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E' grave de mais a situa-

ção actual, e a administração

do paiz fica verdadeiramente

duvidosa desde o tristissimo

momento em que os partidos

monarchicos tomaram conhe-

cimento de tão descauteloea de-

claraçâo.

Reduzido o Parlamento

portuguez, na frase do chefe

da Nação, a uma verdadeira

porcaria,sendo considerados os

chefes supremos dos actuaes

partidos monarchicos pelo pro-

prio monarcha eomo homens

faltos de caractere, quem ha-de

amanhã formar o Parlamento

ou servir como ministro as cr-

dens do senhor D. Carlos?!..

Qual o homem digno e ho-

nesto que quererá. para si o

diploma de incaracter, ou col—

laborar na porcaria parlamen—

tar?! . . .

ooo

  

  

            

  

     

  

    

     

  

   

  

              

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

mais gentis tricanas.

te & c.“, d'alli'.

. DOENTES:

prietario em Augeja.

tnlamos.

. VILEGIATURA:

Não sabemos como a corôa

ha-de sahir para fora da má

situação em quea collocaram,

tornandoa incompatível em

os chefes dos partidos monar—

chicos; e nem tão pouco como

estes poderão servir um rei

que os considera feitos de ca—

ractere. Mas, quer a questão

seja resolvida a favor d'um e

de outros, quer não, o que é

certo é que a corôa maguou ()

paiz, e d'esse acto hão-de fa-

talmente resultar consequen-

cias funestas para a corôa.

E, no meio deste gáclzis

nacional dizemos nós afeita—

mente: quem lucra com tantas

imprudencias é o partido repu-

blicano, que dia a dia augmen-

ta de volume, annexando a si

verdadeiros elementos de va-

lor.

E assim acabará talvez

a monarchia portugueza às

mãos de uma teimosa e des-

caruavel dictadura!
&

Cartões de visita

. AN'NIVERSARIOB

Fazem anos:

Hoje, o sr. dr. Frederico Laran-

jo, Coimbra.

It'mauliã, as sr." D. Maria das

Dores Salgueiro Pessoa, condessa

de Restello (D. Thereza); e os srs.

conselheiro Joaquim d'Almeida Cor-

rea Leal, Feira; e Domingos dos

Santos Gamellas.

Além, os srs. Philippe Thema-

do, Coimbra; e Henrique Francisco

de Lemos, Vizeu.

. ESTADAS:

De passagem para a Costa-nova,

esteve em Aveiro, dando-nos () pra-

zer da sua visita, o nosso bom ami—

go e muito digno director do Colle—

gio Mondego, sr. Diamantino Diniz

Ferreira.

A'quella praia foi o nosso pre-

sado patrício em visita aos seus,

retirando a noite para a sua casa

de Coimbra.

+o- Veio a esta cidade, de vi.

sita ás fabricas, o antigo engenhei-

ro das obras da barra d'esta cida—

de, sr. Manuel Rodrigues Brandão,

actual engenheiro da circumscri-

pção industrial de Coimbra.

40- Tambem aqui estiveram os

srs. dr. Antonio Emilio d'Almeida

Azevedo e sua esposa, conselheiro

Alexandre José da Fonseca, Julio Fur—

tado Dantas, José Augusto d'Almeida

Miranda, Bernardo Maria da Silva e

sua esposa, Julio Cesar Duarte, de

Anadia, Jayme da Silva, tenente-

corouel do exercito, Francisco Gal-

deira (Borralha), dr. João Sucena,

dr. Abel Portal e Manuel Maria

Amador.

distincto.

revolucionarios.

  

etc.

Mala-do-sul

   

ração. Um heros!

' , A VEÍRO Os dissidentes

lhante reunião dos antigos de-

mgiª grave, talvez, que de selheiro José d'Alpoim, a as-

Todo elle, do norte ao sul, hora que brevemente serão

preocupado, mais indiiferente dissidente» de Lisboa, afim

, “velceneia que não é possivel Sªbmªttidªª.

a d'um mar enca-

como a "E cios do centro de Lisboa, mas

6 da ublicidade or

' no v 0 p p do-as, vão a Lisboa tomar

's d tiveram o condão de

ªih & o, cida pelo chefe do partido ou

cul-o vibrar em toda a eloquen— . . _

do centro progressista dissi—

Os partidos fazem os seus

A ultima ordem do exercito

soldados e generaos que vão

de infanteria 10, sr. Antonio

Foi hontem um, aggregou-

gimento o alferes de infantaria

irão'rnais, depois mais, até que

Bastos, que pertencia ao 24.

que se ponham em pratica no—

teria 24, os aspirantes a offi-

' do individual. '

collocadoe em cavallaria 7 os

«..-» direitos.

Antonio Adalberto Sollari Ale-

flin a Constituição, pode des-

2.ª divisão o alferes do 3.º es—

“Cheio n'uma forte muralha de

Costa, sendo julgado apto pa-

de, até que se lhe derrame

tempo de serviço para a refor-

iªadeiro sopro de vida, a glo-

Francisco Marques Pereira de

lições. Conduziu-o para ahi a

l.' divisão e alli julgado inca-

liitismo e vem á rua declarar

bral da Costa Pessôa, antigo

' ç'ss o levarem».

nado.

unica força já hoje possível,

eo Freire Themudo Brandão.

_ m'

+. gro da capital para querel- mento das declarações do mo-

Jo, Illustrado e Jornalda-noite, deiro gáclu' (immundicie,porca-

_oifensas ao rei e ao nuncio. respeito às suas declarações mas. . .

' . damente a lei fundamental do ctére, facilmente nos salta aos

, _,, ,, , m conformidade com as re-

' O . putados dissidentes, presidida

,lis muitos nunca o paia terá sembleia geral da dissidencia

, «desde o 'mais humilde traba— designados, nª ªªlª dªº ªªª“

Romais moderado cidadão por- de apreciar propostas de na-

, imular, que irá crescendo, Essa assembleia será cons—

zw d Deus sabe até onde.

e, pelos dissidentes de todas as

ª? tenes de exemplares do _
' ' '

parte nos respectivos trabalhos

feriraalma nacional no seu _

por algum dos antigos depu-

. ”' de a do seu amor ele

'“ gran z [1 dente de Lisboa.

' reparativos de combate. Das

transferiu, como dissemos,

collocar- se nos postos avança—

Ernesto da Cunha.

Ã thalita umzoutro logo depois,

14, sr. Cunha Fortes, por tro—

irá tambem o resto.

Fesam promovidos a

eu surprezas, novas persegui-

cial, srs. Luiz Quirino Montei-

Ninguem desiste, ninguem

aspirantes tambem, srs. Alfre-

_ Seo governo pensa em que,

gro.

,..trnir esses restos de liberdade

quadrâo de cavallaria 7, er.

._resistencia. Cada qual toma o

ra todo o serViço.

sultima parcella de sangue,

ma, o major de infantaria 23,

' riosa herança dos seus maio—

Lemos.

obra nefasta do governo, que

paz do serviço active, o major

“ . pela sua imprensa que irá até

commandante do 3 .º esquadrão

Pois verá que se engana

” Esteve em Aveiro 0 al—

está na alma, na vontade e nos

oiii-zm SUBSTITUE

CONTRA A IMPRENSA , _
Depºis que toda a imprensa

'. “ler todos os jornaes de Lisboa narcha, classificando o Parla-

“ dos quaes estes são da grei. ria,sugidade,lamaetc )e dizen-
.!

' Quem querellará tambem que nenhum dos seus ministros

Estado e os brios da nação bicos de penas esta simphes

soluções tomadas em bri—

' Elmªnº grave ª situação. A pelo seu illustre ohefe,sr. con-

stravessado. progressista reunirá em dia e

I “'dº, do campo ao mais deg. sões do «Centro progressista

meu, se agita n'uma effet- tureza política, que lhe serâo

“
tituida não só por todos os se-

As palavras d'el-rei, trazi- _ .

provmeias, que, representan-

Som : aos ouvidos do mundo _ . _
- p

e GUJR identidade seJa reconhe-

zssªntimento mais puro e de fa-- _ .
'

tados, ou, ainda, pela direcção

liberdªde.

Noticias militares

“eiras monarchicas desertam

para infanteria 24,0 coronel

dos das hostes republicanas.

'
3 Foi collocado n'este re—

, hojeªirâ um terceiro, amanhã

ea que fez com o sr. José Izaac

“Esse resto aguarda apenas

alferes e collocados em infan-

Qes, novos ataques á liberda-

ro e Messias Freire Beirão; e

recua, ninguem abdica dos seus

de Mello Pereira Carvalho, e

". com a facilidade com que abo-

)! Foi presente á junta da

«que ainda existem, bate em

Antonio Pereira da Cunha e

[fªrto que lhe compete, e de-

'. ..
)( Pediu a liquidação do

ste que se lhe desprenda o der-

nosso estimavel patrício, sr,

' resuO paiz está n'estas dispo-

x Foi presente á junta da

' entrou pelos domínios do abso—

de cavallaria, sr. Ignacio Ca-

" onde as suas «poderosas for-—

de cavallaria 7, aqui estacio-

". redondamente, e que a força,

feres de artilheria 2, sr. Vas-

pulsos do povo que opprime e

0 DIGTADOR?

ari-,se ordem ao Gabinete-ne.. da Europa tomou conheci-

eom excepção unica do Secu- mento portuguez de um verde

Pretexto, o de pretendidas do, a rir, para imprimir mais

rio- Temº—9, que feriu profun— transactos é homem de cara

romenº“? mas signicativa interrogação:

.J'ª' "

PUBLICA-SE ÁS QUABT AS-FEIBAS E SÁBADOS l”m"-mªçõªª=cºl'rºnmndenciam

Não são da responsabilidade do jornal a doutrina e opiniões

Partiu hontem para Lisboa o

nosso patrício, sr. José Rodrigues

Mieiro, que segue para a Africa co-

mo piloto n'uma das barcas d'aquel-

la carreira. Teve uma despedida

muito atiectuosa de todos Os seus

numerosos amigos, collegas e das

+o- Parte por estes dias para a

capital, devendo d'alli seguir para o

Para, o sr. Angelo Amador Leite,

socio gerente da importante casa

de commissões e consignações Lei-

Boa viagem e feliz regresso.

Tem estado enfermo o sr. João

Rodrigues Caetano, bemquisto pro-

Felizmeote encontra-se já livre

de perigo, com o que nos congra-

Em goso de licença seguiram

para o Porto o sr. Jacintho Pereira

Caldas, digno delegado do thesouro

n'este districto; e para Lisboa o sr.

dr. Alvaro d'Athayde, professor do

cheu nacional d'Aveiro.

+o- Regressaram do Porto, ou—

de foram assistir a festa intima do

anniversario do nosso presado pa-

trício, sr. Jayme de Moraes, o sr.

dr. Jayme Silva e sua mãe, a sr.ª

D. Joanna do Ceu de Moraes e Silva.

O THERMAS E PRAIAS:

Regressou da Gosta-nova o nos-

so velho amigo e antigo vereador,

sr. Antonio Maria dos Santos Freire.

Créme Simon ÉZ

() creme Simon não é gordu-

rento e não cria ranço. Dissol-

ve-es :idmiravelmente na agua

de toilette que torna hygienica
periiimiida e antiseptica.

E' o banho mais delicado e masi

   

AQUECENDO
—

Um numeroso grupo de po-

pulares, numeroso e entho-

siasmado, andou no sabbado

ultimo, á noite, depois da che-

gada dos jornaes cuja leitura

deixou no animo publico a

mais funda impressão, entoan-

do por algumas ruas da cida—

de varios cantos considerados

Os manifestantes dissolve-

ram-se a deshoras com gritos de

viva a Liberdade, a Pattria e

a emancipação popular, etc,.

Como isto vae aquecendo!

  

Lisboa, 19.

or cá, grande efervescencia

P na politica por causa das

estupendas declarações do

Temps, que vieram animar os

centros politicos, e que já. de-

ram em resultado a apostasia

da monarchia pelo grande es-

tadista e homem de caracter, sr.

Augusto José da. Cunha, cuja

resolução foi acolhida em todos

os campos com toda a vene—

Os partidos agitam-se, e

no nosso grupo de dissidentes

que vae na vanguarda da op—

posição' ao existente,

uma reunião, que estevemui—

to concorrida e animada, vo-

tando-se moções radicalissi—

;( O nosso dilecto amigo,

sr. ur. Antonio Macieira, con-

tra () qual se acha instaurado

no 3.º districto, um outro pro—

cesso por inobservancia do ar-

PROPRIETARIO E DIRECTOR

Firmino de Vilhena

Anuinis'riunon

SIVIRXANO FERREIRA

,
Redação, Administracao 9 Oii"-

cinas de composição e in:

pressão. proprio-dade do jornal

Avenida Agostinho Plnholro

Endereçomiegrnileo:

«turno—ninho
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tigo 35.º do regulamento de 3 no horisonte da arte nacional;
de outubro de 1901 sobre acir- e pelas lettres tambem novos
culaçâo de automoveis, appro- livros, muitos de valor, entre
vado por decreto da mesma os quase se destacam um li-
data, apresentou novamente vro do sr. Ferreira do Ama-

magistrado que tinha de jul— Camões, nova obra do eminen-
gal—o, o sr. dr. Vicente Dias te publicista, Tlieopliilo Bra-
Ferreira, com o fundamento ga

de que n'um outro processo )( Alfim, o tal senhor Mel—
de egual natureza prOCedeu da ro e coisas sempre abiscoutou
mesma fórma, sendo a suspei- o logar de conselheiro d'esta—
çâo julgada procedente, como de, e mais um logar no Banco-
deveria sel-o agora. ultramarino! E' aiinal um per-

Constituido ha dias o tri- feito homem dos 7 instrumen-
bunal para julgar esses novos tos, este finorio do.
artigos de suspeição, sob & lhau.

presidencia do sr. Pina Calla- ” Pelo conselho discipli-
do e tendo como arbitrios os nar da magistratura foi pedi-
srs. dr. Arthur Martiniano de da certidão da sentença, pro-
Oliveira, visconde de Rio Sa- ferida pelo juiz da Regua, o
do e dr. Alexandre de Sousa decantado dr. Pinto Lambaça,
Queiroga, o primeiro por par- a fim de ser—lhe instaurado o
te do articulante, o segundo respectivoprocesso disciplinar.
por parte do articulado e 9 Ora. toma!
terceiro para desempate, apre- g O patriarcha,tão esmo-
sentou-se o sr. dr. Antonio ler, e tão despoticamente es-
Macieira pessoalmente, a ad- corraçado pelo Pombal peque-
vogar os seus direitos, para nino, já reeignou, tendo por is-
sustentaçâo dos quaes produ- so o cabido de reunir, para a
ziu como testemunhas,“ srs. escolha do vigario capitular,
dr_ Alberto Costa, advogado; que já foiensinuado pelo go-
Ernesto Marques, sollicitador, verno. Recahiu no arcebispo
e Carlos Mega, ajudante de de Mitilene.
aquelle, que limitaram os seus )( Ao sr. Mello Barreto,
depoimentos a aiiirmar que os illustre publicista e redactor
srs. drs. Antonio Macieira e das Novidades, foi-lhe offere-
Dias Ferreira tinham as rela- cido pelos seus oollezas e ami—
ções cortadas e não se cum- gos, um opinar.; jantar, ao
primentavam desde que o pri— qual assistiu tauibc n o nosso
meiro escrevera contra o se- estimavel amigo, sr. Higino
gundo varios artigos nojornal de Mendonça, proprietario do
0 Paiz, e que eram portanto, dito jornal.
dois espiritos irreconciliaveis. )( Uma noticia sensacio—

O sr. dr. Macieira, que em nal; a camara rescindiu o con-
seguida usou da palavra, ex— tracto do fornecimento das
plicou quaes os motivos que o carnes verdes, e a companhia
tinham obrigado a deduzir os que o tinha perdeu o deposito
artigos de suspeição contra o de 50 contos de réis.
sr. dr. Vicente Dias Ferreira. Vae haver novo concurso-
por quem não queria ser jul- Os creadores que estejam áler-
gado, para evitar que uma ab- ta.

solviçâo fosse considerada co— ;( Houve despacho judi-
mo um acto de generosidade- cial e promoções de juizes ao
ou que uma condemuaçâo fos- Supremo e ás Relações.
se tida como acto de vingan- ” Acabamos de receberça.

a triste nova da morte, na sua
Os arbitrios, CUJO accor— casa de Celorico da Beira, do

dão foi lido pelo sr. dr. Quei- nosso estimavel amigo, sr. dr.
roga, consideraram a materia Aureliano de Mattos, distincto
de facto como a mesma e nos advogado n'esta capital. A
precisos termos que já. ha tem- amizade que nos ligava a, elle
pos fôra julgada, e assim de- e á sua desolada familia, em-
ram como provados os artigos barga-nos a penna e confron-
de suspeição. O sr. visconde ge-nos até ás lagrimas. . .
do Rio Sado assignou como

vencido em parte.

As nossas felicitações.

” E' supinamente espan-

toso o caso da prohibiçâo do

sr. ministro dajustiça da. pub—

licação dos accordãos, de que

quero monopolio nasua «Ga-

zeta dos tribunaes» . . .Simples-

mente baixo emesquinho. . .

“ Visitamos ha dias o es-

criptorio do Bureau d'aíaíres

do nosso amigo, sr. Amandio

de Souza, e não podemos dei-

xar de o recommendar aos

nossos benevolos leitores, pois

é digno do favor do publico,

pelos conhecimentos technicos

e seriedade dos seus gerentes,

cavalheiros de toda e respeita- “ O sr. conselheiro Au-bilidades como verificamos. gusto José dª Cunha recebeu
)( Pelos theatros vae gran— hoje seiscentos e tantos tele-

de animação pelas primiers grammas. Tambem teem sido
de peças novas, originaes e enviadas muitas felicitações aoiraducções, e pela estreia de sr. Anselmo Braamcamp Frei-novos astietas, masculinos e fe- re.

mininos, astros que despontam

. . baca-

 

Ultimas notas. —Que—
rellados quasi todos os jor.

naes; prohibiçâo de manifes-
tações, reuniões e discussões;
mais tarracha na lei das rol/ias;

censura tesa, etc.

O «Correio da Noite» foi
suspenso! Reina a ordem de
Varsorvia, como dizia o nos-
so Vilhena! Os fundos descem
e a libra sobe. Correm muitos

boatos alarmantes.

: O sr. conselheiro José
Luciano de Castro é esperado
ámanhâ em Lisboa. Em virtu—
de da tensão da situação poli-
tica foi obrigado a apressar o
regresso á sua residencia na.
capital.

houve

Jota.

artigos de suspeição contra o ral, sobre a defeza nacional, e .



Informação local

 

" Folhinha avoir-on-

.e (|906).——Dia 20—Joanna Ca—

seira, de UI, fractura um braço ao

voltar-se na carnal

Bem diz o rifãc «que até na ca-

ma se partem braços».

a“ Continua o bom tempo.

[Jia 21—São ordenadas varias

obras no edilicio do lyceu nacional

d'esta cidade.

,nº E' encontrada morta, n'uma

marinha de arroz, em Oliveira do

Bairro, uma mulher d'alli, que sof-

fria de alienação mental e desappa-

recera de casa ha dias.

Dia 22 — Apparece assassinado

as facadas, em Esmoriz, José ilo—

drigues da Silva Espirito Santo,

Gesso.

." E' nomeada professora da

escola feminina da Palhaça a nossa

patricia, sr.ª l). Anna Augusta Dias.

Projecto.. — «Lã-branca.

é a creaiura mais extraordinaria

de maior activrdade d'este seculo.

quuauto outros dormem paciente

e regaladamente, elle vela, elle

pensa, elle cogita, elle estuda, elle

concebe as mais phenomenaes e

phantasticas ideias d'este mundo.

«Nem só de recordações vive o

homem». Este leva a existencia so-

nhando, phautasiando, idealisando,

architectand ., edificando coisas.. .

para o futuro.

Vae uui destroço na cidade, em

elle la' chegando, «com qualquer

governo». A começar pela destrui-

ção da casa de Entre-pontes, pela

cobertura metalica das ditas, e pe—

la rectificação da mazella da avene-

ta, ira por'ht fera até concluir por

ladrilhar a mosaico a estrada que

0 ha de conduzir a Gloria n'uma com tres segundos de atrazo sobre

O ladrilho a amanhã de newas.

sua melhor grinalda.

Ora verão. O que se vae fazen-

do agora, não presta. Boas, so as

suas obras, passadas, presentes e

futuras. . . n'um futuro proximo que

0 ha de gutudar à Posteridade ca-

valgando o dorso da Fama.

A Vitalidade ja viu esses annun—

cios nas esquinas devi utas.

Parece haver eng no.

proprio é. . . nas retra. es.

' Pela imprensa.—Come-

çou a publicar-se mais um jornal

em Aveiro. Não tem politica e pro-

mette inspirar-se apenas no desejo

de ciillaborar no desenvolvimento

e progresso da terra. Tem por titu-

lo o Aveirense e é dirigido pelos

srs. Antonio Simões Cruz e Ernesto

de Freitas.

Em boa hora venha. Muitas pros-

peridades.

." Com a sahida do sr. conse-

lheiro Marques Mano para a dire-

cção geral da instrucção primaria,

assumiu a direcção politica da W-

taiidade o sr. dr. Jayme Silva, que

ha muito occupava logar saliente

na redacção d'aquelle nosso estlma-

vel collo—ga local. “

y'l'nrres—novas tambem Ja tem

um jornal. Entitula-se o Commercio

de Torres—novas e diz-se indepen-

dente. .*.luitas felicidades.

Guii-ao telegraphico.

v—CUU:lªºUUS que o (Curso-de—tele»

graphian vae ser no proximo anno

anginentado com as cadeiras de

portuguez, inglcz e geographia, o

que e tornará mais longo e portan-

to mais caro. .

Como entre os nossos leitores

alguns havera que. destinem seus

lllhos aquella carreira, ou que, por

não terem podido matriculal-os nas

escolas iiorniaes, sc vejam lorça—

dos & encaminhei-os para a carrei-

ra dos telegraphos, apressamo-nos

a dar-lhe esta noticia, para que

aproveitem ainda este anno, em

que vigora o antigo regimen. Este

curso lidbllllii senhoras para os lo-

gares de encarregadas de estação

e homens para estes lugares e pa-

ra os ,do aspirantado do quadro te-

legrapho-postal.
.

Em Lisboa ha um collegio, o

Lyceu—polyteclmíco, magnificamen-

te installado no Palacio Murça, na

Calçada do Combro, que sempre

tem preparado todos Os seus alu-

mnos n'uin so anno, para fazerem

o Ciirso-de-telegraphos, e que, se-

gundo nos consta, tem ainda aber-

ta a matrícula para este curso.

Avenida do Caio.—Vas

subir a approvação superior o pro—

jecto da nova avenida do Coin “&

Estação, a que foi mandada reduzir

a largura.

() sr. Paulo de Barros, illustra—

dc director das obras publicas do

districto, tem—se empenhado ex-

traordinariameule pelo melhora-

mento local, que espera começar

muito breve.

«Gollegio II. luego»,

—No sarau litterarie isical que,

como dissemos, se de" realisar no

magnifico theatre do conceituado

Coilegio Mondego, tomam parte a

tuna academica do lyceu de Conn—

bra e alguns alumncs d'aquelle uti—

lissimo estabelecimento detweduca—

ção e ensino.
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mnidade que lhe é devida. «

li e que é regido pelos srs. Manu

la povoação.

lavrador de Estarreja.

0

e

tuida.

não existe e que a hypothese d

que assignalára a sua presença.

não existem.

a das manchas solares.

llercurio appareceu deante do so

a hora annunciada pelos sabias.

ce que nada descorliiiaiauil

publicas.

tada, que folgainos ter de louvar.

de Lima e Sousa, acaba de ser clas-

sificado como bom no concurso de

segundo oliicial da repartição de

fazenda districtal; e outros nossos

amigos, os srs. Casimiro Ferreira

da Cunha, Eduardo Pinto de Miran-

da e Reynaldo Rufino Vilhena d'Al-

meida Torres, foram tambem clas-

sificados de bons para terceiros oi-

[iciaes da mesma repartição; e mais

o sr. Luiz Alberto Couceiro da Cos-

ta, que foi classificado de bom para

primeiro aspirante. A todos, os nos-

sos sinceros parabens.

Benemeninas.—O Diario-

do-gooerno publicou uma grande lis-

ta de conces ões de medalhas de

ouro, prata e cobre, propostas pela

coininissão central do «Real institu-

to de soccorros a naufragos», entre

as quaes veem as seguintes: de co-

bre, ao sr. Manes Nogueira, d'esta

cidade, por salvar um menor de. 7

anuos, que caliiu a agua na ria de

tvciro em 25 de mato de 1906;

idem, a Manuel Martins Jacrrb, ba-

nheiro da praia il'Espiuho, por saí

var um banhista, que estava pres—

tes a afogar-se na praia de Espinho

em 12 de agosto de 1906; e idem,

a Antonio Ferreira Lapa, banheiro

da praia de Espinho, por salvar um

banliista, que estava prestes a afo—

gar-se na praia d'Espinho em 20 de

agosto de 1906.

Escola da Vera-oruz.

-Acabam de ser feitas importantes

modiiicações na casa da escola da

Vera-cruz, convertida ultimamente

em central para as creanças do se-

xo feminino das duas freguezias

da cidade.

Dirigiu esses trabalhos o consi—

derado desenhador de obras publi—

cas d'este districto, sr. Domingos

Gamellas, que a modiiicou de for-

ma a deixal-a em magnillcas condi-

ções para bem servir o fim a que e

destinada.

A casa da escola da Veracruz

é propriedade municipal.

Italia Vitaliani. — Esta

genial tragica italiana, que tão ap—

plandida foi ha pouco em Coimbra

e Porto, vem visitar—nos com a sua

magnifica companhia, e Aveiro cor-

responde gentilmente a sua honro-

sa visnta, enchendo por completo a

sala do Theatro-avetrense. Ainda

bem. Mas einquauto a uo-i, não ha,-

ta isso. E' conveniente e justo qui:

a direcção, que teve o bom gosto

de a trazer, comiiieiiiore a sua pas-

sagem com um quadro com o seu

nome e data da sua recita, como

inicm d'uma galeria d'elles, e para

ornato, do seu salão. A ideia ahi tica.

A nada se poupam, os seus pro-

motores, para dar a festa a sole.

Em torno do distri-

Dio.—Abriu já, na Angeja, o cur-

so nocturno utilmente creado pela

Associação da soccorros mutuos d'al-

Bismark e Luiz Padua. Obra merito-

ria d'aquella sympathica instituição,

está decerto destinada a prestar

grandes serviços aos lilhos d'aquel—

.* Parece que um cosinhado

de cogumelos determinou o enve-

nenamento e morte d'um filho, já

homem, do sr. Francisco Garrido,

'- Mercur-io e o sol.—Jor-

iiaes estrangeiros Citam a passa-

gem de Mercurio pelo sol, no pas-

sado dia 14, dizendo serem impor-

tantes as observações e estudos

realisados, porque contribuirão de-

finitivamente para deixar determi-

nada a extensão micrometriea do

diametro do planeta e para se ve-

rificar se n'eile existe atmosphere

e quaes os gazes de que é consti

Do estudo feito no «Observato—

rio de Madrid: resalta que o discu-

tido «ponto brilhante» de Mercurio

sua existencia deve attribuir-se a

um cansaço visual do astronomo

Tambem não foram vistos os

satelites tão discutidos do planeta

e esse facto da a Convicção de que

A côr de Mercurio observada

era um pouco mais escura do que

Um facto digno de nota é que

Por cá tambem se procurou ana-

Iysar o pbenomeno, andando por

alii muita gente com vidros fuma—

dos a olhar para o Ceu, mas pare-

I'r-edios urbanos.—Fo-

ram nomeados para presidir as

commissões d'inspecção aos predios

urbanos do districto os srs.'Jayme

dos Santos, habil e activo archite-

cto aqui residente; e Carlos Men-,

des, que tem desempenhado com

zelo o cargo de conductor de obras

Foi, pois, uma nomeação acer-

ºla—sificaçõeo.—0 nos-

sobom amigo, sr. Viriato Ferreira

   

  

    

    

   
   

  

      

    

  

  

   

    

   

    

  

   

   

  

   

   

  

  

el

mente.

Machado». applaudimos a ideia.

Theatro-aveirense.

resceute

&

tem

dedicado patrono,

ser—lhe oii'erecida uma

menagem aos

serviços.

seus

iniciador em Aveiro,

eram numerosos.

lhantismo das ideias os dos srs. dr.

fredo Morgado. A imprensa tambem

«foi brindada, assim como todas as

associações do paiz e locaes.

Agradecendo o amavel convite

e brinde que nos foi dirigido, faze-

mos os mais ardentes votos pela

prosperidade de tão util e prestan-

te associação, sendo d'esperar que

ella continue a honrar as suas no-

bres e brilhantes tradições, pois

'iios consta que' brevemente vae

inaugurar nas suas salas mais um

ramo do Sport: a esgrima. A'van—

te, que deve ser a sua divisa.

Typo: populares—Fal-

leceu ha dias n'esta cidade o pobre

Seraphiui da Loura, por alcunha o

Ha de ser, que era o lypo genuíno

do antigo pescadorido mar em Avei-

Iro, e que se occupava no trabalho

das redes de S. Jacintho, e nas ho—

ras vagas desempenhava o cargo

de andador da ordem terceira de

S. Francisco. lira um bom homem

e muito trabalhador.

Movimento da ham

-——Alinal, o mar permittiu a sahida

de H navios, que ha mezes per-

maneciam no nosso porto, doando

apenas ahi 0 Atlantico. Já entra-

ram mais alguns.

Pescas—t) mar tem estado

mutto avaro e escasso. Por muito

tempo, por ruim, não permittiu 0

trabalho, e agora, apesar de estar

mos no goso do chamado «Verão

de S. Martinho», uma hora é bom,

outra o mau, mas sem dar nada,

sendo insignificante () producto, pois

a sardinha desappareceu por com-

pleto.

.“ De fera tem vindo alguma

Sªrdinha e cliicharro salgado.

Aiiim'atogl-apho Lu-

miérpathé.—iunu no llullllil

go a noite ao publico este magnifi-

CU animatographo, que aqui este

Ve na alªeira- lB—lil'dl'Çt)! Com grande

applauso do publico, n'urn barra

cao armado ao sul da capella de S.

João, no Rocio, onde todas as noi-

tes lia varias sessões com peliculas

variadas e attrabentes, tendo bon-,

Anunciação. locais..

—0 «Club'dos-gallitcsa vae conti-

nuando "na senda progressiva que

emprehendeu, e porisso no seu seio

germinava ha muito a ideia de

constituir uma secção com uma no-

va tuna musical, composta de anti-

gos e valiosos elementos d'uma tu.

na dissolvida, ideia esta que teve

agora a sua execução, pois com a

acqniescencia cbsequiosa do distin-

cto musica e regente, sr. Antonio

Alves, acaba de se organisar essa

seãcço, tendo já havido ensaios pre-

paratorios. Attenta a competencia

do abalisado regente e a boa von-

tade dos executantes, é de esperar

que a tuna se apresente brilhante—

" A sua secção dramatica vae

entrar em ensaios para a represen-

tação d'uma opereta ou zarzuella

em benefício da «Creche Edmundo

, Tambem nos consta que no

proximo mez de dezembro será of-

ferecido aos socios um baile no

a Um grupo de socios do a».

«Club—dos—gallitosn, ani-

mados do patriotismo que os dis-

tingue, vae iniciar os trabalhos pa-

ra a realisação d'um brilhantissimo

festival commemorativo do cente-

nario do nascimento do grande pa-

triota e tribuno aveirense, José Es-

tevam, em 1809. Fazem parte da

commissão iniCiadora os apreciaveis

artistas, srs. José de Pinho e Car-

los Mendes, que projectain nume-

ros de sensação. E' preciso que as

outras agremiações locaes se vão

tambem preparando para acompa-

nhar este sympathico movimento.

O” 0 «Club Mario Duarte», as-

sociação local bastante conhecida

pelo brilhante desenvolvimento que

dado aos varios ramos do

sport, acaba de montar-se na sua

nova sede na rua do Caes, em casa

apropriada e que esta modesta mas

elegantemente mobilada e decora-

da com os diversos atributos das

suas secções sportivas. Para com-

ineinorar a sua inauguração, que

teve logar no passado domingo, a

solicita direcção convidou o distin-

cto sportman, sr. Mario Duarte, seu

para ir alli a

taça de

champagne pelos socios, em bo-

relevantes

Eram 8 horas da noite

quando aquelle. cavalheiro deu en-

trada no salão, sendo recebido com

urna prolongada e vibrante salva de

palmas. O—sr. Antonio Maia, digno

presidente.“. direccao, levantou a

sua, taças, saudando o audaz cain-

peão do sportismo nacional e um

brindou

por elle, sendo calorosamente se-

cundado por todos os socios, que

Reapondeu o sr. Mario, sendo

tambem muito correspondido. Hou-

ve mais outros e vibrantes brªin.

des, sobresahindc pela [firma e bri-

Samuel Maia, João Mendonça e Al-.

   

             

   

  

   

    

  

                                          

   

  

   

   

  

  

nantes.

nossa escola districtal.

novembro,

stijoon as seguintes previsões:

os Açores e Portugal.

ti'o.

chuvoso.

anteriores nas regiões

dquelle mar,

rão alg'imas chuvas.

tral.

golfo de Lyon.

deste.

Em 24, melhorará o estado at

mospherioo nas nossas regiões.

septentrional da península, produ

gal

te da França estará no Mediterra

deira aproximar»ae-ba de Cadiz.

algumas chuvas.

me de Cadiz passará para as pa-

do com algumas chuvas nas zonas

proximas ao Mediterraneo.

De 28 a 29, continuarão evo,

lucionando n'aquelle mar nucleos

de baixas pressões, e outros cen-

costas da Galliza e Portugal. Chu-

vas bastante gemea.

roéste e sudoeste da peninsula, ha-

vendo apenas alguma chuva.

-————'————-'.—————

IDEIA NOVA

Vitalidade desdenha do des-

çnvolvimento, que ahi vae

tomando, dia a dia, aideiu re-

publicana, a proposito da no-

ticia que aqui démos da ins-

tullação, em Caoia, d'uma

commissâo municipal d'aquel-

la feição politica..

Cada um comments. os

acontecimentos e seu gosto ou

Gomo lhe cºnvem, e ao esti—

mavel college local não pode

ser recusa to 0 direito de fa-

zêl-o pela forma que _ melhor

corresponde aos seus, interes—

ses politicos.

0 peior será o Enel de to-

da a,,obra do sr. João Franco.

tem sido exposta a magnifica tita

da ida e Paixão de Jesus, que da

outra vez teve enchentes comple—

tas, o que ainda hontem se repetiu.

Os preços são medicos, e por

isso é digno da protecção e concor—

rencia do publico, pois os especta-

culos são muito variados e interes-

llomoaçlo—Acaba de ser

nomeada para reger interinamente

a cadeira mixta da Ribeira de Fra—

guas, a nossa patricia, sr.ª D. Ali-

ce Estrella de Sousa Lopes, a quem

damos os parabens, bem como ao

povo da freguezia pela excellente

aequisição que fez, pois esta senho-

ra foi alumna muito considerada da

Previsão do tempo.—

Em relação ao tempo provavel que

haverá na segunda quinzena de

faz o meteorologista

De 16 a. 17 produzir-se-hão al.

gumas chuvas no oéste da'penin-

sula, d'onde se propagarão para as

regiões centraea, pela influencia de

uma depressão no Atlantico, entre

Em 18 aproximar-se-ha ella da

peninsula e formar-se—ha um mini-

mo barcmetrico no golfo de Lyon.

Estes elementos de perturbação cau-

sarão tempo nublado e chuvas nas

nossas regiões, especialmente des-

de Portugal a Galliza até ao ceu-

Em 19 continuarão actuando as

depressões do Atlantico, que terão

os seus centros de acção no nuroés

te e sudoéste da península, e per-

aistirá no Mediterranea o nucleo de

forças indicado no dia anterior.

Continuarei. o regimen nublado e

Analoga situação em 20, tendo

maior intensidade o mínimo do Mc-

diterranec entre as Baleares e &

Argelia. Por isso o regimen chuvo-

so entender-se-ha mais que nos dias

proximas

Em 21 afastar-sabe de nós o

mínimo do Mediterraneo 'e a. de—

pressãº" do Atlantico. Mudará a si-

tuação meteorologica da peninsula,

melhorando, ainda que não por

completo, devido á. depressão da

Irlanda e ao mínimo que permane-

cerá no sudoéste e que occasioua-

Em 22, estará. na Escocia a de-

pressão da Irlanda e formar-se-ha

um secundaric no golfo de Biscaia.

Registrarse—hão chuvas, desde o

nordeste e norte ao parallelo cen-

Em 23, a depressão do Escocia

passará. ao mar do Norte e o se-

cundaric na Biscaia achar-se-ha no

Produzir-pe-hão

aguaceiros no Cantabrico e no nor-

Em 25, apresentar—ueba no no-

roéste da França uma depressão,

cuja inHuencia alcançará a parte

ainda algumas chuvas. No sudoes-

te será um pouco sensivel :. acção

do centro da perturbação aerea que

haverá entre a Madeira e Portu-

Em 26, a depressão do noroes-

neo superior, e o minimo de. Ma—

Teinpo variavel na peninsula com

Em 27, persistirá & depressão

do Mediterranea superior. O mini-

ragens da Argelia. Tempo nubla-

tros de perturbação chegarão da

Em 30, afastar-se-lião de nós

as depressões do Mediterraneo. Os

centros perturbadores da Galliza e

Portugal concentrar-se-hão no no-

   

   

   

   

    

   

  

            

    

  

  

  

   

                 

  

      

  

   

  

      

  

     

  
  

 

  

  

foi enviada ha

bécos»

.

artes correlativas.

tem feito d'este

espinhal.

& sorte!

Aguieira!

gna jazida.

«Guerra» conclama a nos-

valor e acção.

«Guerra» sonham—n'a até,

nas noites tempestuosas

passar, o ex'dírectar e o seu

amar-ella, porque os mesmos

becos fizeram com que elles

fossem postos na rua pelos

dos do baixo Alemtejo!

«Guerra», mas uma guer-

ra sem treguas, faço eu d'aqui

tambem, do cantinho d'esta al-

deia. onde tenho acompanhado

com indignação todas as suas

grossas injustiças.

E, todos unidos, havemos

de reduzil—os ao nada, dºonde

ha pouco subiram.

E' questão de capricho e

honra.

A. Telles.

)!

A Independencia promette

a. publicação do longo quadro

demonstrativo dos salarios que

o Estado paga á larga paren-

tella dos bêcos. '

Ao lado d'esse quadro,

que subirá muito alem d'um»

duzia de contos, virá outro do

que actualmente auferem os

empregados do concelho por

elles despachados e portanto

aoiaeu serviço.

o's héºos rão

Abrimos hoje esta secção

pela seguinte apotlteosc, que nos

dias por um

amigo nosso d'uma freguesia

do paiz. Tem graça, e cara-

cterisa bem a situação em que

se encontram esses buscªdas

em decadencia: «Guerra aos

«Guerra aos becos»! Inuti-

lisemos os embotias que só

souberam subir pela intriga e

E' este o brado de cons-

ciencia que soltam esponta—

neamentç. todos, aquellª qup.

não estão adstrictos a quem

concelho

e outros. um verdadeiro campo,

de batalha para perseguições

cruentas a todpsquenân lhes

beijamos solas ou vªrgem)

«Guerra» diz alem o echo,

que se vae repercutindo em

todos os recantos dos nossos,

valias, levando este brado de

revolta, de aldeia em aldeia, a

casa dos trabalhadores bones-

tos e pobres, que não poderam

concorrer com o vitello dºoura

para o livramento de recrutas.

«Guerra» diz a viuvades-

protegida e velha. a quem se fez

ir para a tropa o amado filho,

ultimo amparo da, sua velhice,

em substituição d'outro que

oifertára o supra citado vitello!

«Guerra» diz a noiva dea-

conaclada, que viu partir para

as guerras d'Africa, talvez pa-

ra sempre, o eleito da sua al,-

ma, que se fez marchar em vez

do verdadeiro a quem tocára

«Guerra» bradarâo bem

alto e independentemente os

sra. Duarte Costa. e Bento da

Costa e tantos outros que, em

circumstunoias identicas,foram

injustamente perseguidos na

sua honra profissional, que fe-

lizmente os be'cos não poderam

manchar com & baba immun-

da que lhes escorre da beiça.

«Guerra.: esclamam os le—

gítimos herdeiros do conde da

«Guerra» bruma, altas ho-

ras da noite, lá. de cima das

ameias do castello feudal, & al-

ma transmigrada do nosso

chorado Brinco, que foi explo-

rado em vida e esquecido de-

pois de morto pelo cameleâo

que ainda lhe não deu condi-

sa estimada Independencia, que

sabe demonstrar-lhes o que é

que

a consciencia avariada lhes faz

lac—iio—mór, de sub-titulo febre

que para ahi vieram importa-
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Prevemos que não, .. _ ,,

as cinco columna! ;

, quer das quatro pagi

college paraa enliiida. E" .

vara enorme, que não

dever nada à antiga «ºf at

Povoa.
5

)!

Pelo visto, prendi “

college, até o rásca se - « ,“

cou com dois belloa. cu" "“

de prata! '

Mas é uma ourivesj

completa, que essa gente

em casa! . . .

['

E o muro do Eusebiqf't'

padre-prior le Segadâel do "

uma fortuna, se e. tivesse»; . _

ra. o ver em, terra. 0 pelo 75,

que, superior a fortuna e,

pªdre—prior, estão os dir w.

dos cidadãos, e o Euzebio .' ;,

é homem no .resci dad ,.; ,i

lhe é devido.“ p ª ' v,, _,

Tezinho, não é? Tão ; ' (

que disse tudo e o padre-pri"

tudo engoliu. J'

Que estomago! Tambem,

no que os becos são fortes. il '

)!

«Meu. caro redactor. .' 3

sua nova secção becos“

sido aqui muito npreciadu. ] L

um vistâo, aquella typo na; = _

quen designa. Mal chega ?-

Oampeão é logo devorado

los olhos cubiçoaoa .da r. '

ainda. Impagavel. Se mio p »ija

mittir, collaborarei envia ,

lhe preciosas informaçoeliino—

ditas. Chegue—lhes, que.

Thiago feu o mesmo aos. : eu.»,

ros.
.“

Alimente v. tambem o. .

go sagrado, que nem as ol r

nas lhesiicarãc ao de cima; , '

terra. E até sabbado.——Brrí .-.

NEGOCIOSQL'DI ' .

«VIR'I'IIIlEiymªJ

E' aimpleçmente estupenda, “,

caso das. condições em q

foi suspensa a publicação Aqi.

iicial dos accordãos do «Stig,

premo tribunaldejustiçM, º'llli '

beneficio manifesto dos into-'-

resses particulares de quª

si
em Coimbra edita uma revi

que publica os mesmos accqrig'

dãos. O caso é dos que. email?."

mem caracter a situação abro—' ,

luta. . . ,

E tudo por amor da, PÉ-

tria... azbarriga! " .

———————-o—-—_.

Conde de Sucena
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Diaria—do—governo publicqq '

uma. portaria louvando ' o :

nobre conde de Sucena pela;

obras que mandou fazermdebi '

cola da freguezia de Recardâoi, '

do concelho d'Agueda, pelos_

livros que forneceu ás creaçy

ças pobres na escola de A-dosÃ -_

Ferreiros, e pelas obras de "-

construcçâo do edifício parl “

installaçâo de duas escolas na .

Borralha. '

Essa portaria é do theo'r'

seguinte:

«Direcção geral de instrucçlo

primaria. 1.“ repartição.—Tendo ..

chegado ao conhecimento del. mi“

el-rei 'que foram feitas importantes

obras de reparação no edificioieúr

no se encontra instalada a- escale .

sexo masculino da freguoa'udc

Recardães, concelho da Aguedª,

& expensas do benemerito conde ”e

Sucena, que tambem 'forneceiii'

todas as oreanças obras que“, fre-

quentam a escola o sexo mumu—

no de A-dos Ferreiros, do msn

concelho, livros cuja importancip k,i-.

tinge a quantia de 405000 rs,e cons-'

tando mais que c mesm o benemerii'c

mandou dar começo às obras pill

construcção de um edifício para a. '

instalação dn.duaa macia “EB",

ralha, do referido concelho“ (Pk-'—

guedu, o que tudo representa um

importante beneiicio prestado-dll " '

tracção primaria: Determina cºm

mo augusto senhor que .ao banane-

rito conde de Sucena se dê publico

testemunho do real agrado e more—'

cido louvor ao seu proceder. Paço,

em 12 de novembro de 1907—J0ªl!

Ferreira Franco Pinto Castello Bran-

co. »

Muitas outras são as obras

de generosidade e phylantrop

pla praticadas pelo benemeçig _

to titular, queen-elmo slim '

o



  

    

     

    

   

     

  

  
  

  

     

  

 

  

tggidos da sorte.

a mesmo acaba o sr.

' de dar 6. povoação da

teira, nasuaAgueda, uma

tuesa ermida, Onde tudo

“anda e bello, como a ge-

midsde de sua ex.'.

', Agneda deve-lhe muito,

“ei,-rentre outros, recorda—nos

.)àonstrucçâo d'um formo-

Jardim publico, a reedifi-

': ' da e grejs, o magos-

toco hospital, & capella da Bor-

'=— ' que é um dos templos

, formosas do districto, as

] '.rsedilicações das de outras fre-

,vfgnesias do concelho, a edifica-

íiªçhdtescolasprimarias, afun—

| dação da Escola-movel-agrico-

- ls,do seu nome que tão grandes

beneficios está prestando ás po-

- pulmões ruraes, etc., etc., etc.

Se o sr. conde de Sucena

hoqvesçe, naecido em Aveiro,

alga, teria sido a boa estrella,

terra.

. De homens assim, da ini-

ciªtiva, do arrojo e da fortuna

dp illustre titular é que Avei-

[. “precisava. Infelizmente não

" oqha. Mas nem porisso o sr.

' aºnde tem deixado de concor-

ar para qualquer subscripçâo

( plblica que d'aqui vá e sem-

e generosamente. E' d'isso

pava eloquente a sympathica

. instituição da Creche, onde o

, rip nome figura em logar e

,: com quantia de destaque.

, Honra lhe seja. Bem haja

gpgn, podendo, tão bem sabe

? upprtir do que a fortuna, lhe

- deu.

. ._"lllifll'llltiçittl estrangeira
,. . ,. ._

. "ªªª.

-_ tlm aoylo de alienar-

Íqç_modelq.f—Acaba de ser

inanguradofem Vienna d'Austria um

ssylo de alienados, o mais vasto e

a o' mais aperfeiçoado de todos

quantos existem na Europa. OlAsy—

to da Stein/tell comprehende 60

edificios espalhados n'um parque de

97 hectares, rodeado de altos e so-

lldos muros. Ao centro ergue-se a

capella, com a cupula em bronze

' douradº, obra maravilhosa devrda

siiºtelahre architecto Otto Wagner,

* cªpita a qual trabalharam os mais

sotaveis pintores decoradores. Nas

Bidenfarmarias cabem 2:200 lei-

tpse este n.0 pode facilmente ele-

var-ss a 3:000, pois a administra-

ção do estabelecimento comprou

uma collina proxima, tendo, pois,

de" reserva, para a construcção de

informadas, cerca de 46 hectares

ds't'erreno. Cada cama "dispõe d'u-

pistubagem d'ar de 24 a 27 me-

; "O asylo custou20 milhões de

perdas, e acha-se ligado a cidade e

tratªdo internamente por em

ti mway electricto na extenção de

.“ 9 'lometros. A illuminação é feita

_. por [2:000 lampadas de incandes-

“ caricia. As cosinhas podem fornecer

alimentaçâo diaria a 2:50() pensio-

nistas e a lavandaria a vapor esta

montada de maneira a lavar 15:000

kilo rammas de roupa.

' êste magnifico estabelecimento

acha-se provrdo de todos os obje-

ctos mais aperfeiçoados da thera-

peutica. Possue tambem um gymna-

sic, banhos electricos, um theatre,

salão de concertos, etc. Não lhe

ªlta, nada, como se ve, a não ser...

Juizo para os internados.

Ruu.oit_.,do.—- Vaya, que

Wang,“,como dieta um hespanbol.

Lemos n'nm jornal estrangeiro que

um empregado da fabrica de ele—

ctricidade de Wassehore, lttsacia,

estando a collocar um fio telepho-

no, tocou, inadvertidamente, n'um

cd () carregado a 12:000 volts.

Desnecessario será dizer que o ho-

cahjupara o lado, suppondo 0

todos morto. Acudiudo um medico,

durante uma hora procurou reani-

mar o infeliz, que não data ne-

nhuns signaes de vida. Decorrido

base tempo, o morto principiou a

mexer, e pouco depois abria os

olhos com grande espanto dos cir-

cumstantes que, na sua increduli-

dsde, diziam que o medico se esta-

va a dar ares. ..

,,Duvidqr da sciencia é mau. El-

la,tem,clementos para tudo. E a

prova ahi está.

Uma obra notavel de

meche-nica. —'— O' dr. Delair

apresentou a Academia de medici-

na de França—um hcmequue, n'urn

desastre de'que foi victima sudan-

do à caça, perdeu e mente, uma

parte, do maxilar superior, o latim,

uma parte da lingua, todo o maxi;

lat'iniericr e 'o nariz. Para reparar

esse mal enorme, e insigne medi-

   

              

  

  

   

 

    

   

  

  

         

   

  

                

   

  

                 

   

  

  

 

se acham engastados os dentes in-

feriores. ligando—se a ella um ap-

parelho dentaria, em estanho fun-

dido com dentes mineraes; na par-

te superior, outro apparelho denta-

ric em vulcanite, enchendo toda a

cavidade nasal obturando ao mes-

mo tempo () sinus direito. (Este ap-

parelho, a despeito do seu volume,

pesa apenas 34 grammas). O men-

to e o fabio superior 'são de cau-

tchcuc, tendo appenso uma barba

postiça, e o fabio superior e o na-

riz são pintados, tendo no logar

competente um bigode que tem a

qualidade. .. de não crescer nem

mudar de côr! Este ultimo apare-

lho é de tirar e pôr.

rel.—Um cavalheiro italiano de

nome Dimitrio Maggiros pretende

ter descoberto um meio efficacissi-

mo de dissipar os nevoeiros. Com

a peça pueumatica do seu invento,

em _20 minutos o nevoeiro mais es—

pesso terá desapparecido por com—

pleto.

ca dos nevoeiros, vão alli lazer-sr

experiencias. No primeiro dia de

nevoeiro denso, a artilharia do in-

ventor italiano será distribuida por

differentes pontos. A um signal da-

do,—pnmi—as peças entram em

acção e o nevoeiro. . . ou se dissi-

parà ou não! Se se dissipar, o ita-

liano tera a sua fortuna feita por-

que Londres

quantidade de apparelhos

homem“ ha de ver-se atrapalhado

para cumprir a encomiuenda.

do mundo.—Sabem onde é

esse paraiso'f. . . E” la adeanle, mui-

to longe, nos antipodas, que existe

esse extraordinario pais de sonho

cujos habitantes, no dizer dos via-

jantes que o teem visntado, vivem

u'uma felicidade invejavel.

terra abençoada é a Nova Zelandia.

Homens e animaes,

viajante, gosam a mais perfeita sau-

de. A população compõe-se de

25:000 creaturas. O clima é d'uma

suavndade deliciosa, e o governo

estabelecido o mais brando e per-

feito que pôde existir entre os ho—

mens. Na Nova Zelandia na carvão,

ferro,.curo e prata em ahundancia.

E o solo é tão fertil que o exce-

dente da producção pôde abastecer

toda a Australia.

d'este pequeno paraiso consagra-se

a agricultura. A outra exerce pro-

fissões liberaes. E todos vivem co-

mo Deus com os anjos, gosando

uma saude perfeita e desconhecen-

do por completo as paixões e as ri-

validades que nos parece chamados

civrlisados dividem os homens. Na

sua consutuição politica, a mulher

gosa direitos identicns aos do sexo

feio. Sâo eleitores e elegíveis, e

desempenham-se dos seus cargos

com um zelo e uma intelligencia

verdadeiramente notaveis. Tudo n'a-

quelle abençoado torrão reSpira ale-

gria, felicidade, abundancia. E' uma

vasta família, com um chefe que

todos respeitam e uma lei que to-

dos acatam. Qualquer pendencia

que surja é immediatamente resol-

passam-se annos e acusa em que

entre aquellas 25:0th creaturas não

ha a mais pequena questão.

raiso. Que pena ser tão longe. . .

,OIRQ DE LEI

' , terra e* o amparo dos co arranjo_u,,quatro peças a saber:

" '” Uma goteira de prata na qual ra será, continuada com a mesma

energia e calor, porque os accor-

dos só teem servido para enfraque—

cer o seu partido e nada mais.

  

   

   

   

   

   

  

  

  
   

  
  

   

 

    

  

   

    

  

         

  

  

Gomo Londres é a terra classi-

encommendarà tal

que o

0 mais ditosn pai:

Essa

escreve um

A maior parte dos habitantes

vida a contento dos litigantes. Mas

E' realmente um verdadeiro pa-

 

 

Estes punhados de oiro, que

revoltam verdades como pu-

nhos, são do ultimo n.(, da In-

dependencíad'Agueda, que gen-

tilmente os offerece aos seus

leitores sob a designação de

Situação angustiosa:

( esta, sem duvida, aquella

em que se encontra hoje o partido

progressista do concelho d'Agueda.

Na sua frente estendem-se lon-

gos annos de opposição, opposiçâo

tenaz e sem treguas, o que, para

um partido habituado a viver des-

de a sua origem com o oppoio de

todos os governos, representa o en-

frsquecimento, o desanimo e d'ahi

& ruins e a morte »

o... o... ..... . ----- no

«Formou-se á custit d'uma trai—

ção que ficou memoravel nos an-

nacs da historia eleitoral—a cele-

bre chapelada que só por si enver-

gonharis um partido. Tem vivido

bebendo e sangue do, seu grupo o

sugando a energia dos grupos con-

trarios, & quem pede accordos e

implora favores e mercês. A sua

politica não é de nobre ideal, mas

de egoísmo e interesse, de regedo-

ria e de campanario.»

vs...uo.-.-u-ssnnoa.0l'

Agueda, depois de terem atraves-

sado este longo período de luctas,

pretenderem agarrar-se ao sr. con—

selheiro José d'Alpoim, como ta-

boa de salvação que se lhes depa-

ru, na sua frente surgirá & figura

insinuante do sr. dr. Egas Moniz,

encarnando a justiça, a. reparação

e a liberdade, para. lhes dizer: pa-

ra traz!

da, afastado assim dos benefícios

do poder, ha de fatalmente suc—

Segundo affirma o douto profes- cumbir aos ataques dos seus ad-

sor, o mutilado da—se perfeitamen- '

te com esta engenhoca e quem e

vir não diria que é um homem de

queixcs postiços.

versar-ice.

com a mira no poder, mudar a seu-

da e aggregar-se a um dos parti-

dos onde

ça, mas a sua, posição seria n'esse

caso subalterns, e para elle, acos—

tumado a mandar, a subalternisa.

ção seria ainda a deoadencia e a

morte.

tiosa a do partido progressista do

concelho d'Agueda, a quem have-

mos de combater com coragem,

sem desfallecimentos, na certeza de

que a victoria coroará os nossos

desejos.»

etc.

 

.wrwwwffJ-JWwww./—Ar,-Nm”

prazer a agradavel noticia da no-

meação do novo governador civil

d'este districto, sr. dr. Casimiro

Barreto Saccheti TaVeira.

os requisitos moraes para poder fa

zer n'este mal-fadado districto um

governo honesto e independente,

continuando a maravilhosa obra do

nosso estimadissimo amigo, sr. dr.

Vaz Ferreira, interrompida por um

diphtongo mal sonante, que a gente

do putz para ahi nos mandou im-

portado de Braga, essa tridiccional

terra dos amigos Lourenços. . .

vel governador civil, com

mesmo n'essa quadra de egualdade

academico, tivemos proximas rela-

ções, chegando a fazer parte jun-

ctos de uma instituição de benefi-

cencia que tinha por fim soocorrer

alguns alumuos pobres do lyceu

central d'aquells cidade.

qualidades que lhe ornnvam o es-

pªritoãe o coração, que se herda

da familia jamais se despresa.

vc ainda, a sua formatura. em di-

«A política do sr. Vaz Ferrei-

  

    

   

    
   

   

   

 

   

  

   

   

  

 

   

   

   

    

    

  
   

       

   

  

   

  

E quando os progressistas de

E' esta a situação.

O partido progressista d'Agua-

Poderá, na ancia de salvação e

divise a firmeza e a for

E', pois, uma situação angus-

Já lá dizia o poeta:

Ai! adeus, acabaram—se os dias,

Mais—da—provincia

 

Dos nossos correspondentes

Anadia, 14.

Foi aqui recebida com o maior

Sus ex.ª é possuidor de todos

Conhecemos em Coimbra o no-

quem

Ahi mostrou 5. cx.“ as bcllas

Depois de completar, bem no-

reito, onde deu sempre provas

exuberantes da. sua intelligencia,

retirou-se ao convivio intimo da fa-

milia, onde tem passado o tempo

fora das tricas da politica, que faz

muitas vezes despertar a ideia“ da

vingança mesmo nos corações tão

puros como o do sr. dr. Sacchetti

TaVeira.

N'estas condições é crença nos-

se que o novo governador olhará.

conscienciosamcnte e independente-

mente para o estado de decadencia

moral a que o diphtongo, que aca-

ba de se desmanchar, levou a pe-

litica do districto por conta 0 or-

dem de quem para cá. o indicou.

E a par das nobres qualidades

de s. ex.ª e como que corroboran-

do-as, estâo tambem as do dignis-

simo chefe da politica franquista

do districto, o sr. dr. Jayme de

Magalhães Lima., que não poderá

dizer-nos agora, como já. nos disse,

quando funccionava a colligaçâo:

«Não estou para ser governa—

dor civil do districto, governando

apenas no concelho d'Aveiro. . . »

Sua ex.ª d'esta vez poderá, e

deverá. mesmo, cooperar em todo o

governo do districto. E' uma obra

de saneamento moral para que to-

dos devem contribuir.

Coimbra. 16.

Acabamos de ser informados de

que o sr. director da anormal fe-

minina exigira a todas as alumnas

o nome da rua, numero, andar, la-

do direito ou esquerdo, do predio

onde se acham intalladasi. . .

Algumas desconfiaram da leria

e negaram—se a fornecer taes es-

clarecimentos sem que lhes fosse

mostrada ordem superior que a

tanto as cbrigasse. () homem en-

tão parece que lhes fez ver que

tal exigencia era dimanada de di—

recção geral da instrucção prima-

ria, e as meninas cederam:

A nosso vêr, porém, essa or-

dern é apenas uma creação de sua

sr.“, talvez com o fim de poder

fiscaliaar a vida intima d'essa po-

bre gente, a horas que se ache li-

vre do seu serviço do banco, visto

cela fnnociona, tem elle, em virtu—

de do mesmo banco, de estar ou

sente da direcção d'esse templo

da sciencia pedagogica.

as más-linguas tem posto pimenta

no guizado.;.

tes factos com os artigos publica

dos no Ensino em 1903 ácaros de

tal escola, podemos tirar d'ahi uma

conclusão de caracter duvidoso.

por quem fosse justo eindependen-

te, teria muito que apurar, e seria

uma garantia moral para todas as

alumnas.

los ao redactor do Temps são mui—

to oommentadas n'esta freguezia.

teia plenamente convencido de que o

paiz está comogoverno, e mais im-

possível ainda que dissessse que em

tempo opportuno «fariam» eleições

e «teriam seguramente a, maioria

do pais a aprovar a politica de

sr. Franco.»

sua magentadell

Carlos que, depois de conhecidas

as intenções de sua msgestade, que

melhor fôra. ellas não se saberem,

pois assim continuariamos na cega

esperança de que as coisas dentro

da monarchia ainda entrariam nos

eixos, os republicanos tem a estas

horas mais milhares e milhares de

adeptos, que muito-voluntariamen

te se alistaram n'aquelle partido e

só com elle votarão seja quando

fôr?!

póde dizer—se afuitamente que quem

pode esfregar as mãos de contente

é o partido republicano.

que nunca se venderá. á. politica do

sr. Franco. E podem até classifi-

  

                              

   

 

  

   

  

naturaes. O ci-ysanthemb, com

uma completa ausencia. de or-

gulho e um relaxado desprezo

pelas tradições do seu nome,

obedece servilmentc a todas as

mil transformações que deseje

imprimir-lhe 'a phantasia do

dono. Ha crysanthemos que

lembram pequenos chorões, tão

escorridas sobre o pé se veem

as suas pétalas; alguns, com

folhas que parecem trapos, as-

semelham-se a espunadores,

que bem empregados seriam

em limpar a poeira dos olhos

de quem os admira; outros de

configuração oval,macaqneiam

imbecilmente o cyprcste, sem

comtudo possuirem uma só

particula d'essa arvore phylo-

sophicn, que aponta a gloria

do ceu sobre o campo do na-

da; outros, de formato esphe-

roidal, assemelham—se á couve

flor, e estultamente despertam

o confronto entre a sua inuti-

lidade e o valor d'aquelle sa—

borosissimoe nutriente legume.

Ha crysanthemos em forma «le

animaes domesticos, outros de

venta arreganhada em ar de

accommetter.

Alguns parecem pavorosas

aranhas com grossas pernas

cabelludas,urdindo teias e fu-

bricando peçonhas. Ha-os, em-

fim, que aviltaiu & sua nature-

za delicada chegando a assumir

as proporções substanciaes de

repolhos, c desmentindo toda

& primorosa significação do

proverbio arabe:=n'uma mu-

   

   

  

            

  

 

Tem graça tal lembrança; mas

E relacionando es -

Uma syndicaneia, feita por

Guilhermino de Almeida.

Palhaça. 17.

As declarações do sr. D. Car-

Parece impossível que s. m.ee-

Completa illusão em que está

Pois não acreditará. o sr. D.

Avaliando por esta freguesia,

O pais não se vende, cremos

car-se de desgraçados para & mo-

narchia as palavras de sua mages-

tada ao redactor do Temps.

senão. . .

Faleceu em Ovar, na provecta

dr. Serafim d'Oliveira Cardo-

so Baldaia, antigo advogado e

conservador da comarca d'ali.

Era um perfeito cavalheiro,que

em tempos figurou muito na

politica, pois gosava de sym-

pathias.

mentos, e em avançada edade,

faleceu esta noite & sr.“ Maria

José da Silva, viuva, e presa-

da sogra do nosso amigo, sr.

Manoel de Lemos, honrado

artista o negociante estabeleci—

do na. rua de José Estevam. Foi

sempre uma boa alma e muito

temente a'Deus, e por isso dei-

xa imensas saudades em todos

 

   

       

   

 

   

   

Os asncs hão de findar de o ser,

 

Sob os cum-estes

edade de 73 annnos, o sr.

,( Após cruciantes padeci-

que a. estimavam. Damos sen-

tidos pesames aos doridos.

-. »,.sggzat-ºvzmargaw

llt't'ampeão“ litlenuio & scientifico

UM .lftiPºNEZ

(Continuação.)

E depois, se pozermcs de

parte os attributes pbysicos,

segundo os preceitos da nossa

civilisaçâo espiritual, e enca-

rarmos o crysantemo na sua

psychologis, é maior ainda a

repulsão que desperta. Aquel-

la flor nem tem caracter nem

tem alma! A alma da Hor é o

perfume, e o crysantemo, sem

se adornar com & velludinea

magnificencia da camelia, tem

como esta a condição inodor,

que é comparavel, para simpli-

ficar bem o exemplo, a um

acepipe que nos não soubesse

a nada.

Quanto ao caracter, o cry-

santhemo está por tal forma

pervertido, que até deixou de

ser um producto natural, ea-

bido legitimamente da terra,

para se transformar n'uma cou-

sa artificial, subida da alchimia.

macabra dos seus cultivado—

res.

Não é uma flor que se af-

iirme na cohereucia perpetua

das suas linhas, que accentue

 

 

que, durante. quedas ,em que sea-, a sua individualidade em des-

ther não se sabe nem com uma

jíôr=o que quer dizer que a

a(Foinullaaeleiçâo de domingo flôr é 0 producto mais suave

havendo hoje nova eleição, muito da natureza.

ao contrario da que o padre dese-

'sva. - -
J conjunto das suas variedades

infinitas, os crysuutemos leur

bram algum povo macabro,

.feito á tôa de destroços de ou-

tros povos, com cabeças, tron-

cos, pernas e braços fóra dos

seus log-ares, dando-nos assim

a impressão satanica de uma

tribu de bruxos, estropiadas

com mutilações e excrescen—

cias!

Grande companhia dramaticu italiana de que fazem

celebridade artistica consagrada em toda a Europa

Carlo Duet e Ricardo Colcntino

]KDama das camelias

   

    

     

   

Vistos em exposição, no

( Continua).

D. ALBERTO Bnanâo.

___—*_—-—_.

THEITRO NHRENSE

Quinta-feira, 21 de novembro de 1907

parte a eminente actriz

Italia Vltallanl

: os notar/cie actores

Unica representação do emocio-

nante drama de A. Dumas

Assombroso trabalho da. insigne

Italia Vitaliagi

Marcam-se já. lugares no estabels

cimento do snr. Ricardo Pereira Gam-

pos.

Archivo do“0smpeão,,

ariadisimo nos assumptcs to-

V dos de actualidade, apresente

o it.“” 1039 do Occidente, lindas. a

interessantes gravuras. Illustra a

primeiro um bello retrato do dr

Xavier da Cunha; o sabio director

da (Biblioteca publica de Lisboa:;

Victoria das armas portuguezas

contra os Dembos com o retrato do

valente capitão João d'Almeida,

que derrotou este povo rebelde, pub

Iicando ainda outras gravuras do

paiz dos Dembos, seus tipos e cos-

tumes, uma enbaixada dos scbns;

etc, etc.

" Itlmtração portuguesa —.

Interessante, como sempre, o ulti-

mo numero da [ilustração pariu.

yuesa correspondente á. semana

finda.

A capa illustrada como as an-

teriores, traz uma encantadora

photogravura. .

Os assumptos com que se occu-

psm as paginas interiores são ex-

cellentemente tratados, destacan-

tandovso alguns escriptos magnifi-

gªngorra,

ANNUNCIO
or este juizo e cartorio do

escrivão do 2“ cilício, nos

autos de inventario orpha-

nologico por Obito de Ma-

ria Nunes Nogueira, casada,

    

 

taque com os outros productos que foi moradora na freguesia

de Esgueira, em que é inventa-

riante Antonio Rodrigue Juu-

queira, viuvo da. fallecida, da

mesma freguesia, correm edi-

tºu de trinta dias a contar da

segunda e ultima publicação

d'este no

no». chmnnnln e citando os

credores Francisco d'Oliveira

Manarte, residente em Ovar, e

Antonio Lucas. de Angeja, pa-

ra assistirem a todos os termos

sté final do ref. l'l—lt)

rio, e n'elle deiluzirein os seus

direitos, sob pena de revelia.

Aveiro,18 de

1907.

«Diario do Gover-

inventa—

Novembre de

vnair'iousi—D Juiz de direito,

Ferreira Dias

O escrivão do 2" cilício,

Silverio Augusto Barbosa de

Magalhães,

a

f iinuuniiionuun

Privilegiada sui-tomador lo .

governo, pela impºrtaria

Geral da arte do (tio de

Janeiro, o upprovado

pela Junta consultiva

de mude politica

  

  
   

     

 

  

 

  

   

  

  

              

E' o melhor tonico

. nutritivo que se conhe- .

ce; é muito digestivo, .

i tuinte.Sob & sua in- ,

' » Buencia desenvolve-se :

rapidamente o apetite, .

. enriquece-seosangue, '

fortalecem-se os mus- ,

nulos, e voltam as tor— '

ças. ,

Emprega-se com o _'

, mais feliz exito, nos

estoma os ainda os f

, mais de eis,psracom-

. bater as digestões tar-

diaselaboriosasm dis- , ,

papaia. cardialgia, gas- .

. tro-dynia, gustral ia, _,

"—' anemiaoulnacçào os

orgaos,rachiticos,con- '-

- sumpçào de carnes,:tt—

facções escropholcsas, _

e na geral convales-

. cençadetodasas doen-

- ças,aonde é prictso

levantar as forças.

uniu l *

mªrsupiais
Regimento de Cavallaria nº 7

ANNUNCIO

Conselho evr—ntunl do

O dito esquadrão, faz

publico que na secretaria do

seu quartel no dia 30 do cor-

rente mez e anno, pelas 11 ho.

ras de. manhã se ha-de proce-

der perante o mesmo conse—

lho áarrematação dos gene-

ros para a composição das for-

ragens destinadas aos solípe-

des das unidades aquiirteladas

n'esta cidade, em quantidade

precisa para os referidos so-

lipedes desde it data da ap-

provação do contracto defini-

tivo até 31 d'agosto de 1908.

Os concorrentes poderão

desde já tomar conhecimento

das condicções da arremata-

ção, e receber um exemplar

para proposta onde os propo-

nentes, além dos seus nomes

devem consignar as localida-

des onde residem e respectivas

moradas, desde as 11 horas

da manhã às duas horas da

tarde em todos os dias uteis

na secretaria do referido es—

quadrão.

As propostas serão apre-

sentadas na. referida secretaria

do conselho no dia e hora da

abertura do concurso e cau-

ciouada com a quantia de reis

10:3000, e não deverão conter

restricçâo de especie alguma,

sendo o menor preço offereci-

do nas propostas que servir

gelbase para a licitação ver.

a .

Não leva. sello por não ha-

ver n'este esquadrão. '

Quartel em Aveiro, 18 de

novembro de 1907.
0 Secretario do Conselho evsntual'

Manuel Augusto Monteiro dos

Santos Telles.

Nforce de osvallaria 7,
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56, Marcadores. 70

para a. presente estação

Grande variedade em agasalhos,

C
A
M
I
S
A
R
I
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Tecidos d'alta novidade, em todas as qualidades, para vestidos.
taes como boas, pellerines, blusas de malha, guarda—lamas,

COO

U

  

    

 PAQUETES CORREIOS A SAHIR DE LEIXÓES
(PORTO)

THAMES, Em 25

Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, (NO BRAZIL E NA EUROPA)

Montevideu e Bueno,-Ayres,

oache—corsets, jerseys, luvas,

 

de novembro

ULYDE, Em 9 de dezembro

Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos,

Montevideu e Buenoz-Ayres.

Preço da passagem de 3.“ classe para 0 Brazil

PAQUETES CORREIOS A SAl'llR DE LISBOA Peitoral de Cambará

THANIES, Em 26

Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideo e Buenos Ayres.

366500 réis

de novembro

ABAGUN, Em 2 de dezembro

Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, ªgudaouc

Montevideu e Buebos Ayres.

GLYDE. Em 10 de dezembro

Para S. Vicente, Pernambuco,

Montevideu e Buenos Ayres.

Preço da passagem de 3.“ classe para 0 Brazil 33ó500 réis

 

A BORDO IIA CREADDS PORTUGUEZES

Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

 

Estab. Ind. Pharm.

“Souza Soares,,

Devidamente legalisado em Portu-

gal e diltiuguido com um premio de

Honra de 1.“ classe e cinco medalhas

de ºuro, na America do leste, .Fran-

ça e Brasil, pela perfeita manipulaçio

ellieacia dos seus productos mediuinaes

(Registado)

Cura prompta e radicalmente as

tosses ou rouquidões;

Cura a laryngite;

Cura. erieitamente a bronchite

Eronica, simples ou asthma-

tica;

Cura e. tysica pulmonar, como o

provam numerosos attestados medi-

cos e particulares.

Cura incontestavelmente a asthma, '

molestia diHicil de ser dabellada por

outros meios; ,

Cura admiravelmente & coquelu-

che, e, pelo seu gosto agradavel, é

appetecido pelas cresnças.

calçado de feltro e muitos outros artigos proprios do seu estabelecimento.

SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA A 100 REIS

 

FABRICA

e italicos,

pographia.

typographias.

;
z
:

l
i

t
:
l..

0 mai-«r premio

cvrnluulmenle garante

(00,000 murros o g 0 v e r |] 0

Vem a

  

Os premios

Cl MFlHII INDUSTRIRL DE PDHUGIL

Sociedade anonyma de responsabilidade limitada

Proprietario da

FUNDIÇÃO TYPOGBAPHICA PORTUENSE

Travessa. Alvaro Castellões

Adresse telegraphico: BOLSIN

__

Stereotypia, galvanoplastia,

cursivos, gothicos e novidades em typos
de phantasia. Ha sempre em deposito grande quan-
tidade de typo e todo o material proprio para ty-

Representante das principaes casas constructe-
ras de machinas typographicas o deposito de tintas

d'uma das melhores casas allemâs. Fornecedora
das principaes emprezas jornalisticas.

Material de 1.' ordem e pessoal habilitado
Dão—se orçamentos completos para montagem de 6666666666

KE?
ENDE-SE na Fabrica do .

 

Preços sem “competencia

“***—”WM

 

  

 

Approudooals sºlº. de IED/GIM ds FMI:
o mls activa mas

hmlmrmvàmn'lm' ' ""'

gm ;lnlmlathlortsweblllllli
“ll ''

mªrcamos”

 

escrirroaro

Praça de D. Pedro, 28, 1.“

Telephonc 11.0 640

DIODIII'AIII ! Illlclºu

Diamantino Diniz frmlru

l-ª "ªviª—SEXO MASCULINO

]'an da anuli'içdo

Cursos commercial, colonial, ls-
legraphico o dos lyceus; conversação

francesa, ingloza s allema, contabi.

lidade, calligraphia. escripturaçlo

commercial, instrucçlo primaria .
secundaria.

Musica, esgrima : "nunca!!“

'Il'IIIOIII IIIIAIIIIIOI

IAIA . lllll. II lllilll

º-ª "Wiº—SEXY] FEMININO

. Paço da Jaquisíçdo

Linguas, musica, lavoros, dsso—
nho, pintura, instrucçào

 

 

typos romanos

 

secundaria e habilitaçlo h «colas
Normaes s de Agricultura.

6
:
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Pro/enero; dúvlsmaaaa

CO

Gaz—Aveiro.

1:C00 kilos .......... GIGI) .

 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO

 

primaria, ;

Arroba, ou 16 killos..120 roll ' '

nino—caio ns OBRAS PlltÍIClS no DISTRICTO n'nnno ";
[

.

    

   

    

 

  

    

  

  

   

    

  

  

    

  

   

  

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros de 1.ª Frª-Sºº, 1$000 reisi
classe escolher os beliches & vista das plantas dos paiuetes, mas 3 frascos, 2$700 reis.
para isso recommendamos toda & antecipa-

Fortuna

Primeiro sorteio em 19 Dezembro
2.ª arrematação

oâoq

AGENTES

NO PORCFO:

TMT & RUMSEY

19_ Rua do Infante D. Henrique.

T()SSES

As tosses, rouquidões, brow

chines, constipaçócs, influenza,

coqueluche, e mais encommo- obras, tvpographlª regen- 30 lllllElllllS llSPEClFlCOS

EM LISBOA:

. JAMES BRWES & C.

31—1 .º Rua d'El-rei,

( TYPOGRAPHIA

 

ende-se em boas con—

dições, para lornal e

dos das vias respiratorias, dean temente montada na pro-

apparasem com o uso dos

inCUERlu'LJ'a—UEQ'S Rebugados ani-l

lagrosus.

Quinze annos dªexito se-

guro e ininterrupto, brilhante-

mente comprovado, pelo in—

suspeiro testemunho dos mi-i

lhares de pessoas de todas as

classes sociaes 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-
 

vincla.

Tem machinas de lm-

, pressão, corte de laminas

e preiuracão de papel, de

arrumar, etc., prelo, tvpos

*communs e de phantasla

em abundância, caixas,

cavalletes, commodas,gul—

lhotina, etc., etc.

tratar.

lenda de casa em litilll local

ENDE—SE a casa que

faz esquina para a

Praça-do-peixe e para a rua

de São Roque, e que pertence

á familia Pacheco, da Beira-

mar.

Para tratar, com o advo—

gado, Jaime Duarte Silva, na

Diz-se aqui com quem,

  

Wine EYSNRÍÉOURÃVISTA

osé Fernandes Lago, antigo proprietario do bem

conhecido Café Chinez, de Espinho, participa a todos

os seus amigos, fregueses e ao publico, que tomou de trespasse o Ho-

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

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

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

pessôns que preferem a sua casa. .

Resolveu tambem estabelecer um serviço de café e restaurante,

achando—se o estabelertmenio aberto até altas horas da noite, afim de

que o publico possa ercontrar aii bs melhores distracções.

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

oommodidades, enoon' r-se-ha á ( regada de todos os combyos a es-

tação de Aveiro um «tratºr e caro do mesmo hotel.

Por todos estes moíÍvos espera o novo proprietario do Irlotel

Cysne a continuação das ordens de todos aquelles que em Aveiro

precisem de alojamentos ou quaesquer outros serwços que ali lhes pos-

um ser fornecidos.

PASTILHAS DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas—

tralgia, as nauseas e vomitos, o eu-

j00 do mar, o mau halito, :. flatulencia

e a dilatação do estomago. São de

grande efiicaoia nas molestias do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 réis; 0 cai-

xas, 80240 reis.

ill PILULlS SlCCHlRlNlb
(Registado)

Estes medicamentos curam com

rapidez e inoffensividade:

Febres em geral;

Molestias nervosas, da. pelle, das ,

vias respiratorias, de estomago, dos

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molestias das senhoras e das

creanças;

Dºres em geral:

Inflammações e oongestões;

Impurezas do sangue; ,

Fraqueza e suas oonsequencias;,

Frasco, 500 réis; 6

frascos, 20700 reis.

Consultem o 1ivro=a0 Novo Medi-

co».=pelo Visconde de Souza Soares; .

à. venda nos depositos dos remedios

do auctor. Preço: brocbado 200 réis,

encadernado 500 reis.

Medicamentos homeopa-

thlcos garantidos, avul-

sos e em caixas de di-

versos tamanhos

1 Tubo com globulos 200 reis; du-

zia 25160. .

1 Frasco com tintura 3." ou 5.';

400 réis; duzia 4.3320.

1 Dito com trituração SJ; 700 reis;

duzia 758560.

Vede os Precos correntes, o Au-

xilio Homeopalhico ou o Medico de Casa

Convite para ter a mão a

Fortuna

na grande loteria de Hamburgo. ga-

ruulida pelo governo. na qual

9 millões 851,476 marco! em ouro

hão de ser distribuídos com certeza.

Os premios principaes d'esta lo-

teria vantajosa são os seguintes: o

maior premio no caso mais feliz é

de as. 600,000

1 Extrapremio de 300,000 M

) ) 200,000

60,000

50,000

45.000

40.000

35,000

30,000

100,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

15,000

10.000

5,000

3,000

2,000

1,000

300

) ) 200 »

Toda a loteria, que correta de 7 classes,

tem 100.000 sortes e 58,505 premios com

8 extrapremios, da maneira que a metade

de todas as series ha de ser premiada.

Nos casos mais felizes importam os pre-

mios: na 1 ' classe 50,000 li., na “L' elas-

se 55,000 M., na 3.' clssss 00,000 li., na

L' classe 65,000 II., na 5.' classe 70,000

li., na &! classe 80,000 li., na 'i.' classe

000,000 M.

Na primeira classe, cujo sorteio se dá em

)
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proximo, pela 1 hora da tarde na

FAZ-SE publico novamente que no dia 6 de dezembro

va commissão presidida pelo engenheiro

de conservação, se recebem propostas, em carta fechada para
execuçao das tarefas seguintes:

Exten—

são a rs- to pro-

parar licitação visoria

E. D. n.“ 61 Troço entre a Ribeira e Praça d'Ovar . .
» D »

»
D .

ÍE. D. n.ª 62 » entre Esmoriz e Maosda . . .
l » » is » »

DESIGNAÇÃO DAS ESTRADAS E TROÇOS
.

taria da Direcção em Aveiro,

desde as 10 horas da manhã ás 3 horas da tarde.

andas na mesma secretaria até ás 3 horas do dia 5 de dezema
bro.

da adjudicação.

Aveiro e secretaria da Direcção, 19 de novembro de 1907. O Engenheiro chefe dos serviços de conservação,

José Toscano de Figueiredo e Albuquerque

Colonial Oil Company POSTAES DE AVEIRO
Preços correntes do potro

leo em caixas posto no ca PRIMOROSA collecçâo

de 16 novos postaes,

  

minho de ferro:

_
. secretaria da Din-t _'

cçao das Obras Publicas d'Aveiro, perante a respecti- '

   
As medições e condições especiaes estâo patentes na secre- ,

todos os dias não santificados, “

As guias para effectuar os depositos provisorios não pag. .

A importancia do deposito definitivo é de 5 % do preço _

   :

   

 

19 Dezembro
custa

um outeiro sorts original, só li. 6, ou reis

15500; a melada d'uma sorle original, só M.

3. ou reis 700; a quarta parte d'uma sorte

original, só M. 1.50, ou rms 350.

Os preços das sortes das ou-

tras classes bem como a lista dos

premios n'estas classes se manifes-

tam do plano official da loteria, e a Nova Gaia Homeoputliica, pelo Vis-

conde do Sousa Soares.

 

Estes productos vendem-se em

todas as pharmacies e drogarias e

principalmente nas seguintes:

Aveiro.:Pharmacia o drogaria de

Francisco da Luz &, Filho.

Abergnria-a-Velha (Alquerubim) =

Estabelecimento de Manuel Maria

Amador.

Deposito geral em Portugal, Porto

rua Santa batizar—ina, 1608.

AVISO IMPORTANTE

O Estabelecimento tem medico ha-

bilitado, encarregado de responder gra—

tuitamente, a qualquer consulta por os—

cripto sobre o tratamento e applica-

gio (Po-tea ron-dios.

 

com as armas do estado, aquel en—

vio e. demanda. gratuitamente e

franco.

Cada um dos meus fregueses re-

cebe, o sorteio acabado, sem demo—

ra a lista oíiíciai das sortes pre

mladae sem demanda especial.

O pagamento e a exposição dos

premios elfectua-se por mim dire-

ctamente devidamente e com dia-

cripcâo.

O mais simpies é fazer pedidos

acompanhados de um vale do oor-

reio, ou remetter bilhetes de bauer

portuguoz em lettra registada, se-

não reembolso-me pelo valor

Dirija-se com pedidos para o pro—

ximo sorteio com toda a confiança

sem demora e antes de 19 dezenr

bro à. casa de

Samuel Eee/racker senr.

Banqueiro em Hamburgo  

_
_

Pstrolso americano, caixa de

Agua-raz, caixa de 2 la—

Gazolins de 68031, caixa de !

  

edição de Alberto Ferreira,

Porto.

  

  

A' venda em todas as os-

sas de post:»es.

_ Depositario, Baptista Mo-
ssoro 35025 reira. Casa photographica,

Aveiro.

2 latas . . ....... 3J303 33225

las. . . . . 75075 6i000

latas ............. . . .

Colonial 0" Company Faz grande desconto aos
ESTRADA DA BARRA—AVEIRO revendedores.

 

“&

maintain rmmarnfz: nar
Collegio Mondego

PROFESSOR

Francrsco José da Costa Ramos

O Collegio Mondego propoz para exame do 2.'
época passada 25 alumnos. Resultado 12
provados e 18 com distincção.

. grau na

Simplesmente ap—

(

 


