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m”, ”no ni.. Numero de dia, BO reis; atrasado, 60 reis. Ati-ice e peixes da Uniao
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PMN' mais [importancia de eetamllíllil. A' cohrllç¡ !site ,elo correio, acresce e ini- um'
' “P“¡ñli O¡ 8"' ”Shall” "um ° WONG!“ d' “WIN“ '1°' “n°105 05"“ ll“"

l i. com e“. “uma“ A “mn“. g “um. .nua. o¡ dia 1 on 15 de cede N“ “o d¡ "sponnbmd¡d. do 50ml¡ g 60mm“ e opiniões no: impressos leito; na casa.-|Acuse -se e recepçto e anunciam-se se pnhliceçoes de qse

”nun A
' re acção seja envia oum exemp ar.

'sulla ea restitnein oe origlnsee. .

- n lllilllllilllli li BEPiBUlll
e tolerantes, e para que se mudas- do por informações, e conselhos,

se de caminho! Quando o sr. Me- que homens publicos, extranhos até

deiros foi expulso do poder, acba- ao governo do sr. Amaral, lhe da

va-se o sr. Alpoi'm ein Marselha, vam... E serem os dissidentes os

escreveu ao rei uma longa carta: unicos monarcliicos que se oppozé

registada, e de que ainda conserva rain á liquidação dos adeantamm

o recibo, mostrando-lhe como a tos pela forma como lo¡ feita, ser~

corrida para o ahysmo era rapida. viu para a exploração palaciatla e

p agoirando o que agora mesmo para a campanha politics Contra

aconteceu. Rogava-lhe que não dei- elles.

::ass-e explorar o odio contra os re- amam, do mas m, m0,“ que a

Pflbucanoss, ”0538“" 3 5599011““ acção pessoal do sr. Alpoim conse-

FÚO dO "98'°¡d|°i como um dos 97°' guiu, após-0428 de janeiro, salvar

083903 de governo' 5'- Dc Manuel alguns republicanos, civis e milita-

_ouvia o que lhe dizia: por vezes me, tambem ane junto do ,eu po,

'concordava-ml!, depois, fuuestais todas as formas, e no pal-lamento

'influencias que 0 'Odeavami POW' com os seus amigos-e naimpren-

O“ 0 Mutum“, 5.9"983V3fn'90 sa, especialmente pelos artigos ad-

;àflualles que defendiam 33 _idem mit-aveia e sempre democraticos e

'contratual 0 9"- D- MWM¡ '33° @fa liberaes de Moreira d'AImeida-

mn 959m“) “Vad“ P033““ mu!“ procurou _que a politica fosse anli-

dos escritos assinados_ ou _simplesmente rubricados

 

cias, e cujo pagamento era fei-

to a commissionados, seja fei-

to por' tarefas, e 'que os typo-

graphos da nresma passem pa-

ra a Imprensa-nacional.

-- Parece que as novas car-

maras começarão a tuncciouar

em março ou abril, sendo as

eleições feitas por uma nova

lei cujas bases começam a. ser

discutidas e na qual a repre-

sentação proporcional soja ad-

mittida-para Lisboa e Porto.

Jalga-se que está posta de par-

te a ideia da adopção do re-

gimen dirigente da Suissa in-

compatível, ao que parece, com

as condições sociaes do nosso

paiz.

O novo presidente da Re-

publica será eleito por suñira-

gio universal ou pelas consti-

tuintes a eleger.

-O sr. patriarcha de Lis-

boa, por carta que dirigiu ao

   

    

   

       

    

    

   

  

   

   

  

 

  

     

   

  

      

   

   

  
   

  

   

        

   

 

A 'RE-PUBLICA PORTUGUEZA

ll 'lllllllllllll llll naun Z°ltíialãltd3ííâdf sua::
decer. O governo,norteado por

A Está provado que o regi- estecriterio, nomeou uma com-

men, o novo regiinen, inteira- missão que apresentará em

mente acceite e acolhido como breve um projecto para a ins-

toi com ardente enthusiasmo tituição e organisação da ins-

pelo povo, se identificam ha tracção militar prepar'atoria

muito com :as aspirações e o nas escolas e mais institutos

sentimento da alma portugue- de educação olliciaes e parti-

na. culares. Essa csmmissão ficou

A Republica. era com eii'eito, assim composta:

a mais legitima esperança po- Presidente, coronel Abel

pular. Nascida hontem, tem já Accacio de Almeida Botelho;

hoje uma obra grande e fecun- vogaes, dr. Joâii de Menezes,

da. A serie de decretos posta dr. João de Birros, capitão,

em vigor, evidencia um largo Henrique Jayme de Sousa

plano de reformas de capital Santos, capitão, Julio Lopes

importancia. Todos os dias a de Oliveira, tenente Antonio

folha oñicial insere medidas de Sant'Anna Cabrita Junior

que a opinião acceita de bom e secretario, tenente Manuel

 

    

   

   

      

   

  

 

   

  

    

    

  

     

   

   

  

  

       

    

   

    

  

   

   

  

   

    

   

   

    

  

ortan'tes' consideraçõestr'
a-

side¡ pelo Dia ã publicidade

- com relação a influencia dos

dissidentes na victorioea cem-

penha da Republica: '

L mina' assim a'eerie de im-

l _

i :Desde que a dissidencla agor-

genlson, accentuou ella sempre um

' "anunciada caracter liberal. Du-

rante o frenquismo foram os dissi-

« anuais¡ micos monarchlcos treine

A acompanharam os deputde repu-

blicanos, quando a estes ioi'lnlllgl-

amulsio de camera: forem os

macae _cumpriram honradamen

' talento compromisso, quando foi

um de junho, n'uma grande ma-

. Mão em que e combinação

e lda a estação do Rocio l'oi

,Montra o sr. dr. Bernardino lle-

  

  

  

  

  

   

  

  

  

    

  

  

  

 

  

  

  

 

  

      

  

      

  

  

 

  

  

  

    

  

  

   

  

  

   

  

  

  

 

  

 

  

  

 

  

    

, i do e o sr. José Maria deAlpoim no seu trato: julga-se sinceramen~ m0 a de vma¡- M-mue¡ sem a me. . . . .
_ _ _ _

m por veses procurou o sr? te um rei liberal e cumpridor doa no, perseguição aos elefnmws um; 5'" m"““m d“_Ju'hW- E“ “de“ grado. Firmino d'Almeida Maia Ma-

.iohsves, valente e activis- seus deveres.,Tinh:a a melhor vou çados_ São á RePflblwai Feudo Pala' Foram-se os frades, des- galhães.

_mailho republicano: foram tada; mas tendencnas do seu cere- Apenas, no gabinete do sr_ T6,_ vras de estima e apreço para o ”pareceram da me“ do orçn_ ç A commiasão da reorgani_

caracter do sr. dr. Alfonso Cos-

ta. O sr. patriarcba vai abrir

uma_ subscripção para as vi

otimas da revolução.

-O general sr. 'Moraes

Sarmento tomou hontem pos-

se da Escola-do-exercito.

-A folha oñicial publicou

hontem quatro importantes de-

cretos:'°

O que declara proscriptaa

familia de Bragança, o que es-

tatue a abolição dos titulos no-

biliarchicos, o que extingue a

camara dos pares e o que subs-

titue provisoriamente as reito-

rias dos lyceus por professo-

res dos mesmos estabelecimen-

tos. Acaba tambem o logar db

bibliothecario-mór do' reino.

- A commissão nomeada

n'uma reunião dos bachareis

da. gréve de 1907, com a mis-

são especial de promover afun-

dação d'uma nova. associação

de classe dos advogados por-

tugueses, conta já com a adhe-

são de muitos advogados, en-

tre os quaes os nossos presado

-i- ' que protestaram contra bro e coração eram para os conser-

uelres do Porto, quando all¡ vadores,-e clericaes: e o chefe dis-

' : oram sideute causou-se, em vão, de com-

i recursanisaram ma- bater essas tendencias, para as

_i ethos theatroe: lorem _os coisas evpessoas, de feição reaccio-

' É"” que' protestaram contra a narisl Uma das maiores dithculda-

i do sr~ dr. Bernardino lia- 'des que teve de vencer o sr. Al-

' i deUniversidade. Não nham tpoim, mundo se organisou o ga-

_ » nunca os republicanos em gabinete do sr. Teixeira de Sousa, , l_ _

i - “suas luctss: tiveram 'era a teimosia do sr. D. Manuel em lala “un“ mm» "uma. 3 86|' re'

W suspensos: e o 1_8 querer como ministro da guerra o de Poring“" Nem ° fe'LammO “a“

i F* U valeu-lhes processos cr'- sr. Vasconcellos Porto! 0° tem “que" "680 “630. e enver-

-' ”reparo que os prbgressis- Tudo isto, era devido asinñuen- gi'd'lmi Para tem” uma "e-“aura

05'51"“ níriam--apesar de já se- cias palacianas e politicas, que do- 93° _ _

VF'. ' -aeslrenquistas.. . minavarn o seu espirito uesitante, .Que cumpria fazer ?ao sr¡ Al-

t gostamos como, correndo os e que o llzeram mover sempre Wim, Perante a Republica? Pissol-

riscos, all'rontando a mor- n'um caminho contrario ao que de. ver-Be (158“ Partido. qua na" ti-

7 cárcere e o exílio, o chefe dis- via seguir. Um dia, dizia elle, dean~ nha razao de ser e se formata pa-

nte,eelguns dos seus corre- te do cheio dissidente, e_ n'uina ra Iuctar por uma_inonarchia de-

sertos, luctaram contra a dicta» conferencia em que lhe pedia que, mocralica-e adherir a nova Ordem

" , nio poupando esforços nem na camara dos pares, não couti- de ceisas. Aos seus amigos, que

eras, Pois, morto o rei D. Car- nuasse a lucia com o sr. patriar- lhe perguntaram a sua opiniao, den

~ indo começou a infamissi- cha-coisa que o sr. Alpoiin rejei- 0_mesmo conselho. A_ monarchia

campanha des catholicos, attri- tou-que era «BragançanrleansL 030 Volta: uma tentativa para a

o responsabilidades no regici- 0 chefe dissidente lembrou-lhe que, restaurar, seria o inutil derramar

_ .a dissidentesl--a acção dos como Orleans, devia recordar-se de mu_|lO 831180823 demora em ii

'entes lo¡ sempre dedefesa dos de que seus avós odiavam o Cleri- consolidar é mal nanional. Na lle-

“ pics liberees: e foi de conse- celismo e um d'elles votara a mor- publica, pôde realisar-se uma larga

medidos, lnstancias ao rei, pa- te um rei, e que, como Braganca, Obra democratica: se _voltasse o sr.

deixar, a pretexto infame de o seu terceiro avô expulsara, por D; Manuel, com o feitio do seu es-

'. r os regicidas, perseguir a desreto lavrado pela sua mão. os piillo e 0 dominio dos homens pu-

'Ai horrivel politica do reina- frade e jesuítas. 0 sr. D. Manuel blicos que 0_ rodeavam, restaurar-

.a rior. Disse-lhe o sr. Alpoim calava-se: mas via-se que no seu sei-hm ii autigji politica, voltariam

v era rei de todas os portu- eSpirito, havia contra o chefe dis 35 00118'6839008 re“ElOBaS, _espal-

. .i "a que se devia lembrar da sldente e as suas ideias, uma má 538 dorm, agora, pelos ministros

-, soberano que dizia que vontade instigada por influencias republicanos. 00m grande beneficio

'mento os grandes comilões, eação do exercito é tambem

e conjurou-se o perigo d'uma composta dos srs: .

banca rota, de que surgiria a Presidente, general de di-

intervenção estrangeira. visão José Estevam de Moraes

Isto só que se tivesse 'feito Sarmento; vogacs, dr. Manuel

até agora, muito seria. Mas a Brito Camacho, coronel de ar-

activid ide do governo-não tem tilheria Ramos da Costa, coro-

limite, e de todas as pastas nel de infantaria Judice da

surgem, a cada passo, provi- Costa, tenente-coronel da ad-

dencias cujo eEeitos se fazem ministração militar Vascon-

imiuedíatamente sentir, prínci- cellos Dias, capitão de' arti-

palmente no que respeita ao lheria e do estado maior João

credito do paiz. Pereira Bastos, capitão de ca-

Aimprensa estrangeira re- vallaria Fragoso Carmona,

fere-o com louvor. Ainda hon- capitão-medico José Juetino

tem a Revue economique et de Carvalho, tenentes, de en-

financiere, uma das mais im- genheria Raul Augusto Este-

portantee folhas financeiras da ves, de artilharia e d) estado

França, fazia á nossa. situação maior Fernando Augusto Frei-

honrosissiinas referencias. Não ria, de infantaria e do estado

ha duvida. O credito portu- maiorVictorino Henriques Go-

guez consolida-se em toda a dinho, veterinario Simões Al-

parte. O novo regimen triuns- ves e da administração militar

pha em toda a linha. Victorina Maximo de Carva-

iii lho Guimarães, que desempe-

Ainda sobre o assumpto: nhará as funcções de secreta-

S. ex.'l o sr. ministro das rio,

finanças, enviou a todos os g0- thlliln as tlllill

vernadores civis do continen-

xeirs de Sousa, se fez alguma

coisa-de caracter liberal - mas

sempre com pouco desejo do rei,

a todos os momentos de ouvido at

tento aos conselhos de politicos cor-

ruptos e de pelacianos imbecis e

beatos. . . Bom e desgraçado rapaz,

que elles perderam, e que não vol-

É e
?
O o m .
Í

o '
a 5 E a p a o u n

O governo deu instrucçõea

¡ 'rei de França, não vingava que o rodeavam. Para 3 PW¡a e Pi"“a a “herdade. amigoaisf- dr- Bulma? de ME" :e à' por ¡ds-0' ?Égua-map:- 8 $048! al auctoridades para

u. [ias do duque de Orleans». Era uma desgraça essa extra- O regresso do sr. D. Manuel, se galbães, e Amaro Conde, dcis_ 'a ° super“" .eme "mo ° que o culto seja respeitado em

i
proñssionaes distinctissimos tumba-“i ° ”3'“th telegram-

n., as vezes que loichamaáo nha dominaçãol Quando foi da ques- fosse possivel=e nada na que a

.o j« por motivos. de organlsa- tão dos adeantamentos, teve o che- possa fazerl-teria uma nova éra

' lnisteriaes, lhe rogou que fe progressista um papel importante de perseguições aos liberaes, o es

=_r ¡ioütlnuasse e politica seguida, e, d'ombas as Vezes, infeliz. Ape- pecialmente aos dissidentes,tão odia-

' ;maio chamasse e elle, se jul- nas constou que o sr. D. Carlos as. 'aos pelos clericaes. A restauração

gave o movlam ambições,.mas signaria o horrivel decreto, foi o sr- seria uma ideia funestissiinal O sr.

t se que os seus ministros Alpoim a Cintra pedir à rainha sr.l AIpoim, que não entrou no ultimo

' _sem a politica antiga, I). tlaria Pia que obstasse a seme- movimento insurrecional mas que

meu seu pao, e accentuss- lhe acto: disse-lhe essa senhora que jamais hesltâra um momento no

s ir ,felção nacional e liberal. não acreditava que seu lllho assl- defender acaloradamente todas as

amb' ' . Manuel auctorisara-o, ,gnasse tal dooumento-no dia im- causas em que assistia justiça, ti-

d_ _ até, a que lhe escre- mediato, apparecia no Diario-do go nba de Optar ou p rumaidela mor-

resse” nentes vezes: assim fez: vernol Ao sr. D. Manuel, pediu-lua :a ou por uma causa de vida e de

"ess .miles, só conserva a copia que não consentisse que os seus liberdade. Não besitou Elle,e ami

_e p _'rs, e copia das que se homens publicos, n'uma coisa tão gos seus, acceitaram logo a Repu

trbcsiltii quando foi do chamamen- séria, discutissem sommas ou pa- blica: e, tiajao que houver, amal-a-

to do er. Beirão: não é possivel receseom querer especular eum es- hão, servil-a-hãoedefeudel-hão, do

dh") Iñlftiloroso appello, do co- sa questão para grangear c favor fundo da sua alma, com todas as

tíbia“, e'ii'àvor das ideias líberaes.régio. O sr. D. Manuel era engana- energias do seu coraçãoln

todas as egrejase demais loga-

res a elle destinados, prohibin-

lilsboa, 13. - Governadores' do-se qualquer manifestação

Civis df” dismcfo' do 00mm”“ contra o exercicio d'esse culto,

_Queira v. ex. , com toda a nr- "já de que religião fôr.

genoia, reunir o pessoal de maior A . f .

i'nñuencia na praça e communicar- “Im 5° “z n°139““ 5'

lhe que a nossa situação financeira crenças decada cidadão, como

é inteiramente desafogada, e que to- mero cano de consciencia¡ con..

dos os pagamentos têm sido satis- “ao qual nmguem pôde “tem

feitos ou renovados sem segmento tar. só !e procede contra o

na taxa de descontos. Isto tanto . .

nas operações internas como nas elencahsmo 9 a ”acção por

externas. Queira egualmente, com serem contrarios á. liberdade

urgencia, lembrar as delegações da humana, á paz e á ordem .ao-

Caixa-geral dos depomtos que, de cial.

uma forma clara atiirmem aos de- . .

positarios que, nda termos da lei, o 'Multas-Im““

Estado garante toda a importancia Fixou_“ que ”do con_

que muito hão-de contribuir, m“:

certamente, para a obra pres-

timosa que os mesmos bacha-

reis têem de vista.
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Anno agricola

Tem baixado sensivelmente o pre-

ço do milho. Ha rasões para

isso, porque a colheita foi bôa, e as-

sim suooedeu com outros generos.

as' O seu custo em diversos

marcados:

No de Alcobaça.-Por 14 litros;

trigo mistura, 623; dito duranio,

650; milho da terra, 461); favs,

440; cevada, 280; aveia, 280; tre-

  

  

  

'
moço, 300* grão de bico, 600; fei. - _ . .

_; , a . _ _ jão brsncii, 600; dito encarnado, dos depomoa' Jose Rdv““ cedidos indultos,annualmente,

Í_ Mala-,dogul Eu nunca v¡ espectaculo de nitestaçao de pezar, a que E:: 650; por kilo; farinha da milho, “Em" "MIM“ no di. 24 de dezembro,vegpe-

60; carne de vaccn, 280; dita da

porco, toucinho. 360; lombo, 360;

oarne magra, 320; chouriço, 600;

por [5 kilos: batata, 320; por du-

zia: ovos, 200! por litro: azeite,

320; vinho, 50; para revalider, por

ra deNatal, a chamada :Festa

Com o tim de assegurar e de familia».

tomar eficaz a defesa da pa- Antes, será concedida uma

ti'lri, trata a civilisação com amnistia geral, que aprovei-

empenbo de fazer o cidadão iara a todos os deliquentes,

tal grandeza. Toda a popula- não assistiu de olhos enchu-

~ .LISBOA, 189-910 ção lisbonense se associou, vin- tos. A emoção popular tradu-

J 'g' ¡ütiu homem á maior do grandes deputações da pro- ziam-n'a com lagrimas de dôr,

.l d. quam¡ apotheogeg se vincia. Grandioso, imponente. que vimos em muitos olhos,

' “width honra de ho- Os jornaes de grande in- que todos ellee choravam.

 

i na .evidencia. Miguel formaçãoi como 0 seculo, 0 Espectaculo unico' Ná” se 20 “W": fui“” &5300; :61“ 80:6 soldado. Ainstrucção militar, dando liberdade a muitos.

.' mbarde e Candido dos Mundo, e Notícias, fazem a sua fará 0mm eg“al' mr:: 623203; ¡àxnoleàü'mp a iamíliañmção 00m a' arm”: naum““

deve fazer parte integrante da

educação cívica começando na Ao passo que os srs. ar-

escola primaria e proseguindo cebispo de EVOra, Bispo-con-

\Win' 620; farinha “uma, 20 I nas superiores de modo que de eoutros felicitavamogover-

,NL No; um ,_,_“_l_v_,,1_ 680: ¡m! iolo o portugues aprenda e no pelo advento da Republica,

,ao branco' 20 uma' 1,5000; dm, sinta bom a noção do que tem o bispo de Beja eo da Guarda

rsjado, 800. de cer, ao mesmo tempo, uns batiam es asas negras de cor<

sgdsiglcilõsos propagandie- narração minuciosa. Não. ca- -Foram hoje assignados

_ _ di' ideitdemocraticadoram bia nas columnas do Campeão os decretos determinando que

:objecto d'gsla commemora- e por isso me limito a registar o parque das Necessidades e

,Aim todos suppunhamos o facto, que deixa tambem na dependencias ruraes,sejam des-

ver attingir o maximo grau, historia uma pagina. especial. iinados para jardim infantil;

_gllirqne'nobrelevou a especta-l Foi uma grande, uma so- que ns obras publicadas put

:an geral. ' - lemne, uma immorredoira ma- conta da Academia-dae-scien-

lho de carrêgo (medida ¡vantajs

da), 850; trigo, 20 litros, 15000;

centeio, 700; cevada, 600; batatas,

l'o kilos, 500; ovos, duzia, 170;



em papel de seda para levar a

ao sr. Machado Santos e ou-

tras que, na hypothese de ser

apanhado pela guarda muni-

cipal, que já então cercava a

casa onde se encontravam al-

guns revolucionarios, entre el-

les o sr. visconde do Ameal,

elle se compromettera a engu-

lirse fosse preciso.

- continua a subir o n.°

dos. . . adhesivos. D'esta fei-

ta trasborda a taça. . .

Porisso os dirigentes lo-

caes, reunidos em sessão ex-

traordinaria, approvaram uma

moção recusando as adhesões

que não satisfaçam á disposi-

ção da lei organica do partido,

que estipula que ellas só pó-

dem ser feitas individualmente

e ás commissões parochiaes ou

municipaes onde residam os

adherentes.

Esta resolução foipor uma

commissão d'aqui apresentada

ao sr. ministro do interior em

Lisboa, e assim gorou'a. . .

generosa oiferta dos serviços

dos antigos serviçaes de Ana-

dia.

rob pondo-se a salvo, como

chefes do ultramontanismo por-

tugues, que eram.

ll: tira: da barrinha

Guerra Junqueiro pronun-

cia-se tambem sobre as côres

da bandeira portuguesa. Pre-

valece, na maioria das opi-

niões mais para acatar, o azul

e o branco.

Diz o Junqueiro, cantando

mais uma das suas luminosas

alvoradas:

  

   

   

    

  

   

 

   

   

  

 

   

   

    

   

   

   

   

    

  

   

   

  

  

:A bandeira nacional é a ¡dea-

lldade d'uma raça, a alma d'um

povo, traduzida em côr. 0 branco

aymbolisa innocencia, candura una

nime, pureza virgem. No azul ha

céo s mar, immensidade, bondade

infinita. alegria simples. Ofundo da

alma portuguesa. visto com os

olhos. é azul e branco.

D'esse fundo saudoso, de har-

monia clara, de lirismo ingenuo,

ressalta, estudae-o bem, o brazão

magnanimo: em campo d'heroismo,

_vermelho ardente, sets castellos

fortes inexpugnaveis, cinco quinas

sagradas e religiosas, e á volta,

n'um braço bucollco. duas vergon-

teas de louro e de oliveira. E' o es-

cudo marcial e rural d'um povo

cbristào de lavradores, que, se-

mesada, orando s batalhando, or-

g sou uma patria. A corôa, que

fo do escudo o fecho armonioso,

converteu-se ha mais de dois secu-

los n'uma nodoa sinistra. Rajadas

d'anrora limparam-n'a hontem para

sempre. 0 nobre' estandarte não

'tem mancha. Gloriliquemos o escu-

do, comemol-o de novo com um

diadema epico d'estrellas: estrellas

de sangue e estreitas d'oiro, estrel-

lasquecantem e que alumiem. Subs-

titua-se apenas o borrão infame

por um circulo d'astroa immortaes

Barca d'Alva, 13 de outubro de

1910.-G'uorra Junqueira»

ft solta: qua n manila dá

Coincidencia: o dia 16

do corrente, até ha pouco con-

siderado de gala por ser o do

'anniversario da deposta rai-

nha-mãe, foi n'este anno con-

siderado de luto nacional por

'motivo dos funeraes realisados

'em honra dos martyres da Re-

publica, o almirante Candido

dos Reis e dr. Miguel Bom-

borda.

' Como n'um momento, em-

bora por virtude delonga sóm-

'ma de êrros e crimes commet-

tidos em muitos annos, se ope-

'riim tamanhase tão profundas

transforções n'este mundo!

' _Nos funeraes do dr.Bom-

borda e Candido dos Reis to-

maram parte os nossos queri

dos amigos, srs. José d'Alpoim,

'seu filho dr. Egas d'Alpoim,

2.' tenente d'arinada, Egas

Moniz, visconde do Ameal, dr.

Antonio Macieira, dr. Barbosa

de Magalhães e dr. João Fer-

reira.

O er. visconde do Ameal

representou tambem o sr. Mon-

tenegro dos Santos, de Espi-

nho; o sr. dr. Joâo Ferreira o

Dia, e o sr. dr. Barbosa de

Magalhães o (Nucleo da Junta

Liberal em Aveiro» e o Cam.

peão-dasprovimías.

_Falls-se na creação da

policia-rural, que terá. a sua

eéde nas cidades capitaes de

diltricto, dividindo-se em fra-

cções por villas e aldeias.

--Foi expedida para a Uni-

versidade de Coimbra uma or-

dem de serviço dispensando o

nao de todos os habitos tala-

res, tanto a professores como

a alumnos.

llitliuíitt a. .. aribasiros

Fez a sua adhesão of-

ñcial á. Republica o nosso il-

lustre amigo, sr. visconde do

Ameal. Sua sx.'| assistiu no

Porto á proclamação das no-

vas instituições e foi expressa-

mente tomar parte nos fune-

raea de Candido dos Reis, com

quem esteve em contacto por

oocasião do frustrado movi-

mento de 28 de janeiro. O sr.

visconde do Ameal tinha re-

cebido de Candido dos Reis,

n'ssaa hora revolucionaria,uma

alta prova de confiança: a en-

trega de instrucções escriptas

   

      

   

  

 

   

   

  

   

  

  

 

  

listas varias

Por ter sido considera-

do de luto nacional o dia de

domingo, varios edificios y pu-

blicos e particulares da cidade

hastearam a meio pau as suas

bandeiras.
.

- Está em conclusão o ar-

rolamento feito' aos antigos

mosteiros de Jesus e Carmeli-

tas.

As irmãdades de Santa

Joanna, Coração de Jesus e

de Nossa Senhora das Dôres

tomaram conta dos puramen-

tos e mais alfaias do culto.

As senhoras e educandas

alii recolhidas sahiram iá, co-

mo dissémos, na semana pas-

sada.

- A policia local deixou

o distinctivo azul e branco,

que substituiu pelo das côres

revolucionarias.

_A Vitalidade, que era o

orgão regenerador-liberal em

Aveiro, deixou de ser jornal

partidario. Declara no seu n.°

ultimo que passa a ser princi-

palmente observador dos factos

geraes da politicas da adminis

tração, cooperando para que

os seus leitores se familiarisem

com o novo regimen.

- Foi o Codigo-adminis-

trativo de 78, de Rodrigues

Sampaio, que o governo man-

dou pôr em vigor até á confe-

cção da nova organisação ad'-

ministrativa. E' simples e libe-

ral.

- Conforme dissémos, os

sêllos e mais formulas de fran-

quia de correio actualmente

em circulação, vão ser substi-

tuídos em breve. Entretanto

continuarão estes com a so-

brecarga Republica em confor-

midade com o decreto que o

Diario-do-governo pnblicoujá,

e á medida que a Casa-da-

moeda e papel-sellado se ache

habilitada á respectiva troca,

que tem de eHectuar-se em cur-

to praso.

Desappareceram já tam-

bem do tribunal judicial as

antigas armas reaes que se er-

guiam por traz da cadeira pre-

sidencial.

____*-_a-_

Em Coimbra-Acontecimentos graves

 

Correu ante-hontem á noite na

cidade a noticia de que se

tinham dado em Coimbra suc-

cessos graves. Hontein de ma-

nhã recebiamos aqui, do nos-

so solicito correspondente, no

ticia circumstanciada do facto.

Pouco depois das 10 ho-

ras da manhã d'aquelle dia, es-

tavam reunidos no gabinete

dos lentes srs. Teixeira de

Abreu, José Alb-rto dos Reis

e José Tavares, foi este or-

denaroserviço dos actos, a que

se devia proceder.

que, apontando-lhe os rewol-

vers, ontimou-a abandonar

immediatamente o edificio e a

não voltar alli Sob pena de

maior energia_ O dr. Tavares

accedeu prompto á intimação,

sem besitar um segundo.

uma pequena bomba vulgar

dentro do'edificio, sacudindo-o

violentamente.

outros dois professores, Tei-

xeira de Abreu e José dosReis

desappareceram.

tes, armados de machados, des-

A poucos minutos entrou dividuos, de quem o sr.

lli um grupo de estudantes,

   

  

  

  

  

   

   

         

   

  
   

 

   

  

   

 

   

  

  

   

   

   

 

   

    

    

  

   

   

   

  

  

A esse tempo rebentava

Produziu tal susto, que os

Seguidamente os estudan-

truiram as catedrais e entran-

do na secretaria produziram

estragos.

A cidade _ficou naturalmen-

te alarmada. A Universidade

fechou e o dr. José Tavares

prometteu deixar Coimbra o

que fez no primeiro comboio.

A obra criminosa do fran-

quismo está produzindo os eus

naturaes effeitos.

w

Cartões de visita

O ANNIVERSARIOB

Fazem annos:

  

Hoje, a sr.“ D. Emilia Laura Pin-

to de Souza; e os srs. David da Sil-

va Mello Burmarães e Augusto da

Calça e Pina.

A'inanhã, as sr.“ Rosa de Pi-

nho Mendes, D. Maria Emilia Pinto

de Souza, Viscondessa de saireu

Alem, a sr.“ l). Belmira Moraes,

Lisboa; e o sr. dr. Manuel Pereira

da Cruz.

o asranas:

Estiveram n'estes dias em Avei-

ro os srs. dr. Manuel Nunes da Sil-

va, Manuel Rodrigues Pardinha,

João Alfonso Fernandes Manuelilen-

riques.

o nscaassos:

Regressou do Rio de Janeiro á

sua casa da Feira o sr. José d'OlI

veira Lima, bemquisto proprietario

alli.

t liegresseu do Outão, onde

ha mezes exercia o cargo de capel-

lão, o nosso estimavel patricio, sr.

padre Alfredo Brandão de Campos.

.paarrnasz

Com sua esposa e filha, segue

amanhã para Lisboa devendo par~

tir d'alli para Pernambuco no pro-

ximo paquete, o nosso e'stlmavel

prtricio e subscriptor, honrado e

bemquisto commerciaute n'aquella

praça brazileira, ar. Antonio de Car-

valho Junior.

Bea viagem e feliz regresso.

o TEERMAS E PRAIAS:

Regressou com sua familia da

Costanova á sua casa das Ribas, o

sr. Antonio Augusto Amador.

.a Regressram do Pharol à sua

casa de Vagos o sr. conselheiro dr.

Alexandre José da Fonseca, sua

presada irrnãje sobrinha, as sr.“

l). Antonia e D. Maria Candida da

Fonseca.
~

t De Caldellas chegou com sua

esposa a Pardilhó o sr. Antonio

Joaquim de Rezende.

J Do Pharol regressam no pro-

ximo sabbado a Aveiro a sr.“ D.

Rosalina d'Azevedo e sua gentil il-

lha; eao Porto o nosso estimavel

amigo, sr. Nuno Alvarenga com

'sua mãe e irmã

.e Do Forte regressaram já às

suas casas d'esta cidade os SiS. An-

tonio Machado, D. Clara Mend s

Leite e sua interessante filha D.

Laura, Manuel Pedro Nunes da Sri

va, Anton'o Augusto Dui to Silva,

D. Adelade da Rocha e Ci-.hd e

Manuel Gonçalves Netto.

"Com sua presadu esposa e

filhos regressou de E pinho o sr.

dr. Luiz Pereira do Valle Junior,

meritissimo procurador di Repu-

blica na Feira.

J Regressou da sua api-asivel

vivenda da Cruz Quebrada a Le-boa

a -r.“ D. Amelia Augusta de Qui-

ullOIlHS Cascaes, nessa Subscripto

ra e uma das mais respeitar/'es se

nlioras da alta sociedade lishonen-

se.

o ALEGRIAS NO LAR:

A sr.a D. Eulalia de Castro Mar

«ines Mano, presada esposa do sr.

dr. Aurelio Marques Mano,deu à luz,

na sua resideucm d'esta cidade,

um rabosto menino. Os nossos pa-

rabens.

___+-
_

Vini'e e ires mil votos!

 

“nvimos que, na celebre reu-

nião de adhesão dos amigos

do sr. conde d'Agueds já Re-

publim, ha dias effectuade no

Rocio, estiveram uns cem in-

dr.

João de Magalhães disse ure-

presentarem_ 23:000 votos».

tantos quantos calculou cons-

tituírem a maioria porque o

defunto blóco venceu. a ultima

eleição de deputados no \cir-

calo.

feliz. Os mortos e ausentes da

chapelada de Sever é que qâo

podem ficar contentes por que

a arithmetica do sr. dr. João

de Magalhães os não attingiu

por cada uma das cem poten

cias eleitoraes presentes á. re-

nnião--e entre ellos esteveo sr.

José Almeida dos Rei e ou

tros fortes esteiosdo antigo par-

tido progressista - oontrariou

 

  

 

   

  

  

   

  

    

   

   

  

  

   

        

  

       

  

  

    

  

       

   

  

  

  

  
  

                           

  

  

lnfdrmação lecal

J Folhinlsnnvnla'nn-

no 0909).--Dia 17-A com

panbia do D. Amelia levaá acena-

no Theatro-assinarem Abbado Cons-

tantinofe nos dias seguintes o Sa

_lda do Thawuro velho 'e o Nelly Rou-

stsr. A. .

l Dio 18-Visita Aveiro o il-

Ilustre official da armada e distin-

cto escriptor, sr. Hygino de Men-

donça, que e hospeda do sr. dr.

Barbosa de Magalhães.

J' Dia 1.9-Apparece sobre a

linha ferros,entre Epinho e a Gran-

ja, o cadsver de uma rapariga que

o comboyo da noite colheu.

Snawlçn sln ndmlnin-

¡Facim-»linviamos já, pelo cor

reto, aos nossos pressdos subs-

criptores, os recibos do trimestre

agora findo. #Muito nos obseqneiam

satisfazendo-oa. A~ sua-i, devolução

importa_ sempre a repetição ds des-

pesa com a' inntilisação de novos

sellos e estampilhss, despesa que a

ninguem aproveita que façamos.-

Em extremo-nos penhoram, pois,

todos os cavalheiros a quem nos di-

rigimos, saldando essas pequenas

contas a data da sua apresentação

pelos distribuidores telegrapho-pos

taes, e a todos aqui deixamos des-

de ja firmado o nosso sincero reco-

nbecimento.

no .1-. oomnalnnns-io

do pnl¡o¡n.--Pede-se a atten-

ção de sua ex.l para os vadios que

aus domingos a noite percorrem a

cidade cantando quadras-indsceutes

e entreteudo-se a bater, comes pés

de cimo, as portas das casas de

pessoas merecedoras de todo cres-

peito e consideração. lato não deve

ser a aldeia' de Paio Pires s nem

sertão africano; é uma cidade om-

Ilsada. E, o mais grave, é serem

os taes vadios acompanhados po.

praças fardadas e de guitarra.

Chamamos mais a attenção de

sua ex.l para os cyclistas que a to-

da a hora da cite atravessam a

cidade sem lanterna.

llenn'ntrn-los-tn.-Pro›

ximo a Eixo e na occasiâo em que

os trabalhadores Guilherme Lou-

renço'e 'Angelina da Cruz Ramalho

procediam a remoção de aterros,

na linha do 'caminho de ferro do

Valle 'do Vouga, desabou uma trin-

cheira que attlngiuo primeiro, cau-

sando-lhe morte instantanea-e dei-

xando o outro gravemente ferido.

0 infeliz, que deixa viuva e li»

lhos,.era natural de Carrazeda de

Anciães.

 

  

  

  

    

  

   

  

       

    

  

  

   

   

        

    

   

   

   

    

   

   

   

  

  

          

   

    

         

   

    

  

Ora ahi está uma imagem

_ O reparte dos 2:300 votos

por certo tambem os anotorea

das falcatruas de; Vagos, de

Arouca, de'Ilhavo, de Ovar,

etc., etc., e ainda os franquia-

tas locaes, a cujo braço poten-

te o sr. dr. João de Magalhães

e os seus se encostaram tam-

bem por aquella occasiào.

Ora vão lá fieis mordomos

servir com um juiz assim!

~----_-o-_--

Noticias militares

-›i exonerado do commando

da secção fiscal d'Aveiro em

14 e collocado no regimento

d'infanteria n °' 25, Funchal, o

tenente sr. Albano He Mello

Pinto Velloso, assumindo o

00mmando interino d'aquella

unidade o 2.o sargento, sr. Ne-

Ftlleceu ha días, na visinha

villa d'Esgueira, na avan-

çada edade de 74 annos, o sr.

Guilherme dos Santos Urba-

no, natural d'esta cidade e

oriundo da antigo e conhecida

familia Urbano, sendo um bom

artista em quanto pôde traba-

lhar. Ultimamente tinha per-

dido a luz dos olhos. '

Militou sempre no partido

local chamado frminista, de

que toda a sua familia foi fer-

renha defensora. Morreu po- llnan junta lsnsnnnn-

bre. A todos os seus e especial- CONM- MS““ admiram"“ do

mente a seu tubo, ar_ E“” do¡ malogrado Alvaro Cerveira Pinto

' I

Santo¡ . resolveram publicar um numero

Utbailo' a exp11°“” unico d'bomenagem, em que serao

dos nossos sinceros sentimen- reproduzidos alguns trabalhos do

tos. malogrado moço.

g Com perto de 84 annog, Alvaro Pinto produziu' muitos,

falleceu no Pereiro, Anadia, o ver'àñgeggmeíiã “22:33:36 cabia

sr' Rad” Adriano RDêngue” uma grtiinde almape no seu brilhan-

Pefeu'ai que fo' P0r mu"“ 3“' te espirito a adoração da arte,

nos, professor oñicial, cargo. ' Oxalá t homenagem se realise.

de que ha já bastante tempo Em torno do aii-tati-

se achava aposentado. Peza- 'um-Um d°'d,° que 1° 53.”"

me¡ ao¡ seus_ preso por um crime de assassinato

e que era sm Loureio, Azemersgo

X Fame““ em ou““ ° terror de _muita gente, foi agora

sr. conde de Valenças, intellí- brutalmente espancado alli e esta

gencia culta e coração de born.

Espirito liberal, tinha a es-

cola de Aguiar com quem pri-

gravemente ferido.

J Na Borrslba cahiu desastra-

vou na mocidade, entrando no-

vo na vida publica.

demente de um carro carregado de

Foi lente da Universidade

guihas de pinheiro, a mulher dos

sr. Albano Ruivo, qu-efracturou um

braço, alem de fazer outros feri-

aos, 23 anuos, e eleito deputa-

do, destacou-se como grande

orador academico, discutindo

mentos nas mãos e no rosto.

p" Sobre uma creança de 5 an-

assumptos de instrucção, juri-

dicos e economicos.

nos, de Anadia, que ha dias se

Foi par do reino eleciivo e

abeirou do lume, tombou-se uma

panella d'agua a ferver, fazendo-

lhe queimaduras terríveis em dif-

depois Vitalício, vereador da

camara de Lisboa, ministro

plenípotenciario em Vienna e

ferentes partes do corpo.

São de bastante gravidade.

membro da Academia-das-

sciencias.

Dramas do naum-N'um

Instituiu os Albergues-no-

dos ultimos dias de mar picado e

quando as companbas de S. Jacintho

cturnos de Lisboa, edaixa ma-

nuscripto um livro sobre Vien-

largavampara a pesca, ,succedeu

na; outro que elle queria inti-

afundar-se um barco da empreza

Rocha é: c.', felizmente ainda per-

tular Cidades velhas e homens

novos; e ainda outro Livro azul,

to terra e sem causar avarias de

maior. Uin tripulante que se atirou

memorias da sua vida.

Faz falta. Os nossos pesa-

a agua é que ia ficando de ba xo,

do barco, mas conseguiu safar-se.

mes aos doridos.

»MM-*am

Lyoeus.-Não é no dia 20,

Chapelaria Veiga

como por ma interpretação do tex-

to se disse no n.° anterior, mas foi

22, R. de Santo Antonio. 24

PORTO

já no dia l'l do corrente, que abri-

Completo sortido em chapsus de

ram as aulas dos lyceus.

No de Aveiro houve sessão inau-

todas as qualidades e bouets para bo

mem e creança.

gural co distribuição de premios aos

alnmnos mais classificados, a sole-

innidade da prache, começando bon

Chapeus de côco e seda, sempre

ultimas novidades nacionaes e estran-

geiras Guardasoes em todas as qua-

tem as aulas.

.~ Por ordem superior, bem

.-nleutildd, vao ser aimla admittidos

!idades para homem e senhora.

Elegante-i chapeus de palha e Chi-

e de todas as nulidades para a esta -

os atuamos que requeiram até

31 .lo corrente.

cao de verão. hique. bo e barato.

.4 0 sr. dr. Souza Gomes, en-

carregado da sycilicanma ao mesmo

estabelecimento, ainda n'esta sema-

na Virá ioquerir testimunnasl

Anda u'esla ruile liça desde mar-

çol O illustre professor não tem ll-

do mãos a medir.. .

ção, tal como se encontra actual-

inrnte,custa ao concelho, que a

paga pelas forças dos orçamentos

municipses, a bagatella de rs.

logisoosoo. '

542 professores, ou sejam 15 de en-

:lan complementar e 27 do els-

mentar, pagando tambem as rendas

de casas, reparações nos edificios

escolares, acquisição de mobillas.

expediente das escolas, etc., etc.

dimento do sr. presidente da Ca-

mara, commissario de policia e ad-

rdninistrador do concelho, tem esta-

0

aquellss cargos o sr. Alfredo Au-

gusto de Limas Castro, digno vice-

presidente da Commissão municipal

administrativa.

Na Faculdade de direito esta ma-

triculada n'este ando a sr.l D. Rs-

gina da Gloria de Magalhães Quin-

tanilha, filha do sr. Francisco An-

tonio'Fernandes.Quintanilha, natu-

ral de Bragança. E' a primeira se-

nhora que frequenta a faculdade no

paiz.

pletonr,_nuve __ annos de vida,

tem sidç_ »de 4 ,Verdadeira utilidade

para os .int'óresíes da causa que

comunantuadd* brilho defende, o

nosso-'presst college, Concelho de

Eslm'rqja. ' ,gif i '

o p '

tre chefe'do diatrlcto. onosso es-

timado camarada, a Opinião.

cl'.

za do Wode musicas po-

pulares, com sede' no Porto, a' rua

«le Santa Catherine, 304, resditou

agora o hymuo nacional a Portu-

guesa, para piano e canto, em ma-

gnifico papel e impressão nítida,

custando apenas 200 reis.

bido.

grandioso hymno universal da lis-

pnbllca,'a Marcel/ma, para piano e_

canto, sendo do dr. Alexandre Bra-

ga a traducção da poesia e custaria

do tambem 200 reis. '

'Im-Por eacommenda da ca- '

mara municipal de Vizau, estão-ss

alli acabando uns lindos azulejusíir

deitados ao interior dos Paços”“

d'squelle concelho.

tica, executados com inexcedivei

delicadeza e de rara perfeição. _ l.

nua as tradições dos seus tempos:

aureus. Não 'se produz melhor la'

fóra, onde os trabalhos d'esta n¡ .

tursza se executam por preços slot'

vadissimos. *

estabelecimento um impulso dis

de registo, elevando cada vez

os creditos do seu fabrico.

-Sob este titulo vae a ¡Empr .

da Historia de Portugal» emprehs

der a'publicação da narrativa dos

acontecimentos bistoricos succedi- (i

dos desde a morte de l). Carlos atç .'

à proclamação da Republica. Fica- *

ra assim completa a historia do

primeiro cyclo da nacionalidadd, -

portugueza, que aquslla empresa' ' «“

levou a cabo publicando successi.

vamente a Historia do Portugal-até

183a, por M. Pinheiro w Chagas, a

do reinado de D. Maria ll, por Bar-

bosa Colen, a do periodo

desde a morte de l). Maria ll até o

ultimatum de 1891, pelo nosso eru-

dito college Marques Gomes, e o

Reinado Magico, isto e, a historia

do reinado de D. Carlos até à sua

Íxecsução no Terreiro do Paço em

90 .

norchio será feita pela forms

que o foram as publicações citadas,

em tomos mousses de 80 paginas,

e no mesmo papel. formmatypo,

etc., das anteriores publiciçõ

acompanhada de muitos retratos e

gravuras, tal como succedeu com

a parte'da Historia de Portugal já

publicada.

nandos, annuncia a sua ultima fun¡

 

   

 

   

 

  

 

   

  

  

  

   

   

   

   

   

               

   

  

     

  

     

   

  

    

  

  

  
    

    

  

 

  

  

  

Instruoçlo. - A instruc-

Essa .importancia é dividida por

Substituição-_No impe-

servindo commulatlvamente

Lo nsnnrl Inca-clan...-

aPoln 'Imprensa-Com-

que

Felicitamol-o cardealmenle.

,,'Fll'ranscreveu do Campeão

ne aqui traçamos do illus-

'0 lupnn nacional n

Ip:l›.-A Empre-

' Agradecemos o exemplar rece-

No mesmo Cancioneiro vem o

«Falsa-Ion da Fonte-no-

São objectos de alta valia artls

a

A Fabrica da Fonte-nana é“

A nova empreza tem dado , .Í

011m da menus-chi. h

1

que vas

A publicação do Fim dd mo-

por

BS, G

Ultima guardada-A

benementa companhia local de sal-

vação publica Guilherme Gomes Far.

cção garraiomatica, no domingo.

23, com bom gado e novos ele-

mentos d'arromba, promettendo ser

uma festa algo recreativa. Ver os

programmas, que são um deslum-

bramentol

Consumo publicar-A

cidade consumiu no mez de setem-

bro iiodo 28:728 kilos de carne,

produzidos pelo abatimento de i7i

bois, com o peso 28:057; 10 vitel-

las, com o de 452; e 19 carneiros,

com o de 219. '

Pnncnrinn.-Vse ser pn-

blicado o decreto sobre o regimes'

das pescarias.

V¡nlson.-Galcula-se em cla-

f



feita, a cdiosa recordação de viu a. vós de Lanes, que, alto, ,

se r-~feriu ha pouco, quando mere-

execraudas carniiicinss... secco, erguido na sella, cla-
oidamente fez o elogio do collegio

   

 

  

cuenta mil pipas s exportação ex- nas [9 segundos, segundo as actas.

trsordinsris dos nossos vinhos. O e 2 segundos, segundo os factos ps-    
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preço de 255000 reis em pipa. re votar.
de que hoje nos occupâmos sem -

_
' '

,x -›
Senhores do tribunal: entre I brilho mas com sinceriilu le. , _Enhve “inibem em Rm?" mava '

vida e a morte ha transições que Crença all¡ Educ““ goma.“ Bb“Chi "G“ 111mm“, m¡ PAHWH'- -Cnbm'lli-s, c bardesl

v ex." sem duvida de perto oo- encantadora pla distiucçâo com Ca, de") H my e nos yrami- E venci» o padrez-bravo
.

. nhecem. . . e 6 possivel que 0 res- que se apresenta, pela graça com que de“ _ ' _ '
senhor abbade! então querei;

F O R

 

-E hoje, como se acha que vos acabem d'esta feitae_

aqui? T- 0› Dinho nutritivo de carne
-Como me achei _nas ou- (Continúa.)

tras lmlalllas: para mudar os
auclonsado pelo governo.

approvado pela Junta defaltou dc valimento a morrer

bem. Quem sou ? Um filho das
_ , _ _

saude publica e privilegiado

Becommsndado por csntenares doa

_ despejo desapossando-os desmiste Terminado “te, ”um“ m. r““ onde “unha “me me 3h39'

AE' possivel que nlc seja ¡rregu- res que pertencem aos Vivos- ços s respeito do que é o Collegio donou- Quem “be qu““to “3°

Iaridndo, mas então está a mais o

mais dlstinctos lnedlcus. que garantem

a sua superioridade na. com~alescença

Adeante- . . de S. José em Beja, s que todos os sofireris ella talvez! O primei-

.o . . u_ . na a
'. A

. -

'n' 628.30 à??? ekltfynlíñr_ De tudo “to se conclua q paes? °°m merec'd' “nüançat en "o Olhar que se bmxou até 'nun
de todas as doanças e sempre que aprecia)

ve pro 0. n_ un q

levantar as forçar ou enriquecer o tangas;

_ eleição do circulo de Aveiro, reali- tragam affainmeme a educação de em um raio de dolorosa pie_

denou o inquerito só se ;notifica nlo

empregando-se, com o mais feliz exi-

lssando este direito de prova do re-

to, aos eslomagor. ninja ns mais (libera, pa-

falls e pelos conhecimentos que re-

vela e adquiridos quesi sempre em

pouco tempo.

E tanto exforço, tania solicito

de. tanto carinho e tantos cuida

dos, medisntc uma grande medici-

dade de preçoshé muito para sd-

p'ectivo percebo tenha erradamente

A impugnação oral do Sr' dr' santos classificado alguns d'e'stes cavslbei

'- Lourenço
ros entre os totalmente mortos, não

seja o caso para extranhar, porque

. (continuado do ns) 6;001,) entre os vivos andam alguns mor-

: oliveira duzentas_ ”ua
tos a quem a benignidade das nos-

sas leis não impôs ainda o neces-

«Em Oliveira d'Asemeis, villa, sario e imprescindível mandado de mirar,

nem sequer se fez a 2.' chamada.
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Cimento “Portland,

Marca Tenaz e Anula

zada em 25 d'sgosto, não traduz 0 suas filhas, não visà'ncs lisunjesr a dude foi o de Christ.) _ no seu

, 7

Che :ou novo carre- ra combater ar doam tardias e ¡arom-

suli'rsgio dos povos d'aquelle dis sr.' D. Maris do Céu. porque, co . _

' mo dissemos, é muita s modestia corpo hab““m'me 5 Vê'. as
. . _

sas, a dyepepsw, ascm o_ nu inarçao do: or-

   

 

  

   

  

   

   

  

  

   

     

 

clamsnto anullando a eleição. tricto. _

_ _ amento a .

Não nos alongaremos ¡Obre l O apuramento que .0093“ da de sua ex._', e os créditos ;le qu o chagas. Padre, _308111 O¡ regl' S 1m ortâsdâgàcos 0.0,, o racha nau, «forçou escroplrulasas,ctc.

1111“?? '1° WWWos WW“?tl'dWI Tupã“" 3°“ é 0011“"“'40 P“: seu colleglo dlsfruola . dlspensom mentos, e, destinado a ser o - p
Usam-n'otum om,comomalcr pro

além o mais, porque nos a tou o divi sndos tio fictícios como oque bm. tudu qmngo possam .g diz.“- em -

volto, !as pessoas dc perfeita saude,

tempo para colhermcs apontamen les que serviram por largos aunos seu abono_
Júnia“ 8:5an daaâataihas' nfãci Pilllillll lilllPllS quotzelrp ?celsso de trabalho physdico

tos e porque _ainda nos resta algo' para manter na posse da churuds E' tao sómente em obedimcia _ouve a a que] m““ me e' & ::$02,31:Ap'olrxsfginrsgã
33'“:

ma esperança na justiça d'sste paiz. prebendsc grande responsavel pelo .o sentimento de justiça g “mira- "899-

bmm, e tambgm aqua"“ que, não

-E d'onde vêm?
AVEIRO

tendo trabalho em excesso, recelam'

comtudo enfraquecer, em consequen-

Dsus queira que não dosspparcça descalabro da «Companhia geral da ça., respeitosa que nos, um anony-

E' publico e notorio que os Ill'- crédito prediais.
mo, ousamos traçar estas linhas,

nas estiverlm aborto! na! Moem' A aríthmetioa é l mesma, e a que s reconhecida bondade de sua

bless de Arouca e Castello de Pai- ser validads a eleição d'aquelle cir- ex) desculpará.
- .

".sem concorrencia de eleitores, culo, osbe aos candidatos alli pro- RW Marquez de pombaL_A “11d“ “e "3° (Pagani e e“

durante tres dias. Esso facto cons- olamados o justo e merecido cogno- c,m,,.,¡.mun¡_.¡p.,¡ dia“, ,,¡dade que queria proceder Moncey

titue uma flagrante infracçãoas dis me de im'maculados s predialissi d u á_ ,ua de s_ sizhmndo' o“ não o pude atravessar. _ _

posiçõsplegaes. porquanto sem 00|¡ mos deputados.
de está situado o Pucci-epascopsl, _Passei-o a nado.

”na“ de eum”“ nenhum' 's' Em b"" ”num“ d““ á' mil” bejm” Pe“ M“" Então attentou Bonaparte

»nbláapódo est-r aberta por mois 7 sao as assembléias em que as ug, de pombo o nome (um g'..

4.12 11““, deP0¡l d“ 0mm““ actas são nullas com 3:883 listas e Éautesco miuistdc do D, José I, es- em que estado se .encontravfl o

Toda a gente sabe que o systems 18 627 votos.
,e tem““ ¡nm-,go do¡ iam““ de pobre do padre com a betina

' escorrendo, os sapatos enla-

cla da sua organieaçao pouco robusta. o

Está. tambem sendo muito usado

ds colheres com qusesquer bolachas

ac lunch,a›tim de preparar e estomago

para receber bem a alimentação do

jantar; podendo tambem tomar-se ao

least, para a tnoilitar completamente

digestão.

E' o melhor muiito nutritivo que

se conhece: é muito digestivo, fortiñ-

cante e reconstituinte. Sob a sua in-

Buencin desenvolve-se rapidamente o

apetite, enrlqusce-se o sangue. torta-

|ecem-se os musculos e voltam us for-

-De Voghera.

-Como é possivelPO Bor-
  Graudes descontos

para revender
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Cartaz do “CAMPEÃO,
W

VENDE-SE uma vac-

ca de leite, de bos
eleitoral om que bn ?opreñentñção Nulla é s votação de Lamas, má morte.

4° m”"“r ° d“d°b“m°“t° “ó é ?0'41“ ll“ VW““ a 8°“: °°m 823 0 bispo (lc Beja que, por isso meados, os cabellos cosiudcs
9”' m ::gx (um vá'nho “present.

u ' i e.

O seu alto vslor tem-lhe conquis-

tado as medalhas d'auro em todas as

exposições nacionaes e estrangeiras n

que tem concorrido.

Acha-se à venda nas principaes

' pharmacias de Portugal e estran-

Âáfedemmenm geíro. Deposito geral: Conde do

"-
Restello & 0.', Pharmacia Fran

A viuva e irmãos do falle- C0. F.”'› B“”"USBOA-

cido Alberto Prophyrio dos

Santos Gsmellas, profunda- 1 :AsA

mente reconhecidos para com

todas as pessoas que lhes mao IIUGA'SE, uma, em

nifestaram o seu sentimento e A ex cell entes condic-

os acompanharam durante a ções, quasi nova na

doença do mesma, Vem por rua das Salineiras.

este meio agradecer, especia- Dirigir á. sua' proprietario,

lissndo c seu medico assistcu- sr.' D. Rosaliue d'Azevedo, na

te,sr. dr. Pereira da Cruz, que rua do Passeio

a nada faltou para prodigsli~ 7*_

scr-lhe todos os soccorros da Í :AFE

sciencia, e bem assim o bair-

ro piscatorio, que lhe não fal- r

tou com o seu generoso cou- Grande “dum“ de precos

mesmo não póde ouvir faller n'es- á face goitejando lentamente! (mandada.

Impressionado estendeu-lhe a N'eata redacção se diz.

mão exclamando:

---S ›is a bravura em pes-

soa; pondo-'vos á vontade, o

meu quarto está ás vossas or

deus, é uma offerta que vo¡l

cumpre acceitar.

O padre despiu a bstiua e

Napoleão viu que trazia SObl'r

a camisa um nastro largo côr

do céu.

--Sois cavalheiro do Espi-

rito Sento ?

-Sim, general, por bou-

dade do marecbal de Saxo, em

Fontenny.

Bonaparte ficou pensativo;

de quaes e quão subidos ras-

gos não devia de ter sido he-

roe aquelle humilde padre, pa-

ra que um rei suspendesse ao

listas e 3:710 votos.

NO' “msm“ tem“” é M"“ a se nome imperecivel, porque, como

'0“950 de Angej'b 0'"“ 379 ll““ todos os jesuítas, c odeia a tal pou

5 1:853 ”'03-
to, que foi ao parlamento declarar

Nu““ é 5 "n°30 da (”lui-'ala' que se estivesse presente no dia sn-

*h de s““ do V”“5“› “mn 1281 tericr, teria votado contra o picie-

ll““ e 6:405 "th
oto para a ereoção d'um monumen-

Null¡ é 3 WW”? de Agued'i eo a esse grande estadista portu-

assim. declara este tribunal _negsu- gn“,passou “o só 5 0mm' a “da

1° ° lnqnermi °°m 1361 h““ e momento, esse nome que sobrema

6 715 7°”"
neira o inoommods, mas tambem

N“ “msm“ term?“ é Em““ “ a tel'o em grand s caracteres na

votaçlc da Murtosa, bstsrrela, com compete“" ph“, que fo¡ como,

“ v
934 ll““ ° 3:463 7°““ . cada em frente das jsucllas do sdi

a“ do bu“” que nos hão de f"" Nu““ é 5' "taça" de S'lvame ñcio que immerecidsmente occu

i'. -. saudita' que s sua disnêplina pnr- pela violação da urna _com 72'¡ lis Po“, m pmde dim ,eu "mg,

« - ja?“ no °¡':°l'l° de Avúrp lb“ dá “s ° 3:191 'mms' _ _ cuja casa tem u'outra'fscs o nome

_Ff-L MW I legltimamento fazerem 0 Null¡ é a eleiçlo de Olive". de da Alexandre Hercuhno , outro

., d _ nto sem ss srmareln e Azemeis porque se não fez a 2.l gunda nome od“do Pela mau¡ do,

__I i um'chapeladuígnobeis oo- chamada, com 1376 no.; e 6:334 ,MWM de Luck_

- “ u qu' Platinum E““ dl" V““- _ A deliberação csmsrsria foi rs

r'
Nu““ “a“ 3' h““ de S0“ cebida com geral agrado e elogio

m"“d” °°m “m "53503 '1° 377 pelo povo liberal d'esta cidade e

v noque aconteceu nas assembléias com 1:335 voto.,
ã f em arte os ins¡ um_

fl “Ann“ e ontem) de Pan' Nu““ 33° “s eleições de C“ tdi-lions: amigos de Peniche, dd; bis-

; Toda a gente sabe que estas ss- tsllo de Paiva pela formidands cba- a 1 m v ler_

' ”Was de Arouca e Castello de pelada: 14201isfss o 1:080 votos, Po auãuixrâ f_pês:á soa-,ando os

raticavel quando os artidos po

litioos têem a mais per eita das dis-

ciplinas, quando um por um se pó

dem enumerar os eleitores e contar

mathematiosmente com a sua con-

correncia á urna. D'outr¡ sorte, o

desdobramento é loucura, a não ser_

que os partidos estejam na ñrms e

leal resolução de praticarem frau-

des, violar urnas, oñ'ereoer aos seu..

candidatos chapelsdas ignobeis co-

mo as que se praticsram no circulo

Ile Aveiro.

- . A Nic são seguramente cs parti-
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' comprovação d'oste facto está

estiveres; á esperabliâos rs- 931 liptss (ãomA4:805 votos são da ummos retóques um um com g", como de um eugeitado aquene curso

_ i a o¡ _ as ou rss sssem as Ps- c ape a a _e rouca. vu", a que n ¡mpi-enseja slludiu, Bu. 1 r¡ ao! To u a bn_ .
am¡ h 1 _

e¡ e u com aJuda das chspeladas de_Se- Ha 9818,_ mas Já, deve bastar. em ql'm o ¡ntemgente padre Manuel :ia :aí 0 à?” do 831;; e en Aveiro, 13 de outubro de DAÊÍ Í :írfêplpaàõo PA

«rev-sos lorneser aos csndlds- sao 13:32'( listaecom 63:968 votes. Ançã no”, ?macular ,mgm M, !na 'In p , p 1910
_t i , ,_ ,, an_

'
durou-lb a perto do fogo; de- '

nuncm que, devido a um

coutracto feito ultimo-

mente, soubaldc reduzir os pre-

ços do CAFE que tem á Ven-

da como especialidade da casa,

ficando a vender o que era de

UMA casa em um dns 720 réis okiln u 600 e o de

milhares sitios da ci- 560 u 500 réis. '

dude recebe dois a trez estu Experimenlem. ,pois o CA-

dsntes, com magnifico trato, e FÉ da Padaria. ii'lacédo que é

preços commodos. o melhor e mais barato que

N'estu redacção se diz. hoje se vende em Aveiro.

toris, circumstauciada e detalhada-

mente, s perseguição implsoavel e

ferina de que elle e seu irmão, o

reapeitavel conego José Maris Au-

çã, foram victimas, por parte do

odesdo e odiento padre Sebastião,

guindadc a bispo pelo governo de

João Franco, o terrivel dlctador c

perigoso inimigo ds liberdade.

O livro, de que já nos foi per-

mittidc conhecer algumas passa-

gens, é assaz interessante, e, com

certeza, está destinado a produzir

s. maior e mais justificada impresa

são, pelos factos n'ells descriptos

com grande elevação, como tudo

quanto produz esse primoroso es-

criptor que, como tal, tão aprecia-

do é.

Este nosso amigo tem já. rece-

bido propostas de diferentes livrei-

ros que se propõem editar o livro.

Accudsm todos os santos va-

rões, mais o malvado da isaal

Frades. -Corre
n'esta. cidade,

com insistcnoia, que no paço do bis-

1803 votos vimos nós que iu-

iiuism no resultado geral da elei-

ção de Aveiro, 13:52'¡ listas 632968

votos não são arguoiro para este

tribunal.

O espirito mais tsoanbo, o par-

tidsrismo mais fsccloso bs de ceder

perante a impoucncia d'estes alga-

rismos. Se não ceder, mal de nós

todos, mal d'este pobre paiz.

Senhores do tribunal. se sois

homens de justiça fazei instiça; se

o não sois viva o roubo e a espo-

ilação.

M

Mala-da-provincia

fi" tos do blóco o numero de votos ns-

' cessarios para se effectivar c des-

;_› dobranento..

7 ' Este facto constituía materia de

um protesto apresentado no apura-

mento da assembléia geral. A sua

mostataçdo é publica e notoria: o

' sr. dr. Alexandre d'Albuquerque

.3, 'não o nega na sua impugnação.

é O tribunal sabia bsm que o pro-

, cesso crime, tão exotiosmsnte acon-

ii sslhsdc por este tribunal, uso tinha

pois, posto um joelho em ter-

ra, ajudou-o a descalçar os sa-

patos. Quando levantou a ca-

beça as primeiras estrcllas des-

ponlavam o azul do céu; e

apontando uma. de intenso ful-

gor, disse:

- Eis a minha estrella de

Toulcnl Padre, o vossa ben-

çsm.

O padre estendeu a mão.

Napoleão levantou se transfi-

gurado, parecia a figura ra-

diante do genio da vtctoria.

-Vencerei- exclamou, e

começou a mover no mappa os

alfinetes uzues; que eram os

opersrios obscuros que dor-

miam ao som ñuul da reti-

rada. . .

Ao alvorecer do dia seguiu-

  

“ cabimento n'este logar e se o não

quis constatar pelo inquerito é por-

que já nlo era necessario, visto que

não d lícito sup ôr que o mesmo tri-

_ banal seia ont' v e que, a despeito

:"dc tudo e' todos, elege os candidatos

bloco.

"' A falcatrus, ou ligeiro esqueci-

doente, se a phrase é dura, de não

msm contados na assemblós de

' 'apuramento em relaçlo s sssemblés

de Vagos 722 votos, pelo' menos,

4 I'- .i spc candidato visconde do Ameal

.- .- :Lvia ter n'esta assembléa: esta fal-

   

Dos nossos correspondentes:

Bela, 5.

(Continuada do 11.' 5:998.)

Essa lacuna, porém, ha, crê-

mos, cêrca de 3 anuos, foi preen-

chida brilhantemente, porque Beja,

tão pouco habitusda a possuir coi-

PEDRO, MIRANDA & o, sua*
. _ O

(lana fundada cn; !908 a“. d. ;ga-;õa' 5° l' _

     

  

i'm¡ é 0 "Im”.é I cupull foi' sas bôas, conta hoje um collegio, _ _
_ .

ante .d'este snmptuoso palacio em tudo modelar, ¡n.çigumo, sob a po estiveram escondIdM. como 10- te, o padre tinha Já. alcançado

r nullidades, burlas, cbspeladas, egide de S. Jose, pela 3,¡- D_ Ma- ;oskdms frsdalhões ds Aldeia da as du” (“visões do general Vi_
Telegrammss:-Adnal'lm

-PORTO

ou e'

FW

ctor, em Morango; ao longo

do caminho tinha visto apps-

recer homens sem numero e ao

longe via surgir no borisonte

de purpurn as primeiras linhas

austríacos.

A batalha começou terri-

vel, A's 10, os feridos embar-

gavam a estrada entre Maren-

go e São Julião. A estrella de

'l'oulon empallidecis, porque

aquillo era já uma derrota, e

a subitas o horrivel grito de

terror ¡salve-se quem puder»,

rompe das primeiras filas do

corpo de Victor.

Este grito, a principio 'le-

bil o incerto, tornou eu dentro

ria do Céu Moraes da Mais e Sil-

va, senhora respeitabilissims, que

é_nstural d'Aveiro.

Sua sx.“ alia á. sua nobreza de

porte a mais primorosa educação, e

assim tem conseguido fazerose admi

rar e estimar pela melhor socieda-

de beiense que lhe vota a maior con-

sideração, so mesmo passo que

tem visto florescer o seu college..

tão intelligente e sabiamente diri
t' ll lElilllll ll¡ llllllllll

gido, pois que conta, entre inter

nas, semi-internas e externas, mais (continuação do “no ameno")

de 100 alumnas, que alii recebem _Quantos ,maos tem p

a mais camarada educaç¡o, mercê O.

dos cuidados e disvellos de sua ae- _ “en.ta' .

loss e superiormente bem orienta- -E fo¡ ten”“ 3 batalha

de Fcnteuoy?
da directora, que se faz rodear de

_Airon Jovens sabiram
professoras hsbilitadissimas,que com

"l“ °°ll°b°“m n“ “u“ mm"“ m“ d'ulli com os cabellos brancos;

de um regimento um sÓ hu-sympathioa missão.

E a sttestar o que aliirmâinos,

sem espirito de lisoni¡, porque nul'o mem rest-ou: eu.
em pouco enorme, eipantouo,

não ermitte a muita modestia da O padre falluva com vóz e arrastam¡ tudo como uma

8h' - Maris do Cê“. temos) bbl- lenta e doce, apenas os olhos, avalanche, repercutindo-se até

loaresultndo' dos exanàesu instru- “raquene rosto negro' magro e á rectaguarda, que de“ signal

cç o puma"“ e ”ou“ am' a que enrugsdo, estavam velados de de bater em retirada_

infinita tristeza que trabis o O padre Manuel, ..joelha-

santo horror da, mortaudade dojuntc deummcribundo,ou-

. sncias, corrupções, e mas een-

', onde se aceitam os immacula-

candidatos do blóoo na espe-

de pelas mlos de v. ex.“ en-

trütmmo Parlamento portugueu

?ara rematsr, srs. juisss,'fal-

lemos de um novo dividendo que

estendidatss bloquistss, no uzo de

ços-tradicional e muito respeitam#

contabilidade, entre si partilharsm.

_jato dividendo é o dos mortos

e amantes.

htc aos autos devem estar,

para amostra, duas certidões, nas

quase constata, isto só em rela-

Bilvs~escura , que Antonio

,'chills-friaJosquim Mar-

líu'kailva, de Durnellas, e Ma-

and“” Paes, tambem de Vil-

fallscidcs ao tempo da

demonios?“ Antonio Tavares,

olho, Joaquim Tavsrcs

laranjeiro, José Maria Miranda e

Manoel Antonio Coelho, estavam

hs muito tempo ausentes, alguns

.t6 no Brasil. Nos cadernos de des-

carga vsrlo v. ex." que estes pres-

tnv'ei's ddsdlos concorreram a ur-

nl com o seu voto, e, c que é mais,

“O das ¡lise! que gastaram spe-

Nnc sabemos se é verdade, mas,

pelos antecedentes, de tudo acha-

mos capsz o bispo, que sempre cs-

prichou em affrcntsr este povo.

Esta casa. que se dedica s venda da todos os artigos typo-

grs hicos e lytographiccs. está. a cargo do nosso associado Adria-

no iranda, fundador e administrador da antiga firma Pedro, Mi-

randa g' 0.', pois que, alem da sua long pratica commercial a'

de ser empregado viajante de diferentes' artigos, praticou por

largos sunos n'uma das fundições nacionaes, tendo porisso o mais

completo conhecimento do artigo assim como 6 a unica casa que

no genero tem pessoal habilitadissimo, pois que tambem trabalhou

na referida fundição, podendo portanto executar qualquer pedido

que se dignem fazer-nes sem receio de confronto.

Fornecemos orçamentos completos e mais baratas do que qual-

qualqusr outra case.

Representantes das mais importantes

fundições estrangeiras

Temos sempre em deposito mntcrlal estran-.

gelro: espaços e quadrados de todos os corpos, feias', quadrilou-

gos, regretns, gallés, galeões, caixas de todos os tamanhos, cu-

nhos, deviscrios, massa para rolos d'nma das melhores fabricas

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

baratissimas I

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

fecham us suas transacções sem consultarem os nossos preços.

'=Ghamamos a attençac dos nossos estímaveis**

clientes para nào coniundirem a nossa casa com)

outras dc mesmo genero que nao podem competir_

de maneira assuma. com e nossa esse..
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todos os annos sua ex.“ apresenta

elevado numero d'alumnas, facto a

que c jornal d'ssta cidade, o Poroir,
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Peça-se sempre o l'llSlÓGENO LLOPISlumco q““ e“"
Unico tnalteravel

Para e. cura da DIABETIS preparamos o Histogeno anti-diabo t
esoecia] de resultados seguros_ na cura dos doentes submettidcbtg' âorââg:

mento do Histoneno anthdlabetico.

"istonano nrànula'do
Formas *1°

Histogeno anti-diabo“ o

' ' FRASCO GRANDE, Í 100
Preço do

l FRASCO PBOUBN ,gratis aoreàlãobres dos Dispornsar'ios'~

Vende-se em todas as pbarmacias e drogarias. Representante geral em Portus“ A Med'
anal-drogaria de Antonio C'erQueíra da Motta & C!, s _d .

brinhos, Rua de Mdu'sinho da Silveira, llõ-Porto. Em Lisboa' C '1” 0 Santos Carla à So-

HIS'I'OGENO LLOPIS
unico modlodmento adoptado nos Dispensarios anti-tuberculose”,

San-tortos, IIolpitaoa da Miserioordia de Lisboa, Porto o olmicns par-tl-

cularess para a cut-a da

Tuberculose, Diabetis, Anemm, Neurasthema

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

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

Precaver contra os productos simi|ares gue na pratica teem demonstrado se alteram. _ , Mahou do o r

roduzindo effeitos cintraroe e prejudíoíaes a saude. Rua de El-ret, 73, .°.-Em Aveiro: PHIRMIOIA REIS. _ y Ãmami.

40-.QQQÓQQQOQÓQOÓÓOÔÓNÓO#0000090900000#O#ÓÓ§§Ó§§“NÓÓNÔQÓÓÔÓÓÔÔÔÔÓÓÓ¡ÓQÓVM

ESTABME INVERNO “a ELEGAITEV”
Grandioso sortido de todos os artigos para a presente esqaoão, impor- MOda e confecçoes Camisaria é grávataria

tados das mais afamadas casas do paiz e do estrangeiro.
'«W POMPEU 'DA COSTA PEREIRA

 

Hlstogeno liquido
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FMICISCO Dl LUZ & FILHO

Director technico-Augustomoesl

Rua dos Mercadorias

AVEIRO
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Fazendas de lã, ultima novidade, desde 240 reis o metro.

Jor-gays e Boleros de malha, para senhora, ultimos modelos.

Meltons e Aslrakans para casacos e capas.

Pelerines e bichos de peles da mais alta novidade.

Sortimento completo de drogas

medieinaee e especialidades phar-

maceutioas, por precos medicos.

Rua de José Estevam, 52 a 56-Rua Mendes bene,
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VM'ÍÔÕIÕG 0m “bonus mñdlcí' Casacos do borracha para homem, desde 125000 reis. l a 3 .

nl“, “Fin 33, ¡71'18“101'05; “ÍNDI- Calçado de feltro e de borracha para homem, senhora e creança

ddr“: fun 83 PUB 1'03““. til'ñ- Guarda-lamas de íeltro e de seda, desde 2§000 reis.

kit“a °h°fm°m°hoa 011m0“, “0- Grande sortido de artigos de malha para creança, taee como: casaqui-

En°“"83'3° '1° mind" Vil' doa nbos, boléros, vestidos, toucas, saiotes, carpetes, etc. z

Principni 00'15"“ OXPOYtIdONB .Camisolas e cache-corsets de malha para. homem, senhora e creança.

qmail““ um? !n°003 vulgar. Meias e piugss de lãñe d'ñlgodãoú là¡an 1de hmalhade de pelicaçsparti-
Aviamento ereoeitasaqualquer dios cbales, cobertores, ane as, ve u os, p uc es. se as. guarniç es, ;ga- p I o '

hora com promptidão e anseio. ôesftules, rendas, guarda-chuvas, lenços!, etc., etc.
Preços mOdlcos

Q
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“dirRAL
l

Estabelecimento Hidrologia le Palms Salgado l

A mais rica anuncia do pal:

ABRIU NO DIA 20 DB MAIO

Assistencia medica. pharmacia, novo estabelecimento

balnear completo. eoberbo parque, divertimentos ao

lll'l'lüllld III ¡Iyâlilldllld li le'llll
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MANUEL- FERREIRA
Rua Tenente Rezende

(Antiga rua do Alfena)

AVEIRO

_ O proprietario'll'esta antiga e bem conhecida officina, agora

memos com os'liid'is modér'nós aperfeiçoamentos e macbims-

!nos indispensaveis á boa execução de todos os trabalhos de scr-

ralliaria, convida todos os seus antigos e em““ freguezes, e o

público em geral, a visitarem a sua nova e grande ofi'icina e

armazene, onde se encontra, p'or preços sem competencia, um

variadissimo 'e cómpleto sortimento de todos os trabalhos concer-

nentes á sua arte, executados, sob a sua direcção, por um pos-

soal oompetentissimo.

Assim, encontram-ss nos seus amplos depositos, camas de

ferro completas, de todas as qualidades, medidase dos mais ele-

antes e modernos modelos, baldes, regador'es, lavatorios com-

pletos, fogões de casinha de todas as dimensões e systemas e

colobOaria para as ditas camas.

Construa motôres a vento, nóras para poços, portões, gra~

dos, fechaduras, etc.; encarrega-se da pintura de camas e de

todas as obras de ferro, e executa toda e qualquer obra de ser-

ralbaris, por mais difBoil que seia, onde se encontra tambem á

venda ferro de todas as qualidades, folha de Flandres, carvão,

etc.

Os preços da sua casa são os mais convidativos que é pos-

sivel encontrar, e a execução das obras que lhe sejam condadas

n80 receia confronto e é rapida.

Visitem, pois, esta serralbaria, a maior d'Aveiro, antes de
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ar livre, grande Casino-theatro, estação telegraphoL

postal. vacoaria e illumínação electrico. em todos os

hoteis pertencentes á Companhia, no Casino-theatro

e em todos os parques. etc., etc.

GUAS alcalinas, gazosas, lithicas, arsenicaes s ferruginosas uteis na

gotta, manifestações de arthritiamo, diabete, a-Hecções de ligado,

estomago, intestinoe, rins, bexiga, dermatoses e muitos outros padeci»

mentos, como o provam innumeros attestados das maiore notabilida-dfes

medicas do reino e estrangeiro.

Excellentes hoteis, propriedade da Companhia: Grande Botel,

ñotcl do Norte e Real Botel do Hvellames, todos ellos muito am-

pliados e os quaes se acham situados no centro dos magníficos parques,

onde a temperatura é agradsbilissima. '

Caminho de ferro a Pedras Salgadas.

fonte D. 'Fei-nando: muito gazosa o bicarbonatada sodica, natu-

ral, é excellente agua de meza.

Encontram-se á venda as aguas de todas as nascentes 'de Pedras

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

as casas de primeira ordem.

Esclarecimentos no escriptOrio e deposito da Companhia, rua da

Cancella Velha, 29 a EBI-PORTO.

Depositarios em Lisboa-J. 1?. Vasconcellos 5' CR, largo de Santo

Antonio da Sé, 5, 1.”.

COIMBRA

CLINICA CIRÚRGICA
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Doenças das vias urinar-ias

Doenças das senhoras

  

,.DANUBE, Em 24 de outubro
Para S. Vicente, Pernambuco B h' ' -

Montevideu e BMDOBÂFBS. ' a II, RIO de Janeiro, Santos,

3.a classe para o Brazil
Preço da passagem de

l l r a a

495500'
n Rio da Prata 526500 "e"

PAOUETES cesREios seems DE usem
DANUBE, Em 25 de outubro-
Para a S. Vicente Pernambuco B h' ' . x..

Montevmau e Bum“ Air”. u I ll. RIO de Janeiro, Santos.

V ASTURIAS, Em Bl'de outubro
Para a Madeira, Pernambuco Bah' Ri - -"* '

Montevideo eBuergosAyres. , m, o de Jum"" SANTOSr

AVON. Em 14 de novembro
Para a Madeira Pernambuco, Bahia R' d . '*

tevideu e Buenos-Áyres. ' 'o e Janeiro' sum”, l1011-:

494500 Mie

Preço da passagem de 3.' classe'para o Brasil

› Rio da Prata 524500 a

(“05' '

a D D D )

a conno' na casacos ronruuzzes _

 

  

  

   

àencomendar qualquer trabalho da me Lebre das;ÍÊãígããwlffnfffãã'.pr:_M Doençããâfã 31:35” são. mmen artros- toda. a. antecipa..

:oww-vn» Gmmmao da 100.000 reis; .o ' ~ me?10W?“SL”“ifã? d: B";"› slim“, eda- u commoei- *
MODAS ° el“tmtb'mpia A A looeihndisgflo g:ài:::n:à;lgll:líondro..z . . T_ _ _ H““ do Visconde da Luh n-° 8 ' low-York o 5. .igual (Ponta Dotada) ngm e:: .nz.Q _ Alzira Pinheiro Chaves part» A-SE uma granücaçao

do .m outh-mbton_ _ __ p_ O.”
Q elpa :issues ex_."“ freguezea e D de cem mil reis a gl??? W W W Xarope peitoral damos '

323533221952'.lídííffâl'eíiãã quemindaca- . , > * ES
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E ::dfsbtãdocdãfdfâtzupzav; :1: ;Éggrãaoíãizaegezíae:Salar: V “tl-auge"“ a que tem concorrde 9, Rua do Infante D. Henrique. Rua d'El-rey3El-s-iã c.
z mãsrmzs. Modas e confecções;i ,tibia ::or lei), dezde que Eee_ CEVON R A Beoommendado por mais V \_ - _x

. m:: mascaras“” “e Informações resulte a ap- - :-~-'~5à§~'-“°A°E de 300 medicos s ' ' *
z Rua da Costeira ?âmago::Itatirsíosãzñj Farinha l'riloral Fçrruginosa UNICO especifico contra conse- _ _ v _ -O Por cima da «Pharmacia Aveirense» quente não inferior á gratiñ ç tda pharmacm [tranco . :miovoadtc;:egzgogsplmzàdãg:;5dne;pz Servtço combinado com 'l EMPRESA INSULANA DE NAVEGAÇÃO
O .VEHIO

ltsta farinha. que e um excellente aumonudo e privm “do, do”" docação promettida. Quem sou:

ber da existencia de massa

pbospborica, dirija-se a Ber

alinwnlo reparador, de [acildigeslão,

ullllSSlan para pessoas de estomago

«lolnl on eni'rrmo, para convolescentes,

evidenciada a eus. e acis em muitis-

simas observações oñicialmente feitas

nos hospitaes e na clinica particular,

O vaporQROMANIE, de 11:400 toneladas, to- ~
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cará em PontaóDel ads A ó '
POSSO““ “Mais O“ cleançag é 3° mes' sendo considerado como um verdadei- dia 1 de DO g (bç '0?' no

' Bardo José de Carvalho rw, mo tempo um precioso medicamento m especie“, contra na branch““ mg“ 'Í 3 a“) ' _ vem "3.a tece erá a l ÕÚu _ ,. 4 _ -
- _ x ~

¡ a . .COKE da, caaaáe de :2127,rrstir.i:°§::mtz:;ràor:f:3:::a das ou Mw. á' 74%.! !INK WW?“ “e 1~.› 2' ° 3301"“-A . t_ nas pessoas anemicas de constituição tosse convulsa e osllfmuhca, dor do peito e A j.“- ' ";7:;:. ::a ::5114257 que subitem de LIBbOB pelo leor

velro, an ,ga morada do m.. [raca e N" Mm] uugcarecmnde for_ contra todas a¡ irritações nervosas. -, __ . r s em d

na Fabrica do Picada. ças nb (irgannismo, Estzilcgalniente au-
i l i e ont“ ro.

   

rtoriszula o privilegiada. Mais de 300

our-Hades dos &rnneil'os medicos ga-

rantem a sua o cama. Q

Conde do Restello à 0.'

' LISBOA*BELEM

Gas-Aveiro.
Vendem-se passagens para. a. California..

Agentes geraes em Portugal.

Germano Serrão Arnaud

a IÕÕOU

Retratos a crayon
Enoarrega-se de !axei-os JBRBMIAS

¡nal-Asylo-esccla-d.strictal,

rua Castro Mattoso-AVEIRO.

A' venda nas pharmscias. De-

posito geral: Pharmacia Fran-

CO, F.“-Conde do Restello 5' 0.',

.13clem--Lísboa- v [Lisboa-(Saes do Sodré. 84.
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AVEIRO

 

ELITE AVEIREWSE

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO

13, Rua. Mendes Leite, 21 - 56, Diet-cadores, 70

 

Gamlsarla

oxexexoxmexoxxxoxexossxoxoxexoxxoxexoxoxoxexexexexexoxxe»

Sabonete IRENE, exclusivo da essa, a 100 reis Gravataria

ESTAEÃU DE VEHÃÚ
O proprietario d'este estabelecimento tem a honra de participar

aos seus ex.““t' clientes que tem exposto desde já no seu estabeleci-

mento todo o seu numeroso sortido para a presente estação:

Tecidos d'alta novidade em algodões,1ñs e sedes, para Vestidos. O maior
e mais completo sortido em tecidos leves d'algodao, como: cassas, cam-

braíaS, veias, haptistes, foulards, nanznckes, zephires, fustões, etc, etc.

Numeroso sortido em cintos pel¡ ca e elastico, luvas, blusas bordadas,

saias de baixo, sombrinbas, colletes espartllho, ecbarpes de gaze, meias, plu-

gas, quues. seda, ruches, tulles, gazes, rendas e muitos outros artigos pro-

prios da occasiào.

' lIEN DA' '
ENDE-SE a propriedadi

v do terra lavradia com¡ ea#

sa de habitaçãopais ea¡

eeiro, curraes para gado o mais

pertences, sita, em' Sá,

zia da Vera-Cruz, d'esta _cidaa_

de e que cantina com . a viene.

da Folsa, fazendo frente par¡

a estrada 'publica o seu cbn::

pridopmuro de' pedra e csi, A

Quem a pretender, entenn

- da-se com o_ squdoneplltolk

dor narua do Cães.

 


