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, ¡mlrnnAl-(Pagamsnto adsaatado)-Com eatempilha: ara auto reis. Sem estam-
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' nas. lilo u restitusm os originou.
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Não são da responsabilidade do jornal a doutrina s opiniões

dos escritos assinados ou simplesmente rubrioados

WILIUAÇÕES:Correspondencias particulares, 80 reis por linha Anuncios, 80 reis por li-

nha singela. Bepetiçdes, !0 reis. Imposto do selo, to raia. Anuncios permanentes contraste

especial. Os srs. assinantes gosam o prevílegio da abatimento nos anuncios .hsm assim

nos impressos feitos na casa-Aco” -as a recepçlo e anunciam-sa as publicações do que

redacção soja enviado um exemplar.

 

A VEIRO

'u nun “PREllllit,

Deve a ccrôa estar agora reco-

nhecidissima aos íncondicionaes mc-

sarchicos que estão organisando

tom todo o apparato bellioo o blo-

,eo predial, e defendem o throno e

*o altar rufando desesperadamente

*as pelle d'el-rei... só porque se

;mancipou da tutella do paço dos

Navegantes para chamar ao gover-

no o partido regenerador que, des-

'301904, só durante 58 dias por lá

passara!

Olierece a politica portugucza

um curioaissimo espectaculo n'este

momento. O sr. José Luciano de

Castro, chefe progressista, que já

.un 1906, como desesperado recur-

_ao dos seus odios, lançsra mão do

;franquismm para com elle fazer

'uma colligução que, com a couni-

?vencia do ar. D. Carlos, der-

rubou Hintze Ribeiro, quer agora

_- tir com o sr. D. Manuel a

É' rudentissima experiencia, e, co-

rno já nada tem que perder quem

;sobre si traz o pedregulho enorme

:ls Crédito-predial, arrasta de no-

?'v'oo partido progressista. aquelle

que foi o liberal e popularissimo

partido do duque de Loulé e de An

itlmo Braamcamp, para o mais hy-

brido e mais monstruoso de todos

as oounubios politicos, juntando os

soldados d'esse antigo e valoroso

agrupamento patulda com o sr. Vas

- cells¡ Porto, o suoceascr de João

ranco, com o sr. Campos Henri-

uea, regenerador conservador, com

> nacionalistas do sr. Jacintho

:la com os reaocíonarios de

ll s as all'urjasl Ao ue se redu-

¡i'n e com que se con unde o ou-

lora glorioso partido progressista,

“ intransigente inimigo de toda a

'calha congregauista, o sympa-

I' › e altivo defensor que foi de

_A . as prerogativas populares!

elle tem um tim miserrimo,

brulbsdo na esfarrapada bandei-

«do Crédito predial! Onde iôram

_'r os papyros do pacto da Gran-

que eram ainda ha seis mezes o

"3: libernlengo desenrola-

:pelo sr. Beirão na reunião das

_7' rias!
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Quer o er. José Luciano servir-

;da toda essa gente reaccionaria

u instrumento para a sua des-

_ : quer coagir assim a oorôa,

"vingar-se do soberano porque o

Monou em vez de protegel-o,

us lhe não concedeu abrigo sob

garanto régio, porque reconheceu

oia de largas e pouco felizes he-

_çõss que o ostracismo da es-

u seria inevitavelmente o dee

_' 'namento da monarohia, que

poderia Ear a sua existencia

ttttlles íncondicionaes monar-

'w cuja iidelidade e dedicação

W experimentados foram na ao

dos paços reaes na funebre

_ l' 'de l para 2 de fevereiro de

"2 e estão agora a revelar-se

_ vea n'eatea raivosos ataques

_'rfe do Estado, contra o qual

:r rijamente o fogo antes mes'

I. ter baixado á' sepultura o

~ rio Beirãol

tu- que direito se insurge o

¡. 'predial contra a livre escolha

" í «›ôa, que diz estar coacta só

s não cobriu o sr. governa-

' _ do

. p

o podêr era perpetuo mo~

i de prediaes e reacciona:

' 'l Quem o deteve dw'anie'eeís

_ ,.Í só com a interrupção de 58

ado periodo da dictadura, ha-

' de oonserval-o sempre ?

havia outros monarchicos

_ tugal, ninguem mais teria o

É w de governar, a ninguem mais

r '.qltrei que considerar e at-

* 'V quem julgam intimidar to-

“, revoltos reacoionarios-

' ticos, henriquisias, nacioc

franquistas, e clericaes de

_que juntaram agora tão

Grande lição está recebendo o

rei e oxalá. que d'ella tire todo o

proveito! Ahi tem sua magestade

o que é a acalmação que esses thu-

ribularios do throno prégavam ain-

da hs poucos dias, e pelo que se

passa avaliará a corôa da sinceri-

dade com que toda essa gente acon-

aelhavs, ainda ha uma semana, o

scatamento ao poder moderador, no

logitimo exercicio das suas faculda-

des constitucionacs.

Só porque em seu favor se não

decediu o pleito, rompe bravissima

a faria contra o rei, formulam-sc

claras e impertiuentes ameaças de

o fazer capitular perante futuros tu

multas parlamentares, a tudo se re-

corre, de tudo se servem esses m0-

narchicos incondicionaes para reno-

varem na sociedade portugueza um

periodo de ardeatissimas luctas pc-

liticas, que elles mais do que nin-

guem têem provocado e em que

procuram teimosamente reincidír.

Estão assim a prestar-nos um

grande serviço que, nós os radicaes,

mais do que qualquer outro parti

do, devemos agradecer-lhes. Não

sabemos se ao governo incommo-

dam, porque dielle não temos nem

aceitariamos procuração. A nós, se

fôssemos governo, o bloco predial,

Feito pelos progressistas que o egoie~

mo feroz do seu chefe deitou fóra

do podêr, pelo sr. Campos Henri

ques, cujas clientellas politicas hão

de emigrar, em massa, e dentro de

pouco tempo, para o partido rege

nerador; pelos nacionalistas, fran-

quistas do sr. Porto e clericaes do

sr. Jacintho Candido, a nós, repe-

timcl o, se fôssemos governo esse

bloco só poderia fortalecer nos. . . e

divertir-nos. Como descredite d'es

ses elementos politicos heterogeneos

assim congraçados e confuu lidos

pelos odios d'une e pelos defeitos

de muitos outros, não poderiamos

appetecer melhor.

E como incitameuto a que os

elementos liberaes ou radicnes, em-

bora não sejam governamentaes, se

approximem para a defeza contra

o inimigo oommum, o bloco tem ex-

cellentes effeitos, e nem d'en'com-

manda poderia servir-nos melhor.

Estão a deñnir-se situações e a ex-

tremar-se os campos. Direita e es-

querda já se não confundem

O sr. José Luciano esqueceu-

ee apenas do que essa. traição aos

principios democraticos do partido

progressista, só era viavel como lia

bilidade, se a jogasse com os trun-

fos na mão, com o poder em casa.

Contra este, estando _de tóra e de

baixo -e com o Crédito predial ds

costas, não ha milagres celestiaes

que evitem o desastre já. hoje irre

paravel e arranquem das mãos dos

liberaes, sejam elles quaes fôrem,

a victoria final, que pertencerá, in-

tangível e sagrada, não aos seus

homens, mas aos seus ideaes.

Para traz... já se não cami-

nha. E quem retroceder, morrel A

instituição politica que assim ñzés-

se teria esoriptc e merecido a sen-

tença da sua fatal coudemnaçãc.

Mala-do-sul

  

LISBOA_ 1-7.910

prato do dia éa alliança hy-

brida dos conservadores, sob

a designação heroeoa de Coli-

Crédito predial com o real .cação-predial Pêlñ qual R 00-

gnomina já a troca popular.

Motivo de troça tem sido real-

mente, e nada mais digno d'el-

la.

Dão-se as mãos os reac-

cionsrios de todos os tempos

e de todas as especies, presi-

dindo o sr. José Luciano, de

de cujos odios vão ser submis-

so instrumento as reduzidas

fracções que o constituem e

que valem, umas e outras, a

mesma coisa. Todas elias mal

vistas, posso dizer adiadas, do

. ante as suas forças e vão fllle BB ?851118 é de camo se

mesmo lance a sua sorte?¡ julgam ainda no direito de es»
r l“  

perar o menor favor do euf- '

fragio publico!

Jáé atrevimentol Em sum-

me. a quadra vas de surprezas,e

não nos espanta que ámanhã,

com a facilidade com que to-

das chegaram á «communi-

dade de principio“ existen-

te, se desmembrem, se deeli~

guem, se fraccionem de novo,

e se agatenhem ferozmente a

poucos dias de vista, como é

de uzo entre gente que se pre-

za...

- Communiquei-lhe hon-

tem,em carta escripta á noite,

a partida do novo governador

civil d'esse districto para ahi

no rapido da tarde de hoje.

Houve equívoco. o illustre ma-

gistrado segue na 2.*l feira pro-

xima.

_Sabe-se que, pelos ulti-

mos trabalhos dos peritos do

Credito-predial, se descobri-

ram novos desfalques e gra-

vissimas irregularidades.

No relatorio dos peritos,

já entregue ao sr.juiz de ins-

trucção criminal, sabe-se hn-

ver coisas muito graves para o

governador do Banco e que

ainda veem avolumar mais as

:mas já gravissimas responsa-

bilidades. E' medonho. Um

descalabro geral,

E' preciso, agora que pa-

rece ter-se entrado n'utn perio-

do de moralidade administra-

tiva, que o governo não tenha

coutemplações com ninguem.

E' preciso não enfraquecer,

proseguir na obra reparadora

..la acção particular. E' preciso

que se apure tudo, tudo.

quuanto o maior respon-

savel peloslatrocinios do ban-

co festeja e preside á alliançn

dos elementos contrarios á Li-

berdade e á Ordem, Quintella,

Talcne e Joaé Bello estão na

cadeia. e Bruno de Miranda.

dorme na cova o somno ultimo.

O sr. José Luciano, eleito chefe

do bloco das «direitas›, trium-

phnl Não importa que pelo pniz

fóra milhares de pessoas sof-

ram as consequencias dos rou-

bos e desastres por que elle

trm que responder!

Moralidade, sr. ministro do I

reino! Pelo paiz e contra a sei-

ta dos que contra elle traba-

lham. Abaixo o imperio dos

tartufoa!

_Sabe-se que a maioria

dos partidarios do sr. Campos

Henriques resolveu já abando-

nar o chefe, envergonhada por

ec ver alliada aos franquistas e

nacionalistas.

Tem uma grande significa-

ção moral a resolução d'estes'

homens. Honra lhes seja.

Jota.

lillllEllllllllllll EIDll

llr. llaz Parreira

m equívoco de informação

deu logar ajulgar-se que

o illustre magistrado chegaria

hontem a Aveiro a assumir as

funcções do alto cargo para

que foi nomeado.

Assim o fizemos constar

por avisos impressos que fo-

ram profusamente espalhados

na cidade a tim de que não fal-

tassem á. recepção que ella se

empenha em fazer-lhe os que

tanto se interessam em ir á ga-

 

re, verificando-se mais tarde a

inexactidão da noticia, que

nos apreseámos tambem a tor-

nar publica.

Ainda assim alguns alli

foram, pois que a tempo não

viram o segundo impresso.

O sr. dr. Vaz Ferreira ten-

ciona tomar posse na 2.' feira

proxima, pelas 3 horas, che-

gando no expreso d”aquclle

dia, ás 2,5 da tarde.

São as informações que

temos no momento em que da-

mos ao jornal, por hoje, as ul-

timns de mão.

Se houver alteração ainda,

distribuiremos novo aviso.

Os amigos pessoaes e po-

liticos do novo chefe do dis-

tricto tencionam recebêl-o com

festivas demonstrações. A el-

les se associa uma grande par-

te, a grande maioria da cida-

de e do concelho, que vê no

nobre magistrado uma garan-

tia de ordem e a esperança' de

melhores dias, que vão de fa-

cto despontar.

Consta-nos á ultima hora

que os elementos prediaes col-

ligados se preparam para fa-

zer uma. . . contra-manifesta-

ção.

Devem ser fogos-fatuos.

Tomaram ellos que os deixem,

os pobres, em paz.

Em paz e ás moscas. . .

Os republicanos locaes pu-

blicam um manifesto declaran-

do-ee alheios a qualquer mani-

festação hostil á. auctoridade.

Cartões de visita
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Fazem annos:

Hoje, a sr.' D. Anna Julia Duar-

te de Pinho; e os srs. Guilherme

Souto Alves e Henrique da Costa'

Proto Basto.

A'manliã, as sr." D. Beazriz lle-

lena Lomelino de Barros Lima, Lis

boa; D. Virginia Pereira Mourão; e

os srs. dr. João Duarte (la Costa

Rangel, Porto; e dr. Elysio Ferreira

de Lima e Sousa.

Além, a sr.“ D. Mariaãtosa Pinto.

Depois, o sr. .leão erreira de

Macedo.

. ESTADAS:

Está na sua bonita vivenda de

Carregosa o Virtuoso prelado d'esta

diocese, sr. D. Manuel Corrêa de

Bastos Pina.

40- Estiveram n'estes dias em

Aveiro os srs. dr. Alfredo Cortez,

Augusto Marianne de Sousa Ribeiro,

dr. Mario de Castro, Vasco Soares,

dr. João Dias Pereira da Graça e Ma-

nuel Maria Amador.

O DOENTES:

'l'em estado de cama, mas está

felizmente melhor, o nosso bom

amigo e distincto sportman, sr. Ma-

rio Duarte.

40v Entrou em france couve-

lescença o sr. José Maria de (larva-

lho Brancc. - _

40- Continua melhorando a sr.“

D. Ross Leite.

O VILEGIATURA:

Com sua familia segue breve-

mente para Braga o ncsso amigo e

honrado commerciante d'esta pra-

ça, sr.-Agostinho de Deus da Loura.

-os- Seguiu hontem para Coim-

bra o alumuo da Universidade, nos~

ao presado patricio, sr. Adriano de

Vilhena Pereira da Cruz. '

. THERMAS E PRAIAS:

Acompanhado de sua esposa e

(litros chegou à praia do Phsrol de

esta cidade o sr. dr. João Dias Pe-

relrs da Graça, esclarecido medico

em Alquerublm. "
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ruinistrativos

districto.

Nada está ainda feito,co_m

quanto tenhamos como de-

ñnitivamente assente a escolha.

O que podemos garantir é

que todas as nomeações reca-

hirâo em cavalheiros da maior

respeitahilidade e competen-

cia.

no concelho t'

- O sr. conde d'Agueda,

governador civil etfuctivo no

consulado extincto, bem como

o sr. major Pessôa, adminis-

trador do concelho e outros,

pediram já a exoneração dos

seus cargos, que lhes foi logo

acceite.

- A' sessão da Commis-

são-districtal d'hojs presidiu o

sr. secretario geral.

-- No Concelho da Feira

está já em exercicio o sr Pinto

Villdlttl', que no ultimo consu-

lado regenerador, em que foi

pela prima-.ira vez nomeado

administrador d'aquvlle conce-

lho, fez um optimo logar.

__--_._-.._

lllllil ltlltllllllliitíl

l rtugal entra nn caminha da liberdadr

O novo presidente do

conselho e o correspondente

do «Matim

Na ultima terça-feira, publi-

cava o Muliu sob a epigra'phe

acima, um extenso telegramma

enviado pelo seu corresponden-

te especial em Lisboa, contendo

interessantes notas acerca do

estado actual do politica portu-

gueza.

.Reproduzlmos em seguida o

texto alludido, que occupu um

logar de honra na primeira pa-

gina do importante jornal pari-

síense: 1

Para o observador attento

revela-sc em Portugal a exis-

tencia de um profundo movi-

mento revolucionarie, devido

aos erros accumuludcs por cin-

co gabinetes successivos des

de o tragico attentado de Í de

fevereiro de 1908.

No dia seguinte ao drama

pareceu possivel a accalmação.

Os chefes radicaes e repu-

blicanos sahiram do carcere

Foram annulados os decretos

de excepção promulgados por

João Franco. O chefe dos

parlamentares republicanos, o

er. Alfonso Costa, propunha

treguas em frente da dor e da

innocencia do joven rei.

A acclamação parecia pos-

sivel, mas as instituições de-

testaveis continuaram a func-

cionar. O juizo de instrucçãc

criminal, orgão de repressão

governamental, cuja jurisdi-

se estende por todoo reino,

continua a usar do direito de

prender os cidadãos' e de os

aíferrolhar no oarcere, sem ex-

plicações, durante mezesintei-

ros.

As associações secretas,

pacificaa, mas republicanos,

compostas de homens humil-

des do povo, são perseguidas.

O eacandolo financeiro do

Credito-predial comprometteu

Apodera-se po tco a pouco dos r

espiritos, sobreexcitados pelos

ndigitam se _já varios nomes 'iceuo' e 0 _defcred'to dos po'

para os dhemm cargos ad_ lucas, uma Irritação profun-

da.

Desde hoje abre-se uma

era nova com a constituição

de um ministerio de tendencias

liberaes, e esta é uma grande

data na historia do movimen-

lo politico portuguez, se toda-

via o sr. Teixeira de Souza,

presidente do novo gabinete,

poder cumprir as suaspromes-

sas. Manifestaram-se contra el-

le, com effeito, todos os ele-

mentos reaccionarios e cleri-

caes. Os radicaes monarchi-

ros, cujo chefe, o sr. Alpoim,

exerce uma grande influencia,

sppoíal-o-hão, desde que elle

entre francamente no caminho

das reformas.

- Os repúblicanos dizia-

me o sr. dr. Alfonso Costa,

continuarão naturalmente e

lucta pelos seus principios,

nos quaes são irreductiveie.

Mae é evidente que teriam mui-

to menos força contra um go-

verno que déase liberdades no

povo. No entanto esta. grave

situação, a que a lembrança

do rcgicidio dá um aspecto

mais tragico, pode mudar se o

sr. Teixeira de Sauza, despre-

sando as influencias clericaea

tão poderosas no paço, e com

o decreto da dissolução das

côrtes na mão, proceder ás no-

vas eleições de forma que o

povo possa exprimir sincera-

mente a sua vontade.

Havia, pois, grande interes- ,

se em ouvir as opiniões do sr.

Teixeira de Souza.

O novo presidente do con-

selho fez ao correspondente

do Matin um acolhimento cor-

dial. Conversei muito tempo

com elle e confessei-lhe a im-

pressão de gravidade que es-

se deixou a este paiz, onde a

oppcsição ganha terreno dia a.

dia, onde os retratos dos regi-

cidas se vendem abertamente

em lojas especiaes, onde o rei

se não atreve a sshir sem for-

midaveis precauções e onde

os chefes republicanos são ao-

clamadoe nas ruas com entbu-

sissmo.

- Tudo isso, disse-nos oe

sr. Teixeira de Soua, pode

mudar com um governo ani-

mado de ideas liberaes. A ca-

mara será dissolvida. As elei-

ções realisar-se-hão no come-

ço de agosto e com esta nova

camara daremos ao paiz todas

as liberdades que elle espera.

«Sou liberal. A 28 de ja-

neiro de 1908 de¡ asylo em

minha casa ao sr. Alpoim, que

era perseguido .pelo dictador

por propaganda revoluciona-

ria. Os meus amigos, todos li-

beraes, teem sido ha alguns

annos a esta parte objecto dos

mais violentos ataques por

parte dos clericaes e doa nacio-

nalistas.

«A minha primeira refor-

ma será a reforma constitucio-'

nal, que terá por tim a crea-

çâo d'um senado mixto, condi-

profundamente o partido pro- ção indispenaavel para c pro-

gressista, que estava eainda gresso do paiz.

recentemente no poder. «A instrucção do juiz cri-

Os republicanos são sdo- minal deve ser substituída por

radoe pela população de Lis- uma inetrucçãeeontradiotoria,

boa e das grandes cidades. onde sejam dadas aos aconse-



  

      

  

e João Pedro Roaila de Almeida ita-

mos, 2.0 anno, 5.' cadeira de di- gnu;

reito, na Universidade de Coimbra, Que enganos h¡ e repetido¡ no

distinctos, com 16 valores; Antonio numero d.. fuga.;

Faria Carneiro Pacheco, distincto, Que .e pediu primeiro e u or.

com 19 valores, e Mario Faria Gsr- denou depois ao continuo que nl“.

neiro Pacheco. 5.' 30110, 16-' Cldôl' as numero se snganssss;

l'ii; Henrique da Rocha PlDlO, l'l-l Que depois se deggnganm¡ um.

cadeira. bem;

Sanotuorio do Leilah_ Qn'e lhe snooedsu como a mui-

dos em Consumism-Fol to boa gente para quem ha muito

brtlbantissima a perigrinação da fre- ”ou u hora dos desenganos;

Juiz de ¡notruoçãm- do D. r. r. n.” 24, os serviços de

E' destituido de fundamento o boato inspecção aos mancebos de tera do

de que tenha pedidoasuaexonera- concelho que requereram o seu

ção, ou esta lhe seja imposta, o nos- exame aqui,

so illustre patricio, sr. dr. Antonio A junta, que é composta dos

Emilio d'Almeida Azevedo, juiz de sra. major “frade Adelino Saida.

instrucção criminal. nba, capitão medico Zeferino tiar-

B¡bliothooa.-Compõc-se tius da Silva Borges, capitão .lose

de 20:000 volumes a bibliotheca do Gonçalves Cabrita, tenente Francis-

sr. conde de Sucens, ultimamente co Gomes Duarte Pereira Coentro e

adqutrida.Comprebende 6:564 obras 2,0 sargento Ladislau Maria Borrego,

dos melhores auctores nacionaes e procedeu com a maior isenção e

        

  

  

do“'s todos as garantias. D'ora
Que o proprio mundo 6 asi-an-

ávants. ob processos de¡Wron-

sa _serão julgados pelas vias

'ordina'rias' e não, como até aqui,

portribunaes excepcionaes. Se-

rá urgente, tambem, fazer vo-

tar uma lei eleitoral a iim de

que as eleições sejam a expres-

são exacta do pensamento do_

povo.

Informação local

'Folhlnho IIQÍI'BII-

.O (l9.9).-Dia 2-- Com um

belle dia,omar produz bons lenços

de sardinha em S. Jacintbo e Costa-

nova.

Dia 3- Passa em Aveiro, com

destino ao Porto e festas de Ams-

rante, el-rei D. Manuel, que é

bem recebido na estação.

  

   

  

  

  

  

  

Egualmente tehciono pro-

por medidas de amnistia e fa-

rei tudo quanto fôr neccessa-

rio para conseguir a acealtna-

ção de que o pais tanto neces-

sita. 'Poda a politica de prin-

cipios será livre. Toda a pro-

paganda de idêas se resolverá

sem pais“

Como eu comparasse a

obra de Canelejas aos proje-

ctos do governo portugues,

disse-ms o sr. Teixeira de Son-

sa:

- A questão clerical não

é aqui a mesma que em Hes-

paitha. O cardeal Merry del

Val tentou organisar aqui um

partido catholico, mas a etn-

preza era intpossiVel e vã, vis-

to que a iinfluencia do clero

sobre it população é .insignifi-

cante.

Em seguiria, o presidente

do conselho falou-me com en-

tliusiasmo da influencia fran-

cesa, immensa n'este paiz, da

maioridade dos nossos homens

politicos, da sua profunda

admiração da nossa litteratu-

ra.

'l'erminuhdo disse-me ain-

da que esperava que a opinião

franceza seguisse com impar-

cialidade a sua obra de pacitioa-

ção e ñzesse justiça aos seus

esforços sinceros para tornar

Portugal uma nação moderna.

 

  

  

  

   

  

   

   

               

   

   

    

    

 

    

  

   

  

   

   

             

   

   

  

    

    

  

  

 

Blocos e bloqueiros

 

-› m casa do sr. José Lucia-

_ no e sob a presidencia do

chefe predial, eñ'ectuou-ae a

annuncianda reunião da com-

tnissão executiva, do partido

que se prolongou das 4 e meia

,ás 7 horas da taade, para re-

solver:

Orgatiisar em todo o pair.

uma colligação eleitoral de

todos os agrupamentos mo-

narchicos de opposição ao go-

verno;

Encarregar aquelle sr. de

nomear uma commissño para

dirigir as trabalhos eleitores-

em todo o paiz;

Condor-lhe a escolha de

dois delegados progressistas

para se entenderem com os

restantes agrupamentos colli-

ãados, bem como a nomeaçlo

' e uma commissão especial pa-

ra as eleições nos dois _circu-

los de Lisboa e no de Seth

bel.

Na colligsção entram os

elementos politicos das facções

progressista, regeneradora-li-

nacionalista e henri-

quista, bem como os do ar.,

conselheiro Julio de Vilhena,

que, tendo soil'rido os maiores

desgosto¡ do sr. José Luciano

'e jurado aos seus deuses _ ?não

voltar ás luctas da politica,

para 'ellos vas como está vis-

"to e de braço enterlaça'do com

beral,

aqoeile.

' Quem os viu eqnern os-

vél E hlo de ir longe.. .

N'ovmst'nni

_ cinismo na numerosos!

Lindos anneis com *a eo: 'e si-

gúiiicsçao as crias mas'

Preco 500 reis

a:

Ami-ado_

cesariana
.A . .

laudo

qlor'i¡

Mui

kiwi-4°
Bandida

Amor

torta-e

Hitachi¡

hn

h' ¡lmss-aoaen--a

Meo-.ItoQ---Ool

Abril.......u......

Will-OODO'I-Itll

¡MOODIO'UIOUOOOD

,quthlODUOI'CII-

ÀGMIÓae-a-eas-e-o-o

' idealizou..

wo-!J-.loi'tlll

dvanbro........-..

“museatoaom-..a m. ,

Amada 00m _, '9 idade

. e_ maior

(lilllillillllil lino until_
Boa da Costeira-:'ÀVÊÍÊO

..aos-¡-

n.° extraordinario de consagração

ao novo bispo de Angola.

do prior de Carregosa, que monta

uma egua, ser assaltado por um cão

que amedronta o animal, e d'elle

cuspido a tal distancia e com tama-

nha infelicidade, que morre instau-

cto causa profunda impressão na ci-

;o :Campeãm publica um'

 

  

 

   

  

    

  

     

   

  

 

    

  

 

  

          

  

  

  

   

  

  

    

  

 

  

       

  

   

  

  

  

Dia 4--Succede a um ervit'al

tanesmente.

Dia 5-COmeçam os exames no

lyceu nacional de Aveiro, havendo

farto numero de reprovações. 0 fa-

dade.

Grandioso¡ festiva-o

-Hoje a noite e amanhã de tarde,

realisam-se dois brilhantissimos fes-

tivaes, promovidos pela nova com-

panhia local de salvação publica

«Guilherme Gomes Fernandes», no

Jardim-publico d'esta cidade, nos

quaes toma parte, como ja disse-

mos, o celebre e festejado Gru-

po do vapor', da Figueira da Foz,

composto de i8 pares, vestidos a

marinheiro, e de uma magnihca or-

cbestra de 40 proilssionaes, sob a

babil e proliciente direcção do sr.

M. Dias Soares, maestro aqui muito

conhecido e estimado. O grupo é

justamente considerado o melhor,

mais completoebem organisado dos

numerosos raucbos populares do

paiz, pelo que ha grande interesse

e enthusiasmo em o ouvir.

No festival nocturno d'hojc, que

devera começar às 9 horas, far-se-

ha ouvir uma das mais laurcadas

bandas civis do districto, sendo o

jardim profusamente illuminado.

A'rnanhã de tarde, às 2 horas,

abrirá o festival a magnifica banda

regimental d'inl'anteria 24, tocando

um escolhido programma até as lt,

hora em que terá logar a nova

exbtbiçâo do famoso grupo.

Na alameda do jardim já esta

construido, como palanque, um ele-

gante vapor, em que, como é do

seu estylo, o distincto grupo fara

ouvir as suas deliciosas canções e

danças caracteristicas.

A entrada custa 100 reis em ca-

da festival. V

Da formosa cidade que o Mon-

dego banha acompanha os seus es-

timados patricios um numeroso

grupo de excursionistas, que che-

gam aqui logo a tarde, tendo na es-

tação tima carinhosa e festiva rece-

pção por parte da dita companhia,

rsncbos da cidade, povo, etc.

loira 'PGBUCZÍCs-O
po-

vo de visinha e populosa povoação

da Gafanha da Nazareth, situada a

beira da ria d'esta cidade, acaba de

ver realisado o seu sonho dourado,

que era o de ver alii estabelecida

uma parocbia, que lhe foi ultima-

mente concedida pelo governo,

sendo a dita freguesia institui-

da com sede na magnitlca egre-

ja que se anda construindo alli, jun-

to da estrada da Barra. Esse facto

foi a'li muito festejado, como era de

prever.

?elicitamos aquelles povos por

verem satifeitos os seus desejos,

pois a Gafanha, pelo seu grande

desenvolvimento e importancia es-

tava ha muito reclamando este

beneficio.

Trabalhos mor-notou
¡

-Apesar de arrastados em conse-

quencia do prolongado inverno que

fez, teem-se agora desenvolvido

mais os trabalhos nas marinhas da

nossa ria.

Antes, porém, de meiados do

corrente não começarão a produzir.

O genero tem porisso subido de

preço.

Paulo rlo Bor-room

Consta que para director llscal de

exploração dos caminhos de “ferro,

'vas ser nomeado o illustre euge-

nheiro director das obras publicas

d'este districto, sr. Paulo de Bar-

ros, em substituição do sr. genero

Çabral Couceiro, que insiste na sua

exoneração.

Lamentamos s sahida d'Aveiro

do funccionirio distinctissimo que

com 'tanto ,disvello tetn prestado ao

' districto os melhores serviços. Não o

vulgar encontrarem-se tão raras fa-

culdades de trabalho, de energia, e

de vontade, tanta inteirezs de cara-

cter como reune o sr. Paulo de Bar-

ros, e por isso a sua retirada o sen-

tida.

Entretanto, por que melhora dt-

situação, as nossas felicitações a

"s. err'.

Jor' do clamam-
Para

presidir ao jury dos exames de 5.'

classe no lyceu nacional d'esta Cl-

dadp foi nomeado o sr. dr. Sousa

Gemas, lente da Universidade.

estrangeiros.

acompanhadas do professorado, vi-

ridos reciprocamente os recebedo-

res dos visinbos concelhos de ilha-

VO e vagos. 05 Sl'S- Abilio Trancoso :idos pelo abatimento de 132 bons

com o pezo de 20:7l0 kilos; 5 vi-

PoI-oor-¡a--Gontinun ainda tellas com o de 197; e 27 carneiros

com o de 325.

  

  

  

  

  

   

  
  

    

    

 

   

   

     

  

         

   

  

  

 

Passeios eooolor-eo.

-As alumnas da aEscola-districtals, municipal começrama tambem já a

ser entregues aos mancebos recen-

sitaram ante-honlem as escolas de seados pelas diirerentes freguesias

llhavo e a :Fabrica de porcellana

da Vista-alegre».

Por-muto.-Foram
transfe

e Marcos Ferreira Pinto Basto.

arrastando atravez da cidade o in-

fecto vehicule em que transporta os

detrictos das ruas, o Antonio dos ja._,t portagem da ponte de An-

Padre-nossos, para quem lembra-

mos a necessidade de lh'o fazer

substituir por um dos carros da

limpeza publica.

Chamamos para o facto a atten-

ção do vereador do respectivo pe-

louro. Aquillo não pode continuar a

permittir-se.

¡nota-noção. -Foi posta a

concurso a escola tnixta da Quinta

do Picado, d'este concelho.

Somma e segue. - Foi

transferido para a estação telegra-

pbo›postal d'esla cidade o aspiran-

te, sr. Amadeu Tavares Pinto, na-

tural de llhavo e que estava fazen-

do serviço na capital.

Vem substituir um dos infelizes

d'ahi ari'ancados a força por amor...

da monarchite aguda que à ultima

hora aliectou o animo e as (convi-

cções sinceras) dos das sinceras

convicções.

a* Tambem para Vianna foi

transferido o aspirante auxiliar da

estação telegrapho-postal d'esta ci-

dade, sr. José de Oliveira Lopes.

Sornma e segue. .

Atrazo de oomboyo.

-O rapido da noite de ante-homem

passou aqui com mais de meia ho-

ra de atraso, em consequenciade

ter avariado a machine etn Santa-

rem. No Entroncamento, até onde o

coruboyo marchou com dniliculdade,

foi a machine substituido por outra.

g' 0 rapido da tarde de hou-

tem chegou tambem a esta cidade

com 59 minutos de atrazo, em con-

sequencia da machine do Sud-es;-

press procedente de Lisboa ter ava-

riado proximo da estação de Garre-

gado.

Em tor-no do dista-i-

nto. - Em Azemeis dois cyclistas

que se exercitavam, chocaram-se e

tão desastradamente que um [icon

bastante escoriado.

g' No ultimo domingo, andan-

do .losé Tavares Lavoura, de Sega-

dães, Aguada, a ver as obras d'u

ma casa que traz em construcção,

poz os pes sobre a soleira d'uma

janella ainda mal segura e cahiu

com ella do primeiro andar. O ta~

buão liceu-lhe sobre as pernas, :cau-

sando-lhe grandes ferimentos.

¡ D'om muro, sobre o qual

adormecera, cahiu uma creança de

10 annos, iilha de Maria Galante,

do logar do Casaiuho-de-cima, Ague-

da, ficando bastante contusa.

.c Manifestou-se um violento

incendio em tres palheiros da Bor-

ralba, pertencentes a .losé Andrade

e a Maria _de Jesus. A custo salva-

ram a iilha d'esta, Luiza de Jesus,

tendo custado tambem bastante a

salvação do gado que possuia.

O sr. conde de Sucena concor-

reu para a extincção do ihsendio

dando toda a agua dos seus jardins.

0 prejuiso está avaliado em 3006000

reis.

'i Vae a proxima assignatura

o decreto creando uma escola mas-

culina na [igreja, da Feira.

Substituiçõeo.-Po
r ino-

tivo da destituição do sr. major Jo

se Julio Pessoa do cargo de admi-

nistrador do concelho, assumiu hou-

tem aquellas iuncções o sr. Gusta-

vo Ferreira Pinto Basto na sua qua-

lidade de presidente da camara.

Tendo, porem, este cavalhei

ro sabido hoje d'Aveiro, com de-

mora, assumiu por se turnou

aquelles dois cargos o sr. dr. José

Soares, esclarecido clinico local e

vice-presidente do municipio.

Contra o toooo. -Be-

commendamos o Xarope peitoral

James por ser o unico legalmente

auctorisado pelo governo e pelo

«Conselho de saude publicas, de-

pois de ser uilicialmeute reconhe-

cida a sua rfiicacm ein lunumeros

experiencias nos hospitaes, e par

garantirem a sua superioridade mais

de 300 attestados dos primeiros

medicos, tendo merecido medalhas

d'ouro em todas as exposições a

que tem concorrido.

Ao lnopeoçõoo.-Come-

çsram a fazer-se honlem, ua serie'

justiça.

do concelho as guias de apresenta-

ção.

   

  

 

"No secretaria da camara

guezia de Paços de Brandão, (Fei-

ra), que na quarta-feira se realizou

no sanctuario de Nossa Senhora de

Lourdes, em Carregosa.

N'esta grande manifestação de

piedade e de fé, tomaram parte ap-

proximadamente mil .pesadas, sen-

conlllmo llllbli-OO--A do setecentos as que fôram no com-

cidade consumiu tio thez de junho boio especial para tal tim organisa-

hndo 21:23? kilos de carne, produ-
    

    

    

 

    

   

  

  
  

 

  

  

  

A por-toyota¡ do Ango-

gcja, d'este districto, foi arremata-

da por 1:8035000 reis por 3 an-

uns.

Gorroinlu--A substituição

dos diversos empregados telegra-

pho-postaes da estação d'esta cida

de havia necessariamente de pro-

duzir os seus naturaes resultados:

feito por gente estranha, o serviço

tem sido morosissimo e pessimo-

mente executado. A distribuição da

manhã andava honlem a lazer-5o

depois do meio dia!

Aqui chegaram-nos ao mesmo

tempo, mas a adeantadas horas,

os correios do norte e sul. Um

grave prrjuiso, pois tivemos sus-

penso, durante horas, t do o traba-

lho dependente da chegada das

malas. Ao commercio tem causado o

facto innumeros transtornos

Eis as tristes consequencias do

bello serviço que se prestou a ter-

ra com a substituição do pessoal!

Fructos da miseria humana, a

triste miseria da perseguição contra

as opiu-ões politicas de cada um,

começou por produzir d'istol la'. se

Vos arlmiraes...

Dbi-ao publicam-Estão

quasi concluídos os trabalhos da es-

trada que vae de Pardellias a San-

ta Luza de Veiros, obra devida á

iniciativa do digno vereador da ca-

mara de Estarreja, sr. Joaquim Gra-

vato Junior, a quem muito auxiliou

o nosso presado amigo e illustre

deputado, sr. dr. Egas Moniz.

Praiaot-Vae começar bre-

vemente, na praia da Tcrreira, a

construrção de uma assemblea e

theatro, achando-se já para isso ar-

rematado o material necessario.

Denomina-coimas“.-

Ao sr. Domingos Antonio Henriques,

de Sever do Vouga, desappareceu,

ba tempo, uma 0lhinha de 18 me-

zes, ignorando-se, por mais que se

procurasse, o seu paradeiro. Passa-

dos dias, lui encontrado o seu ca-

daver ja em estado de decomposi-

ção, pelo que foi removido pura o

cemiterlo da villa.

A¡ vinhos. _Em conse-

quencia da irregularidade do tem-

po e especialmente do calor, que

tem sido de 30 a 35' à sombra, é

de esperar uma pessima colheita da

vinho, pois os cachos estão cabin-

do, na maioria pelo pé. Os mi

lhos é que estão muito prometiedo-

res.

¡Issamu-No cbafariz do ller-

cado-do-peixe continuam as mulhe-

res a lavar dentro dos tanques as

cestas da venda, cantaros, canas-

tras e tudo que lhes parece, sem

que a policia ponha cobro a semi-

lbante desaforo, pois que o gado

não bebe a agua assim.

No bebedoiro do Gojo succede o

mesmo. 0 rapazio emporcalba a

agua, e até os proprios carreiras

all¡ lavam os carros sujos de lama,

sal, e outros residuos nocivos.

E' um continuo desleixo da par-

te da policia, não havendo quem a

faça entrar _no cumprimento dos

seus deveres.

Gynomatogropho.-

Continua prendendo a attenção dos

amadores do genero o cynemato-

grapho Gaumond, de que é proprio

tario o sr. José Alves d'Oliveira.

Todas as noites ha espectaculo com

a apresentação de litas variadas,

qual d'ellas a melhor e de maior

sucessso. Hontem tb¡ muito interes-

sante a sessão, exhibindo-se fitas de

grande eil'elto.

nueiio. - Para consumo no

nosso paiz, foram importadas, do-

rante os primeiros nove mezes do

anno lindo, 291 toneladas de quei-

jos, que custaram ”128066000 reis.

O consumo, que deveria dimi-

nuir em vista dos inagnillcos quei-

jos que se produzem no nosso pa'z,

augmeutou em 11:207 ltilogram-

mas, no valor de 123205000 reis,

em confronto com cgual periodo do

ahno anterior.

Actos-_Fizeram acto, iican-

«lo appruvadOs, os srs.:

Joaquim Manuel Ruella e Girne

do na linha do Valle do Vouga.

aos perigrinos, feita n'um pulpite

portatil collocado a entrada do tem-

plo, commoveu até às lagrimas to-

dos que o ouviram. A multidão ac-

clamou-o delirantemente, espargin-

  

   

  

  

   

  

   

   

  

  
  
  

  

   

  

 

  

  

   

A saudação do sr. Bispo-conde

do de flores o venerando prelado,

que a todos agradecia e abençoa-

va. O revd.” abbade de Paços de

Brandão que fez egualmente um

dlscurs's. brilhante- em seguida ao

qual se resou uma missa acompa-

nhada de canticos religiosos.

_._._*-
_-_

HOSTILIDADES

 

governo do sr. Teixeira de

Souza, que, por que nasceu

ba uns quatro dias, mal teve

tempo para dizer do seu pro-

gramma, começa já a ser hos-

tilisado pelas guerrilhas famin-

tas da chefe dos Navegantes.

Progressistas, henriquistas,

franquistas e clericalistas, ir-

mãos-gemeos e socios nas res-

ponsbilidades do Credito, tu-

do isso faz fogo.

A metralha não attinge

ninguem, mas o tiroteio é cori-

tinuo.

Fumos. A brisa que sopra

espalha-os e some-os no ar.

I

O sr. dr. Vaz Ferreira,

o novo governador civil do

distrieto, ainda aqui não che-

gou.

Pois já se lhe dispara con-

tra a... sombra a polvoru

toda.

Bichinhos de rabiar. A

quadra alegre do S.João, que

divertida vael

___-+-_-
_

ll que ss conta .. Que,
por maiores esforços que empre-

guam, não censeguirão desviar-nos

da linha;

Que cada um é o réus é, e das

suas qualidades 'e prsn as de edu-

cação se sfs're pela linguagem em

que se exprime;

Que no vocabulario de hi não

hs melhores termos;

Que para tudo ss usa sempre

dos mesmos e a defezs dos pobres

homens gira em volta d'elles como

o boi velho em torno da nora;

Que cada um esgrime com as

armas que tem;

Que aquellas constituem toda a

baixeila das grandes soleniuid'ades;

Que é a prata da casa;

Que assim continuam sem defe-

na os homensinhos;

Que lh'a não sabem fazer;

Que tambem a não teem os

saua actos;

Que dos que agora elevam

ás alturas, muita gente ouviu já di-

zer-lhes quanto'lía de mais injurio

so s humilhante;

Que foi um pratinho s que o

outro correspondeu;

d Que se pagaram na mesma mos-

a;

Que a breve trecho... se duram

as mãos;

Que. . . arcade: ambo;

. Que mais havemos de ver e de

rir;

Que nos fez rir muito o espiri-

tuoso suelto sobre modificações no

quadro dos empregados publicos lo-

caes;

Qua tem realmente muita gra-

ça, muito espirito, muita aquella¡

Que só faltou incluir o nome do

suotor no exercicio de qualquer

ou de todos os lugares da estação

telegrapho-postsl da cidade;

Que na divisão dos cargos de

nomeação se incluiu tambem, por

engano já se vê, o de presidente

da camara, que é de eleição;

Que ñcou muito bem s par de

outros enganos semilhantes;

Que ha muito n'ests mundo

quem se engana;

Que anda meio mundo a enga-

nar outro meio¡ v

Que mais se bão de desenga-

nar;

Que a quadra dos dessnganoa

tem sido longas maior se fard

ainda;

Que da desenganos vivs o bo-

mom; e

_Que não vale a pena gastar

mais cêrs com ruins defuntos; en-

tretanto

Que não é mau ir avivando

casos;

Que o caso dos escapularioa,

deem-lhe as voltas quo lhe derem,

não tem desculpa possivel;

_ Que, antes de se pedir rigor e

Justiça para os ainbabeiss, ss de-

Via exigir justiça e rigor para os

criminosos;

Que o caso dos pontos se nos

refere agora d'outra maneira;

Que o sol quando nasce é para

tpdos, e, assim, que oourso de phy-

stca delegars em quatro camaradas

a missão da prsolte do pedido de

protecção, e apenas se lltss referiu

que os pontos para o exame se não

afastavam da materia dada, da

qual faz parte o Calor;

Que, tendo sido assim, nlo ba

nada mais certo;

Que a syndicancia teve em dia

de S. Pedro um pequeno avanço;

Que o santo clsviculario presi-

diu á. sessão; porisso

Que se não disse ou se não dei-

xou dizer tudo;

Que nem era preciso por que

já lá. está que baste;

Que o processo, por lei vedado

a olhares indiscretos. . . valha-nos

Deus. valha-nos Deusl;

Que se v^ê tudo de fóra;

Que as paredes teem ouvidos;

Que a varios incidentes se at-

tribue a demora que squillo leva;

Que a demora a tem causado

unicamente as oonfersnciss ostho-

líees em que se tem andado; a

Que é preciso terminar isso por

ums vez.

VAE DE BAIXO

o sr. Campos Henriques as-

siste presentemente á dolo-

rasa acena das deserções das

suas suas fileiras. São oonti- '

nuas. "

Agora foi o sr. Moreira de

Sá. e Mello, importanteinfluen-

te na Maia, que lhe passou o

pé entrando para as linhas do

sr. conselheiro Teixeira da

Souza.

Tambem um outro prepon-

derante influente em Reinaldo,

o sr. José Ferreira de Maga-

lhães, abandonou o bem-casa-

do progressista, parecendo que

em Villa do Conde e conce-

lhes proximos varios outros

pesadas do henriquismo de-

cadente levantam azas.

Os golpes são profundos

mas merecidos.

O sr. Campos Henriques

tem recebido, n'estes ultimos

dias, noticias bastante desa-

gradaveis dos seus partida-

rios no diotrieto do Porto.

Os dois grupos de regene-

radores antagonicos, já estão

tambem reunidos de novo no _

distrioto de Evora, pois os

henriquistas se passaram to-

dos.

A maré. sóbe. Oh 'elle não

estivesse alliado com o sr.. Jo-

sé Luciano. _

sw

informação estrangeira '

Tratamento do tas-t

ÍIOI'DIIGIO.-OI juro-es tran-

cszes tratam desenvolvidamente do

triumpho obtido pelo dr.

como emprego da rmioolisinav,

por elle descoberto, para a cura

da tuberculose.

O methodo adoptado é dos mais

simples: Para provocar o desenvoi¡

vimento dos «phagocytass-micrc-

bios que podem ser considered“

como defensora eñicazes db orga-

nismo humano - sppliea-se uma

injecção hypodermiesde um '

arsenial, panoo toxino, no primairti

lia em que o enfermo é submetido

a tratamento. Tres dias depois¡

injeota-se-lhe meio centímetro de

  



  

    
  

    

   

    

 

   

  

    

 

   

   

    

  

   

   

  

   

  
   

 

  

 

   

 

    

  

   

  

   

  

    

     

 

   

 

  

  

   

   

    

  

   

  

   

      

  

  

   

  

  

  
    

   

   

    

  

 

  

  

 

   

    

   

   

 

  

   

  

  

   

 

  

  

   

 

  

          

     

   

  

des cravos rubro! riam de boc-

cas provocantes, dahlias mos-

travam as suas flôres de go-

mos; e viçosos tnfos de rosas

branhas imprimiam-lhe um as-

pecto sentimental e elegante.

Nas janellas havia ainda

Esàínwnvocãda para 53181135' escriptos. Como era o começo

~ areum ° magna as I' da temporada, todos os dias

veis” engregaçãu. pomico' pela manhã eu ia espreitar.

religiosas do predialnnno na- Nada_ Ninguem a alugam, á

cional. .
. , casita que era agora os meus

Deve realisar-se n um am- mam . . t

plo barracão do Rocio d'esta e os' pequenina' wa 08a'
' envolta em folhagem, uma bo-

cidade.
_ cota de umôr para duas crea-

Vae desabar o mundo. Dao- -
turas novas e felizes_

se os braços e o beijo frater- E. .

nal os ue se cus iram n'ou- _ um COChwho'mumm-
q P . . . rou o Manuel. Para andarem

tr0s tempos as maiores inju-
nas salas duas pessoas é pre-

sus, noturnos de S. Joio de

Louro, concelho de Albergaria,

districto de Aveiro.

Em 1894 ambos se acha-

vam em Loanda, Africa-por-

tugueza.

A quem d'elles poder dar

noticias, roga-se as mande a

esta redacção ou a José de

Carvalho Abreu, na cidade do

Rio-grande, estado do Rio

grande do Sul, Iirazil, rua

marechal Floriano. n.° 20.

Pode-se a reproducçâo d'es-

te annuncio, especialmente na

Africa.

w' icolisinn e, passados outros

't s dias, igual castidade .d'csse

sido addioiona o com tuberculi-

precipitado do Instituto Pasteur.

Cem este tratamento, eñ'ectuan,

logo duas injeoções por semana,

m-se obtido resultados muito in-

teressantes- stürma o famoso mes

dim-nas tuberculoses cirurgias-

',_s em outras tuberculoses.

O dr. Doyen disse que, com a

'melhor vontade, facilitará a todos

aimedicos que lh'o peçam, os mei-

«para applioar o methodo, com a

condição de que se oompromettam

s dor-lhe conhecimento das suas

observações e dos resultados obti-

dos.

l caravana de GIII-ts-

MIO Colombo.-O museu

ds marinha de Pariz recebeu uma'

mirins¡ e preciosa reliquia-a cars-

ingenua ideação, e sobre o pia- Pois mal passou, o Corroio-

no, a oti'ereoer lhes todo o seu (ia-manhã, que é tambem da

frescor cachos de glioinias, ma- colligação, arranjou uma en-

dresilvas e avenoas. trevista do sr. presidente do

Os seus passeios eram ao conselho com o sr. Antonio

longo da praia, ao entardecer José d'AImeida, no predio 45

melancholico e sempre que me do Rocio!

encontravam saudavam-me: D'esta vez ñcou de fóra o

-Bóa tarde, visinho. sr. Alpoim, o que já é de agra-

Nunca nos falavamos, nuu- ilecer.

ca cambiámos a mais insigni-
ñcante amabilidade, ainda das

que a vida de praia auctorisa. 22›R- desamo Anton“” 24

PORTOSystematicamente evite¡ co-

_ _ Completo sor-tido em chapeus dc

nhecel os melhor que momen todas as qualidades e bonets para ho-

to a momento os phantasiava mem e creança.

atravéz da minha idealidade CMP“” d° °°“° ° “d" “mp“
_ _ ultimas novidades nacionae e estran-

combinada com OS seus ldy- otras. Guardasoes em todas as qua-

lios.

Prudeucio, Caetano Alberto, Ribei-

ro Arthur, Ricardo de Souza, etc.

A assignatura do Occídente cus-

ts 950 reis por trimestre.

_+-

MORTOS-VIVOS

 

  

 

   

   

   

   

 

  

                

   

  

       

  

  

     

   

  

     

   

  

     

   

  

  

   

   

  

   

    

  
    

   

  

 

   

  

   

           

    

  

                  

   

  

   

           

    

   

  

  

   

  

         

   

   

  

   

           

   

   

         

   

  

   

  

  

    

  

  

   

  

    

  

  

  

 

  

  
  

idades para homem e Senhora.

     

' ' l _ _ , El h d lb Ch'-

“ni' a: :irmão redumdo' de nas' . cleo andar abraçadas. (Contínua) le de :fds-nat:: :nadinha: l::lumiaaeestii-

chris“" o o 0m o' Sempre a gente Vê 001588 ção de verão. Chique bom a barato.

Esta pequena embarcação, que Dream mundo, -Tal qual, abraçada.
p

'node setenta centilnietãos de com ' E nas claras noites de luar P .d _ da . “T

'rimento e da qua to as ss peças c. ~ ' ' ' " 11,0 l'b t ' . s r í "l c ' i l'OVlIlClii

Lume, cordlgem. e .mam e e' ° 'vmware 10H @nelas P
ma alli passado. Amar uma

mulher de hellos olhos negros,

esculptural, e isolar-me com

ella, ao pé do mar. Havia de

a adorar perdidamcnte, beijar-

llie com ardor as tranças per-

fumadas, devancar com ella

em tardes de agosto, harmo-

niosas e embriagantes. O nos-

so ninho seria aquelle, aonde

só abraçados poderiamos vi~

Ver, uma eterna musica de bei-

jos nos envolver-ia, e ao clarão

bemdito dos seus olhos pretos,

os dias, os mezes, os annos,

pareceriam ais.

Uma manhã, no n c o d'es-

tas divagações avistei ao er"

guer-.ne as janellas abertas.

Com fervorosa curiosidade di-

ligenciei ouvir. Lá. de dentro

vinha um sussurro brando de

vozes a que se misturavam or-

dens, um arrastar de mobilia-

rio, um pregar de cortinas. . .

-forsm minuciosamente reprodu-

osilas pelo engenheiro Soó, que o

Ettado havia delegado para est›a __

edeito, é a cópia minuscula exacta

“do que levou s seu bordo o celebre

navegador na v agem de descober-

tcda America. Esta ultima, con

mada no Arsenal da Corunha,

havia sido posts para este etfcito, é

o* disposição do rrferido engenheiro

pelo rei Affonso XIII e *pelo almi-

rintado Hespanhol.

0 modelo reduzido da caravel-

,ls de Christovlo Colombo vae ser

exposto no museu do Louvre.

Dos nossos correspondentes:

Anadia, t.

Foi bem renebiiia a nova da'

organisação L-lc novo minist-ri-i, em

que figuram homens de prestigio e

valor.

Muito hs a fazer, e da acção

dos dirigentes no distrioto muito se-

espers agora.

Coimbra, l

Causou s melhor impressão a

notii-ia da organisaçào do gabinet».

D'elle faz parte um dos mais

inosnsaveis pru-pugnadores dos ma~

lhorimentos de Coimbra, o sr. dr.

Maruôuo e Smsa, lent'e de direito

e prestigioso homem publico.

Hs seis annos que s. ex.a tem

o presidencia da camara municipal

d'esta cidade, dotando~a com mui-

tos melhoramentos, estando para

brevs o mais importante que é o

da viação electrico, cujos trabalhos

se estão activando.

Feira, t.

Causou grande enthusiasmc aqui

a noticia da chamada do sr. conse-

lheiro T-ixeira de Sousa aos consc-

lhos da cerôi. Até que nos viinOs

livres du vergonhosa tutella d'A-

nadial

Paiva. I.

Os jornaes são aqui esperados

com Verdadeira iiupaciencia, todas

as tardes. A substituição do gabi-

nete progressista causou aqui a me-

lhor impressão.

Vagos, I.

A noticia de estar constituido

novo ministerio sob a“ presidencia

do sr. conselheiro Tei'íreira de Sou-

sa causou aqui regosijo.

Era esperada com verdadeira

sociedade. Até que emtiml

A folha ollicial publicava

liontem, pelo ministerio da fa

zemla, a seguinte providencia

em portaria:

PARA LEVANTAR*

OUCONSERVAR

'AS FORÇASl

Dinho nutritivo de carne

UNICO auclorisadn pelo governo.

approvadn pela Junta de

saude publica e prinlegiado

     

 

  

    

    

    

   

    

  

    

  

  

   

   

  

   

  

   

 

    
  

  

    

     
  

   

 

De facto, quem quer que.

fôsse, a toda a pressa, manda-

va abrir caboucos para um pre-

dio. Abundando no parecer do

Manuel, comecei a odiar a uo-

va visinhança e em silencio a

maldizer um por um cada ti-

jolo em que os alicerces se er-

guiam. Pensei em fugir para

outra praia, em queixar-me ao

senhorio, em ir noite velha es-

cavacar aquelles muros, n'uma

palavra, impedir a todo o cus-

to o monstro do meu visinho

'ie inquietar-me na sociedade

que ha tanto disfrnctava de

parceria com o meu crendo.

Esse anno retirei-me mais

cêdo, e louco, cego, fui para

Lisboa esquecer a minha deli-

ciosa ermida da beira-mar.

Lembro-me que emagreci. cor-

tei relações com vários ami-

gos, arruinei-me ao jogo, liz

um incalculavei numero de to-

lices de marca maior. Por um

triz estive para despedir o Ma-

nuel, que, desejando confor-

tar-me, ainda exarcebava mais

o meu desespero. Uma mora-

dia tiio alegre, tão linda, e de,

repente sevandijada por um

pardieiço torpe! Mas, entre-

mentes, chegou o calôr. Vocês

emigraram para uma banda,

para a outra, tornando a ca-

pital intoleravel, com os thea-

tros fechados, a Avenida des-

povoada, o Chiado poeirento

emonotono. Não pude mais,

e um dia, em vóz de comman-

do, para evitar objecçõss, abor-

dei o Manuel:

-Depois de amanhã par-

timos.

«Não havendo ainda lei que ñ-

xe as receitas e despezas do Esta-

do para o anno economico de 1910-

1911: manda sua magestade el rei,

pela direcção geral da contabilida-

de publica, declarar a todas as re-

partições nnde se arrecadsm e es-

cripturam os fundos do Estado, se

ordenam ou realizam despezas, ou

fazem pagamento de contas do the-

sourc que, nos termos do artigo 7.“

da lei de 3 de abril de 1896, con

tinua em vigor provisoriamente,

até resolução das (36'198 e a data:

de l de 1910 inclusivé, a lei de 27

de outubro de 1909, que auctori-

sou a cobrança des rendimentos e

recursos do Estado no anno econo-

mico de 1909 1910 e fixou as des-

pezas do mesmo sono-economico»

O

Além d'esta e defendendo

o thesouro publico que ficara

de torneira aberta pelo grupo

predial, a mema folha publi-

ca uma outra portaria man-

dando ticar sem eti'eito as de

29 dejaneiro e 25 de abril, na

parte que diz respeito aos con-

cursos para logares vagos de

chefes, sub-chefes e ñscaes de

2 ' classe do corpo da fiscali-

saçâo dos impostos.

Bem haja. Aquillo foi o que

se viu: do farto ubere do the-

souro iam sahir centenas de

contos para engordar afilha-

dos.

Oh l a moralidade dos pre

diaes!

 

Becommsndsdo por centenares dos

mais dlstlnctcs medicos, que garantem

n sua superioridade na convolescença

de todos a: doenças e sempre que e' preciso

levantar as jbrçar ou enriquecer a ranger;

empregando-ss, com o mais feliz exi-

to, nos cetomagos, ain la os mais debei's, pa-

ra combater a: digestóe: tardia: e labor-¡o-

ssr, a dyspcpsía, anemia, ou inacção do: or-

gãos, o rachitismo, og'orçães cscri plantou", etc.

Usem-n'o tambem,com o maior pro-

veito, as pessoas ds A perfeita saude,

que teem excesso de trabalho phystoo

ou intellectual,para reparar as perdas

cccaslonadae por esse exoesso de tra-

balho, e, tambem aquellss que, nao

tendo trabalho em excesso, reoeiam

nomtudo enfraquecer, em consequen-

cia da sua crganisaoao pouco robusta.

Está tambem sendo muito usado

is colheres com quaesqusr bolachas

ao lanch,a dm de preparar o estomago

para receber bem a al mentaçào do

jantar; podendo tambem tomar-se no

least, para facilitar completamente n

digestão.

E' o melhor tonico nutritivo que

se conheco: é muito digestivo, tortiti-

cante e reconstituinte. Sob s sua ln-

tiuenota desenvolve se rapidamente o

apetite, enriquece-ss o sangue, torto-

ie'ccm-sc os musculos e voltam as for-

ças.

Um calix d'este vinho representa

um bom bife.

0 seu alto valor tem-_lhe conquis-

 

" GRITO DE GUERRA

 

. imprensa da colligaçâo.

" A proclama um grito de guer-

a a vinda do sr. dr. Vaz Fer-

reiro para govcrnador .civil do

districto!

Arde-lhes? O que ardecu-

.rs, e parece que a cura para

os grandes males de que is_to

sofre a trará sua ex.'.

,

§ArchiV0 do “Campeão”

r-Olé! exclamei, temos vi-

sinhos novos l?

A uma das janellas de re-

pente assomou um par, o dito-

so par dos meus visinhos, mui-

to enleiados ao darem commi-

go. Assim como os sonhára as-

sim cram Elle moreno e for-

te, de physionomia leal e bon-

llOia; ella alta, um suave olhar

escuro, a cutis branca e deli-

cada.

Desde essa manhã que em

silencio me aHeíçoei a ambos,

não os abandonando jámais

u'um profundo interesse, mixto

de inveja, mixto de estima.

Nunca lhes falava, as nossas

relações cifravam-se em cum-

primentos na rua, ou de janel-

la para janella z-bons dias,

bôas tardes.

Presentia-os muito felizes.

A casa resumbrava de alegria

a que a cariciosa vóz d'ella

emprestava a nota mais pura

e mais festiva. Leves cortinas

brancas deixavam entrever o

    

Sob a interpretação do art.

2:338 do Cod ClVll. recebemos um

cprecisvel trabalho juridico do sr.

' tlt. Ghsrubim du Valle Guimarães,

hshil advogado nos auditorios d'es-

.' comarca.

'j 0 custar da Remoção d'um for-

processo julgado em Taboa, é

' bastante conhecido como jorna-

l) distincto e orador tluente. ls's

[ii trabalho, porem, vae conlirmal-o

tratadista consclencioso do Co-

' í' @Vil-

AgradeCemos o exemplar que

_c a amabibilidade de enviar-nos,

Ç cuja recepção a tatu absoluta de

z' aço ha mais tempo nos não dei-

_ lazer. '

,y ¡incontra-se já à venda o n.'

!Jo revista sportiva Os sports il-

'4 u: que teem obtido um exi-

f' grande. E' na verdade uma re-

' r s interessante eda maior actua-

ide.

a( O n.° “33 do Oooidente pu-

s seis belloa iosiautaneos do

'ncnrso hyp'pico internacional dos

_incipsea premios. Cass de saude

gol e Brasil, sete magniticas

exposições nacionaes e estrangeiras n

e

que tem concorrido.

f Acha-se á venda nas principales
.____.___-.-_______

pharmacias de Portugal e estran-

Quim. Deposito geral: (Bonde doils deirnsnrex do thronu...

--- Restello & 6.', Pharmaoia Fran-

Eicrevem uns: , 00: -°'› Heim-'1415303-

aO que fôr¡ de ditiicil execu-

ção quando a direita teve repre

sentantes no poda-r, por ciroums

tsncias e ineñndres que não se po

deram srrodar, tornou-se facil de

pois do aggrávo so'lfrido por esses

agrupamentos polititicos, que são

os unicos appoios' series das insti- .

tuições, e que teem de defendel as

das consequencias do enorme êrro

_+-

05 bons catholicos

...F-

_A_

Cimento “Portland,

nos. Tenaz e Aguia

0 leitor sabe d'aquella «enten-

te» revolucionaria que o Por-

tugal foi' descobrir, atravez das

persianas dia earruagem em que

contava ter visto hs dias _os

srs. conselheiros José d'Al-

poim, Teixeira de Sousa _e dr.

I

' . 1*. o

Quando voltei fiquei sur-

preso diante d'esse chalezito.

Como n'uma-ma ica dir-se-
g t

hia que surgiu do solo assim Chegou novo carre-

v Vl"“ d“ ¡DSLÊII'CÕFB a “má“ já. gundo, cobalto já, de tre- interior risonho--uma mobília Affonso costa? 'politico que no sabbado ultimo foi gamento aos unicos

img?? R°§á§,fo'°§';§§“§; po:: pa eins tinâ's e com velhos ni- elegante ainda toda lustrosa Passou á historh com o ao_ praticadm importadores

Â “f.llgcido: ' nhos de andorinhas nas ares- do verniz, pelas paredes qua- ¡emne degmentído que logo se Affi'rmam outros: ,ERONWO PE CAMPOS

' Collaboração littersria de: João tas do beiral. No jardim gran- droitos aguarellados n'uma fez_ .A, conclusões ¡ogms do pro.

i , i
sedimento da corôa são estas: so os o

”Mw" '_'dd_“ :gM
desordeiros medrnm e trepam u'ea. EIRO

ta maré; não vale a pena ser-se

monarchico sincero, porque se per~

de o tempo.)

Concluem ainda outros:

«O nacionalistas não tszem

questão de fórma de governo: den-

tro de qualquer regimen o seu pro-

gramma é liberal. O systenta de

govornc monsrchico não lhos é

mais agradavel que _o syiitbms, re-

publicano. Nunca fizemos questão

d'isso.›

Ahi tem a- coroa o que são

os unicos áppóio's ser-tos desins-

títuíções!

Quero-os assim ou com

mois implahpg? ,

Cartaz do

Plllllllll ll'l Nlllllllll à

O'SÉ de Carvalho Abreu,

J deseja saber noticias de

Grandes descontos

para revender

'3 ”0 “lillll'lllll MS PR““NCHSH

i NHUR MATERNÚ
__ SEGUNDA PARTE

Írsducçio de 'José Beirão

i' Um anlo da terra

I

O general Lostan

A sua voz repercutiu-se na al- tilde brincando com os cabel-

ma de quem a escutava. lo's de seu pae'corn uma graça

O general tomou a (ilha infantil,

pela cintura como se fosse uma '- Começa por dizer qual

boneca, sentou-a nos joelhos e, é a mais importante.

díñseqbü - Todas tres teem egual

"' Leio em te““ 01h05 °°' importancia, porque prometti,

mo n'um livro aberto; não se e não é bonito fuga¡- á pala-

me dava de apostar que vaes "a dada_

pedir-me alguma coisa. _ Ah! como tu é que pro-

- Como adivinhaste? . mateus_ _ _

_ ou! quando começ“ - Sim, eu prometti, mas
por accusar-me, termiuas sem- e .

pre por exigir-me a realisação o papá é que ha de cumprir a

promessa.
de um dos teus mil caprichos. __ E“, Tem graça,

- Vejo que tens talento! .. l .

V I o . - Pais está Visto: os bons

papá'mas um talento “pu-im' paes concedem tudo a suas ti-
Bem fazem os teus amigos po-

liticos 'em qualificar-te o ho- ::Law és o melhor de tados

mem mais importante da si-

tuacão; com tudo, deixa-me ser - Sim, sim, eu serei mui-

franca, bastante me desgasta to bom, muito condescenden-

que te occupes de politica. te, mas tu, em compensação,

- Tenho que pedir-te tres és uma tagarells, a quem é

gativas; hoje tenho ainda que

te pedir.

-- Saibamos então o que

pretendes, volveu o general

n'um tom que tez comprehen

der a Clotilde que seu pae e-

tava disposto, como sempre,

a annuir aos seus desejos.

-- Tenho dois ' atilliados,

ou antes tenho tres, declarou

a formosa menina arranjando

o laço da gravata de seu pac.

-Só tres? isso era bem

bom! só este anno tenho-te

conhecido mais d'nm cento.

- O que vou pedir-te bo-

hoje é de toda a justiça.

- Como sempre. . .

:a: Em summa justo ou

injusto, e um general, um mar-

quez, não pode :faltar ao que

prometia'. Cuidado commigo l

-Em primeiro logar, re

plicou sorrindo o general, não
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sairia Pcitoral Ferruginosa

dã-pliarmocia Franco .

Esta farinha. que é um excellente

al'inoipolroparador, de facil digestão,

uélissung :gh-apessoas _de estpmago

dolnl ou en ormo, para conv'alêscentes,

poemas idosas ou orranças, é ao mes-

m ,tcp , um precioso medicamento

qie' a' sua“ :ic'ção tonica reconsti-

tu¡ nte o do mais reconhecido proveito

nas pessoas am'micas, de constitui 5o

troca, e, em geral, que carecem de or-

ças no organismo. Está legalmente au-

0 beijo como se tivesse re-

' do a alma d'aquelle ho-

"_ \í› produziu-!lie uma nota-

,mudança no rosto. Suavi-

'L -lhe as rudes feições,

r:- _nvelou-se-lhe de apai-

3-'7 ds ternura.

” Não sei como alguns

h* _ns se atrevem a dizer-se

'porque'este nome obriga

, nãoéverdade, sr. mar-

 

coisas. Prel?” 1198“? ~ tudo “me“ de te prometi¡ nada deñnitivamen- seus irmãos Alexandre de Car- “WW“ e Wi"“fsisda- Maison? 300

_ tilde pronunciou estas - Só?! ouvir os pedidos. te. valhoe Francisco-de Canalho, "mg“ medico: ga-

" " ç' ss n'om tem tñn suaVe . _ E todos ellos da maior - N'csse caso, rogo-te 61h05 de Fl°ren°l° J°'é de 00mm do ResmuO a¡ 0-'

r i uvo como o seu rosto. importancia, decrescentes Clo- principiem amanhã as tuas ne- (Continua.) Carvalho e Anna Maria de Je- “sao“.- já““

tado as medalhas d'ouro em todas seu,

 



Unico que cura'peças sempre o HISEGENO LLOPIS 011...“, ...memo
Para a cura da DIABETIS preparamos o Histogeno anti-dl

especial de resultados seguros na cura dos doentes eubrãgtgibccg 313%;

mento do Histogeno anti-diabetlco.

Histogeno granuladoFormas d°
Hist0geno anti-diabetlco

FRASCO GRANDE. l IOO l
Preço do FRASCO PEQUENO, gratis a'Oes :obras dos Disponsarios

Vende-se em todos as phormscias e drogarias. Representante ersl em Po t l

anal-drogaria, de Antonio _Cerqueira da Motta & 0.3', Suco. ds 51:5); 3:31:21.
Preoaver contra os productos similares que na pratica teem demonstrado se alteram, brinhos, Rua de Mousinho ds Silveira, 110-›Porto. Em Lisboa., c, Mahony do Amaral

produzindo effeitos cintraroe e pr'ejudiciaes á saude. Rua de El-rei, 73, 2.°.-Em Aveiro: Plllllllllcln Rms.
_ __ __ _ _ __________ _ _ . ____

amooo-mew 40-0O“OQÓQOONQÓOQÓÓÓQÓ000090OQÓQÓÓOOÓÓ#OÓÓÓQÓOÓÓÓÓÓOÓOÓÓQQQÓQ#600000o090000“oo

ESTAÇÃO DE INVERNO “A ELE“"TE"

HISTOGENO LLOPIS
Unico medicamento adoptado nos Dispenser-ins anti-tuberculooos,

Sansui-io., Hoopitaos da Mioerioordia de Lisboa, Por-to e clinicas part¡-

oularooa para a our-II da

Tuberculose, Diabetis, Anemia, Neurasthenía

e doenças consumptivas em geral, que, abandonadas no seu principio, dao origem á

TUBERCULOSE
O doente sente-se melhor com um frasco e curado tornando seis.

 

Histogeno liquido

     

DE

FRANCISCO Ill LUZ 8. FILHO

Director mehnico-Augusthou

Rua dos Marcadores

 

Modas e confecções
Grandioso eortido de todos os artigos pera n presente emoção, impor- Camisaria e gravataria

todos dos mais nfomsdas esses do psiz e do estrangeiro.
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AVEIRO Lindíssimos cortes do vestidos, pure lã, desde 23000 reis.
. O

Fnzendesde lã, ultima novidade, desde 240 reis o metro. POM PEU DA CO O lSortimonto _completo de drogas .lei-says e Boleros de molhe, para senhora. ultimos modelos.
A O:odiciãno: e ospociohdrzdâsi phnr- Meltons e Aslrnkends pule casacos e capas.

“eu 0¡ a P01' P110“. 0 008- Pelerines e bichos o e es da mais alta novidade. '
zVM'IOÕIÕO 9m Nihon“" ¡DOÕÍOÍ- Casacos de berrschs gare homem, desde i2¡000 reis. Rua de dose Estevam' 52 a 56_Rua Mandes bene l a 3“E”. “HB ll; inlsadorem ml"“- Cslçedo de feltro s de borracha pero homem, senhora. o crosnçe

, x“Iris, inn ll Pl" WWF“. “11- Guarde-lemos de feltro e de soda., desde 2§000 reis.

10““, °h07m°m°tr°i °llnl°°h “9°- Grnnde sortido de artigos de malha para crennçe, tses como: cesaqui-
oEncorregn-se de mandar vir dos nhos, boléros, vestidos, toucss, ssiotes, corpetes, etc.

OP“WÍPI” 00m?“ 'WWMORB Camisolas e enche corneta de malha. para homem, senhora e crennçn.
Oqnzl'tlizgezigã: ;nazzftisvuklrl- h Meiels e piitgss de Iãñe d'pllgodào, luvas de malha e de pelicn, ospertí-
OHill¡ quer os, che. ee, oo ertoree, one os, velludos, luches sedes usrni ões s-

°
Dor¡ 00m Prompt““ O nulo- õee, tules, rendas, guarde chuvas. lenços, são., etc.1 ' g ç , g ma Preços mOdlcOS z

O

5
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ARTIGOS GRAPHICO§

PEDRO, MIRANDA O O.^, SOO.s

Rua da Pionrin, 59-l.°

PORTO

R. M. s. p.

MALA RE

”
3

Estabelecimento Hidrologia ie Pedras _Salgadas i

A maio rica eotanola do pai:

ABRIU NO DIA 20 DE MAIO

Assistencia medica, pharmacia. novo estabelecimento

balnear completo. soberbo parque. divertimentos ao

ar livre, grande Caeino-theatro, estação telegrapho-

postal. vacceria e illuminacao electrica em todos os

hoteis pertencentes á Companhia, no Casino-theatro

e em todos os parques. etc., etc.

 

   

 

(Casa fundada en) t908

W

Esta case, que se dedice a', venda de todos os antigos typo- AGUAS alcalinas, gasosas, lithicas, arsenicaes e ferruginosus, uteis ns

grsphicos e Iytogrsphicos, está e cargo do nosso associado Adrin gotta, manifestações de arthritismo, diabete, aiiecções de ligado,

no Mirand¡y fundado¡- e ¡aministmdm- d¡ .mig, firm¡ pedro, Mi. estomago, intestinos, rins, bexiga, dermatoses e muitos outros pedaci-

randa (XC), pois que, alem da su¡ longa pratica commercial e mentos, como o provem innumeroe ettestedoe das maiores notnbilidsdes

de ser empregado viajante de diferentes artigos, praticou per medicas do reino e estrangeiro. .

largos :unos n'ums das fundições nacionnes, tendo porisso o mais Excellentes hoteis, Propriedade da Companhia: @nude BOM;

completo conhecimento do artigo assim como é a union casa que Botel do Norte e Real Botel do Huellamee, todos eIIes muito am~

no genero tem pessoal hsbilitadissimo, pois que tambem trabalhou plindos e os quase se acham situados no centro dos magníficos parques,

na referida fundição, podendo portanto executar qualquer pedido onde a temperatura é agradabílíssima.

que se dignem fazer nos sem receio de confronto. Clminho de ferro 8 P801?“ Salgadas-

Fornecemos orçamentos completos _e mais baratos do que qual- fonte D. fernando: muito gszosa e bicarbonstsde sodíca, natu-

qullquer outra 0..._ ral, é excellente agua. de mezs.

Encontram-se á. vende as aguas de todas ss nascentes de Pedras

Salgadas. nos hoteis, restaurantes, drogarias e pharmncias e em todos

os casas de primeira ordem.

Esclarecimentos no escriptorio e deposito da Companhia, rue de

Csncells Velha, 29 a 3l-PORTO.

Depositarios em Lisboa-J. R. Vasconcellos a'

Antonio da So', 5, 1.°.

d..

PAOUETE CORREIO A SAHIH DE LEIXÓES

ARAGUAYA, Em 25 de julho

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bebi¡

Santos, Montevideo e Buenos-Ayres. ,

Preço de passagem de 3.' classe para o Rrazil

) ) D D D

,v-

Rio de Janeiro,

495500 '

› Rio da Preta 505500 rj“

PAOUETES CORREIOS A SAHIR DE LISBOA

ARAGON, Em 11 de julho

Para Medeie, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro SANTOS “um

tevideu e Buenos-Ayres. ' I ^

ARAGUAYA. Em 26 de julho

Para a. Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia Rio

Santos, Montevideu e Buenos-Ayres. '

AMAZON, Em 3 de agosto

_7 ¡ Para a Madeira, Pernambuco, Bahia,

:Montevideo e Buenos Ayres.

Representantes das mais importantes

fundições estrangeiras

Temos sempre em deposito material estran-

goiro: espaços e quadrados de todos os corpos, feias, quadrilon-

gos, regretae, gsllée, gsleões, caixas de todps os tamanhos, cu-

nlios, devisorioe, mass¡ para rôlos d'umn dis melhores fabricas

allemãs, assim como tinta de todas as côres, as quses vendemos

Ile Janeiro,

C9, largo de SanioI

Rio de Janeiro, Santos v

hsrntissimas l

= Pedimos o todos os nossos ex.'“°' amigos e fregueses não

fecham ss suas transacções sem consuitsrem os nossos preços.

:Chamamos a attençào dos nossos estimaveís

clientes para nao confundiiem a nossa casa com

outras do mesmo genero que nào podem competir

de maneira alguma com a nossa casa.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

SALAO DE SPORT “0000010010000 g

c. _esasoso s cr x
Depositnrios das cases SLAZENGER & SONS de Londres

e WILLIAM SHILLCOCK

Estabelecimento sspecinl do artigos por¡ todos os sports

:Associação dos batelei-

1110011010000 00110000110

ros» tem pura vender, em

A condições especiaes, uma

grande porção de balões vene-

zianoe e tijelinhas.

Recebe propostas e trata

nn sede da associação ou com

o seu preidente, Domingos

Ferreira Patacão Novo.

iriiiiiçio 00 10020001000

A-SE uma gratificação

D de cem mil reis a

quem fornecer indica.-

ções para e descoberta de pes-

soas quê façam o commercio

de importação e venda de mes-

ss phosphorica (o que está pro-

hibido por lei), desde que d'es-

sas informações resulte a np-

prehençâo da massa phospho-

rica com multa para o deli-

quente não inferior á. gratid-

cação promsttids. Quem sou-

ber da. existencia de massa

phosphorics, dirija-se a Ber-

nardo José de Carvalho, rua

das Barcos, n'ests cidade de

Aveiro, antiga morada do sr.
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Art¡ os por¡ Lowe-Tennis. Foot-bell, Croquet, Cnckot, Golf,

Boxe, sgrimo, Potinngom, Gymnostion, Athlotlos, Cyclierno, etc.

Bnquottos e holes de Slazenger à Som o outros boss marcos ing.

Artigos para Esgrlmn dos melhores

fabricantes bsncezes e italianos

Concertos do Patins e oncordonmentos de requettes

Montagem do «courts- em quslquer ponto do psiz

Bilhares de precisão, o seus necessarios,

jogos em todos os genero:

Cortes do joggrmooioneos o estrangeiros

PREÇOS MODICOS

CONDIÇÕES nsrncuns PARA CLUBS

A. E GRUPOS DE sron'r E ,ESCOLAS

177, Run Aurea, 181 blSBOA
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Xarope peitoral damos

Premiado com medalhas d'auro em

todas a: exposições nacionaes e

estrangeiras a que tem concorrido

Recommendado por mais

de 300 medicos

UNICO especifico contre toseos

approvndo pelo Conselho-de-snude-pu-

blicn e tambem o unico legalmente

nuctorlsedo e privilegiado, depois do

evidenciada o. sun ethoscís em muitis-

simns observações oHioialments feitas

nos hospitess e nn clinico particular,

sendo considerado como um vsrdndoi-

ro especitieo contre as broncliíiu (agu-

das ou chi-micos), nie/lume, lousa rebeldes,

taste cont-Idea c arlhmctica, dôr do peito o

contra todos a: irritação¡ nervosa'.

A' venda nas phormeoiss. Ds-

posito geral: Pharmacia Fran-

CO, F.“-Conds do Rentallo g 0.',

Belemr-:Lisbom

C3<I>JÊIÇEE
ENDE-SE na Fabrica do

Gas-Aveiro.

Arrobn, ou 16 kilos. . .120 réis

IJOOO kilos . . . . . . . . .6;000 n
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TUSSI'

Preço da passagem de 3.' classe para o Brasil

)

A BORDO HA

496500 e'

› Rio da Preta 505500 r."

 

GREIDUS PORTUG UEZES

Nas agencias do Porto e Lisboa. pbdem os srs. pesssgeiros de 1.o

classe escolher os boliches á. vista dos plantas dos ps metes, mas
para isso recommendamos toda. a !antecipa-

.A.GENTES

cao.

NO PORTO:

TMT & C.°

19. Run“do Infante D. Henrique.

Rapido illiIíil---Il0j00

LUGA-SE, para familia

A numerosa, um excelente

segundo andar,n'ums das

melhores ruas de cidade. Tem

agua e gaz encenados para

todos os compartimentos, ma-

gníficas vistas para pontos

proximos e distantes, n'ums

bells instellação acabada de

fazer.

Tambem se alugam tres

lojas para artes, oiiioios ou com-

marcio.

 

o

Para ver e tractor, n'esta,

redacção.

EM LISBOA:

JAMES MWES & 0.'

31-13: Rue d'El-rei,

VENDA

VENDE-SE n propriedade

 

de terra lavradis com cs-

sa de habitação para ca-

seiro, currses para gado e mais

pertences, site em Sá, fregue-

zis da Vera-Cruz, d'ests cida-

de e que confins com n vielle

ds False, fazendo frente para

0s estrada publica o seu com-

Aprido muro de pedra e csi.

Quem e pretender, enten-Z

 

dll-Be com o seu dono, more-

dor na run do Cães.

 

ELITE 'AVEIRENSE

 

13, Rua. Mendes Leite, 21 - 56, Mercadores, 70

AVEIRO
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Sabonete IRENE, exclusivo de case, e 100 reis Gravatarla
Camisarla

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO

oxbáoxoxoxoxoxoxOxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo«›

ESTAÇÃO OE VERAO

mento todo o seu numeroso eortido pera a presente estação:

Tecidos d'elts novidade em nlgodõee, lãs e sedes, pure vestidos. O maior

e mais completo sortido em tecidos leves d'elgodâo, como: csssss, cem-

brníns, votes, boptistes, foulsrds, nanzuckes, zephirss, fueiões, etc., etc.

Numeroeo sortido em cintos

prios de occnsiào.

.808080808¡0808880808080808080808X
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O proprietario d'este estabelecimento tem o honra de participar

nos seus ex.“'°' clientes que tem exposto desde já. no seu estabeleci-

pell cn o elastica, luvas, blusas bordadas,

seios do baixo, sombrinhes, oolletee espertilho, echsrpes de guze, meias, piu-

gns, leqnes. sedes, ruohes, tnlles, gazes, rendas e muitos outros artigos pro-

¡zwwowo»

MODAS

Alzira Pinheiro Chaves parti

cipa ás suas em"“ fregueses o

eo publico que já recebeu oleu

grande sortido do chspsns enfei.

todos, reproduzidos dos molho.

res modelos vindos de Paris

assim como cascos e muito v.:

rindo ecstido de enfeites por¡ os

mesmos. Modos e confecções.

Grande sortido de ilóres de tino

gosto e muito variadas.

Rua da Costeira

Por cima de .Pharmcie Aveirense¡ '
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