creditos, o seu novo proprietario

não se tem poupado a despezas e sacrchios para bem servir todas as

pessôas que preferem a sua caso.

um do Lyceu.

ESTAÇAD DE VERÁ

“A ELEGAHTE,,

POMPEU DA COSTA PEREIRA
Rua José Estevam, 82 e 54

«

Rua Mendes Leite. 1, 3 e B

Colonial Oil Company

 

    

 

vnnorummunmm "_

' Privilegiada auclortaadopelo

governo, pela Inspeclorio '

PASTILHAS DA VIDA

(Registados)

 

   
Geral da arte da Rio de

  

Combatem o fastio, a azia, a gas-

    

 

 

.! ' ad
.

' ' .,Z'jºjxgá'ãffuºãwªº Resolveu tambem estabelecer um servrço de café e restaurante, ;ãglãgª'âfrªgºâifEEEÉÍTÉÃNÉBDZÉL AVEIROachando-se o estabelecimento aberto até altas horas da noite, afim de ª ,, dilataç'ao do estomªgo. sãº de
que o publico possa encontrar ali as melhores distraoções.

Para que o serviço seja completo e os freguezes tenham todas as

commodidades, encontrar-se—ha á chegada de todos os combyos ai se-

tação de Aveiro um corretor e carro do mesmo hotel.

Por todos estes motivos espera o novo proprietario do Hotel

Cysne & continuação das ordens de todos aquellos que em Aveiro

precisem de alojamentos ou quaesquer outros serviços que ali lhes pos-
am ser fornecidos.

X

KOXOXOXOXOXQXOXOXQXQXOX.

“ AGUAS DE PEDRAS SALGADAS

Gazosas, bicarbonatadas sodicas,

hthleas, arsenlcaes e ferruglnosas

grande cãicaeia nas molestias do ute-

ro o de. pollo, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 réis; 6 cai-

xas, 33240 reis.

36 REMEDIOS ESPECLFICOS

ill PILULlS SlCElliRINAS
(Registado)

Estes medicamentos curam com

rapidez e inoffensividade:

Febres em geral;

Molestias nervosas, da pollo, das

vias respiratorias, do estomago, dos

intestinos, dos orgãos urinarios;

Mole-tias das senhoras e das

crenças;

Dores em geral:

Indammações e congestões;

Impurezas do sangue;

Fraqueza e suas consequencias;

Frasco, 500 réis; 6

frascos, 23.700 reis.

Consultem o llvro=«0 Novo Medi—

co»=pelc Visconde de Souza Soares;

a venda nos depositos dos remedios

do auctcr. Preço: broohado 200 réis,

encadernado 500 reis.

Medicamentos homeºpa—

thlcos garantidos, avul-

sos e em caixas de di-

versos tamanhos

a' de :audapublicc : _

É E' o melhor tonico ,

& nutritivo que se conhe-

tem em ªxPºªiçªº no ªº“ estªbelecimento todos os arti-
gos de alta novidade para a presente estação, importa-
dos directamente das primeiras casas do estrangeiro, emboas condições de bem servir o publico com a variedade o

co; é muito digestivo, __

_. t'ortiiicante e reconsti-

tuinte.Sob & sua in-

fluencia desenvolve-se .”

' & rapidamente o apetite,

É enriquece—se o sangue,

““ fortalecem-se os mus- _

ouios,evoltam as for- '

ças.

Emprega—se com o

mais feliz exito, nos

estomagos ainda os .

, mais debeis,paraoom-

bater as digestõeu tar—

, dias e laboriosas,a dis-

pepsia cardiaigia, gas— ,

. tro-dyma, gastraigia,

anemia. ou iuacçâo dos :

, orgâos,racbiticos,con— _“.

sumpçuo de carnes,at- .

facções escropholosas, _ .,

. e na geral couvales-

. cençadetodasas doen—

ças, & onde é priciso

levantar as forças.

PARTICIPA aos seus clientes e ao publico em geral que

 

Oolooool sortimento de tecidos d'algodão, fantasia_ para blusas e vestidos.
,

Llndiooimos córtes de fazendas de pura lã, e li e cada
para vestidos.

Blulao bordados em oórtee, alta novidade, em seda
lã e algodão.

,
Sombrinhls, grandioso sortido, de seda e d'algodão pa-

para todos os preços.

lrande Sortido de zephires inglezes, de primeira
qualidade, para camisas.

Cintos, ultimos modêlos, em seda, elastico e pelica.
Enorme oortimonto de meias, coturnos, luvas mi-

taines,. leques, espartilhos, sedas, pongáes
messalmas, glacés, setins, gazes, tulos, plissés,
rendas, artigos de retrozeiro, etc., etc. ,

Perfumarias Bijuterias

(amlsarla e gravataria

BANHOS DE VILA CAMPOS -'

  

     

  

   

  

  

 

Usam-se no Estabelecimento Hidrologico, e fóra
ele; a agua dod

Penedo é utilissima na lithiaso urica e oxalica, gota agn

da ou chronica, dermatoses artliriticas, cistite chronioa, doen-

ças do estomago o intestinos, impaludismo chronico e asthma.

A do Penedo-novo, nas doenças de estomago, e espe-

cialmente na dilatação.

As nascentes José Julio Rodrigues e Grando—al-
colina, são de indiscutivel efeito na diabetis, colicas e estados

congestivos do ligado e baço, gota, doenças de estomago e in-

testinos, ete.

Gruta Marla Pla.agua bicarbonatada ferruginosa,excel-

)

  

    

ENDE-SE na Fabrica do

Gaz—Aveiro.

Arroba, ou 15 killos..120 reis

1:000 kilos .......... 65000 » lento para o tratamento da aneinia,clilorose, dismeuhorrea, leu- i 2153361be 001“ glºbªl” ºººrªlªí dª“ %%”* '“ corrhea limfutierno e. nas convulescença ” ª ' .N "+
' . . ' . . 1 t l'. 3.“ ."%* . 'ÓQQ.Ó::: D. Eernanndo, ric-n de sorrio earbomco. Tem aplicaçâo 400 ,éâfãªfâfâªzdn um ou 5 , EHGQBIRÃ DA Bºª#3 COLLEGIO . . vantajosissnna nas (lispopsms atonioas, gastralgicas, gastrites 1 Dito comtrituração 33,700 reis;

MONDEGO . çhromcas, vomilos nervos-cs e nas areias fosfaiicas. De sabor (l'-ªiª 735560 '
——+oo——

 

 

Vede os Preços correntes, o Au-

!AIAVO llllllº Dl HIOVII

Deposito geral em Portugal, Porto das e banheiras puramente hi ienicas fabricadas n'este e t 'rua Santa Catharina, 1508. ' g 8 abeleeimen-to. O serviço de banhos para medir—o, é feito em banheira de vidro.

Este estabelecimento tem diariamente um magnifico antomoval
para servrço dos seus clientes.

 ,“ ª_cçªº_síº FEMININO Em LISBOA—Largo de S. Antonio da Sé—B, 1.º.

Paço da Juquia-(ção

Linguas, musica, tavares, dess-

AVISO IMPORTANTE

O Estabelecimento tem medico ho-

biliudo, encarregado de responder gra-

tuitamente, . qualquer consulta por ea-

oripto sobre o tratamento e opplioo—

gio (Postos remedios-

O ESTABELECIMENTO HIDROLOGICO DE PEDRAS SAL-
GADAS, um dos mais formosas e cerupletos do paiz, abre em 20 de
maio. Excelentes hoteis—GRANDE HUTEL e HOTEL do AVELA-
MES Caminho de ferro até Vila-real: desde ponto em doente, carrua-
gem e mala-posta.

Em breve—Caminho de ferro até PEDRAS SALGADAS.

Estação a duzentos e cincoenta metros do Estabelecimento

nho, pintura, iustrucçâo primaria,

secundaria e habilitação As escolas

Normaes e de Agrimdtura.

íª Profa-ara; diplomaõaa $$

QQÓNW

*
. . ., comuna muito agradavel, constitue tambem preciosa agua de meza. maio Hºmº ._ .

..,

__

palhaco ou o Medico de Casa ABRIU NO DIA. —4 DE J
ª F; A AGPAIDEt ld). Pskpspno,,únatural, deye ss, ,, m aula "WW-ca, pelo vi,- » “NªºDiamantino ini: emíra sempre pre em a a o as recon sol as art! ciaes ou suspeitas e conde de Sousa Soares.

.
. ,

'-ª ªºººªº"SEXº MASCUUNÚ conterem acido carbonico introduzido artificialmente em dosa-
E?“ estabelecimento balnear, encontrando º público “ mªlº".

, ,,,“, da anmim _ t

comodidades tanto no tratamento de banhos quentes, salgados (lanche.

Cum“ cºmem“, eoiouial,lo— gem incer &.
Estes productos vendem—se em (! h , l l' ] — b , . . ' , ;

+ ,

. e e uta, a eu mas ages mann as sulforosos ne lsclna. “grªphic"doªlyceusicºnvemºªº _ i'm-lªs. "ºf Phírmacms 0- t'ªgºri" º za por preços relativamente baratos como tal:)“ m P , c dm”.

, auceza, ingleza ,, allema contabi-
principe msn e nas seguiu s: ' .: ' _ . f ' - um esmerl o ser.

Q lidade, cailigraphia, m;,plumºªº 1333331133 de PEDRA? SÁLiGADAS _vendem-se Aveiro.=Pharmama e drogaria. de Vigº de hotel, comprehendendo medico ebanho de 800 reis a 25500 "_
, comem,, ,nªrutº“ ,,,,mªm , em o as as droganas, armamas, hoteis e restau- Francisco da Luz & Filhº. _ por um. Unicamente serviço de quarto o medico ao preço de 800 .+ “em . rªngºª- ., . . , ,, ,, , Esses-,;nsªaz- (tzttªsrªrls 1,500 «um

uma, rrgrlm ymnusr
ª ' .a.

' .- - .
: nor-noun ..,-...o..." Vªlhâp—Oªllo prmclpa no R Ruª & Cancela Amador. Ha tambem banhos de imersao em banheiras de vidro, esmglh.
.

Q

'

Dr. Cerqueira da Rocha

O proprietario

Abilio Pereira de Campo.
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