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d'esse antro de' vaidades balõ-

t'as, ,diesses partidos que, se

amanhã. obtivessem o poder,-

todos elles se insultariam de-

saforadamente? Podesse fazer

se a experiencia e vsr-se-hia o

'chefe progressista, Que havia

de ficar com a parte do leão,

escorraçar os seus companhei-

ros de hoje.

Sabemos que ha por lá

gente digna e honesta. Mas

porque negam aos contrarios

essas qualidades? Acaso são

elias exclusivo monopolio das

gentes assoldadadas ao chefe

predial?

Saibam combater de visei-

ra levantada, saibam discutir

como pessoas bem educadas,

e não cembatam cobsrdemen-

te, nem empreguem chascos só

proprios de truões,mas truões

de feira. porque são mais ba-

ratos e, conseguintemente, os

mais inñmos.

E a respeito do chefe do

bloco predial, em breve con-

versaremOs. Hei de enviar-lhe

documentos para s ver o que

vale a sua personalidade com

os seus cincoeuta annos. . .

immaculados.

«Oo-Reuniu a noite passa-

da o Conselho de ministros.

Tratou do orçamento ge-

ral do Estado e da recepção

que se deve fazer ás duas mis-

sões ofñciaes, uma ingleza e

outra allemã, que chegam bre-

Vemente a Lisbôa. 'I ~ v , N

4., Esta noite ardem“) os 'tomate' holgueira, D. Carlota da

Silva 11.088, e o sr. dr. Arthur da

barracões grandes que esm- Costa Sousa Pinto Basto.

V811) contiguos 8 um deposito A'nianhã., as sr.“ l). Anna

'de gasolina, no Aterro. Abreu, Rio-de-janeiro; D. Maria

4.. O sr_ Sebastião de Li_ d'Arrabida de Vilhena Ferreira, D.

,-
Olympia Teixeira da Costa Medei-

ma' que ha muito teudpo ea“- ros Botelho e D. Beatriz dos Sau-

va aEastado do partido rege- ,os Montaño, Sangalboa_

nerador das Caldas-da-rainha, Além, o sr, dr_ Manuel Maria

onde era chefe e principal ele- dos Santos.

mento, acaba de dirigir-se em D9P°¡5› as 39°' “50'33“31“ do

-
- › Ameal. D. Maria José (Joelho da

circular aos seus amigos, iu-
M tt P , L' boa' e o sr. Al-

formando-os de que voltara á &ng“ de "SÍÊOMOI'êsad0.,

actividade politica.

40- Depuzér mb no 1 o o CONSELHEIR
O JOSÉ n'snpom;

a o e _

districto no processo sobre os

desfalques do Crédito-predial,

os srs. Prazeres e Santos Net-

to, que foram peritos á escri-

pta, nomeados pelo douto juiz

de instrucção criminal.

40- Diz o Imparcial, que,

como é sabido, tem por colla-

borador o sr. ministro dos es-

trangeiros, não ser verdade que

el-rei fosse convidado a ir á

Italia.

40- Já. estão assentes trez

candidatos governament
aespor

Lisboa.

São o tenente-coronel Al-

ves Roçadas, Rodrigues Mon-

teiro e Oliveira Bello.

Por Setubal os candidatos

governamentaes são os srs. Al-

varo Possolo e Carlos Marianno

de Cm'valho, por Leiria, Alipio

Camello; por Villa-real, Roque

Rima e é verdade. Até dos colleborador, sr. José R-ynaldo

no““ já tem! Rangel de Quadros.

Quando o delyrio attinge ÉÍSTWWiB
.

. 3 eVe no us a 0 '

tamanho grau, o unico reme- s e t a cum?"

d_ mentar s. m el-rei, por quem tem

10 é cortaram ° Pescoço' particular sympathia, o nosso dile

etcamigo, sr dr. Mendes Correia,

filho, que já. regressou á sua casa

de Vagos. ' 1'

40- Estiveram n'estes dias em

Aveiro os srs. Josó Ançi Junior,

Patricio Theoioro Alvares Ferrei-

ra, Manuel B-nto Csmossa Sal-

danha, padre Cruz Perioão, dr.

Pereira Dias, dr. Manuel Luiz Fer-

reira, dr. Francisco Lebre, dr. Ma-

nuel Nunes da Silva, dr. Antonio

Frederico de Moraes Cerveira., dr.

Floriudo Nunes da Silva, Accacio

Calixto, dr. José Paulo Cancella e

Mendes Correia, lilho_

40- Esteve em Alquerubim,

de visita ao seu amigo, sr. Manuel

Maria Amador, o sr. Alfredo Au-

gusto Macedo dos Santos, acredi-

tado negociante do Porto, que veio

admirar as bellezas das ridentes

margens do Vouga e da nossa ria,

percorrendo as praias do Pharol

e Costa-nova, indo tambem a ilha-

vo e Vagos, onde visitou o sr. dr.

Mendes Corrêa e outras familias do

Porto, quo alli estão varsneando.

40- Velo hontem :i sua casa

de Cacia o sr. dr. Nunes da Silva,

antigo deputado da nação e mei-i

tissimo auditor do contencioso fis-

cal do Porto_

40- Esteva em Aveiro, reti-

rando na *2 ' feira para a Curia,

onde está. fazendo a estação d'aguas,

o sr. couselli -iro Euluai'llo (le Ser-

pa Pimentel, juiz do Supremo tri-

bunal de iilSl'çt e vice presidente

da camara dos pares.

O illustre magistrado foi aqui

durante muitos annos delegado da

comarca, senrlo agora hospeda do

seu respeitavel amigo, sr. Francis-

co Manuel C ›ue -iro ils Costi, em

casa de quem foi muito cumprimen

tado.

*'Veio a Aveiro, obsequian-

do-nos com a sua visita, o nosso

amigo e bemqnisto'proprietario em

Veiros, sr. Domingos Luiz da 'Jon-

ceiçlio.

O DOENTES:

Adceceu em Lisboa com uma

angina o nosso querido amigo e ea

maradu, sr. dr. Barbosa de Maga-

lhães.

O THERMAS n PRAIAS:

Regressaram do ansaco á. sua

cas¡ da Feira as sr." D. Maria

Luiz-i de Moraes Carvalho Vaz

Ferreira e D. Maria Amelia de

Moraes Carvalho Vaz Ferreira,

presada esposa e g-ntil filha do il-

lustre governador civil do distrioto,

sr. dr. Vaz Ferreira.

4..- Seguiu para 0 Pharol com

sua familia o sr. Alfredo de Cas

tro.

4o- Seguic para Espinho a

família do nosso estimavel amigo e

considerado capitalista local, sr.

Jacintho Agapito Rebcsho.

«ous- Para a Costa-nova foi já

a familia do sr. dr. João Feio Soa-

res d'Asevedc, illustrado secretario

geral do govsrno civil d'este distri-

cto.

40- Ccm sua esposa e filhas

partiu para Luso o considerado

professor do lyoeu nacional d'esta

cidade, sr. dr. José Rodrigues Soa-

res.

ço- Regressou de Caldellas o

bcmquisto capitalista nosso patri-

cio, sr. Armando da Silva Pereira.

40- Regressa por estes dias á

casa de Ssrrazolla onde é grande

,ção predial nasceu torta, cómo

torto nasceu o sr. José Lucia-

' no, torto tem vivido, e torto

ira-de morrer. São incoheren-

tes e maus, quer queiram, querllltilllilltlliti E'. .

--- A ' não; porque as cousa-s são 0

Quem ler os jcrnaçs'pro- à .a . ' 1- -

grossistas dos ñns do ultimo 2;::a ::61:63:2:11 O que que

mundo' e gonfwm” o que el' Pouco falta para se vêr o

le' em?” d'un““ 6° gate"” desfecho de-toda esta mesqui-

franquista com a sua attitude '

de alliadoe, hoje, com os mes-

mos que tão violentamente e

desabridamente combatêram,

, lia-de sentir calafrios perante

uma tão manifesta inooheren-

cia. Mas' scheme rsci-arcsüns

a que visa tai alliança sentirá

seco perante tão requintada

maldade. _

Comuetfeito o que fee ea

plodil' a !campanha violenta da

parte do chefe progressista

' contra o chefe do governo ,nos

ultimos tempos do sr. D. Car-

let,foi!o'faoüo do sr. Jcão Fran-

co dar de mio ao sr. José 'Lu

cianu quando 'elle queria man-

dar e irapsrsr. E foi por 'isso

que appateceram violemtissi-

ines artigos no orgão dos Na

vegantes, artigos 'cheios de

odio" e de rancor contra o che

fe franquista e contra o rei.

Não se podia dizer mais e

mais forte. O chefe progres-

sista deve ter cotado de Ver-

gonha ao ver estampados nos

jornaes republicanos parte dos

“figos do orgão oñicioso'do

seu partido.

Mas pergunta-se: era em

beneficio da patria que os pro-

gressistrs de então sabiam á

__ atacadatào violenta
mente con-

, ' tra o governo? Era em bene-

' _iicio do paiz que os franquis-

tas soñ'rism, impassiVelmente,

._ t¡o duras aifrontas? Uns e ou-

,- tros, injuriantes e injuriados,

depressa esqueceram tudo, e

pois de lindos os seus trabalhos es-

colares d'es'te anno, cs srs. Antonio

d'Almeida e Antonio Vidal.

_____
_*_-_

-_

CONCELHOS D'ILHAVO

E ESTARREJA

  

   

  

  

  

   

  

 

  

  

  

   

  

 

   

  

  

     

   

  

 

   

           

  

 

  

  

  

  

 

   

  

       

   

    

   

  

   

  

  

   

  

   

  

    

  

   

    

   

   

   

   

         

  

    

  

  

    

   

 

  

  

   

  

  

    

  

    

      

   

  

   

   

   

  

      

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

             

    

 

  

  

     

  

       

  

    

  

      

  

   

                          

   

     

  

            

  

  

   

  

   

  

    

  

  

    

 

  

     

M

[Ideli-ii de mn pintor
_-

_-

Foi nomeado interinamente

administrador do concelho

d'Ilhavo o sr. João Augusto

de Mendonça Barreto, zeloso

e habil empregado da admi-

nistração do concelho d'Aveiro.

Recahiu a escolha do sr.

governador civil n'um funccio-

nario activo e intelligente, que

lia de honrar o cargo e a con-

liança que nas suas aptidões

depositou o illustre chefe do

districto.

O sr. Mendonça Barreto

tomou hoje posse do seu cargo,

sendo alli acompanhado pelo

seu e nosso amigo, sr Mario

Duarte.

A
E t' d't ' :

champanhe; mas até la é
“ea !nham 1° ”mm

possivel, é mesmo provavel

ue surja alguma nova pêta

%ara *atacar o' governo. E' pos-

sivel que até-ja esteja engen-

drsda com o contrabando pas-

sado pelo Arsenal, e não nos

surpréhe'ndera 'se amanhã as

gazetas da mitigação predial

vierem dizer que o contraban-

'do s'e fez auctorisado pelo go-

tIerno. Tudo é possivel com

uma opposiçño tão franca e

leal, e" o sr. José Luciano para

insatisfação de odios, ou de in-

teresses pessoaes não hesitaria

em accusar o proprio Christo,

com tanto que ficasse satisfei-

ta a sua desmedida vaidade

M

* falado-sul

«Pergunta-se ao sr. dr. Vaz Fer-

reira, governador civil do districto de

Aveiro, se já entrou no cofre da jun-

ta de percebia de Arade, ou rio go-

verno civil, a quantia de 300§000 reis,

entregue por s. ex n, em 1906, ao actual

regedor de Arada, para obras na ca

pella d'este logar, e que nunca se fize-

ram. E' absolutamente preciso averi-

guar, este caso, que é grave»

Nós respondemos de cá:

«No numero dos cheias d'esta re-

partição estiveram, de 906 até agora,

os srs. drs. Jayme Silva e Joaquim

Peixinho, aquelle antes, este depois,

e ambos absolutamente ao facto dos

factos. Por que nào trataram esses srs

do caso durante os largos tempos do

seu reinado e se guardaram para exi-

gir hoje a sua liquidação?

'lit-

Em substituição do sr. dr.

Antonio Domingues da Silva

foi tambem nomeado adminis-

trador do concelho de Estarre-

ja o nosso presado amigo, sr.

José Maria Lopes da Cunha,

em commissão; e substituto o

sr. dr. Arthur Marques Figuei-

ra. São dois cavalheiros das

mais extremadas qualidades,

homens de acção, que alii go-

sam de extraordinarias sympa-

thias pessoaes e politicas.

Em vez da leal confissão dt'

havarem sido apanhados em lis-

grante, responde-nos um com a su-

btileza de nos haver sacado uma

confissão, e o outro com a manhosn

declaração de que tentou mas não

conseguiu sequer averiguar da ve-

racidade do facto!

Espertos, muito espertos, ben-

za-os Deus Nosso Senhor!

f

~
I

Cartoes de Visita
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“e tramas que a colliyação pre-

dial está preparando contra

,o governo; os ataques dos tol-

licularios de contrabando, hon-

ltem a insultarem-se e hoje a

beijarem-se para, unidos, coni-

baterem o governo; a prosa in-

sonsa, mascavada, sediça e re-

queotsda dos jornalistas fran-

oaceos, progressistas e nacio-

nalistas, tudo demonstra a

!mais baixa cobardia de que ha

memoria. Não ha homens ho-

nestos, inteiligentes, sebedo-.

res, com assignalados serviços

á patria senão no agrupamen-

hoje oil-oa anulados, unidos, *to capitaneado pelo chefe pro-

¡migo¡, combatendo o gover; grossista, o homem do contra-

no actual. E' pelo bem da na- !bando doe chouriços, o das

ção que o atacam? Obedecem coisas _do Credito-predial, o

a fins legítimos? combatem arrangista das roças deS.Tho-

com processos leaes? Atacam- lilás 8m- .

o pelos proprios interesses, Fóra d esse agrupamento

obdecem a tins cspciosos, em- só ha_ lama, ignorancia e tudo

regem meiostumultuarios,il
~ 0 mais. Até onde pôde ir a

faguliasimos. Ha em toda esta obsecação partidaria! Até onde

campanha a incoherencia e pode conduzir a sêde do po-

deslealdade levadas ao ultimo der! Até onde pôde ir a demen-

grau, _ . , ” _ cial E“não_ se lembram que'o'

Se agora "mtarmoa nas sr. José Luciano tem passado

consequencias que, para o a sua vida. . . immaculada a

pais, resultam da. attitude do¡ dispensar a'sua alta protecção

Wadosprediaeswer
emosque a bandidos! Querem exemplos?

sismdeinoohorentes são maus. Bastará que lhe citamos um

A campanha de descredim para lhes tapar a bôcca aos

'untra o governo vae ferir di- honrados do bloco.

'aumente o pai¡ e as insti. Mas a cobardia, a supre-

&ções; Fere o pais., porquenos ma oobardia, está em procurar

descer-edita 6, face das outras, comprar-se o primeiro vendi-

&ou; féne as instituições, lhâo que appareça no merca-

pcrque os ataques da colliga- do dos bandos da opposiçâo

'quando dando toda a força para Vll' vomitar improperios

aspas-»tido republicano. E' o sobre um governo composto

osso de se citar aquelle celebre de homens de sã consciencia,

  

o snmvaassnios

Fazem annos:

Hoje, as sr '5 l). Maria José

____
*-_-

_

'l'llnll hill¡ SERVE

0 facto do sr. dr. Vaz Ferrei- _

ra ter andado uma ou outra

ves n'um automovel da casa-

real serviu tambem aos des-

peitados para ralharem com

o rei.

D'abi a chegarem ii aliirma-

ção de que o illustre magistra-

do se tem utilisado do vehicu-

lo para as suas excursões elei-

toraes, foi um passo.

E' mais uma falsidade. O

sr. dr. Vaz Ferreira só andou

em automovel da casa real

quando uma vez acompanhou

ofñcialmonte el-rei e outra em

que veio de Luso aqui.

Quanto á sua visita a Ague-

da, que tanto os incommodou,

sabemos que o sr. governador

civil foi alli simplesmente pa-

ra aVeriguar os motivos da

representação contra as obras

do Valle do Vouga.

  

  

         

  

   

              

   

  

No rapido da noite de ante-hon-

tem passou aqui, em direcção ao

Porto, de onde esta tarde regres-

sa á. sua casa da capital, o emi-

nente estadista e prestigicso chefe

do partido progressista dissidente,

sr. conselheiro José Maria . de Al-

poim.

Tanto á sua sahida de Lisboa

como à sua chegada ao Porto rece-

beu s. ex.' as mais oarinhosas de-

monstrações de dedicação por parte

da grande tamilia politica a que

com tanta elevação preside, ten-

do aqui tambem, ns gare do ca-

minho de ferro, a esperal-c esta ma-

nhã, pois se julgou que passasse

no rapido das 10 horas, alguns dos

seus mais afeiçoados oorreligiona-

rios e admiradores, entre os quaes

nos recorda ter visto os nossos que-

ridos amigos, srs. general Corrêa

dos Santos, dr. Pereira da Cruz,

Antonio Maria dos Santos Freire,

Mario Duarte, João Pedro de Men-

donça Barreto, João Augusto Mar-

ques Gomes, Adriano de Vilhena

Pereira da Cruz, SeVeriano Juve-

  

VELHA MANHA

os bloqueiros acabam de pôr

em pratica mais uma das

conhecidas habilidades do che-

fe, que, mettido no been sem'

sahida da eleição por Lisboa,

mandou propalar o estupido

boato de que o governo redu-

ziria os vencimentos dos em-

: - - - - --
- d S'l ° d R' nal Ferreira, E. Osorio, Casimiro ' ' _ J é '

_

' “WW.°=~"““' d““ 1°““ (1°. “mm“ e (1° Pr°b'd“d°' JÊsoldÍiiiiiSÊiÍnoi- alice“: d'AImeidaBm-reto.Roque iliiilÍiÍÍÍ'” ° " °° Mw“” presa-los publwos.

,Mytmg
awdo São maus Nao pOdendo combater

leal' ia, Sousa Tavares. párpEvora,
Joao Franc-,80° Leitão, Silverio de 4.' Seguiu para Espinho com Eacusado será

é

Í

mente, porque não podem, nem

sabem, tentaram arranjar um

ñibusteiro que se prestasse a

esvurmar, do campo das rou-

pôtas negras, infamias contra

o governo. Falhou o plano, ac

que parece, porque o facto era,

! tgprçoedimento, porque se ha. alem de arrojado, da mais ac-

de lci'pbrar do que disseram

Magalhães, Manuel Firmino de Vi

lhena Ferreira, Luiz Henriques,

Adelino Costa, J. Mieiro, Mendes

Corrêa (filho), José Antonio Mar-

ques, José Lopes do Casal Morei-

ra, Agnello Augusto Regalla, Luiz

Firmino Regalla de Vilhena, Agos-

tinho de Deus da Loura, Francis-

co Victorino Barbosa de Magalhães,

Luiz Moreira, Firmino de Vilhe-

na, etc., etc.

e REGRESSDS:

Com sua esposa regressou de

Leiria a Aveiro o nosso estimavel

Minado, maus por capricho,

maos oonfessos.

' - Mamma. obtém. de

sua esposa o tilhcs o meritissimo falso. O pain conhece-os.

juiz, nosso estimavcl conterraneo,

Chapelaria Veigasr. dr. Luiz Pereira do Valle Junior.

40- Tambem para alli foi com

22, R. deSanto Antonio, 24

PORTO

sua. familia o nosso Velho amigo e

Completo sortido em chapeus de

Caeiro da Matta; por Porta-

legre, Mario Monteiro e José

Rebello; pelo Algarve, capitão

Ortigão Peres; por Moçambi-

que, Joaquim José Machado_

Jota.

________*
___---

@ÊLYRI

Na lista das commissões paro-

cbiaes locaes dos prediaes

apparecersm nomes a mais.

 

1 .

queo pain se recorda do que

,pre foram, e lhe faz a de-

, Majestiça, e que el-rei não

honrado proprietario, sr. Abel de

Éódgspitranhar o seu inco-rre-

todas as qualidades e bonets para lio-
Pinho.

4s- Estão já. no Pbarol os srs.

mem e oreança.

Chapeu¡ de caco e seda, sempre'barões do Csdoro.

' ' begwu tambem para 8“¡ ultimas novidades nacionaes e estran-

eiras. Guardasoes em todas as qua-com sua familia o sr. Fran-

cisco Augusto da Silva Rocha. idades para. homem e senhora.

Elegantes chapeus de palha e Chi.

. "ocmADE DAS,ESCOLA à: le de todos as nulidades para a esta, '

Restaurant mau a AWU'O¡ 3°' os» de verão. hique, bom e barato.

_
centuada villania.

de seu pae.
Que mais apparecera ama-

Quem torto nasce #animou nhii? Que maior podridão BB-

mmca,ae indireíta, e acolligaq'uirá d) b'óco predialissimo,

  



 

  

 

car os cravos de jardim á medida

que vão deixando de dar ilór, apa-

nhar as sementes das plantas de

ornamento annuaes ou bis-annuaes

As cinerarias, primaveras, etc., se-

meiam-se este mez e no chão, em

sitio onde não chegue c sol, e as~

sim os goivos, borboletas, cravos,

verbenas, campanulas, polemonias,

saudades, etc.

a' E' tambem em agosto que

devem ser renovadas as sementei.

ras nos feijões, alface de inverno,

chicaria, cenouras, nabos e espina-

fres. Activam-se com os residuos

de reilnação e o guano a vegetação

das couves-ilórcs. Espalha-se colum-

bina (excreinento de pombos e gal-

linhas) no pé dos melões da ultima

ximas, organismo no domingo pas- quilos por cordas, procedendo-se
sado um comboyo excursionlsta no niessa occasião a distribuição dos

caminho de ferro do Valle do Vou- premios aos vencedores.

ga, vindo o .comhoyo especial até' Na sede do Club Mario Duarte

ao terminais da linha, ou seja até á e para os socios encontra-se aberta

margem do rio Vouga, onde toda a a assignatura do theatro, havendo

colonia saboreou um delicioso lunch, já bastantes Iogares tomados.

sob a magnifica sombra d'um fron- A. fe.t.. de vma“...

do” arvoredo- , , -E' deslumbrante o -programma

_ O Combo” de '69'85" c“_Ja ma' das graudiosas festas d'Agonia, na

Ch"“ 05mm““ ° Pam“” da '39“' rainha do Minho, a mais linda terra
blica francesa, era composto de duas porwgueul nos dm ,8, ,9, 20 e

carruagens_ e _um f?“r9°"› rem“” 21 do corrente mez, por occasião

do para “sp'nho as “es horas da da maior e mais brilhante romaria

mas' _ minhota, constando de 3 magníficas
_Além de muitas senhoras, a co- comuns de ,ouros pmmovmu pelo

lonia eia acompanhada pelo consul empregam da png¡ do Campo-pe

fraucez no Porto. Foram encantados quenopde “Sho“ “008W“ pe.

com 03 ”9“03 l"“mmmas que se cuarias regionaos; concursos de

   

    

   

   

    

  

na Custa-nova e S. Jacintho lanços

de sardinha grada na importancia

del 5006000, 7005000 e 1:0005000

re S.

Acto.. - Ultimou a sua for-

mature em direito, na Universidade

de Coimbra, o dlstincto alumno d'el-

la e nosso estimado collega na im-

prensa, sr. dr. Carlos Barbosa, pre-

sado irmão do nosso velho amigo,

sr. José Maria Barbosa, considerado

empregado da agencia do Banco de

Portugal n'esta cidade.

0 novo bacharel é esperado na

sua terra natal, Murtosa, com uma

festiva recepção, havendo jantar e

outras demonstrações all'ectivas.

.r Na «Escola-doexercitor fez

mais um brilhante acto do 3.0 an.

.e Y
'

GOMES LEAL

A Liberdade puhicou ha dias a

.Carta aos sacerdotes chris-

tãosa que o inspirado poeta

Gomes Leal acaba de escrever. u

Por demasiado extença,

d'ella_ extractamos os seguin-

tes periodos, em que o talen-
toso poeta define, ao presente,

a orientação do seu espirito:

Forces e fogueiras

Do magistral artigo edito-

rial do Dia, chegado hontem:

  

  

   

  

   

    

   

 

   

  

    

 

   

  

 

   

   

  

  

  

        

  

:Se fôsse possivel, como diver-

são innooente, fazer uma experien-

cia com o blóco, como quem verilioa

no lnboratmio a virulencia de uma

toxina, desejerismos assistir no dia

28 a uma victoria eleitoral d'essa

híbrida colligaçào que se apresen

ta a disputar o sufi'ragio com a ta-

bolata reaccionaria.

Dovia'ser interessante l Suppo-

nhames que a reacção triunfava nas

urnas. Teriamos, consequentemen-

te, um 'governo ultramontanc com

«Crimes laicos ereligiosos sem-
pre se psrpetrarsm em todos cs
tempos, tanto no Estado como na
Egrejs. Mas tambem lã nas seus

 

o seu programma de forca e io-

gueira. O sr. José Luciano, ex-go-

vernador do Crédito-predial, seria

o presidente do conselho; o sr. Cam¡

pos Henriques teria a pasta do rei-

no; o sr. Jacintho Candido, se não

lhe tomasse o logar o donairoso bis-

po de Beja, ou o serañco bispo da

Guarda, seria o ministro da justi-

ça, ficando na guerra o sr. Vas-

concellos Porto.

estação. ConserVam se sementes dos

melhores inelões. 'E' bom regar

abundantemente os pepinos de con-

serve, apanhar os fructos dia a dia,

podar as hastes das aboboras e ca-

beceiras por cima do fructo, dar-

lhes agua abundante pela manha e

ã noite, arrancar e transplautar os

pés dos morangueiros, cuidar das

sementes das diversas plantas de

horta, isolando-as para evitar que

   

disfructam sobre as margens do

Vouga ao contornar os montes do

Valle-do-minhoto.

Realmente _o trecho d'esta via

ferrea desde Albergaria até ã Ser-

iiada dá-nos paysagens admiraveis,

de largos horisontes e varios aspe-

CIOS.

J' Na segunda-feira e aprovei-

cando as vantagens das viagens

commodas do Bussaco, veio a esta

    
  

   

  

costumes typicos, descantes e dan-

ças regionalistas; iiluminaçõas bri›

Ihautissimas a moda do Minho e das

grandes feiras frances; deslumbran

artistica de Pontevedra», de llespa

   

     

  

mais afamadas do paiz; fogos de ar-

titlcio confeccionados pelos seus

melhores pyrotechnicOs e do Porto;

te festival no Passeio-publico; cer-

tamen-i musicaes com o concurso

do afamado orpheon da «Sociedade

no, 7.l cadeira (engenharia militar),

ficando distincto, o sr. Annibal de

.'tlmeda Souto.

o' Completou bontem com mais

uma distincção, a quinta n'este an-

o seu curso de infanleria na

«Escola-docexercitm o nosso esti-

mavel amigo, sr. Victor Hugo An-

tunes. cunhado do digno director

do Asylo escola districtat, sr. padre

no,

Lourenço da Silva Salgueiro.

  

  
  

   

   

    

  

  

codigos se oonteem as leia para os
punir. O _que nunca se viu escri-
ptc, porem, em nenhum codigo hu-
mano, é que se extinga e se vote

ao extermínio toda uma classe in-
teira, por alguns «delitos dos seus
membross. A Egreja, todavia, nun-
ca se extinguir-á, nem continuará.
Sm¡ sempre uma quixotesca de-
mencia herética, não só pensal-o,
como tental-o. A sua forca não

   

          

A marinha, os estrangeiros e as

obras publicas distribuir-se-iam pe-

las sacristias. 0 Perante, do faini

gerado padre Benevenuto, seria o

orgão ctlicioso; a a Companhia de

Jesus daria o pessoal administrati-

vo. Ter-iamos um governo de .ia-r

p'ra baixo.

A ditadura de !908 ficaria a

perder de vista. A guarda munici-

pal nem teria tempo para limpar

as_ armas, e os esbirros da policia

tinham o seu S. Martinho, sahindo

a talrudia tis gentes da Boa hora

Não temem de augmentar se as ca-

deias, porque as colonias são gran

grelerp, e preservar ,as sementes

dos bicos dos passaros.

Exames.-Concluiu os seus

preparatorios no cheu nacional de

esta cidade com um bello exame do

5.° anuo do curso, o sr. Sebastião

de'Lemos e Lima, presado filho do

sr. dr. Jayme _de Magalhães Lima.

a" Tambem concluiu por um

hello exame do 7.u anno de leltras

no cheu Camões, de Lisboa, os seus

trabalhos escolares o nosso sympa-

tiiico conterraneo, sr. Elmauo da

Cunha e Costa, ¡ntelli'gcnte ÍllhO do

nosso velho amigo e distincto advo-

gado na capital, sr. dr. Cunha e

lidade uma numerosa excursão de

aqulstas de Luso, vindo alguns mn-

uidos do machines photographicas

e competentes binoculos, visitando

o que aqui ha de mais notavel. Fo-

ram encantados com as nossas bel.

Iezas naturacs e tanto que promet-

leram voltar aqui para a semana.

J N'estes ultimos dias teem

tambem visitado esta região muitos

excursiouistas, havendo grande mo-

vimento por virtude da Concorren-

Cla dos exames primarios.

Contra a debilidade e

para sustentar as for-

ças.-Recommendamos o Vinho

nha; serenata no poetico rio Lima;

ruidosos arraiaes e diversões de ca

racter regional.

E' a melhor quadra do anno pa-

ra visitar a mais formosa e pitto-

resca província de Portugal, e como

lia comboyos a preços reduzidos em

todas as linhas. excellente occasião

para ir a Vianna, que veste as suas

mais Iouçãs galas para receber,

com a gentileza que a distingue, os

forasteiros.

De Lisboa vem uma grande ex-

cursão de empregados do commer-

c¡o d'alli naturaes.

    

   

   
  

   

  

        

  

   

  

   

  

    

 

provem dos home., por isso não
deve temer os homens. E a pro-
var a fé n'istc, sol-mnemente de-

claro, que me retrato, repito, abju-

ro de todos os eacriptos s poemas
que hei tracejado, em que se con-
tem materia contraria aos ideaes
que actualmente professa, a que

oram de sscandalo para o Christo
e a sua Egreja Por que as obras

que eu hoje partilho, preso a quero

que deponham amigos meus sobre
o meu peito, e dentro do humilde
caixão que baixar á minha derra-
deira jazida, são o segundo «Anti-

   

  

    

    

  

Os' nossos mais cordeaes para

bens a ambos.

Mmuhsedmnh

do bloyolelaa

?ompilio Raiolla

AVEIRO

  

O CASO D'ARADA

  

des. . . para exportação de adver-

aarios revoltos. A ilha de Timor ii-

oaria povoadiesima. Era uma raz-

zia e não poucos seriam os da cle-

ricalha que, rebolando~se de satis-

fação, morreriam por ahi rebenta-

dos com uma indigestâo de jubilo.

Só haveria um pequeninoincon-

veniente ein todo esse magno re-

gàbofe: era o troco. Porque é na-

tural que lli'c dessem, e sem ava-

reza, os liberaes sobre os quaes ds-

sabasee essa saraivada doblócopre-

  

  

   

  

 

Costa.

.t Concluiram tambem no ly

ceu de Coimbra o curso dos lyceus

Alberto

Carvalho e José Vieira Guimarães.

os nossos patricios, srs.

Felicitamol-os.

J Fizeram hontem e hoje bel-

los exames do 2.° grau, ficando

plenamente approvados, os meninos

José Pereira Campos e João da Cruz

Moreira, respectivamente ülhos dos

nossos estimaveis amigos, srs. João

Maria Pereira Campos e Luiz Morei-

  

 

    

   

  

   

 

  

          

  

nutrt'tivo de carne, do Conde de

Restello d: 0.', por ser o unico le-

galmente auctorisado pelos gover-

nos e auctoridades sanitarias de

Portugal e Brazil e por ter sido pre-

miado com medalhas ile ouro em

todas as exposições naciouaes e es-

trangeiras a que tem concorrido,

garantindo a sua eilicacia, para en-

riquecer o sangue e levantar ou

sustentar as forças, centenares dos

mais distinctos medicos. Um calix

d'este vinho representa um bom

quem dedica a sua festa.

    

    

    

 

  

cynemntographo do

Karim-O beneficio annunciado

para o dia l. a favor do habzl one-

rador, sr. Antonio Aguiar, ficou

transferido para a proxima segun-

da-feira, 8, pelo motivo de não ter

chegado a dia Napoleão, que tem

feito um grande successo no Porto.

O beneficiado espera a protecção

do generoso publico aveirense, a

Passeios na ria. - al-

gumas familias d'esta cidade foram

Campeão não disse tal qu(

ll

na egreja das Aradas.

tigos governadores civis au

á imprensa.

   

 

     
  

dos cofres publicos sahira

qualquer quantia para obra:-

Foram os si's. dra. Jayme

Silva e Joaquim Peixinho, an-

bstitutos, que vieram referil-u

Do que pasmou o Cam-

peão foi de que só agora Os

Çhristo», a (Senhora da Melanco-

ita», e essa macia, brandme suave
«Historia de Jean". que eu trace-

jei n'ums hora folia, para as loiras
oreancinhas lerem.

De hoje em deante o meu oa-
minho está prascriptc e traçado.
Combater-ei sempre a favor-'domes-

bo do Christo ultrajado e dos seus
antistites christàos perseguidos. Pe-
lejiirei com a sinceridade de_ cora-

ção com que tenho proñigado sem-
pre a favor d'este¡ augustoa ideaes,- . ha dias em asseio recreafivo ela - i ,dial. A ra, a quem por tal motivo'felicita blle.

nossa formopga ria, vigiiaudop as ara.. dra. e Joa- :ni'eu20:w 1:3'?“ 'chás' ou“:ntrl

-_.___._ mos. Foram alumnos do repotado Obra. publica., _ vae pm“ de S. ,adubo e “nem, e qmm Peixmho exigissam a q ma ta os justos orem

QUASI NADA

Beiraomar pintou de córes

sinistros o caso Accacio

Rosa. Disse e seu modo.

O Campeão rectificou. Dis-

 

    

  

C'ollegio aveirense.

do 2.** grau:

Oliveira de Azemeis - i.° jury

(sexo masculino), presidente, Ma-

  

    

    

  

¡ Por ordem superior foram

feitas as seguintes rectiücações na

lista dos presidentes para exames

ser auctorisado o sr. Manuel Mar-

ques d'Azcvedo, do visinho conce»

lho d'Estaircja, a construir um des-

carregadouro ao norte do esteiro

d'aquella povoação.

   

   

  

  

   

Consumo publicam-.t

cidade consumiu no mez dejulho

cordeal convivio.

  

     
  

  

 

:lesembarcando na incipiente ejá

frondosa matta do Moranzel, a cuja

sombra foi servida uma abundante

caldeirada, que decorreu no mais

J Tambem outras pessoas leu

realisado varios picmics nas zonas deviam.

acção do governo civil contra

o horripilaute caso quando

ambos alli estiveram durante

tão prolongados e felizes tem-

pos e a não exercessem como

 

   

     

derrotados, eu terei o maximo jübilo

intimo em cair varejado entre as

phalanges dos perseguidos, dos

martyres, dos vencidos.:

Gomes Leal inclina-se ao

catholicismo desde o dia em

que sua mãe subiu á eternida-

88 a verdee_ nuel Rodrigues Vieira, professor do [indo 2453550 kilos' de carne. PTO' salgada e doce, em Sitios dignos de ___.___~ V _só mo fez_ cheu ode Aveiro. _ _ duzidos pelo abatimento de 156 ,eram “suado, um“, epoca cal. _ le dos crentes. Estáprooeden."*

A E denth idãxgilgaiscidlêiii)' pre."- eãlãllggrgoom%eã: 33624232?) 1:22:25¡ mesa. ã d t Medidas governamenlaes do á revisão de todas as suase f “, i _ ° i " Pravis o o empo.- ob, _ -
loca' 3-0 Juri' (sexo mascul'n'l)› Pre' "05 00m 0 de 2“- _itelativainente à primeira quinzena as A ”ganda edição da

 

' g' Folhlnhtl aveiron-

.O “SOUL-Dia 6-03 bombei.

rusvutuutarins realisam no Passeio-

publico um altrahente festival em

heneiicio do seu cofre.

Dia 7- Morrc afogado n'um Ovar - 1.' jury (sexo masculi- za a da maior urgencia e precaução a “gama chuva, ou ¡empom na _ _ W_tanque de sua casa um iiihito de Al- no), presidente, o sub-inspector do hygienica, metade Mental, principalmente no cional, reforma eleitoral, assis- ,hino de Pinho Resende, de Avanca. circulo escolar de Oliveira de Aze- petroho_ __ por com¡ da nom e Homem_ ' “moi“ pubiicn, reforma del-ui_ MAIS UM. .r São pela via maritima gran-

de quantidade de sal.

Dia 8- " recebida com alvoro-

ço, em Vagos, a noticia da publica-

ção da portaria que concede 50 0/0

das despesas a fazer pela camara

com o' abastecimento d'aguas da

villa. A camara lavra um .Voto de

louvor ao sr. Mendes Corrêa, filho.

Dia 9-A camara resolve repre-

sentar pedindo um subsidio para

acquisição o custeio d'um rebocador

destinado ao servrço da ria, como

auxilio para a constituição de uma

sociedade que vae fundar-se para

esse lim.

_Os .aa-viço¡ do cor-

rolsae-Conseguiu-se. a tlnal, re-

gularisar os serviços na estação te

legrapho-postal da cidade, serviços

que, depois da brusca sahida des

antigos empregados, haviam soil'ri-

do alterações, prejudicando gran-

demente o publico.

Para se chegar a este resultado

muito trabalhou o digno chefe da

repartição, que foi elncazmente au-

xiliado por todo o quadro telegra-

pbo-postal.

A distribuição domiciliaria é já

feita a horas, e se não fossem, as

vezes, a demora e outros inconve-

nientes que se notam no precipita-

do serviço das ambulancias, melhor

correria tudo.

Agricultura o ¡ardi-

hlnom-Durante c corrente mez

couvem não descuidar a floração

das roseiras outomniças; regar fre-

quentemente as fuchsias, apelargo-

niunaa e verbenas, cujos vasos de-

vem estar enterrados nos alegretes;

transplantar a resedã para os loga-

res em que ainda faltar; os tabulei-

ros devem estar guarnecidcs d'ella

com profusão. E' born renovar a

terra dos canteiros de jacinthos e tu~

lipas; collccar em seu logar as ce-

bolas de tulipas no lim do mas, tra-

tar do crescimento e primeira flora-

çao das dhalias, continuar a alpor-

 

  

   

  

 

sidente, o mesmo do i.° jury.

4.0 jury (sexo masculiqo), pre-

sidente, Eurico de Seabra, professor

do lyccu de Lisboa (Lapa).

5.° jury (sexo feminino), presi-

dente, o mesmo do 4.° jury.

mais.

2.° jury (sexo feminino), presi-

dente, o mesmo do 1.0 jury.

As o¡tampillans.-Con-

forme se achi officialinente annua-

ciado, termina no llin d'este mez a

validade dos sellos emittidos antes

dos actuaes.

Em algumas estações do correio,

onde durante muito tempo aquelles

St'llUS furatn substituídos pelos da

nova emissão, voltam agora a ser

vendidos, mas a gente é que só po-

de adquirir pequenas porções, com

receio de ter de ficar com elles por

empregar até 31 do corrente.

Exaursõen.-Devem visi-

tar brevemente o nosso paiz, a con-

vite da direcção do caminho de fer-

ro de Salamanca, alguns jornalistas

hespanboes, vindo entre ellos os

srs. l). José Betancort (Angel Guer-

ra), pela Correspondenct'a de Espa-

ña, de Madrid; D. Pedro de Répide,

de Et Liberal, da mesma cidade;

l). Fernando Filipe, de El Adelante,

de Salamanca; l). Nicasio Sanchez

Matta, director de El Salmantino,

tambem de Salamanca; Domingues

Berrueta, de El Labaro, da mesma

cidade, acompanhados de D. Venan

cio Gombau, photographo da com-

panhia, encarregado da documenta-

ção artistica da excursão.

A visita principiarã por Pedras-

salgadas, deVendo ser tambem Vi-

sitadas as estancias de Vidago, lin-

tre-os-rios, Vizella e Gerez, e as

praias da Granja, Espinho, Foz, Mat-

tosinhos, Pharol e outras.

As direcções da .referida com-

panhia e a do Minho e Douro facul-

tam as passagens aos BXClJl'SlUUlS»

tas e a «Associação dos jornalistas

e homens de lettras do Porto» em

prega esforços para que os collegas

do paiz visinho Sejam condignamen-

te acolhidos.

.e Uiud grande parte da Colo'

nia franCcza, residente no Porto, a

de Espinho e de outras terras pro-

a_

 

  
   

   

   

  

  

 

  

Lembramos a necessidade de man

por detríctos de toda a especie.

E' obra de pequenisslma despec

Vaccum oil company chegou ante-

anciirandc ao

Caes, a chalupa Atlantico, com um

importante carregamento de petro-

hontem, á tarde,

leo para os depositos que tem n'cs'

ta cidade.

Festa¡ sapos-tiva s.-

Conforme o costume, o Club Mario

Duarte tenciona realisar no proximo

dia 21 do corrente a sua festa spor-

tiva annual, uma das que maior nu-

mero de forasteiros cestuma chamar

á cidade. Eis o programma:

Corridas de natação-Campeo-

nato nacional dos 100 metros, em

que será disputada a Taça Aveiro,

actualmente na posse da Real asso-

viação naval; campeonato districtal

e corridas para proüssionaes do dis-

tricto e para rapazes de ii a l6

anuos.

Regatas, corridas pedestres e lu

cias de tracção - Para estas festas

tem a direcção ja premios de mui-

to valor, oderecidos por s. in. a

rainha D. Amelia e polos srs. Conde

de Sucena, Brandão Gomes d: 0.“,

Joaquim Leite, de Estarreja, conde

da Borralha, directores da «Compa

nhia Singers, gerentes dos «Gran

des armazena do Chiado» e pelas

camaras de Ovar e Espinho, espe-

rando ainda outros de varios indivi-

duos e collectividades a quem oiii-

ciou.

A inscripção dos concorrentes

enciintra-se aberta não só nas diffe-

rentcs associações d'este cidade e

nas do districto, mas ainda nos di-

versos clubs filiados na Liga de-

nataçãu, até ao dia 13 do corrente,

sendo do prever uma grande con-

ceirenoia a estas festas, que tanto

contribuem para o desenvolvimento

physiCU.

No mesmo dia a noite e em

honra dos concorrentes, um grupo

de socios, auxiliado por duas dis-

tinctas actrizes, leva á acena, no

 

   

   

   

    

   

   

   

     

   

  

A' .Junt- da barra.-

dar proceder a limpeza da valia que

atravessa c llhote e está obstruida

hoje:

Em 6, na Italia e no Mediterra-

nec permanecerão centros de baixa

pressão, que sómente darão causa

Em 7, chegarão_ outras depres

sõss ao noroeste da Europa, as

quaes exarcerão induencia no nos-

so noroeste, onde se registrarão

chuvas e algumas trovoadas.

De 8 a 11, a acção das baixas

pressões do noroéste e norte da

EurOpa reflectir-se ha no Cautabrico

e no noroeste, principalmente nos

dias 8 e 10, ein cujos dias haverá

alguma chuva e trovoada.

Em 12, apresentar-se-ha no gol-

fo de Lyon, procedente das baixas

pressões do norte do continente,

um nucleo de forças perturbadoras,

que occasionara algumas chuvas e

trovoadas desde o Cantabrico e cen-

tro ao Mediterraneo superior.

Em 13, persistirã o nucleo de

forças do golfo de Lyon e uma de-

pressão cliegarã ao archipelago in-

glez. Pelo influxo d'estes elementos

produzir-se hão algumas chuvas e

trovnadas desde o noroeste, norte

e nordeste até ao parallelo central.

De 14 a 15, serã melhor a si-

tuação, pois estarão mais distancia-

dos de nos os referidos centros de

perturbação atmospherica, que cau-

sarão apenas alguma chuva ou tem-

poral, de Curto raio de acção, nas

regiões cantabrica e pyrenaica.

Inspeçõen--Continua os

seus trabalhos a competente junta

militar d'inspecção aos manccbos

recrutados nos concelhos d'este dis-

tricto, tendo iindado hontem os do

concelho de Albergaria-a-velha.

Todos alli elogiaram a isenção e

mparcialidade dos dignos membros

da referida junta, que vae prose-

guir no Concelho de Macieira de

Cambra.

sequencia da irregularidade do tem-

po, as salinas pouco teem produzi-

do. 0 sal regula a 285000 reis o

barco e tende para a alta.

.r Nesta semana em todas as

Il-ieitiw-aueirema, a engraçadissima costas do nosso litoral tem havido . _ _

comedia de Eduardo Garrido, M08- traballio no mare pesca, sahiuilo preltalistas colligados.

 

   

  

 

    

 

do mez corrente, são as seguintes

as previsões de Sfeijoon, a começar

Sal e ¡actuam-_Em con-

  

zo de inatrucçâo criminal, da

policia e da instrucção pri-

maria.

Ao sr. ministro da fazenda

é tambem attribuide a louva-

vel intenção de reduzir alguns

e suprimir outros dos variados

impostos que o país paga, e

entre elles os da renda de ca-

sas e decima de juros.

__-'_.__.
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nando no domingo ultimo o

automovel do sr. Francisco

d'Abreu e Sousa, d'Azemeis,

passava a Ferr. iros, em Pal-

maz, foi all¡ apedrejado por

um maltez que logo depois se

poa em fuga. Dentro do vehi-

culo chegou a cahir uma pe-

dra enorme.

No mesmo dia e cêroa das

onze horas da noite, quando

recolhia a. sua case, na Vide,

da freguesia de S. Martinho

da Gandara, o si'. João Do-

mingos Pereira Ayres foi at-

tingido, na mão e perna es-

querda, por um tiro de espin-

garda que lhe foi traiçoeira-

mente disparado.

O sr. Pereira Ayres, é sem

contestação,um dos grandes e

valiosos influentes politicos re-

generadores em Oliveira de

Azemeis, e por que o não po-

dem suboruer, tentam suppri-

mil-o a tiro!

São estes os processos dos

irece que entre outras medí-

das de interesse, o sr. presi-

dente do conselho apresentará

ás camaras, logo que estas es-

tejam constituídas, as propos-

tas de lei de revisão constitu-

   

   

 

   

   

   

  

    

     

   

 

Anti-Cltin'sto, recentemente pu-

do quanto pudesse susceptibi-

lisar as suas convicções reli-

giosas.

”eixou c partido progressista

o sr. Olympic Cagigal, gran#

de influente politico em Bra-

gança. Vae ser proposto can-

didato governamental pelo con'-

celho de Villa-real.

E' mais um em maré_

desenganos.

Vão todos e não é sem

tempo.

à.“

CORRUPÇÃO

0a predialiatas colligados, em

acção, pretenderam 'comprar

nm implicado no movimento.

politico dos lina de janeiro de

de'

 

nal catholico dois artigos em›

que devia insinuar que alguem

do governo teve entendimentos

com os revolucionarioa. .

A perüdia ainda não foi:

praticada, porque tropeçon:

com resistencia de maior. Nem,

o dinheiro nem as promessas:

puderam vencelno. l

Que torpeaas aquellas de'.

quase serve a colligaçlol

----_o__'__ i

Verso e reverso l

 

ABeira-mar não crê que ol

Campeão procure magual-a."

Não ha cá desejo de ma-A

guar ninguem. Precisamen-Í

te ao contrario da manei-'

.ra porque a Beira-mar tem;

procedido comnosco.

blicado, está expuugida de tu-v

1908 para escrever n'um jor.__

' ::L
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