
 

  

   

  

   

nlrelpr _e rap-nau¡
Gif-,Numero 6:177-Quarta-feira, 17 de julhoíde 1912

_ _

3“"“ ' f' ' Firm-info de 'Vilhena

ano 23600 reis. Sem estam-

         

   
  

  

 

  

    

  

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO e OFlClNAS na

COMPOSIÇÃO E lMPRESSÀO, PROPRIEDADE

DA EMPREZA,

dvenldl Agostinho Pinheiro. n.° i

Endereço telegraflco:

p . . éas . rou “CilMPEÂOn-Avemo

Fundado em 14 de fevereiro de 1852 por Manuel Firmino de ñlmeidía Mata
. i

 

,v v. pags_(Pagamento “camarim-,Com estampilha, PUBLICAÇÕES-_Escritos de interesse particular, 60 reis por linha. Anuncios, 40 reis;

› p a, 2
por linha smgela. Imposto do selo 10 reis. Anuncms permanentes, contrato es'-

pecial. Os srs. assinantes teem o abatimento nos anuncios e bem assim nos im-

pressos feitos nas nossas Oficinas. Acusa-se a receção e anunciam-se as publica-

ções de que á redação seja enviado um exemplar.

Publica-se ás quartas-feiras e sabados

___.°°°.__..

i Não é da responsabilidade do jornal a doutrina dos

,escritos assinados ou simplesmente rubricados

200 reis. Numero do. dia, 30 reis; atrazado, 40 reis. Africa, 33500. Brazil,

536500. A' cobrança feita pelo correio, acresce a importancia com ela dispendida. A

_assinatura é sempre contada dos dias l ou 15 de cada mez e cobrada no começo

f 'de cada trimestre. Não se restituem os originais.

   

                 

  

::Chaves

já a sua vida regulada

.- - de burgo medievo

sucedeu seu unico-irmão Luiz

Estevão Couceiro da Costa,

que assentou praça em cava-

laria r l, foi reconhecido cade-

te em IO de junho de 1811,

alferes em rodejulho de 1813,

etenente emaz de junho de

1815. Fez a campanha de

¡8rr a 1814. Em 1828,se-

guiado a politica realista, foi

promovido' a t nente-c'oronel

comandante 'do batalhão de vo-

luntarios realistas de Aveiro.

Corn a convenção de Evora-

monte acabou a sua carreira

publica. Faleceu em !848. Jaz

na sua capela de Vilarinho.

Teve 'diversas condeCOrações

militares, e o habito de cava-

leiro da Ordem da Conceição.

rodeavam e a piedade filial en- que o fez cavaleiro da Ordem

chera de rosas. _Foi profunda a de Christo. Teve ainda outras

sensação que recebi, mas para mercês.

logo me comprometr comigo Os seus sucessores conti-

proprio a esboçar-lhe o perfil nuaram no serviço militar da

e a dizer, ainda que em breve India, e só no meiado do se-

escorço, daqueles de quem vi- culo Xlll é que João Cou-

nha. Hoje ocupar-me-hei ape- ceiro da Costa, capitão de in-

nas destes. fantaria da companhia da «Or-

No logar de Vilarinho, da denança-da-nobrezao, na ci-

freguesia de Cacia, é o solar da dadF de Sc LUÍZ' d0 Maranhão,

antiga eilustre familia dos Cou- POI' carta régia de 13 de feve-

ceiros da Costa. reiro d: 1753, veiu residir na

E› ¡md¡ção de familia ser sua casa de Vilarinho, onde

o apelido Couceiro de origem faleceu-ñ h _ _

franceza, da casa e familia de seu I opnmogemtofmn'

Coucy_ com Oconde D_ He“, cisco Manuel Couctiro da

“que vein alguem desta fami_ CDsta, sucessor dos morgados.

lia residir para Portugal, e os 5339“¡ 0 exemplo Sie seus _3“_

seus descendentes, Por corru_ tepassados no serviço lebilCO.

Ção do vocabmo, “eram a Teve a sua primeira praça de

dizer-se Couceiros. Entre al- Caqele no reg'memo de cfava' , __

gumas familias conhecidas Por lana de Evora, onde serViu os coronel do regimento de mili-

este apeüdo em d¡ve,.5as partes demais p05tos até ao de coro cias de Aveiro em r l de junho

do pah, como na provinda nel, a que foi promosido por de 18“. Por não ter filhos lhe

patente de 26 de março de

l8l0. Reformado por doença,

veiu passar o resto dos seus

dias na sua casa de Aveiro.

no alto da rua Larga, hoje

de José Estevam, onde fale-

ceu

entre os carvalhos e os pe-

nedos.

Não seria um sonho esse

dia 8 de julho, um sonho que

n'os tomasse a todos, que nos

embriagassem a todos e que

a todos ainda nos mantenha

sob o seu imperio magico?

Não parece que acabámos

de ler algumas paginas dos

nossos cronistas? Não pare-

ce que, para relembrarmos

glorias antigas, reconstitui-

mos, para uma exibição cine-

matografica, o Passo de Ca-

balan ou um episodio do cêr-

co de Diu?

Temos a tentação de nos

apalpar, de nos sacudir, a

ver se estamos acordados,

em nosso perfeito e claro

juizo. Quanto mais o dia vai

recuando, e mais conhecidos

vam sendo os pormenores do

ataque e da defeza, mais nos
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F'oi cavaleiro professor na

Ordem de S. Bento de Aviz,

por carta de mercê de ro de

fevereiro de 1792 Nessa carta

se mencionam os seus mereci-

mentos na carreira militar, e se

louva o ter montado á sua

custa uma companhia do seu

regimento.

Sucedeu-lhe nos morgados

de Vilarinho seu filhõ primo-

genito João Agostinho Coucei-

ro da Costa, promovido a alie-

res de cavalaria 5 em 26 de

agosto de tSoS, e a tenente-

”linda vlla transmontana ha-dé

"list, mais tarde.“ um poeta

. Jipe lhe cante os seus herols-

e; - No jardim publico a ban-

do 19, daregencia do

'maestro _Pinto Ribeiro, toca

,Marapsodia transmontana.

_ászohoras O bando do co-

'naadante militar do sector

.entreo Cavado e o Monte

só. consente a permanencia

nasruas até as 19 horas. Nas

mas, porém, grupos discutem

iii: acontecimentos, os mili-

'taresc os civis contam as

alas façanhas, e os atreitos

@profetas Iconjeturam levan-

Sucedeu-lhe no oráculo

seu filho primogénito Francis-

co Manuell Couceiro da Costa,

agora falecido.

@mentos aqui e além. Um

andado, numa voz intimati-

vale forte, diz para o outro:

,_ -l-Oque esse Paiva tem

' safazer é deixar-se matar.

Algumas senhoras pas-

ponclo com os seus ves-

tidos claros e os_ seus cha-

;pçusdepalha uma nota ala-

: _çrge ,petulante nesta terra

v mamada de tropas e com as

ganhas suspensas.

'- ,,,3 Vai funcionar o tribunal

marcial, gemem nos o hospi-

,tais os feridos, temos ainda

,nasnarinas o ar empestado

'pos cadaveres, assobiam-nos

'ainda as balas nos ouvidos,

zoam ainda por cima dos te-

 

'tllladOS as granadas-e as

s mangas brincam no jardim.

,É Alguns aquistas de Vida-

,goe das Pedras chegam á

usca de sensações fortes.

_ contram uma vida laborio-

o 'e ouvem falar dos feitos

eroiços do dia 8 com ames-

. ,ma sã naturalidade com que

fala do tempo, que não

.vai correndo bem.

-mt- Chaves, apezar do bando

&acenandante militar, ape_

_ deter ainda na ilharga_

: aivaCouceiro, que se assa-

.gou no Larouco, leva já a

,sua vida_ regular de burgo

'.nedievo. A torre de mena-

',gçmfjcou sómente com um

ananhão numa quina, asmu-

_alças ficaram intactas e nas

5 ' que se apertam á vol-

do_ castelo erra a mesma

' marina vaga dos velhos tem-

." , , ,heroicos Bate-seo ferro,

-, _A ;te-se a folha de Flandres,

,moda-se a pedra, cava-se

terra ,uberrima da Veiga,

 

    

   

   

  

    

    

 

pride., Segundo a lenda¡

@SUS á procura de

enhora, Que se lhe
1
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'- @escondido neste_ canto

i glicipso, e por_ onde, segun-

'1o o testemunho garantido

_W mim minhaçivisinha, as. moi-

,âloãm estendem as .suas

i2" 11.33.1219 OÍITO-

Sob a ponte romana, as

3-, madeiras cantam. Acima dos

,l jr, aisl_ _em vôos concentricos,

¡sampalhaças erguem os

'_~“ ;hinos ao sol. E da lom-

_a negra da serra do Bru-

_- ' giro, onde os lobos se acoi-

,elas viboras medram, a

linha. do Senhor da Es

jrança, alva como um pom-

' v: , sorri ingenuamente por

   

 

ensaiadas, nas .manhãs,

vai parecendo um feito ho-

merico, do dominio da mito-

logia, que um aédo resusci-

tado nos contou num decóre

moderno, acompanhado pela

harpa crepitante da fuzilarla

e pelo estrondo plutonico da

artilharia.

O dia 8 de julho passou

reaimente á historia, os ho-

mens que nele intervieram

debatem -se já nós fumos va'-

gos da distancia; E' preciso

fixar os episodios, é preciso

traçar os perfis dos herois.

Mais tarde, quando estas se-

te horas de fogo houverem

acordado as energias do paiz

para uma vida clara e larga

de vitoria e de força, certa-

mente Chaves gerará um poe -

ta que lhe cante os seus he-

rois. o

Porque é preciso que a

Republica acorde o paiz pa-

ra uma vida-clara e larga de

vitoriae de força.

antonlo Granja

M

   
irmao Manuel tinteiro

_dl Gosta

Evolou-se uma bela alma

antiga, desapareceu para sem-

pre uma das figuras mais res-

peitaveis do nosso Aveiro. Es-

_ta alma, esta figura respeitavel

era sr. Francisco Manuel Cou-

ceiro da Costa, com quem

convivi o bastante para apreciar

os dotes do seu carater diaman~

tino e os eliuvios da sua alma

nobilissima. Não 0 via ha algum

tempo, embora a minha casa

não distnsse muito da sua, mas

vi-o agora morto, com asua

casaca de,velhogant1eman, dei-

tado no ataúde que os ciiios

' ›

   

      

   

   

                     

    

  

   

 

   

  

do Minho, em Lisboa, Santa-

rem e Tentugal, aparece a que

teve solar em Paço de Cou-

ceiros, julgado da vila de Re-

galados E' nela que por varo-

nia se entronca a familia Cou-

ceiros da Costa, representada

no solar e morgado de Vilari-

nho.

Diogo Vaz Couceiro, natu-

ral de Paços deCouceiros, foi

o primeiro que teve o titulo de

morgado de Vilarinho, e o pa-

droado da egreja de S. 'Julião

de Cacia, por mercê de rg de

agosto de 1455, registado na

Torre do Tambo Foi num

dos seus sucessores que veio

recair tambem o vinculo ins-

tituído por D. Leonor da Cos-

ta, viuva de Lourenço de Car--

valho e Lemos, da casa da

Trofa, em 9 de iulho 1655,

cujos bens estão situados par-

te em Vilarinho e parte em

Tentugal e Aveiro onde ti-

nha tambem uma capela

 

l

de presumir, em vista de titu-

los antigos, que os antepassa-

dos de D. Leonor tivessem

rior á da familia Couceiro,

Masé certo que desde 1415

ronia.

Entre os descendentes da

terem ocupado elevados car-

litares em servrço da causa

publica, ,contam-se João Cou-

_ceiro de Abreu e_Castro, ca:-

yaleiro da Ordem de Christo,

comendador da de Santiago,

uarda-mór do real arquivo

'da Torre do Tombo.

' Antonio Couceiro, a quem

foi restituido o fôro de fidal-

go e despachado juiz de fóra

da Covilhã por carta regia de

u de abril de 1618, e passou

depois para a Casa dos Cou-

tos em Gôa. De lá 'voltou pa-

ra Vilarinho a ,suceder no

morgado instituído por D.

Leonor da Costa. para o que

obteve liCença régia em i5 de

maio de 1666.

Seuttilho Manuel Coucei-

ro da Costa, ficou pela India,

onde sadistinguiu na vida mi~

litar. De suas; ações distintas

se faz menção nai carta de
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na egreja da Vera-Cruz. E',

 

em Vilarinho residencia ante- I

esta familia ali existe em uma¡

série de 15 gerações por va-'mo-

  

EM DEBANADA..:

O termo dumajornada. de aventureiroS:p01trões

  

REQI'ESSO É normalidade

guarnição fronteiriça.

 

Ii HORA DH JUSTIÇA

Está restabelecida a ordem no paiz.

A alcateia de miseraveis que assaltou os nossos muros, fugiu alvoroçada

e pusilanime deante de pequenos nucleos de forças destacadas 'dos *Corpos da

Extinguiram-se os ultimos roncos da artilharia. O inimigo debandou co-

berto de deshonra e de maldições. Entrou numa arremetida feroz_ _de Canibal

conseguindo ,fazer espadanar o sangue generoso de algumas vitimas,- mas foider-

rotado e bateu em retirada _reduzidoe desmoralisado.

Não foi possivel lançar mão do chefe. Es-se, o mais fraco e o maisco-

barde da quadrilha, viera no couce para seguir na vanguarda.

O poltrãol_ Nâoterá'um gesto de hombridade ou de tédio pela ,vida para

mento mais degradante.

E agoraque o instante da reparação chegou,

aos' #vis e. Principalmente mi- os acontecimentos do none.-

tl narraçã'd duma' testlmu-

nhal a quem: entrevistámos

aqu . '

Soubemos ha dias que um

honrado cidadão aqui residen-

te fôra a Chaves. onde tem

familia. Para ali partira ha

mais de 15 dias, tendo já vol-

tado, depois de acabada a

tempestade dos acontecimen-

tos que tão fundamenta im-

pressionaram o paiz.

Formulada a nossa mis-

são e cumpridas as saudações

do estilo, começou:

O Seculo e o janeiro conta-

ram ¡aí quanto poderia dizer-lhe.

corn que os nossos soldados es- que não voltasse para traz

peravam bater-se, é que nem eu que «estavam lá os paivas».

nem eles a podemos descrever. hora depots,

 

bolo da nossa independencia e

liberdade.

Nas povoações raianas tre-

miam os nossos soldados com o

receio de. que Paiva Couceiro,

covarde como sempre, mais uma

vez fugisse. '

Foram _muitas horas amar-

gas, mas depois fartamente com-

pensadas pela imensa alegria

que nos causou a vitória.

- Em Chaves não se con- tiro

.fazer saltar os miolos num momento de bom ,senso que não chega. E' o mes-

Eil-o ,vergado ao peso da sua infamia. Vai cobril-o , a .mortalha do _aviltà-

ponhamos ponto na serie

Casa de Vilarinho, que por longa de generosidades que os bandidos tomaram á conta de fraqueza e que

documentos aulemlws se Ve nos serviu de lição. Soou a hora dajustiça. Preste contasquem 'as dever.

- Batiam-se muito ao lar-goi

- Não; por vezes até“coin-

bateram cor-pb 'a corpo. Quando

Couceiro rompeu fogo contra ou,

encontrou imediatamente quem

lhe' respondésse, A Quem tiij'ta

uma escopeta, _um pau, quan er

c'o'isa Com' que'podesse defender-

se, marchava' r'e'solti'to paraL a

batalha contra os facinorae.

(gume se_ oliviu o primeiro

e EmiêlsParado pelas

tava com o movimento realista tes de ouceiro, apodcrou-se e

por ali i toda a vila um @ingressos

- Contava-se com ele. por estabelecime'nt 'fecharam-saias

outro ponto da fronteira; Chaves

estava tranquila. E tanto ass¡m

que o capitão quadrilheiro, man-

casas e incessantemenst

donadas., E; meto-dra. ,Q fôgo_, I A , . ,

nao tempessadoje parte a par-

 

ando o celebre ultimatum con- te, e, num' animada desapero,

seguiu que aquela vila ficasse Paivaüoitê'ei'ttó ¡Mesh! na oca-

quasi desguarnecida. Eram tal- sião em: que' o capitão Maia Ma-

vez 7 e meia do dia 8 quando galhães, tendo ia or anisado um

A impressão, porem, que domi- ¡ um vendedor de leite, vindo de exerçlto' de't'rínta vá'entes, o ata-

nava em Chaves, a ansiedade S. Jorge, avisou a mulher de capelo Banco, pondo-o em de-

or- bandada mmulruosa. De nom

ma volta, mas então ;a a nossa ar-

_com menos de zoo tilharia, vmda de Montalegregata-

Era precrso liquidar de vez homens travava-se o rijo comba- ea os coucetristas, que abando-

os maus patricia, consolidar a te, em que o sangue português nam o campo da luta,sendo he-

“República, levantar mais alto a mostrou não haver-se degene- roteamento perseguidos pelas far-

mercê de a de junho de ¡674, bandeira vermelha e verde, sim- rado. ças republicanos. Foram 8 as
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entre os carvalhos e os pe-

nedos.

Não seria um sonho esse

dia 8 de julho, um sonho que

  

leva já a sua vida regulada

de burgo medievo

fl Ilnda vila transmontana ha-de

ter, mais tarde, um poeta

que lhe cante os seus herois

No jardim publico à ban-

da do 19, da regencia do

maestro Pinto Ribeiro, toca

uma rapsodia transmontana.

ás 20horas. O bando do co-

mandante militar do sector

entre o Cavado e o Monte

só consente a permanencia

nas ruas até ás 19 horas. Nas

ruas, porêm, grupos discutem

os acontecimentos, os mili-

tares e - os civis contam as

suas façanhas, e os atreitos

a profetas iconjeturam levan-

tamentos aqui 'e além. Um

soldado, numa voz intirhati-

va e forte, diz para o outro:

--O que esse' Paiva tem

'_ a fazer é deixar-se matar.

Algumas senhoras pas-

sam, pondo com os seus ves-

tidos claros eos seus cha-

peus de palha uma nota ala-

cre e petulante nesta terra

coalhada de tropas e com as

garantias suspensas.

Vai funcionar o tribunal

marcial, gemem nos hospi-

tais os feridos, temos ainda

nas narinas o ar empestado

dos cadaveres, assobiam-nos

ainda as balas nos ouvidos,

zoam ainda por cima dos te-

lhados as granadas-e as

creanças brincam no jardim.

Alguns aquistas de Vida-

go e das Pedras chegam á

busca de sensações fortes.

Encontram uma vida laborio-

sa e ouvem falar dos feitos

heroicos do dia 8comames-

ma sã naturalidade com que

se fala do tempo, que não

vai correndo bem.

Chaves, a'pezar do bando

do comandante militar, ape-

zar de ter ainda na ilharga

Paiva Couceiro, que se assa-

pou no Larouco, leva já a

sua vida regular de burgo

medievo. A torre 'de mena-

g'em ficou sómentejcom um '

arranhão numa quina, as mu-

ralhas ficaram'intactas e nas '

vielas que se apertam á vol-

ta do castelo ' erra a mesma-

sombra vaga dosvelhos tem-

pos heroicos. Bate-seo ferro,

torce-se a folha de Flandres,

escoda-se a pedra“, cava-sei

essa terra 'uberrima !da veiga,.

por onde, segundo a lenda,

::Laden *Jesus á procura de

Nossa Senhora, que se' lhe

havia escondido neste canto

delicioso, e por onde., segun-

do o testemunho garantido

duma minha visinha, as mo¡-

ras encantadas, nas manhãs

de S. joão, estendem as suas

toalhas de oiro.

Sob a ponte romana, as

lavadeiras cantam. Acima dos

trigais, em vôos concentricos,

as parpalhaças erguem os'

seus hinos ao sol. E da lom-

bada negra da serra do Bru-

nheiro, onde os lobos se acoi-

tam e as viboras medram, a

capelinha do Senhor da Es

perança, alva como umpom'-

bal, sorri ingenuamente por

   

         

   

 

nos tomasse a todos, que nos

embriagassem a todos _e que;

a todos ainda nos mantenha

sob o seu imperio magico?

Não parece que acabamos

de ler algumas paginas dos_

nossos cronistas? Não pare-

ce que, para relembrarmos

glorias antigas, reconstitui-

mos, para uma exibição cine-

matografica, o Passo de Ca-

balan ou um episodio do cer-

co de Diu?

Temos a tentação de nos

apalpar, de nos sacudir, a

ver se estamos acordados,

em nosso perfeito e claro

juizo. Quanto mais o dia vai

recuando, e mais conhecidos

vam sendo os pormenores do

ataque e da defeza, mais nos

vai parecendo um feito' ho-

merico, do dominio da mito-

logia, que um aédo resusci-

tado nos contou num decóre

moderno, acompanhado pela

harpa crepitante da fuzilaria

e pelo estrondo plutonico da

artilharia.

O dia 8 de julho passou

realmente á historia, os ho-

mens que nele intervieram

debatem -se já nos fumos va-

gos dia distancia. _E' preciso

fixar os episodios, é preciso

traçar os perfis dos herois.

Mais tarde, quando estas se-

te horas de fogo houverem

acordado as energias do paiz

para uma vida clara e larga

de Vitoria e de força, certa-

mente Chaves gerará um poe-

ta que lhe cante os seus he-

rois.

Porque é preciso que _a

Republica acorde o paiz pa'-

rã uma vida clara e larga de

vitoria e de força.

dntonlo Granja,

 

Hniici'litiueliiuciiri

da Gosta

Evolou-se uma bela alma

antiga, desapareceu para sem-

pre uma das figuras mais res-

.peitaveis do* nosso Aveiro. 'Es-

ta- alma, esta figura respeitavel

era sr. Francisco Manuel Cou-

ceiro da Costa, com quem

convivi o bastante paraapreciar

*os dotes do Seu carater diaman-

tino e os efiuvios da sua alma

nobilissima. Não o via ha algum

tempo, embora a minha casa

não distasse muito da sua, mas

vi-o agora morto, com a sua

casaca de -velho gehileinan, 'dei-

tado no ataúde que os cirios

rodeavam e a piedade ñlialen'- que o fez cavaleiro da Ordem

chera de rosas. Foi profunda a de Christo. Teve ainda outras

sensação que recebi, ;mas para

logo me compromett comigo

proprio a esboçar-lhe o perñl

e a dizer, ainda que em breve

escorço, daqueles de quem vi-

nha. Hoje ocupar-me-hei ape-

nas destes.

No logar de Vilarinho, da

freguesia de Cacia, e' o solar da

antiga e ilustre familia dos Cou-

ceiros da Costa.

E, tradição de familia ser

o apelido Couceiro de origem

franceza, da casa e familia de

Coucy. Com o conde D. Hen-

rique veiu alguem desta fami-

lia residir para Portugal, e os

seus descendentes, pOr corru-

ção do vocabulo, vieram a

dizer-se Couceiros. Entre al-

gumas familias conhecidas por

este apelido em diversas partes

do paiz, como na província

do Minho, em Lisboa, Santa-

rem e Tentugal, aparece a que

teve solar em Paço de Cou-

ceiros, julgado da vila de Re-

galados. E' nela que por varo-

nia se entronca a familia Cou-

ceiros da Costa, representada

no solar e morgado de Vilari-

nho.

Diogo Vaz Couceiro, natu-

ral de Paços de COUCeiros, foi

o primeiro que teve o titulo de

de Cacia, por mercê de 19 de

mercês.

Os seus sucessores conti-

wram no serviço militar da

India, e só no meiado do se-

culo XIII é que João Cou-

ceiro da Costa, capitão de in-

fantaria da companhia da «Or-

denança-da-nobrezan, na ci-

dade de S. Luiz. do Maranhão,

per carta régia de 13 de feve-

reiro de 1753, veiú residir na

sua casa de Vilarinho, onde

faleceu.

Seu filho primogenito,Fran-

cisco Manuel Coneciro da

Costa, suceSs'or dos morgad05.

seguiu o exemplo de seus an-

tepassados no serviço publico.

Teve a sua primeira praça de

cadete no regimento de cava-

laria de Evora, onde serviuos

demais postos até ao de coro

nel, a que foi promo lido por

  

patente de 26 de março de sucedeu seu unico irmão Luiz

1810. Reformado por doença, Estevão Couceiro da Costa,

vein passar o resto dos seus que assentou praça em cava-

dias na sua casa de Aveiro. laria rt, foi reconhecido cade-

no alto da rua Larga, “hoje te em to de junho de 1811,

de José Estevam, onde fale-

Ceu.

Foi cavaleiro professor na

Ordem de S. Bento de Aviz,

por carta de mercê de to de

fevereiro de 1792 Nessa carta

se mencionam os seus mereci-

mentOs na carreira militar, e se

louva o ter montado á sua

custa uma companhia do seu

regimento.

Sucedeu-lhe nos morgados

de Vilarinho seu filho primo-

genito João Agostinho Coucei-

ro da Costa, promovido a alfe-

res de cavalaria Stem 26 de

agosto de 1805, e a tenente-

coronel do regimento de mili-

cias de Aveiro em 1 1 de junho

de 181 1. Por não ter filhos lhe

alferes em rodejulho dc 1813,

etenente em 22 de junho de

1815. Fez a campanha de

1811 a 1814.1311] 1828,se-

guindo a politica realista, foi

promovido a tnnente-coronel

comandante do batalhão de vo-

luntarios realistas de Aveiro.

Com a convenção de Evora-

monte acabou a sua carreira

publica. Faleceu em 1848. Jaz

nasua capela de Vilarinho.

Teve -diversas condecorações

militares, e o habito de cava-

leiro da Ordem da Conceição.

sucedeu-lhe, no oráculo

seu filho primogénito Francis-

co Manuel Couceiro da Costa,

agora falecido.

 

M DEBANDADA..:

'0 termo dumajornada. do aventureiros polia-ões

    

Regresso t normalidade
agosto de 1455, registado na

Torre do Tombo Foi num

dos seus stJCessores que veio

recair tambem o vinculo ins-

tituído por D. Leonor da Cos-

ta, viuva de Lourenço de Car-

valho e Lemos, da casa da

Trofa, em 9 de julho 1655,

te em Vilarinho e parte em

Tentugal e Aveiro onde ti-

nha tambem uma capela

na egreja da Vera-Cruz. E'

de presumir, em vista de titu-

los antigos, que os antepassa-

dos de D. Leonor tivessem

em Vilarinho residencia ante-

rior á da familia Couceiro.

Mas é certo que desde 1415,

_esta familia ali existe em uma¡

série de 15 gerações por va'-

ronia.

Entre os descendentes da

casa de Vilarinho, que por

documentos autenticos se vê_

terem ocupado elevados car-

gos civis e principalmente mi-

litares em serviço da causa

publica, contam-se_.loão Cou-

ceiro de Abreu e Castro, ea'- “

veleiro da'Or'demi de Chri'sto, -

Comendador da de Santiago,-

guarda-mor do' real arquivo

da Torre do Tombo.-

Antonio Cóuceiro, a quem

foi restituido o fôro de fidal-

go e despachado juiz de fóra

da Covilhã' por carta regia de

1 1 de abril de 1618, e passou

depois para'a Casa dos Cou-

_tos em Gôja; De lá voltou pa-

ra Vilarinho a suceder no

morgado instituído, po'r D.

Leonor da Costa. para o que

obteve licença _régia em [5 de

maio de 1666.

Seu ñlho Manuel Coucei-

ro da Costa, ficou pela India,

onde se distinguiu na vida mi-

litar. De' suas ações distintas

se faz menção riaVc'arta 'de

mercê de 2 de junho de 1674,

  

   

   

   

     

  

guarnição fronteiriça.

 

n HORA Dri JUSTIÇA

Está restabelecida a ordem no paiz.

A alcateia de miseraveis que assaltou os nossos muros, fugiu alvoroçada

cujos bens estão situadOS par- e pusdamme deante de pequenos nucleos de forças destacadas dos corpos da

Extínguiram-se os ultimos roncos da artilharia. Oinimigo debandou co-

berto de deshonra e de maldições. Entrou numa arremetida' feroz de Canibal

conseguindo fazer espadanar o sangue generoso de algumas vítimas, mas foi der-

rotado e bateu em retirada reduzido e desmoralisado. '

Não foi posSive] lançar mão do chefe. Esse, o mais fraco e o mais co-

=barde da quadrilha, viera no couce para seguir na vanguarda..

Opoltrão! Não terá tim gesto de hombridade ou de tedio pela vida para_

fazer saltar os miolos num momento de bom senso que não chega. E' o mes-

mo.

mento mais degradante.

Eil-o vergado ao peso da' ”sua iniamia. Vai cobril-o a mortalha .do avilta-

Ef agora que oinstante da reparação chegou, ponhainos- ponto na'serie

longa de ge'n'erosidádes que os bandidos tomaram á conta de fraqueza e que

o: aeonieclmentos- do' norte.-

ttnarraçao Çduma- ¡estimu-

nhal a quem entrevistámos

aqu .

'soubemos' ha dias_ que um

honrado cidadão aqui residen-

te fôr'a aChaves. onde tem

familia. Para ali partira ha

mais de 15 dias, tendo já vol-

tado, depois de acabada a

tempestade dos açontecimen-

tos que tão fundamenta im-

pressionziram o paiz.

Formulada a nossa mis-

?são e cumpridas as saudações

-do estilo, começou:

O Secalo e o janeiro conta-

ram ¡ti quanto poderia dizer-lhe.

nava em Chaves, a ansiedade

com que os nossos soldados es-

peravam bater-se, é que nem eu

nem eles a podemos descrever.

Era preciso liquidar de vez

os__;rnaus patriotas, consolidar a'

Republic'a, levantar mais alto a

bandeira vermelha e verde, sim-

bolo da nossa independencia e

liberdade. a

Nas povoações raianas tre-

miam os nossos soldados com o

receio de que Paiva Couceiro,

covarde como sempre, mais uma

vez fugisse.

Foram ,muitas horas amar-

gas, mas depois fartamentecom-

pensadas pela imensa alegria

que nos causou a vitória.

- - Em Chaves não se con-

tava com o movimento realista

por ali? ç

- Contava-se com ele por

outro ponto da fronteira; !Chaves

estava tranquila. E tanto assim

ãue o capitão quadrilheiro, man-

ando o celebre ultr'mafum con-

seguiu que aquela vila ñcasse

quasi desguarnecida. Eram tal-

vez 7 e meia do dia 8 quando

A impressão, porem, que domi- ' um vendedor de leite, vindo de

'5. Jorge, avisou a mulher de

or-

ma

hora depois, cem menos de 200

homens travava-se o rijo comba-

te, 'em que o sangue português

mostrou não haver-se degene-

que não voltasse para traz

que restavam lá os parvas».

rado.

nos serviu de lição. Soou a hora da justiça. Preste contas quem as dever.

- Batiam-se muito ao largó'Ia

- Não;.por vezes até com~

bateram corpo a corpo. Quando

Couceiro rompeu fogo contra nós,

encontrou imediatamente' quem

lhe respondesse. QUem tinhá

uma esc0peta, um pau, qualquer '

coisa com «que podesse 'defenderc

-se, marchava resoluto para a

batalha contra os fgcinoras. w."

nando, seouviu o primeiro_

tiro e eça' disparado elasliós-

tes de (inteiro, ::pode de.

roda a vila nm grande receio. Os

estabelecimentos fecharam-se', as

casas e ruas estavam quasi aban-

donadas. E' meio-dia. O fôgo

não tem' tessado de'part'e a pan-

te,.'e,- num arranca de desespero;

Paiva Couceiro investe na oca-

sião em que o capitão Maia Ma-

galhães, tendo já or anisado um

exercito de trinta va entes,'fo atas_

ca pelo flanco, pondo-o em de-Í:

bandada tumultuosa. De novo

volta, mas então iá'a nossa ar-

tilharia, vinda' de Muntal'eg're,jata-,

_ca os couceiristas, .que abrindo-4.

nam o campo da luta, sendo he.

roicamente perseguidos pelas fôr-

ças republicanos. Foram 8 as



granadas que para os arraiais Estam sendo transportados da ca-

mimigos foram lançadas. E o

nosso soldado quer mais defron-

tações com os inimigos da Re-

publica para os reduzir á impo-

tencia.

- Não admira que após o

combate viessem todos domina-

dos por um entusiasmo louco. . .

- Não era maior a vinda do

que á ida. Não se descreve. Não

havia que temer: os soldados

republicanos e os civis batiam-se

convrctamente por uma causa

ue infunde respeito: o bem da

ama. E eles. . .

~- -* Não ha "palavras que os

classifi uem...

-- ó visto; aquilo só- visto.

As mulheres levam agua aos

combatentes e se estes se quei-

xam de fraquesa sam imediata-

mente socorridos com viveresr

Desfalecimento ou desânimo não

ha. O plano do combate foi to-

talmente alterado. Cada um pe-

lejava pelo instinto da conser-

vação porque um momento de

enfraquecimento da parte dos

repub ica'nos era a tomada irre-

mediavel daquela vila. Cada um

tomava a posição que melhor

lhe parecia.

- E feridos ha muitos?

- O combate foi homerico;

luta de (gigantes. E como tal po-

demos izer que tivemos baixas

na .proporção de 1 para 500.

Eles, os traidores. caiam como

t'ordos. Não llies valeu a traição

para mais do que para coroa da

sua infamia. Veja: atiravam de

preferencia as granadas para o

_ospital, ue tinha arvorada a

bandeira a Cruz-vermelha! E'

certo que nem todas ali caíram

e até, corsa curiosa, o capitão

Magalhães pela sua valentia, mes-

mo ferido, tendo-se levantado

após o aviso que sua irmã lhe

fizera, escapou a uma morte

horrorosa, pois uma' das grana-

das foi descançar ,sobre a sua

cama! Foi nêste dia que, entre

outros, se aprisionou o tal João

de Almeida.

- Viu-o? *

- Sim; entrou na vila entre

urna pequena fôr'ça, altivo e ar-

rOgantê', esperando'que “o's traf-

dores o libertassem. Trazia...

preciosidades: retratos de D. M¡-

guel, cruzes, rosarios, etc.

-_- A» proposito: os despojos

foram em grande numero? '

-- Não calcúla._ Uma burrica

que foi apanhada só trazia retra-

tos de D. Miguel. Corno essa ta-

lassaria havia de sentir o golpe

tão energicamente vibradol Ate'

dos miseraveis pedintes se ser-

viam para levar e'trazer reca-

dos!

E depois duma pequena pau-

sa, descreve-nos a impressão

de horror que lhe causou o co-

nhecimento de que nome vala

pouco profunda eram enterrados .

os mortos e até os simplesmente

feridos!

Um horror e uma infamia. E

num' rasgo de entusiasmo ter-

mina:

' A conspiração terminou. Li-

quidou miseravelmente. Se ten-

tarem entrar no solo abençoado,

sam mortos todos. Mas tenho

como certo que não se atrevem

mais a profanar o torrão que

teve a desgraça de os vêr nas-

cer. Míseraveis, infamemente

miseraveis l v ^

Como vê, sam quasi que só

factos já narrados, as minhas in-

formações, e eu que 'a eles assis-

ti no teatro da luta, apenas te-

nho que os ratificar como abso-

lutamente verdadeiros.›

› Em torno do distrito

A autoridade superior do

distrito ,tem tomado todas as

providencias necessarias á se-

gurança da ordem nasua

vasta circunscrição adminis-

trativa. '

Confirmam-se_ os boatos

que nos primeiros dias cor-

reram de se _ haver tentado

uma sublevação em alguns

pontos dela, até mesmo nas

imediações " da cidade, mas o

rhalogro_ da invasão .lançou

por terra todos os planos. Se

eles assenta'vam sobre a base

oorroida da incursão! vingada. Conhecem al já os factos.

. No concelho de Vieira tambem foi

Eis_ dO que até 880?? 1105 l incendiada a casa dum 1putro terrivel

' ¡- ' _ guerrilheiro e cacique m r, o padre ju-

mf-o mata' e diferentes por?” lio, que tambem anda á frente de nu-

tos do distrito, os nossos SOll-
_ merosos revoltosos.

Citos correspondentes:

 

  

   

   

    

    

   

  

  
   

  

 

   

   

     

    

   

   

  

    

  

  
   

  
   

   

  

 

  

  

   

  

comissariado de polieta e alguns tem

sido encerrados nos calabçouços dem-

f'antaria 29, incomunicaveis.

De Fafe vieram ontem quatro pa-

dres presos.

Alquerubim - Completo socego.

concelho não descansa, percorrendo o

concelho, em automovel obse uiosa-

mente cedido pelo sr. Manuel

da Silva, observando o que se passa.

ao padre Alvaro, de Monsarros, foi en-

contrada correspondencia vinda de Es-

panha e uma carta que ele dirigia a Ca-

nalejas.

Estão policiadas as estradas e

ruas da vila e logares circunvrsinhos

pelos reservlstas

revistados todos os vehículos que pas-

sam.

Como em toda a parte, tambem

em diversas localidades da Bairrada

foi recebida entusiasticamente a noti-

cia da tremenda derrota dos traidores

'nas regiões fronteiriças. -

O caminho de ferro e as linhas te-

legraficas e telefonicas continuam sob

rigorosa Vigilancia.

Aqui 'ha tranquilidade absoluta.

Arouca-Aqui e em todo o conce-

lho ha completo socego, mas, apesar

disSo, a autoridade está vigilante e o

telegraio de serviço permanente.

Castelo de Paiva-Chegou aqui o

administrador de Paredes,com o secre-

tario e quatro civis, que seguiram corn

a autoridade daqui para a freguezia de

Real, onde foi dada busca na residen-

cia do abade daquela fregnezia, que se

havia retirado. Guarda-se segredo so-

bre o resultado colhido.

Foi tambem dada busca á casa do

chefe dos serviços hidraulicos Antonio

Mendes da Costa, sem resultado.

Chegou uma força de infantaria 23,

de Penafiel. Ha completo socego.

Espinho-Por cá inteira paz. Os

republicanos locais estabeleceram as-

sídua Vigilancia.

O «Centro democratico de Espinhm

tem afixado placards notíciando, dia

dia, os episodios mais salientes dos

ultimos acontecimentos.

Estarreja-Por aqui estam vigia-

das as barreiras e linhas ferreas e re-

legraficas por dedicados republicanos

que não se poupam a sacrifícios.

. Como deve saber, foram presos e

remetidos para ai tres individuos acu-

sados de darem' vivas á monarquia; um

deles obrigado pelos dois primeiros.

Feira-Por aqui, conhecidos rea-

cionarios esfregavam as mãos naies-

pectativa da proxima entrada de Cou-

ceiro. Não se escondiam da propagan-

da infame e chegaram a fazer ameaças

contra os republicanos mais em evi-

denota.

› 'Na manhã de sabado apareceram

cortados , os fios dalinha telefonica de

Lisboa ao Porto, no logar de S. João-

de-ver, proximo de Souto Redondo. Na

manhã .de domingo dois postes dessa

mesma linha apareciam serrados e por

terra. e

A' noticia do triunfo viriam tam-

bem para a rua, a fim de aí proclama-

rem tambem a sua monarquia.

Chegou dai uma força militar de

infantaria 24, sob o comando do alie-

res Durão. Está aquartelada no edifi-

cio dos Paços do .concelho.

Veio aqui instalar-se uma força de

?O praças do 24 comandada por um al-

eres.

Internações do norte

Tambem de Braga e ou-

tros concelhos nos sam envm-

si todas incluem noticias já co-

bli'cação da de Braga:

Braga, !ti-A atenção publica es-

tá presa dos acontecimentos que se

tem desenvolvido nos concelhes de Ca-

beceiras de Basto e Montalegre, an-

ciando porque no mais breve espaço

de tempo entre tudo na normal¡ ade.

Estamos certos do que assim sucederá

se o governo mantiver, como de certo

manterá, a energia precisa para a re-

pressão de tais desmandos. Oexercito.

esse está briosamente unido ás insti-

tuições vigentes.

Nas regiões acima indicadas ope-

julgamos que isso será mais que sufi-

ciente para espantar os couceiristas e

os sequases dos guerrilheiros do pa-

dre Domingos.

0 inditoso administrador do con-

celho, Mendonça Barreto, que tão vil-

mente foi assassinado em Cabecei-

ras de Basto, segundo se diz por um

padre de apelido Pina, tinha estado

oras antes nesta cidade em con-

ferencia com o govemador civil, e to-

dos o aconselharam a que não voltasse

por enquanto para o referido concelho,

chegando a fazer-se acurada instancia

para o demover do seu proposito. Ne-

nhumas considerações, porem, o demo-

veram de. ir para o seu posto. Ele que-

ria defrontar a morte, ao caminho da

qual correu. .

Tendo sempre procedido ali com

toda a correção e gosando de gerais

simpatias pelos esforços que fazia de

conciliar e acalmar os animos, até se

conta que mantinha boas relações com

ocheie dos revoltosos, padre Domin-

. gos, a quem fez alguns favores.

| 0 que é certo é' que não houVe

. ninguem que se não indignasse com

tão barbaro e covarde assassinato.

Em Cabeceiras a sua morte foi bem

I

 

Nos restantes concelhos do distri-

to ha por enquanto absoluto socego,

Alpçrg'arja_o ideal-ago está de apesar de se terem realisado muitas

serviço permanente ha muitos dias. Por 9115605-

cã, entretanto, não houve a menor al-I Em Barcelos foi presa uma irmã

teração' da ordem. A autoridade tem da «Conferenciade S. Vicente de Paulo›,

tomado precauções. Os automoveis de naturalidade francesa, e que em

sam revistados á passagem. tempo da monarquia era superiora de

Chegou dai uma torça de infanta- | um colegio de educação de meninas,

ria 24 acompanhando dois caixotes naquela vila, acusada de trazer corres-

c0m armas e um volume com bombas. Í pondencia de Espanha para os concei-

Um daqueles foi para Sever do Vouga. ristas de Barcelos.

ideia civil alguns dos presas para 0 noticia da descoberta do Complot de

' Queluz.

Apesar disso o sr. administrador do nistrador do concelhoecomis-

sario' de policia do distrito, fez

ereira saber

Anadia-Nos papeis apreendidos e COtl'lO me

publica, se tem de observar o

seguinte, que publicou em edi-

e individuos que de casas slmilhantes abertas depois das

vontade fazem este serviço. Teem sido vintql e uma horas até ás quatro da

man ã.

te proibido o uso de gabão com o ca-

puz ou capelo pela cabeça.

veiculos, deverão fornecer ao comissa-

riado de policia, até as 10 horas deca-

da dia, nota de todos os passageiros

que transportarem da Estação dos ca_-

minhos de ferro para a cidade ou _da c¡-

dade para fora ou de fóra da Cidade.

para qualquer ponto, com indicação do

ponto ara onde fazem os transportes.

fornecerão ao comissariado de polia!

nota diaria dos hospedes que recebe-

rem, até ás 12 horas de cada dia, com a

design

,cocheiros e condutores de veiculos a

“ quem os hospedes ou passageiros recu-

sem dar as indicações precisas para

cumprimento das alíneas e e d, darão

parte imediata aos agentes de policia,

sendo aqueles hospedes ou passageiros

considerados transgressores do presen-

te edital.

.pa fandanga realista capita-

lneada pelo padre Domingos.

das camuaicações referentes apareceram derrubados os

aos acomeamemos-Comoqua' primeiros postes tclegraficos,

nhectdas, limitamo-nos á pu- de cómunicação facil e má

ram para cima de tres mil homens, e=

   

 

   

   

   

 

  
  

   

  

   

   

  

 

    

   

   

   

  

   

   

     

    

   

 

  

  

-Foi recebida corn satisfação a ele só. Encostowse a uma ar..

vore e foi dali que atirou pa-

ra cima. Os da quadrilha fa-

ziam fogo por descargas. Um

quarto de hora se passou as-

sim. De varias casas lhe pe

diram que fugisse, mas nin-

que até segunda ordem guem se atreveu a ir arran-

I

' um“ cal-o da sua posição. O fogo

dlda de seg ça era nutndo. Uma bala feriu-o

num braço, e só á que o atin-

giu no peito abandonou o

posto. Dirigiu-se a casa de

familia amiga, onde momen-

tos depois expirava, subiu

ainda a escada, e só quan-

do chegou acima, ainda com

o cigarro na boca, come-

çou a sentir os efeitos do

mal que a curtos momentos

lhe leváva a vida. Consegui-

ram que se deitasse e liga-

ram-no. O estrago era fundo,

mas ele animava a carinhosa

amilia que o rodeava _dizendo

que «aqudo não era nada .

Pediu depois que lhe «dessem

ar- e exalou em seguidao

ultimo alento. Ssriam então

2¡ horas.

Foram dois amigos e duas

senhoras da casa, Clue lhe as-

sistiram á agonia. Que feliz.

que serena agonia aquela pa-

ra o ousado lutador, que á de-

fesa do solo querido da pa-

tria sacrificava a vida!

Í

O cadaver de João Men-

donça esteve alguns dias no

edificio dos Paços do conce-

lho, sendo depois trasladado,

com grande solenidade, para a

capela que no cemiterio da

vila possue a familia Alexan-

dre J0:›é Fernandes Bastos,

amiga do finado, onde ficou

provisoriamente e donde será

removido, ámanhã ou alem, a

fim de poder aqui estar no

domingo.

No cemiterio, o sr. coro-

nel Sarsfield pronunciou um

belo discurso, em que exalçou

o patriotismo do extinto, ler-

minando com estas palavras:

c . .. Por isso, eu, soldado, os meus

oficiais, soldados, e todo o meu regi-

mento, -vvimos prestar esta homenagem

a um homem ue, não sendo soldado,

como um solda o morreu no seu posto

de honra»

Os soldados conduziam

pequenos ramos de fiôres na-

turais e o feretro foi conduzi-

do numa carreta, segurando as

borlas amigos do morto e o

comandante e oficiais das tro

pas ali aquarteladas.

Além de bouquets, foram

colocadas sobre o ataúde ricas

corôas com estas dedicatorias:

Da comissão republicana

administrativa «ao seu dedica-

do correligionario Mendonça

Providências.

O sr. Beja da Silva, admi-

(s) Não sam permitidas tabemas ou

(b) Durante a noite é expressamen-

   

    

  
  

   

   

  

  

             

   

  

    

   

  

 

  

(c) Os cocheiros, ou condutores de

(d As casas de dormidas e hoteis

ação da sua procedencia: V _

(e) Os hoteleiros, estalaiadeiros,

Os transgressores de qualquer das

alíneas deste edital serão presos por

desobediencia aos legítimos mandados

da autoridade e relaxadas ao poder ju-

dicial.

João Mendonça-aos primei-

ros rebates do ioceodlo re-

volucionario de Cabeceiras,

sal da vila fazendo uma

jornada tangente, a pé, de

noite e só, para lr a Braga

pedir reforços

Contam- ms dali o seguin-

te, que dá a medida do des-

temor com que João Mendon-

ça afrontava os perigos e de-

safiava a morte:

Percebera, dias antes, por-

que ele tinha uma nítida com-

preensão das coisas e uma

perceção clara do que lhe' ia '

em tôrno, os manejos da tro-

Solicitou do governo civiLo

que julgou necessario para ã¡

repressão de qualquer movi-

mento, mas Braga receiava a

incursão pela séde do distrito

'e não lhe deu gente nem ar-

mas. Na tarde de 6.'-feira

Sem linha ou outro meio

sem um simples oficial de di-

,ligencias válido e de confian-

íça que o fizesse, resolveu me-

Iter-se numa carriola que alu-

gou para ir pessoalmente in-

ltender-se com o chefe do dts- Barreto, j 2-743,2.; .Grau-

"lÍP- Era lá tarde ?i com'dão do comercio de Cabecei-

mmto (fumo: Conseg““ queiras de Basto›; «Saudade

o cocheiro o transportasse até-elema de seu sobrinho Carlos

á primeira povoztçao. Ia con ¡2-7-9lz.,; .A0 seu bom e

destino a ROSSüS, onde faCIlJ inolvidave] amigo João Augus_

mente um amigo lhe cederia E to de Mendonça Barreto, An-

“m a“tomovel- Antes» Porémiltonio da Rocha-; e .Ao born

de Chegar albmum antes mes-ie dedicado republicano Men-

m0¡ 0_ COChell'P recusou"SC-idonça Barreto, José Teixeira

-lhe a tr para diante. Era pre-_ *Leite Basto e familia e os ami-

Clsameme em Rossas que es'lgos José dos Santos Carvalho,

lava 0 fÓCO da rei/01m¡ Dé Eugenio Leite BastoeJosé Fer-

Film as 2 horas e 0 Men' nandes Barroso._12-7-9|2».

donça, a pé, pelo caminho t

perigoso e dñill. só.Che- Está determinado que o

gouifmñnb a C, “1535“" a ce'lferetro aqui chegue no do-

dCÚCIa dO'Vci'ÇUlU em que mingo proximo1 31513 horas.

pensara. Dia fara, estava em seguem, para o acompanha¡-

Braga. Mas .O governo ClVll até aqui, no sabado, para, Fa-

não Pôdc dlspemar"lhe um le, os srs. Carlos Mendonça,

homem OL! uma arma. VOlIOLl RatolaeAntomo R0-

com umas 6 carabinas antigas cha_ .

e algumas bal-.ts arranjadas A73 [4 horas far-se_haa

Parfum?" “u POIÍUÍ'J- trasladação,saindoo prestito da

No seu regresso a Cabe- estação do caminho de ferro e

Cclrzts enctintrou tudo trans- seguindo pelas ruas Candido

formado. 0 padre Domingas dos Reis, Sá, Gravito, Manuel

tinha subido com 300 a 400 Firmino, José Estevam, Entre-

ho nens para os montados e -pontes Costeira, Praça da Re-

dali atirava para a vila, á publica, contornando aestatua

queima roupa Mendonça dis- de José Estevam, desceu-.ln

tribuiu por 5 republicanos depois á COsteira esubindo

o que trazia. Com a 6.' e a Corredoura até ao cemi-

ultima arma foi que fez terio publico, onde será pro-

frente aos amotinados Anda- visoriameute recolhido no ja-

Va nas 20 horas. Na praça, zigo de familia do sr. dr. Bar-

nem viva alma. Foi para lá besa de Magalhães.

:Voluntariom

vamo tomarão nele logar tam-

bem. Na Praça da Republica Rosa.

usarão da palavra varios ora-

dores.

dêste distrito, sr. dr. Vaz Fer-

p

 

  

   

  

   

   

   

    

   

   

   

  

  
   

                 

  

  

  

 

  

 

No prestito devem incor- Ha quem não pense assim

porar-se todas as COlBleidadCS Infelizmente. Entre nós tam'

locais e de fóra que para eSse bem? Não crêmos.

fim vierem, além das pessoas

sem representação oficial, e

que se contam ás centenas,

que daqui e dos concelhos

proximos virão.

O “complot” realista local

-Prisões '

Como já referimos, foram

na semana finda presos, aqui,o

professor do liceu Alvaro de

Ataíde e o antigo secretario do

"Povo de Aveiro, Marques

As bandas de infantaria 24,

e (José Este-

Este continua no hospital

em tratamento, e aquele está

= O antigogovernador civil numa prisão das Carmelitas,

sendo-lhe ontem superiormen-

rcira, escreveu ao dr. Melo te ordenada a suspensão das

Freitas para o representar no suas funções de professor.

funeral. Sobre as declarações dum e .

E” dessa carta o seguinte outro, correm desencontrados

periodo, um honrado e elo- boatos, visto queaautoridade,

quente testimunho da maneira a bem da justiça, não revela o

por que Mendonça Barreto, que se passa. Sabe-se que o

sem quebra dos seus conheci- primeiro atribue todas as suas

dos principios republicanOS, desgraças á influencia suges-

serviu os logares de confiança tionadora que sobre ele se exer-

que era chamado a exercer: ceu, e que em casa do segun-

.Não posso esqueceralealdadee do foram encontrados docu-

dedicação com que, sendo convicto re- ' .-

publicano, ele aceitou e exerceu o car- memos de cena Important!?

go de administrador do concelho de O Plano dO ataque á Cl-

dade, que se realisaria na hi-
llhavo quando o nomeeh.

potese da saida dos corpos= Além da camara muni-

crpal de Aveiro, sabemos que aqui aquartelados, é já conhe-

c1da Fama-se com a parte dasoutras se farão representar por

membros dos mesmos corpos populações que aderissem, e

depots de tomada a cidade= O nosso colt-ga Jor-ml

de Vagos publicou no domin- marchariam sobre Vizeu, agre-

go um numero especial de gando-se-lhe os povos de An-

consagração a Mendonça Bar- geja, Albergaria, Sever, S. Pe-

reto. dro do Sul e outros.

Como de prever, não fi-

caria pedra sobre pedra. Era o

vento devastador que se de-

sencadearia sobre nos. E pare-

ce explicar-se assim o boato

que tambem correu de se haver

andado em aldeias proximas e

em pontos varios da região

aliciando gente para o movi-

mento.

A autoridade indaga e tem

procedido a algumas buscas,

urna em casa de Virgilio dos

Santos, na Quinta do Gato,

onde nada encontrou, mas

que, sendo empregado na «Fa-

brica das Agras», parece ter

ali dito que incendiaria todo o

logar da sua residencia se 'a'

rebelião alastrasse, porque nele

ha bastantes republicanos. Foi

preso e dirá da sua justiça

R

Zeferino Cesar Pereira, de

Chaves, apareceu aí ha dias.

Preso por suspeitas, afiás fun-

dadas, averiguou-se que esteve

na fronteira com os conspira-

dores, acompanhando de pre-

ferencia o ex-sargento do tg,

Sousa Carvalho. Na volta a

Chaves fôra ali pilhado por

andar a distribuir manifestos

de Couceiro, pelo que foi en-

tregue em juizo. lntimado para

responder por aquele crime em

25 do mez passado, pôz-se a

caminho da liberdade, vindo

parar a Aveiro onde á simples

vista se denunciou. Veio a

saber-se que era tambem es-

croc. Seguiu para Braga e dali

para Chaves.

= Em Estarreja tambem fô-

ram presos por dar vivas á'

monarquia e a Couceiro, afron-

tando corn injurias as leis da

Republica, Manuel da Costa

Ferrão, padeiro, e Agostinho

Tavares da Silva, sacristão,

que vieram para aqui acompa-

nhados de Manuel Joaquim_

Valente, calafate, a quem obri-

garam a dar tambem um viva

subversivo. Fel-o intimidade

pelos dois ébrios, e foi solto

ontem

- Aqueles foram já remo-

vidos para Estarreja, onde de-

vem responder, perante o juiso

da comarca, pelo feito e pela

bebedeira.

- Hontem apareceu na ci- i

Condolencias

O sr. governador civil foi

ante-ontem, acompanhado

do sr.. comissario de policia, a

casa da viuva do malogrado

administrador de Cabeceiras

de Basto apresentar-lhe os

seus sentimentos, fazendo-0

tambem em nome do governo

Sua ex.“ visitou em segui-

da todos os membros da fami-

lia enlutada.

:O Centro -escolar-republí-

cano local foi ontem pessoal-

mente apresentar á sr.a D

Laura Regala de Mendonça

uma mensagem de condolen-

ClaS, comunicando-lhe ao mes-

mo tempo que na sua sessão

de anteontem se exarou na

acta um voto de pesar pelo

atentado revoltante de que foi

vítima o valente administrador

de Cabeceiras.

De regresso

Chegaram de Cabeceiras

de Basto, onde foram por vir-

tude da morte do administra-

dor daquele concelho, os srs.

Carlos Mendonça e Antonio

Rocha.

Horrorisam varias scenas

de canibalismo que eles contam

e que ali se passaram até ao de-

salojamento da alcateia de ti-

gres que povoava a vila. Aos

srs. Carlos Mendonça eAnto-

nio Rocha, que se avemuraram

a partir para ali em busca do

cadaver querido de seu tio e

amigo, fot embargado a passa-

gem de Fafe, antes das forças

marcharem. Acompanharam-

-as, porem, e trariam consigo

os despojos daquela tragica

aventura dos bandidos se não

hovesse ordem do governo pa-

ra que os restos do valente

soldado da Liberdade viessem

na oportunidade que aguar-

dam

ameaças?

Correu que se tramava

contra a vida de funcionarios

e republicanos em evidencia

em Aveiro

O facto é tão repugnante

que lhe não damos credito.

Pois ha tambem assassinos en-

tre nós? Mas os republicanos

não pediram a cab ça nem dade o guarda-livros da «Casa

querem o sangue de ninguem Trindade & filhos», Antonio '

Reclamar justiça, de ~ejar que Ferreira, pronunciado politico,

pela sua acção reparadora tu- julgado e absolvido conjunta-

do entre na ordem, não é exi- mente com os individuos que

gira Vida de quetn quer que aqui foram presos, em julho

.seja. Deli só tem direito de do ano passado, como conspi-

dispôt o supremo Juiz. radores.

a

«› os..



granadas 4100;, para . r :0.8 atraída

inimigos foram lançadas. E o

nosso soldado quer mais defr'on-.J

'rações com os inimigos da Re-

publica para os reduzir á impo-

tencra.

- Não admira que após o

combate viessem, todos domina-

dos por um entusiasmo lóuco. . .

- Nãoera maior à vinda do

que a ida. Não sedescreve. Não

havia que temer'ços soldados

republicanos e os civis batiam-se

cqnvictamente. por ;uma causa

gire infun'de respeitorvzi o bem da

atrial-E"~eles'. O v .n - ›~ ' -

- Não ha _ palavras que Os

classia uem...

- ó visto; 'aquilo só visto.

As mulheres levam agua aos

combatentes e se estes se quei-

xam de fraquesa sam imediata-

mente "so“côrrid'óis'mom viveres '

Destalecimento ou, desânimo não

113.0 plano do combate foi to-

tal'mente alterado. Càda 'um pe-

lejava pelo instinto da 'conser-

vação porque um' momento de

enfraquecimento da parte -dos

repub x A

mediavel daquela vila. Cada um

tomava a pósição que melhor

.lhe parecia. ' ' ›

^ -E feridas ha muitos? .

- O combate foi homerico;

luta de ° antes. E como tal po-

demos izer que tivemos baixas

na, proporção de' r para 500.

Eles, os traidores, caiam como

tordos.- Não lhes valeu a traição

para mais do que para coroa da

:sua infamia, Veja: _atiravam de

preferencia as granadas para, o

ospital,' ué tinha artrorada a

bandeira a Cruz-vermelha! E'

certo que nem todas ali' cairam

.e .até, coisa curiosa¡ ox capitão

Magalhães pela sua valentia, mes-

mo ferido, tendo-se ? levantado

após o aviso que sua irmã lhe

fizera, ,escapou a , uma mortç

horrorosa, pois uma das grana-

das foi descançd'f' sobre 'a 'sua

cama! Foi nêste dia que, entre

outros, se aprisionou o tal João

de Almeida.

_ Viu-oi_

- Sim: entrou

.5

dores o libertassem. Trazia...

preciosidades: retratos de D. Mi-

guel, cruzesprosarios, _ etc,

c'.- :fos deSPOÍM
foram em grande numero?

- Não calcula. Uma burrica

que -foí apanhada só trazia retra-

tos de D. Miguel. Como essa ta-

lassaria haVIa de sentir o golpe

tão energicamente Vibradol Até

dos miseraveis,pedintes se ser-

vram para levar e trazer reca-

dos !

E depois duma

sa, descreve-nos ' a

nhecimento de que”, numa vala

pouco profunda eram enterrados

os mortos e até os Simplesmente

feridos !

Um horror e uma _infamia.: E_

num rasgo de entusiasmo ter-

mina ': ›

_A conspiração terminou. Li-

., guldou miseravclmente., Se ten-

_tarem entrar no solo abençoado,

usam-mortos todos.- Mas tenho

-comolcertoque não se atrevem

mais a profanar o torrão que

teve a desgraça de os vêr nas-

- oer. -. Miserave'is, e

miseraveis ! .~ v

como vê, sam quas'i que _só

~'*factos,já~narrados, as minhas in-

. formações, .e eu que_ a eles assus-

___tt noteatro da_ luta, apenas te-

nho que 'os' ratificar cbmo abso-

lutamente verdadeiros.:

í” 'Em torno dodlstrito

i'll?? USF. .A. ,J ' ' , '. '. Í

A autoridade_ superior do

distrito *tem* tomado todas as

providencias necessarias á se-

_gurança da ordem na sua

internamente

,vasta circunscrição adminis-

.tretiva. , v

I" Conñrmam-se os* boatos

f'q'uc nos_ primeiros 'dias cor-

reram. de ,se ,haver 'tentado

_uma sublevação alguns

pontos dela, até mesmo nas

imediações -da cidade,

"malogro da invasão lançou

por' "terra todosgos planos.

,eles _assentavam sobre a base

..corroida daiacursão! 3

' Eis_ -do que até a

informam, 'de diferentes _pon-l

:tos *do distrito, _ospós'sos soli-Í

.citos correspondentes:

' 'Albergaria-0 telegraio está de.
' serviço permanente ha muitos dias. Por

~eá, entretanto, não .neuva' a menor al-l

teração :da ordem. A :autoridade tem

“tomado recauções. .Os automoveis

sam revi' adOs á passagem.

Chegou dai' uma força deinfanta-

ria 24 acompanhando dois caixotesinaqueia

com armas e uai volume com.

'Um daqueles toi para saver

   

  

 

   

   

    

  

  

    

 

   

  

   

 

  

 

  

   

  
   

   

  

 

  

 

  

  

icanos era a tomada irre-

4 _ @vila entre'

@mapeq'uena E , ¡itiifàííe

rogante, esperan o que os trai-

pequena pau-

impressão

de horror que lhe _causou oco-

mas o ochefe dos revoltosos, padre Domin-

Se _ ninguem Que se' não indignasse com

80m nos incendiada a casa 'dum outro terrivel

bombas. 4 pondencia de Espanha para os coucei-

;19 Vouga. (latas de Barcelos.

.Estam sendo transportados da ca-

sido encerrados nos calabouços de in-

fantaria 29 incomunicaveis.

De Fa e vieram ontem quatro pa-

dres presos.

Alquerubim - Completo socego.

Apesar disso o sr. administrador do

concelho não descansa, _ercorrendo o

concelho, em automove obse mosa-

mente cedido pelo sr._ Manuel ereira

da Silva, observando o que se passa.,

Anadia-Nos papers apreendidos

ao padre Alvaro, de Monsarros, foi en-

contrada correspondencia vinda de Es-

panha e uma carta que ele dirigia a Ca-

nalejas.

Estão policiadas as estradas e

ruas.? da vila e lugares circunvisinhos

pelos reservistas e individuos que de

vontade fazem este serviço. Teem sido

revistados todos os vehículos que pas-

sam.

*Como em toda a parte, tambem

em diversas localidades da Bairrada

foi recebida entusiasticamente a noti-

cia -da tremenda derrota dos traidores

nas regiões fronteiriças.

O caminho de ferro e as linhas fe-

legraiicas e telefonicas continuam sob

rigorosa Vigilancia.

Aqui ha tranquilidade absoluta.

Arouca-Aqui e em todo o conce-

lho ha completo socego, mas, apesar

disso, a autoridade está vigilante e o

teiegraio de serviço permanente. _

Castelo de Paiva-Chegou aqui o

administrador de Paredes,com o secre-

tario e uatro civis, que se uiram com

a autor¡ ade daqui para a eguezia de

Real, onde foi dada busca na residen-

cia do abade daâuela freguezia, que se

havia retirado. uarda-se segredo so-

bre o resultado colhido.

Foi tambem dada busca á casa do

chefe dos serviços hidraulicos Antonio

Mendes da Costa, sem resultado.

Che ou uma força de infantaria 23,

de Penaãel. Ha completo socego.

Espinho-Por cá inteira paz. Os

republicanos locais estabeleceram as-

sídua Vigilancia.

O «Centro democratico de Espinho»

tem afixado placards noticiando, dia

dia, os episodios mais salientes dos

ultimos acontecimentos. l

Estarreja-Por aqui estam vigia-

das as barreiras e linhas ferreas e re-

legraficas por dedicados republicanos

“que não se poupam a sacriñcios.

_ Cómo deve' saber, fôram presos e

remetidos para ai tres individuos acu-

sados de darem vivas á monarquia; um

deles' obrigado pelos dois primeiros.

' Feira-Por aqui, conhecidos. rea-

cionarios esfregavam as mãos na es-

pectativa 'da proxima entrada de Cou-

ceiro. Não se escondiam da propagan-

¡da infame e chegaram a fazer ameaças

.Contra os republicanos mais em ev¡-

dencia., v

Na', manhã de sabado apareceram

cortados os iios da linha telefonica de

Lisboa ao Porto, no logar de S. João-

de-Vet,.proximo. de. Souto Redondo. Na

manhã de domingo dois postes dessa

mesma linha apareciam serrados e por

'A" noticia do triunfo 'viriam tam-

bem para a rua, a fim de ai proclama-

rem tambem a sua monarquia.

Chegou dai uma força militar de

infantaria 24, sob o comando do alie-

res Durão. Está aquartelada no edifi-

cio dos Paços do concelho.

Veio aqui instalar-se uma força de

?O praças do 24 comandada por um al-

eres.

Informações do norte

Tambem de Braga e ou-

tros concelhos nos sam envia-

'das Comunicações referentes

aos acontecimentos. Como qua-

si todas incluem noticias já C0-

nhecidas, limitamo-nos á pu-

blicação da de Braga:

Braga, 16.-A atenção publica es-

tá presa dos acontecimentos que se

tem desenvolvido nos concelhos de Ca-

beceiras de Basto e Montalegre, an-

ciando porque no mais breve es aço

de tempo entre tudo na normal¡ ade.

Estamos certos do que aSSim sucederá

se o governo mantiver, como de certo

manterá, a energia precisa para a re-

pressão de tais desmandos. Oexercito.

esse está briosamente unido as insti-

tuições vigentes.

Nas rêgiões acima indicadas ope-

ram para

julgamos que isso, será mais que sufi-

ciente para espantar os couceiristas e

os sequases dos. guerrilheiros do pa-

dre Domingos.

O inditoso administrador do con-

celho, Mendonça Barreto, que tão vil-

mente foi assassinado em Cabecei-

ras'de Basto“ segundo se diz por um

padre de apelido. Pina, tinha estado

horas antes nesta cidade em con-

ferencia com o governador civil, e to-

dos o aconselharam a que não voltasse

opor r 'en uanto' para o referido concelho,

chegan o a fazer-se acurada instancia

,para _o demover do seu proposito. Ne-

nh'umas considerações, porem, o demo-

veram de ir para o seu posto. Ele que-

ria defrontar a morte, ao caminho da

qual correu.

Tendo sempre procedido ali com

toda a 'correção e gosando de_ gerais

jsimpatias pelos esforços que fazia de

¡conciliar e acalmar os animes, até se

conta que mantinha boas relações com

gos, a quem fez alguns favores.

O que é .certo e que não houve

tão barbaro e covarde assassinato.

- Em-Cabeceirasa sua morte foi bem

ngada. Conhecem ai já os factos.

No concelho de Vieira tambem foi

vi

guerrilheiro 'e cacique mor, o padre Ju-

lio, que' tambem anda á frente de nu-

merosos revoltosos.

. Nos restantes concelhos do distri-

to ha por enquanto absoluto socego,

apesar de se terem realisado muitas

prisões.

Em Barcelos foi presa uma irmã

da «Conferenciade S. Vicente de Paulo»,

de naturalidade franceza, e que em

tempo da monarquia era superiora de

um colegio de educação de meninas,

vila, acusada de trazer corres-   

ma de tres mil homens, el

- Foi recebida com satisfação a

deia civil alguns dos presos para o noticia da descoberta do Complot de

comissariado de policia e alguns tem Queluz_

Providenclas.

O sr. Beja da Silva, admi-

nistrador do Concelho e comis-

sario de policia do distrito, fez

saber que, ate' segunda ordem

e como medida ,de segurança

publica, se tem de observar o

seguinte, que publicou em edi-

tals:

(o) Não sam permitidas tabernas ou

casas similhantes abertas depois das

vinte-e uma horas até ás quatro da

manhã.

(b) Durante a noite é expressamen-

te proibido o uso de gabão com o ca-

puz ou capélo pela cabeça.

(e) Os cocheiros, ou condutores de

veiculos, deverão fornecer ao conussa-.

riado de policia, até as lO horas deca-

da dia, nota de todos os passageiros

que transportarem da Estação dos ca-

minhos de fer'ro para a cidade ou da cr-

dade para ióra ou de fóra da cidade.

para qualquer ponto, com indicação do

ponto para onde fazem os transportes.

(d) As casas de dormidas e hoteis

fornecerão ao comissariado de poliCia

nota diaria dos hospedes que recebe-

lrem, até ás 12 horas de cada dia, com a

› designação da sua procedencia.

(e) Os hoteleiros, estalajadeiros,

cocheiros e condutores de veiculos a

quem os hospedes ou passageiros recu-

sem dar as indicações procrsas para

cumprimento das alíneas e e d, darão

parte imediata aos agentes de policia,

sendo aqueles hospedes ou passageiros

considerados transgressores do presen-

te-edital.

Os transgressores de qualquer das

alíneas deste edital serão presos por

desobediencia aos legítimos mandados

da autoridade e relaxadas ao poder ju-

diciai.

doão Mendonca-tios primei-

ros rebaies do lncendio re-

volucionario de Cabeceiras,

sal da vila fazendo uma

jornada latlganie, a pe, de

noite e só, para lr a Braga

pedir retorços

I

t Contam-.ms dali o seguin-

te, que dá a medida do des-

temor com que João Mendon-

ça afronlava os perigos e de-

sañava a morte:

Percebera, dias antes, por-

que ele linha uma nítida com-

preensão das coisas e uma

perceção clara do que lhe ia

em tôrno, os manejos da tro-

pa fandanga realista capita-

neada pelo padre Domingos.

Solicilou do governo civil o

que julgou necessario para a

repressão de qualquer movi-

mento, mas Braga receiava a

incursão pela séde do distrito

'e não lhe deu gente nem ar-

mas. Na tarde de 6.'-feíra

apareceram derrubados os

primeiros postes telegrañcos

Sem linha ou outro meio

de comunicação facil e até

Sem um simples oñcial de di-

Eligencias válido e de conñan-

'ça que o fizesse, resõlveu me-

!ter-se numa carriola que alu-

lgou para ir pessoalmente in-

¡tender-se com o chefe do dis-

trito. Era já tarde e, com

muito custo, conseguiu que!

o cocheiro o transporta-sse até

á primeira povoação. Ia co nl

destino a Rossas, onde facil-f

mente um amigo lhe cederia!

um automovel. Antes, porém,'

d'e chegar ali, muito antes mes- '

mo, o .cocheiro recusou-se-l

-lhe a ir para diante. Era pre-

cisamente em Rossas que es-

tava o fóco da revolta. Dé

ram as 2 horas e o Men-

donça, a pe', pelo caminho

perigoso e d ñ;i'. Foi só. Che-

góu, enfim', 'a c =nseguir a ce-

dencia do vtícuio em que'

pensara. Dia fóra, estava em

Braga. Mas o governo civil

não pôde dispensar-lhe um

homem ou uma arma. Voltou

com umas 6 carabinas antigas

e algumas balas arrunjadas

porfavor na policia. '

No seu regresso a Cabe-

cc-irns encontrou tudo trans-
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ele só. Encostou-se a uma ar-

vore e foi dali que atirou pa-

ra cima. Os da quadrilha fa-

ziam fogo por descargas. Um

quarto de hora se passou as-

sim. De varias casas lhe pe

diram que fugisse, mas nin-

guem se aireveu a ir arran-

cal-o da sua posição. O fogo

era nutrido. Umabala 'feriu-o

num braço, e só á que o atin-

giu no peito abandonou o

posto. Dirigiu-se a casa de

familia amiga, onde momen-

tos depois expirava, subiu

ainda a escada, e só quan-

do chegou acima, ainda com

o cigarro na boca, _come--

çou a sentir os efeitos do

mal que a curtos momentos

lhe leváva a vida. Consegui-

ram que se deitasse e liga-

ram-no. O estrago era fundo,

mas ele animava a carinhosa

familia que o rodeava dizendo

que naquilo não era nada .

Pediu depois que lhe :dessem

ar» e exalou em' seguidao

ultimo alento. Seriam então

2¡ horas. _

Foram dois amigos e duas

senhoras da casa, que lhe as-

sistiram á agonia. Que feliz.

que serena agonia aquela pa-

ra o ousado lutadOr, que a de-

fesa do solo querido da pa-

tria sacrificava a vida !

*I

O cadaver de João Men-

donça esteve alguns dias no

ediiicio dos Paços do conce-

lho, sendo depois trasladado,

com grande solenidade, para a

capela que no cemiterio da

vila possue a familia Alexan-

dre José Fernandes Bastos,

amiga do finado, onde ficou

provisoriamente e donde será

removido, ámanhã ou alem, a

fim de poder aqui estar no

domingo.

No cemiterio, o sr. coro-

nel Sarsñeld pronunciou um

belo discurso, em que exalçou

o patriotismo do extinto, ler-

minando com estas palavras:

c . .. Por isso, eu, soldado, os meus

oficiais, soldados, e todo o meu regi-

mento, vimos prestar esta homenagem

a um homem que, não sendo soldado,

como um soldado morreu no seu posto

de honra»

Os soldados conduziam

pequenos ramos de tlôres na-

turais e o feretro foi conduzi-

do numa carreta, segurando as

borlas amigos do morto e o

comandante e oficiais das tro

pas ali aquarteladas.

' Além de bouquets, foram

colocadas sobre o ataúde ricas

corôas com estas dedicatorias:

Da comissão republicana

administrativa cao seu dedica-

do correligionario Mendonça

Barreto, 12-7-912 l; a Grati-

dão do comercio de Cabecei-

ras de Basto›; «Saudade

eterna de seu sobrinho CarlOS

r-z-7-9¡2»; «Ao seu bom e

inolvidavel amigo João Augus-

to de Mendonça Barreto, An-

tonio da Rocha-; e -Ao bom

e dedicado republicano Men-

donça Barreto, José Teixeira

Leite Basto e familia e os ami-

gos José dos Santos Carvalho,

Eugenio Leite Basto e José Fer-

nandes Barroso. _ 12-7-912n.
. _

Está determinado que o

feretro aqui chegue no do-

mingo proximo, ás 13 horas

Seguem, para o acompanhar

até aqui, no sabado, para Fa-

fe, os srs. Carlos Mendonça,

Pompilio Ratolae Antonio Ro-

cha.

A's i4 horas far-se-ha a

trasladação, saindo o prestito da

estação do caminho de ferro e

seguindo pelas ruas Candido

formado. O padre DomingOS dos Reis, Sá, Gravito, Manuel

tinha subido com 300 a 400 Firmino, José Estevam, Entre-

ho nens para os montados e -pontes Costeira, Praça da Re-

dali_ aurava 'para a Vila,_ á publica, contornando aestatua

queima roupa Mendonça dis- de J)Sé Estevam, descendo

tnbuiu por 5 republicanos depois á Costeira esubindo

o que trazia. Com a 6.' e a Corredoura até ao cemi-

ultima arma foi que fez terio publico, onde será pro-

frente aos amotinados Anda- visoriamente recolhido no ja-

va nas 20 horas. Na praça, zigo de familia do sr. dr. Bat'-

aem viva alma- Foi para lá bosa de Magalhães.

No prestito devem incor-

porar-se todas as coletividades

locais e de fóra que para esse

lim vierem, além das pessoas

sem representação oficial, e

que se contam ás centenas,

que daqui e dos concelhos

proximos virão.

As bandas de infantaria 24,

¡Voluntarios› e «José Este-

vam- tomarão nele logar tam-

bem. Na Praça da Republica

usarão da palavra varios ora-

dores.

= 0 antigogovernador civil

dêste distrito, sr. dr. Vaz Fer-

rcira, escreveu ao dr. Melo

Freitas para o representar no

funeral.

E' dessa carta o seguinte

periodo, um honrado e. elo-

quente testimunho da maneira

por _que Mendonça Barreto,

sem quebra dos seus conheci-

dos principios republicanos,

serviu os logares de confiança

que era chamado a exercer:

«Não posso esquecer a lealdade e

dedicação com que, sendo convicto re-

publicano, ele aceitou e exerceu o car-

o de administrador do concelho de

lhavo quando o nomeei».

-= Além da camara muni-

c1pal de Aveiro, sabemos que

outras se farão representar por

membros dos mesmos corpos. populações que aderissem, of

:O nosso colega Jornal depois de tomada a cidade1

de Vagos publicou no domin-

go um numero especial de

consagração a Mendonça Bar-

reto.

Condolencias

O sr. governador civil foi

ante -on te m, acompanhado

do sr. comissari-o de policia, a

casa da viuva do malogrado

administrador de Cabeceiras

de Basto apresentar-lhe os

seus sentimentos, fazendo-o

tambem em nome do governo

Sua ex.l visitou em segui-

da todos os membros da fami-

lia enlutada.

=O Centro -escolar-republi-

cano local foi ontem pessoal-

mente apresentar á sr.a D

Laura Regala de Mendonça

uma mensagem de condolen-

Clas, comunicando-lhe ao mes-

mo tempo que na sua sessão

de ante-ontem se exarou na

acta um voto de pesar pelo

atentado revoltante de que foi

vítima o valente administrador

de Cabeceiras.

De regresso

Chegaram de Cabeceiras

de Basto, onde foram por vir-

tude da morte do administra-

dor daquele concelho, os srs.

Carlos Mendonça e Antonio

Rocha.

Horrorisam varias scenas

de canibalismo que eles contam

e que ali se passaram até ao de-

salojamento da alcateia de ti-

gres que povoava a vila. A0s

srs. Carlos Mendonça e Anto-

nio Rocha,que se aventuraram

a partir para ali em busca do

cadaver querido de seu tio e

amigo, for embargada a passa-

gem de Fafe, antes das forças

marcharem. Acompanharam-

-as, porem, e trariam consigo

os despejos daquela tragica

aventura dos bandidos se não

hovesse ordem do governo pa-

ra que os restos do valente

soldado da Liberdade viessem

na oportunidade que aguar-

dam

amenas?

Correu que se tramava

contra a vida de funcionarios

e republicanos em evidencia

em Aveiro

O facto é tão repugnante

que lhe não damos credito.

Pois ha tambem assassinos en-

tre nós? Mas os republicanos

não pediram a cab ça nem

querem o sangue de ninguem

Reclamar justiça, desejar que

pela sua acção reparadora tu-

do entre na ordem, não é exi-

gira vida de quem quer que aqui foram presos,

seja. Deli só tem direito de do ano passado,

dispôr o supremo Juiz.

    

  

   

    

   

 

  

   

   

   

    

 

  

   
   

  
  
   

   

   

 

  
   

   

  

 

  

   

    

  

  

 

  

   

   
   

    

    

  

   

  

  

  

 

   

   

   

   

   

  

 

  

  

  

  

   
   

 

  

   

Ha quem não pense assim”

Infelizmente. Entre nós tam 'A

bem? Não cremos.

O “complot” realista

-i'rlsões _1;

Como já referimos,

na semana finda presos, ”lj,

professor do liceu Alvaro-í '.

Ataíde e o antigo secretario: ;

"Povo de Aveiro, Marques:

Rosa.

Este continua no hospital

em tratamento, e aquele está:

nzima risão das CarmeliztÍ'

sendo-l e ontem superiormeu

te ordenada a suspensão das_

suas funções de professor;

Sobre as declarações dum .'

outro, correm desencontradosi

boatos, visto que'a autoridade,

a bem da justiça, não revela o

que se passa. Sabe-se queo

primeiro atribue todas as sad.

'desgraças á inüuencia suges-

tionadora que sobre ele se exer-

ceu, e que em casa do segun -

do fóram encontrados docu-

mentos de certa importancia.

O plano do ataque áci-

dade, que se realisaria na hi.

polese › da saida dos corpos?,

aqui aquartelados, é já conhu'r

cida Fazia-se com a parte das

I

l

marchariam sobre Vizeu, agre- '

ganda-se-lhe os povos de An- '

geja, Albergaria, Sever, S. Pol

dro do Sul e outros. ' 'u

Como de prever, não til i

caria pedra sobre pedra. Era o “

vento devastador que se dos

sencadearia sobre nós. E pare'- l

ce explicar-se assim o boato'

que tambem correu de sehave'r -'

andado em aldeias proximase

em pontos varios da região A

aliciando gente para o movl-

mento.

A autoridade indaga e teni

procedido a algumas basear', l

uma em casa de Virgilio dói¡

Santos, na Quinta do Gato',

onde nada encontrou, nus A

que, sendo empregado na «Ft- .

brica das Agras›, parece ter

ali dito que incendiaria todoo

logar da sua residencia sab_

rebelião alastrasse, porque nele

ha bastantes republicanos. Foi

preso e dirá da sua justiça, 'í

l

Zeferino Cesar Pereira, de

Chaves, apareceu aí ba días;

Preso por suspeitas, a'iás fun.. -

dadas, averiguou-se que esteira,

na fronteira com os conspira'a.

dores, acompanhando de

terencia o eat-sargento do rg,

Sousa Carvalho. Na volta-i

Chaves iôra ali pilhado por'

andar a distribuir manifestd¡

de Couceiro, pelo que foi eri-

tregue em juizo. intimado

responder por aquele crime'ein

25 do mez passado, pôz-se"

camãnho da liberdade, vi' _.

parar a Aveiro onde á simplü

vista se denunciou. Veio

saber-se que era tambem*

croc. Seguiu para Braga e-'dalà

para Chaves. 53,'

:Em Estarreja tambem' _ g,

ram presos por dar vivas v,

monarquia e a Couceiro, aff

tando com injurias as ¡fi

Republica, Manuel da C i

Ferrão, padeiro, e Agosti

Tavares da Silva, sac '

que “vieram para aqui acom' Í

nhados de Manuel Joa rw

Valente, calafate, a quem l A' il
Ú,

garam a dar tambem um 7..

subversivo. Fel-o inti .....tí'

pelos dois ébrios, e foi ›. \.;I'

ontem. "H

- Aqueles foram já r .l

vidos para Estarreja, onde ' ê'

vem responder, perante o ' a v'-

da comarca, pelo feito e .,.

bebedeira. ' '

- Hontem apareceu and

dade o guarda-livros da e

Trindade & filhos», Anio'f

Ferreira, pronunciado poli"

julgado e absolvido conjun'

mente com os individuos q

em jul_

como ml"

v

radores.
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'Era um dos que se diziam Moço, Valente Resende, dr. An-

- sáídos na vespora do ao.- tonio Maria Marques da Costa,

' e Couceko a Chaves Henrique da Costa, Manuel Ro-

.
.d;,d'R Fer-

«r de novo capturado e está “31135 i o¡ i r oque

A, , _ reira, dr. Eduardo Moura, Jo§é

i" da* Carmeiltaã- Craveiro, Alberto Vilhcgas, Joao

,Do antigo rol de indicmdos' de Morais Machado e Augusto

odores locais estam, pois,
Fernandes Gomes.

tementes, de novo sob
o Tambem aqui estiveram os

, sr. Francisco Maria Re ala sua

;iodo «Alvaro de Ataidc, g 7 i

. ques Rosa e Antonio Fei'-

irmã D. Maria Amelia e sur

_,,tf a, .

gentil filha, D. Palmira. _

. o Esteve em Aveiro, de Visi-

_Fermemélos foram ta a seu primo e ativo comer-

; Agueda, sob custodia, al-

a., _'avitiagrados que ali fi-

tonio Pereira, 500; Manoel Thomaz

Vieira Mostardinha, 500; Alfredo Rodri-

gues da Silva, 200; Antonio Rodrigues

Pereira, 200;Amandio Ribeiro da Ro-

cha, 300; David Augusto Sarabzmdo,

100; Viriato Fernando de Souza, 400;

M. Bastos, 500; Carlos Hugo Rixter,

1500; J. Santos, 1:000; Manuel da Silva

' Ribeiro, l$000. Transporte. “$400. SO-

ma, 303000; Elias Fernandes Pereira,

500; Domingos João dos Reis unior,

l$000; João Rosa, 500; Elisio ilinto

Feio, 500; Antonio José Marques, 500;

#pão M. da Naía Graça, 500; Maximo

' eiiriqnes de Oliveira, 500; Arnaldo C.

Duarte Silva, 500; Manuel de Souza

Gouvêa, 500; A. Simões de Carvalho,

500; Theotilo dos Reis, 500; Francisco

Raynal, 500; Manuel de Souza Lopes,

500; João da Silva Matos, 500; Justino

Dias Pereira, 200, Alipio Pires, 200;

Francisco Marques da Silva, 500; Gui-

lherme Martins de Sá, 200; Guarda Ci-

viln.° 23, 100; Manuel Barreiros de

Macedo, 1000; Francisco de Matos Ju-

nior, 200; Francisco Godinho, 13000;

Manuel Dias, (da Costa), 500. Sônia,

113400.

Movimento local

Anotações do passado (1911)-

Dia 17 de julho-E” tal o calor

que varios animais domesticos

morrem por insolação.

Dia I8-Realisa-se em Vilar

a festividade da Senhora da Vi-

toria.

Dia lQ-Começam em Ague-

da os trabalhos para a montagem

das nóras para rega dos campos.

Actos-Fizeram acto e fica-

ram aprovados:

_Na Universidade do Porto.

Instituto Industrial, botanica in-

dustrial, Carlos Luiz Canalhas.

Da Universidade de Coimbra.

Faculdade de direito, 2.° ano, 7.a

cadeira, Agostinho Fontes Perei-

ra de Melo, 4.° ano, 14.a cadeira,

Antonio Gonçalves Videira.

Faculdade de sciencias. mine-

rologia e petrologia, Augusto Ce-

sar de Barros. Eletricidade, Ale-

xadre Augusto Simões Vieira.

Exames-Começaram já, nas

duas casas de escola-centraes'da

cidade, os exames do i.° grau.

-oe- Ja começaram tambem

as provas orais dos exames de

saída do 5.° ano dos liceus no

liceu nacional desta cidade.

Os dobras-Tomamos a lem-

brar a necessidade de se pôr ter-

mo á triste cantiga dos dobres a

linados. A velheria incomoda os

vivos sem servir de coisa nenhu-

ma:aos mortos. E' tempo de aca-

bar com isso.

Cruz vermelha-A Cruz-ver-

melha ofereceu á Camara muni-

cipal deste concelho uma maca

rio Caima, entre Areias e a Serra

d) Crasto. Foi grande a quanti-

dade de peixe morto e inutilisado.

Imprensa.-Entrou em novo

ano de publicação o nosso esti-

mavel colega, os Sucessos. Cor-

dealmente o felicitamos.

*A Tribuna-livre transcre-

veu alguns dos interessantes do-

cumentos que aqui vamos publi-

cando sob a designação de Pa-

peis velhos.

40- Suspendeu temporaria-

mente a sua publicação o Dia.

O Diario chegado hoje

publica a lei determinando a

apreensão de jornaes, manuscri-

tos, desenhos ou livros, que se

achem incursos na mesma lei e

que são já conhecidos.

40- Está marcado o dia 8 de

agosto proximo para julgamento

do autor duns escritos iniurio-

sos que na cidade apareceram

publicados em alguns n.” du

papel de difamação que aí teve

oXistenCia.

Em torno do distrito-O sr,

Jose Maria Barbosa de Almeida,

abastado proprietario de Rocas,

ofereceu ao municipio do seu

concelho a quantia de ioowooo

reis destinadas a melhoramentos

daquela importante freguezia.

40- Os gatunos assaltaram

a capela de Santa Luzia, de

Ar0uca. Pouco levaram porque

pouco havia.

*O sr. Joaquim Batista

de Paiva, da Fogueira, residente

em S. Paulo, enviou á camara

de Anadia ioomooo reis fortes

para auxilio das despczas a fa-

zer corn a construção dum apeti-

deiro, que é duma grande utili-

dade publica.

40- O sr. Evaristo Feijão,

da Mourisca, tinha uma das mãos

sobre o cano duma espingarda,

carregada, quando sucedeu ba-

ter o cão e explodir. Foi preciso

amputar-lhe aquela mão.

" '40- O trabalhador Agosti-

nho Ferreira, do Gravanço, le-

vantou-se cêdo para tratar da

festividade da Senhora do Livra-

mento, que ali se venéra. Para

o anunciar lançou fogo aos rasti-

lhos de trez morteiros de ferro,

mas com tanta infelicidade que

um dêles, rebentando inespera-

damente, lhe afetou o olho es-

querdo, brocando-lh'o.

- -'40- A camara de. Espinho

pediu_que o projeto_ de expro-

priaçao por zonas seia extensivo

àquela povoação.
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ciante nesta cidada, sr. Francis-

'A 'reboliço, com vivas

co Meireles, o abastado pro rie-

bversivos, no sabado ultimo.

tario transmontano sr. Al redo

Morais, que ;á regressou á sua

' 'O caso é o seguinte: os re-

'm canos da freguesm, que

 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

      

    

  

   

  

  
   

  

  

   

       

   

   

   

  

      

   

 

    

  
   

  

 

casa.

EM VIAGEM:

De Pelotas, onde e' importan-

te comerciante, ,regressou á sua

casa da Trofa o sr. José Rodri-

gues Branco.

o Vindo de Pernambuco re-

gressou á sua casa de Fermelã

o sr. Antonio de Souza Miguel,

estimado capitalista.

0 Re ressou de Santos á sua

casa de i ueiredo, o sr. Mario

Joaquim avares, conceituado

comerciante naquela cidade.

o De regresso, de Catumbe-

la, onde exerce o cargo de secre-

tario da Camara, esteve hoje em

Aveiro o nosso estimavel amigo e

patricia, sr. Francisco de Castro

de Souza Maia, com sua esposa

e cunhada.

o Tambem regressou do Rio

de Janeiro ,o sr. Manuel Rodri-

gues do Vale, da Aldeia.

o Regressou ao paizos srs. Ro-

drigo'Luiz Tavares, de Manaus;

José Luciano Lagoeiro, Alfredo

Afonso da Silva, Antonio Dias

Pereira, Antonio Batista Soares,

do Pará; e Artur Nunes Soares,

de Lourenço Marques.

ENFERMOS:

Com uma bronquite tem esta-

do de cama -a interessante filhi-

nha do sr. dr. Artur Peres Gal-

vão, esclarecido medico em Al-

varenga.

Nos BALNEARIOS:

Seguiu para a Curia, a fami-

lia, do benquisto comerciante lo-

cal, sr. Domingos José dos San-

tos Leite.

o Já se encontra no Farol,

com sua familia, o sr. Henrique

Rodrigues da Costa, antigo va-

reador e proprietario em Cacia.

_W-

  

,v

_pengfôra derrotado mas vi-

initnígos do regimen

:vieram para a rua entoar can-

de louvor pela vida do

*í i O caso produziu uma

igrave desordem, saindo daqui

1:nitiiiforça do 24, á aproxima~

qual os discolos se_ pu-

em fuga. Conseguiu-se

_'-thar' alguns, que estam a

_ ' -=_= Vam ser quebradas as

:fiançãs concedidas aos indivi-

duos implicados nos ultimos

;acontecimentos e intimados os

mpetivos ñadores a apresen-

tar _esses pre~os ás autoridades

rentes, sob pena de in-

iziirie'rem nas penalidades da

lei: i

_ "i-Ultimas notas- Atravéz

' do distrito

i Brpinho-Evolucionou nesta costa,

Exilim de nós, uma embarcação a va-

Is..

. . Mais tarde averiguou-se ser_um

-MÍm'ereante ue sofrem avaria e

i. andava desnortea o com o nevoeiro.

”Deu entrada na barra do Porto. -

._- .Mealhada-Aqui tem havido rego-

ho“peras vltorias da Republica. Em

Luso foi lançada no dia 8 uma bomba

e dinamite, que deslocou no tunel do

' 'Mahal pedras bastante grandes,

" ms ue não chegou a prejudicar a li-

nha. Averiguou-se que os autores da

façanha foram '3 padres: o paroco de

Romanos, Anadia; o de Frezoi, Mor-

   

! , i “5 .de M°mg“a' e um “geito - - para serviços de saude E' toda .

.iii, A mam ao 22| em nona amam somada. a . soar;- *°S$°--.R°°;>menda°
,upa vo- de-Luso, "depois destes Horario dos Comboios-Des- mos o arope Faltam james'

unico legalmente autorisado pelo

governo e «Conselho de saude

publica», depois de oficialmente

reconhecida a sua eficacia em

inumeras experiencias nos hos-

pitaes. Garantem a sua superiori-

dade mais de 300 atestados me-

dicos, tendo obtido medalhas de

ouro em todas as exposições a

que tem con-corrido.

X lilonio l. Gonçalvii

, Esteve na 4a feira em

Aveiro estedim

fessor e abalisado critico de

arte a quem o pais e especial-

de ante-ontem o comboio ri.° i8,

que partia do 'Porto Campanhã

ás 7-25 da manhã tem aragem no

apeadeiro de Salreu. or este mo-

tivo é a sua marcha definitiva en-

tre Ovar e Canelas, sendo: Ovar,

partida, ás 8-26 du manhã; de

Valega, ás 8-32; de Avanca, ás

8-37, de Estarreja, ás 8-49; de

Salreu, ás 8-52; e de Canelas, as

8-56.

Comercio brazileiro. - Comu-

nicam-nos os srs. Carlos Taveira

Pinto de Azevedo, Alfredo Lo-

es de Oliveira e João Evange-

rista Gonçalves Dias que organi-

saram uma nova sociedade soli-

daria para o comercio de comis-

sões, consignações e conta pro-

pria, de generos nacionais e es-

trangeiros, com séde à rua i.°

de março n.o 80 e visconde de

,Itaborahly n.° 37, sob a firma de

Carlos aveira 8!. cf, em suces-

são, á antiga de igual nome,

sendo tambem interessados os

srs. Emilio Gonçalves Roque,

Eduardo Pereira Leite e José

Luiz da Silva Junior.

Da nova sociedade assume a

direção o fundador da casa e

seu principal chefe, sr. Carlos-

Taveira Pinto de Azevedo, que

ê gritando, pelos seus reconheci-

dos creditos, das prosperidades

que _á casa desciamos. . ç

Candeia-'Jd começaram no

Vouga c Agueda as pescadorias

do candeio. A_ colheita não tem

sido abundante.: _

Ventanlas.--Nos ' ultimos dias

da semana .finda-e nos primeiros

da corrente voltaram aquelas ter-

ríveis nortadas do mez anterior,

fazendo estragos nos pomares e

nas searas.

Boletim oficial-Foi despa-

chado escrivão do juizo de' az

do distrito de Beduido, o sr. osé

Maria Ventura, que ha muito

exercia com zélo o cargo de re-

gedor da freguezia.

Prisão.-Foi preso em Monte-

mór-o-novo, vindo para Vagos,

acompanhado dos policias 3 e

4o, aquele Francisco da Naia, o

Bandarra, que ha tempos desfe-

chou um tiro de espingarda contra

Silverio Rocha, serralheiro. da

visinha vila de Vagos. Está ria

cadeia.

Devastação.-Foi o que por

meio da dinamite e outros eXplo-

sivos se fez agora _no.peiae do

O nosso estimavel patri-

cio e obsequioso subscritor,

sr. Mario de Albuquerque

Fonseca e Souza, residente

em Manaus, escreve-nos de

ali a seguinte carta, que com

prazer reproduzimos.

Sr. diretor do Campeão das

Províncias. Saudações. L¡ em vosso

jornal, que o povo de Aveiro ia ofere-

cer uma bandeira ao regimento de in-

fantaria ii.° 24, como homenagem aos

serviços prestados, achando-se abertas

as subscrições.

Como filho de Aveiro, tomei a ini-

ciativa _de abrir aqui uma subscrição

que ao 'presente at nge -a importanci'

de 1403000, rs., moedas fraca, mas que_

espero duplique.

' "Comunico-vos esta resolução (aten-

dendo a que'tõdos 'a ue me tenho di-

rigido não houve um s que se recusas-

se a subscrever) para que não pensem

que nós nos esquecemos da terra e não

ligamos atenção ao que por lá se passa.

Como fosse aberta em vosso' jornal

a subscrição, esperanrenieierivos em

ll ou 21 de julho o dinheiro que poder

arranjar. _

r Pedindo-vos desculpa pelo incomo-

do, subscreva-nie, etc., etc. Manaus,

26-6-12. .

Mario de Albuqueque Fonseca e Souza

¡esotec mentos, não quer consentir all

* _ "bispo de Bragança e o conego Ma-

' Oliveira de Azemeis-Foram corta-

dos' os' ños telegraficos e telefonicos

Fundões, _da freguesia de S. João

. Madeira.

' O vandalismo é muito censurado.

. OvarzTambem aqui foram corta-

ia's'? as linhas telegraficas em tres par-

tes: no Furadouro, proximo á estação

. @caminho de ferro e á porta da esta-

gio_ telegrato-_postaL Apareceram der.

ados alguns postes. Os danos ro- -

,m logo reparados.

' .nl Como dal, tambem .daqui sairam

algumas marcas conhecidas.

' na 'completo sOCego; todavia, o

,-0 :u :o aquartelado nesta vila está

- prevenção.

.bl-MI

a teh li apontamentos

:gastas DE FAMILIA:

 

Fazem anos:

Hoje os srs. Antonio Maria

as da Silva e dr. Eduardo Vaz

veira.li

' &manhã 'a sri' Diísolina Can-

? “Tavares Rebelo. '

Alem a sr.a D. Gabriela Me-

Teles e o sr'. .Vitorino/'Henri-

s Godinho.

oPassou ontem tambem o

ersario natalicio da menina

v ^'. gentil filha do nosso bom

goto muito digno presidente

ii* !camara muniCIpal de Ovar,

;r ldr. Pedro Chaves. Felicita-

; -o. v v

f _o O sr. dr. Raul Antero Cor-

i' . esclarecido funcionario de

a_ eade ado nos auditorios

'Í ~ 'im so 'rinho do sr. Er-

;w Levi Maria Correia, con-

;i ” .com a SF.. D. Julia

Fernandes “Beirão.

'Aos recencasados, desejamos

cidades. ' .v

o Tambem _se consorciou *na

° de Cedofeita, do Porto, o

»Y _Íi'çl- Gomes Correia, pro-

'1 o¡ com a 5.° D. Sergelina

'mbra da Silva, filha dileta do

' quisto capitalista, sr. Diogo

ç “da-Silva.

o Realisou-se tambem em

' 'im o casamento do sr. Jai-

V_ Tavares Jorge, ha pouco che-

r- do Brazil, com a sr.” D. Ma-

'das Dores Tavares Borges.

VISITAS:

Vieram nestes dias a Aveiro

rs. Domin os Luis da Con~

oManue _dos Santos Couti-

v ,Í'Í-:hraêirsi Custodio

mais assignalados serviços e

veio aqui como delegado do

«Conselho de arte earqueolo-

gia da 2.a Circunscrição'. a

fim de delimitar precisamen-

belecido no edificio do antigo

co'ngenvto de Jesus e dar pa-

recer sobre a CiaàSiiiCÇãO dos

objectos expostos e a expor.

em conformidade com as de-

terminações dos decretos de

26 de maio e 23 de agosto de

rgii. '

Foi demorada a visita do

sr. A. GonçalVes ao Museu,

onde era aguardado pelo sr.

M inuel Augusto da Silva, vi-

ce-presi J'ente da Camara e di-

ferentes vogais da Comissão

organisadora. Das impressões

colhidas e do que é mister

ainda fazer para completa or-

ganisação dêsse grande me-

lhoramento local déra desen-

volvimento tão illusire mestre

no relatorio que vai fazer su-

bir ás instancias superiores,

mas para satisfazer a curiosi-

dade do publico podemos afir-

mar que elas foram o mais oti-

mistas que __é possivel. Confir-

mam em tudo a opinião do

notabilissimo historiador de

arte, sr. Joaquim de Vascon-

cei'os, de que oMuseudeAvei-

Foi bem acolhida, como

se vê, não só entre nós, mas

tambem alem-mar, a lem-

branca da consagração.

O acto do sr. Fonseca e

Souza sobre maneira honra

o aveirense que, longe da pa- «

tria, tão aproximada a traz

do seu animo generoso.

A subscrição aberta entre

aveirenses residentes no Bra-

zil atingiu em curtos dias

aquela sôma, e mais se eleva-

rá até que chegue. '

- Ao sr; Mario de 'Albu-

querque Fonseca e Souza, os

nossos agradecimentos em

nome da terra, que lhe foiber-

ço e que ele por tão louva-

vel forma quiz honrar;

Ç

Demos em seguida anota

dos subscritores inscritos até

este momento:

Gru o de dejeza da Reubli'ca,

124005 oãodnCruzBento,l _A AP-
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ro é um dos primeiros do paiz.

mesmo superior ao de Coim-

bra, tão completa e variada é

a coleção dos objetos expostos.

Quanto á disposição dêstes e

boa ordem em que sc encon-

tra tudo, teve palavras do mais

alevantado elogio para o nos-

so colrga sr. Marques Go-

mes, a quem abraçou efusiva-

mente uma e muitas vezes no

meio do maior entusiasmo pe-

lo que ia vendo e admirando.

acompanhado pelo distinto en

genheiro e nosso presado ami-

go, sr. Paulo de, Barros atual

diretor das obras pu licas de
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O sr. A. Gonçalves veio
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A deputado, sr. Adriano

Pimenta, falando a proposito

da lei eleitoral e do voto a

onccder ou não á mulher,

faz-lhe este programa da vida:

«A função principal da mu-

lher e' ser mãe»

Pelo visto o ilustre repre-

sentante da nação não admite

outra função alem daquela,

queé, afinal, a ultima parte do

programa . . .

_esmaga-

Em torno dos quarteis

Foram presentes á junta os

srs. tenentes Carlos Gomes

Teixeira e João Antunes da

Silva Braga, sendo concedidos

ao primeiro So dias de licença

e sendo o segundo julgado in-

capaz do serviço ativo.

- Por ordem da secreta-

ria da guerra foi suspensa, até

nova ordem, a operação do

sorteio dos recrutas de cava-

¡aria

- Na proxima ordem do

exercito devem ser nomead05

para fazer parte das comissões

de avaliação de predios rusti

cos e urbanos os seguintes

oficiais de cavalaria n.o 8 ma-

jor sr. Anibal Maria Verne;

tenente Antonio Pereira da

Cunha e Costa, Leopoldino

Xavier de Palma e Paiva, in

segundo para a Golegã e o

terceiro para Oliveira do Hqs

pital.

- A banda de infantaria

24 toca amanhã no Jardim-pu

blico, das i9 ás 2¡ horas o

seguinte programa:

i.a parte-Marcha, por S.

Morais.

2 a

nacional, por A. Keil.

lilllllltl nas províncias
Albergaria-ovelha. fi-Faleceu na

ira nesta vila em casa de seu ir-

mão sr Germano Marques de Arau'o,

o sr. Abel Marques Dias, o qual tin a

chegado do Rio-grande do sul, na ves-

pera. Deixa viuva e um filho de 4 anos.

'Q funeral foi muito concorrido.

O Ainda se encontra bastante en-

fermo o nosso amigo sr. Antonio Ri-

beiro e Silva, ha pouco chegado do

Pará. Este sr. tem estado em Sever

do Vou a, a are mas como não se

desse ai _bem, oi mandado retirar

pelos medicos, que o aconselharam a

ll' para Paus, aonde se encontra acom-

panhado de sua es osa. 0 que esti-

mamos é . que em reve esteja resta-

belecido, _

_O Teerã, Sido aqui bastante lidos

os ;ornais o Porto e Lisboa, porque

todas gente espera com ansiedade

HOUClaS sobre os graves acontecimen-

tos que se tem dado no norte do

paiz.

Aqui e em todo o concelho ba

comglrelto socego.

fú-No ultimo sabado foi

levada ultima jazida a unica filha do

nosso querido e velho amigo sr. Anto-

nio Martins Ferreira, D. Marinha Ade-

laide Martins, casada, de az anos.

O funeral foi muito concorrido,

prestando 835m) esta cidade uma ho-

mepagem' ao desolado pai pelo muito

que aqu¡ e geralmente estimado e que-

rido pelas suas distintas qualidades.

. A toda a familia enlutada, e prin-

cipalmente ao nosso born amigo, as

nossas sentidas condolencias.

.Nem parece que estamos em

pleno estio! Yento frio e chuva 'é o

tempo que reina com grave prejuiso

para os milhos das terras fundas e ví-

nhedos. isto vai mal.

O Na ultima 5.' feira, u do cor-

rente, 'fez exame do i.° ano no liceu

'desta cidade 'o menino _MID de.
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Lopo; Zampa, (Ouverture), or

Herold; Leda, (valsa), por Ri ei-

ro; Rapsodia do Alemtejo, por

parte~Divorciada, (ope-

reta), por Leo Fall; Revista sa-

nitária, (polca), por Encarnação;

mente Coimbra devem Os' MarC/Ia militar, por Morais; !fino

   

 

Cerveira Serra e Cotta, filho do nosso

ami o Henrique Pereira du Costa. na-

tu a de Aveiro, mui distinto e concei-

ltlthiO chefe da fiscalisação dos im os-

tos no imponantc concelho de

celos, ficando plenamente aprovado.

il i'-

Sinceros arabens.

O Ao sr. enrique Pereira da Cos-

ta e mais empregados dos impostos

sob suas ordens no concelho de Bar-

cclos, acaba, o distinto administrador

daquele concelho_ o nosso velho e que-

rido amigo sr. Antonio dc Azevedo,

(

lindo á Republica, de propôr. em ses-

são publica da camara municipal, um

voto de louvor que ficou consignado

na acta, pelos relevantes serviços que

prestaram, louvar que se estendeu a

outros funcionarios

uc tão relevantes serviços tem pres-

 

liartaz anunciadur

BMP“ ESMAM'AIAS

OMÃO JUNIOR, for-

nece chapas esmalte-

das para a numeração

de predios pelos preços de

i4o, i80 e 220 ri is cada. Re-

cebe encomendas na sua *casa

á Rua Manuel Firmino, onde

podem ser vistas as amostras.

Na anemia, febres

palustres ou sezões,

tuberculose!

e outras doenças rovenien-

tes ou acompanha as de Fra-

queza geral, recomenda-se a

Quinarrhenina

- feitas por inu-

meros clínicos

nos hospitais do paiz e colo-

nias confirmam ser o tonico

e febrifugo que mais sérias

garantias oferece no seu tra-

tamento. Aumenta a nutri-

ção, excita fortemente o ape-

tite, facilita a digestão e é

muito agradavel ao paladar.

liliiillll PRIX E llflllllilll

DE Illllill lili EXPlllilllilli lil-

TElilillEllilillI. DE lillllEll¡

IJE lilll

Instruções _em portuguez,

trancez e inglez.

A' venda nas boas farma-

cias.

Depositos: AVEIRO, Far-

macia Reis; ANADIA, Farma-

cia Maia; no PORTO, I-arma-

cia Rica; rua do Bomiardim.

37o. Deposito geral: l-armari'a

Gama, O. da Estrela, “8-

Lisboa,

Curam-se com
A

A as Pastilhas do

Di'. T._ Lemos. Caixa, 310 reis.

Depositos, os mesmos da Qui-

narrhonlna.

CASA Ni] FAROL

LUGA-SE, por um, dois

ou trez mezes, uma ex-

celente casa no Farol,

com comodidades- para familia

numerosa, em local magnifico,

o melhor da praia, e com so-

berbas vistas para o campo e

para o mar.

Trata-se com a sua dona,

' D. Rosalina de Azevedo,

na rua do Passeio, desta ci-
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Cerveira Serra e Costa, filho do nosso

ami o Henrique Pereira da Costa. na-

tu ”íl de Aveiro, mui distinto e concei-

tuiido chefe da liscalisaçaio dos ¡rugos-

tos no importante concelho de ar-

celos, ficando plenamente aprovado.

Sinceros parabens.

O Ao sr. Henrique Pereira da Cos-

ta e mais empregados dos impostos

soh suas ordens no concelho de Bar-

celos, acaba, o distinto administrador

daquele concelho o nosso velho e que-

rido amigo sr. Antonio de Azevedo,

que tão relevantes serviços tem pres-

tado á Republica, de propor. em ses-

são publica da camara municipal, um

voto de louvor que ficou consignado

na acta, pelos relevantes serviços que

prestaram, louvar que se estendeu a

outros funcionarios

Moço, Valente Resende, dr. An- to_ni_o Pereira, 500; Manoel Thomaz

¡onio Mada Marc“,es ja Costa, Vieira Mostardlnha, 500; Alfredo Rodri-

- ues da Silva 200- Antonio Rodrigues

Henrique da C'ma» Manuel R0' ereira, 200; Amandio Ribeiro da Ro-
drigues Tnbürdál, dl'. Roque Pâer' cha_v 300; David_ Augusto Sayaband )'

rcira, dr. Eduardo Moura, José 100; Viriato Fernando de Souza. 400;

na' i'is' 3 ' Carmelitas. ' ' ' ' lM. Bastos, 500; Carlos Hugo Rixter,

à p OBS da* C (JI-aveiro' Alberto Vllhegas' JoaolãOO; J. Santos, 1:000; Manuel da Silva

DO amigo rol de ¡ndldad95 de Morais MaChado e Augusw Ribeiro ¡$000. Transporte. 113400. Sô-

conspirad ires locais estam,pOis, Fernandes GOmeS: , vma. 30 ,; Elia5_FernandeS_ Pereira,

presentementes de novo sob o Tambem aqu¡ estiveram 03:500; Domingos Joao dos Reis unior,

7
e

. , sr. Francisco \iaria Re ala suaÍ 130003 1050 Rosa, 500; Elisio iiinto

letros, o dr. Alvaro degAtaide, L g '- - _ - Feio, 500; Antonio José Marques, 500;

- ~ . Irma D' M'ma Ameha e su'l não M. da Naia Graça, 500; Maximo

Marques ltosa e Antonio Fei- L

reira.

Semi¡ lllhãh D- Palmira' _ enriqnes de Oliveira, 500; Arnaldo C.

O Esteve em Aveiro, de Visí- Duarte Silva, 500; Manuel de Souza

== De Fermentelos foram

para Agueda, sob custodia, al-

ta a seu primo e ativo comer- Gouvêa, A. Simões de carvalho,

guns avinagrados que ali ñ-

' - . 500- Theoiilo dos Reis 500' Francisco
ctante nesta Cidada, sr. FranCis- Râgnal, 500; Manuel dê $01,13 Lopes,

5 ;

zeram reboliço, com vivas

subversivos, no sabado ultimo.

co Meireles; 0 abaSÍíadO PTO Tie' João da Silva Matos, 500; Justino

tario transmontano sr. Al redo Dias Pereira, 200, Alipio Pires, 200;

O caso é o seguinte: os re-

publicanos da freguesia, que

' ' Francisco Marques da Silva, 500; Gui-

ãzãals' que lá regressou á sua ilierme Martins de Sá, 200; Guarda C¡-

pertence aquele concelho,

festejararn_ a noticia da morte

vil n.° 23, 100; Manuel Barreiros de

EM VIAGEM:

do Conceito. 'Quando no dia

Macedo, 1000; Francisco ddehMatps Ju-

' - nior 200' Francisco Go in o $000'

De Palms: “de e 'mPOVtaV' Mariuel tiras, (da Costa), 500'. soma:
te comerCiante, regressou á sua

casa da Trofa o sr. José Rodri-

imediato ali souberam que ele

apenas fôra derrotado mas Vl-

via, os inimigos do regimen

113400.

8m Bram A mowmento local

vieram para a'rua entoar can-

ó Vindo de Pernambuco re-

gressou á sua casa de Fermelã Anotações do Passado (1911)._

o sr. Antonio de Souza Miguel, Dia 17 de jul/10...!? tal o calor

que varios animais domesticos

ticos de. louvor pela vida do

heroi. O caso produziu uma

grave desordem, saindo daqui

estimado capitalista.

O Re ressou de Santos á sua morrem por insolação.

Dia I8-Realisa-se em Vilar

uma força do 24, á aproxima-

ção da qual os discolos se pu-

Era um dos que se diziam

daqui saídos na vespora do as-

salto de Couceiro a Chaves.

Foi de novo capturado e está

rio Çaima, entre Areias e a Serra ro é um dos primeiros do pah-5,

d) Crasto. 1'01 grande a uanii- mesmo supermr ao de cmm_

dade de peixe morto e inuti isado, - . .
Imprensa__Emmu em novo bra, trio completa e variada e

ano de publicação o nosso esti- a COleçãO do? Obidos expostos'

mavel colega, os Sucessos. Cor- Quanto á dispOSição dêsies e

dealmente o felicitamos. boa ordem em que se encon-

'4" A Tnbu'w'llvre "3mm“ tra tudo, teve palavras do mais
veu alguns dos interessantes do- .
cumemos que nqu¡ vamos Pubü_ alevaatado elogio para o nos-

cando sob a designação de Pa- 50 C°l3°a 5"- Manines _GO'

peis velhos. mes, a quem abraçou efuswa-

'9°' suspendeu temp0rarla- mente uma e muitas vezes no

meme a sua P“bl'caçao ° Dm' meio do maior entusiasmo pe-
O Diario che ado hoje . i ._

pub““ a ¡e¡ .determlgnando a lo que ia vendo e admirando.

apreensão de jornaes, manuscri- O sr. A. Gonçalves veio

t0:: deêenhos OU livros, que.“ acompanhado pelo distinto en
ac em lnCUl'SOS na mesma lCl C gcnheiro e nosso presado ami_

u ã 'a ' .
q e:: Êstãogãcclgãã O dia gde go, sr. Paulo de, Barros atual

agosto proximo para julgamento das Obras de

do autor duns escritos injurio- Connbra.

sos ,que na Cidade apareceram _wow_

publicados em alguns n.°¡ dum a função mUiherpapel de difamação que ai teve

eXistenCia.

Em torno do dlstrlto.-O sr A deputado, sr. Adriano

José Maria Barbosa de Almeida, Ementa, falando a Proposilo

abastado proprietario_ de Rocas, da le¡ Cleiton¡ e do voto _a

ofereceu ao munÍCipio do seu correm” ou _ á lh

concelho a quantia de ioonooo L "ao mu e!)

reis destinadas a melhoramentos fu'lhe 35“? Programa da "dai

daquela importante freguezia. .A função prindPal da mu_

40- Os gatunos assaltaram [he,- é se, ”um,

   

   

 

   

 

   

   

   

        

    

   

    

 

   

    

  
   

   

    

   

 

  

  

   

  
   

  

  

 

  

      

   

   

   

   

   

  

  
   

  

   

  

  

   

  

  

 

   

   

   

  

                

   

 

  

  

   

 

    

   

 

   

         

    

  

 

     

   

  
   

   

  

   

    

   

   

  

    

 

    

   

   
  

  

   

   

  

   

   

 

   

  

  

   

  

  

 

   

  
   

   

   

   

   

  

     

  
  

 

  

   

   

  

    

  

 

   

  

 

  

   

   

 

  

 

  

   

  
   

 

   

  

  

Cartaz anunciadur

 

GIMP“ BSMALMDAS

ONIÃO JUNIOR, for-

nece Chapas esmalte¡-

das para a numeração

de predios pelos preços de

140, i80 e 220 r, is cada. Re-

cebe encomendas na sua casa

á Rua Manuel Firmino, onde

 

casa de Si ueiredo, o sr. Mario

Joaqmm avares, conceituado a festividade da Senhora da Vi-

toria.comerciante naquela cidade.

o De regresso, de Catumbe- Dia 19..Cumeçam em Agua-

da os trabalhos para a montagemla, onde exerce o cargo de secre-

tario da Camara, esteve hole em das nóras para rega dos campos

. Aveiro o nosso estimavel amigoe Actos .-F'izcram acto e ñ-a- a capela de Sama Lulas de P i - - wdem ser vi'ta' 'l' amostra'. › ' _ .. . ' t A p i . eiOVist s r-l b 5*“” '5'
43mm_ em fuga' consegmu se patriCio, sr. FranCisco de Castro ram aprovados: mucañ Puco levaram porqm. j . d O 0."“ [re rem

apanhar alguns, que estam a de souza Maia, com sua esposa Na Umversmade do porto. pouco aVia. sentante a naçuo nao admite _

*O Sr' JoaqUhn Batista outra função alem daquela,
de Paiva. da Fogueira, rCSidente queé, afinal, a ultima Parte do

Da Universidade de Coimbra. em s' Ramo, em'jou @Camara
de Anadia ioozbooo reis fortes programa' ' 'Faculdade de direito, 2.° ano, 7.“ . .

para auxrlio das despezas a fa- _wma_-

::dãârãkâãoãnil::rage::12%. zer com a construção dum apea- Bm tomo dos Quark“
' ° ' ' ' deiro, que é duma grande utili-' 'de'r . . ' ~

Antg'ldlciilgaglneçãidleãcxncidsa mine- dade publica' Foram PresenteSáJuma os- 4,, 0 sr_ Emma, Feiião, srs. tenentes Carlos Gomes
rolo ia e etrolo ia, Au usto Ce- . . _ . . . _
sa, ge Bagos_ Eãtmmãde, Ale_ da Mourisca, tinha uma das maos Teixeira e Joao Antunes da

xadre Augusto Simões Vieira. 5°brc Oda"” dlàma CSPàngm'gau Silva Braga, sendo concedidos

carrega 3› qua“ ° 5““ e“ a' ao primeiro 50 dias de licençaExames-Começaram já, nas ter o cão e e( lodír Fo¡ r i

a a . . ec so . .duas casas de escola-centraes da ampmaMhe aguda mão_ p e send., o segundo ¡ingado m_

'idade OS exames do i.° rau. _ _4 . .

v › g «oe- O trabalhador Agosti- bdPaz do serV'ÇÔ allVO-*Já começaram tambem .

as provas mms dos exames de nho Ferreira, do Gravanço, le- - Por ordem da secreta-

saída do 5.° ano dos liccus no ;fantfolãsã ?dê Pêra :mil: da ria da guerra foi suspensa, até
,. _ -esm a e a en 0.a o ivra nova ordem, a Operaçao do

liceu nacional desta cidade. namo que al¡ se _m Para

Os dobres-Tornamosalem- ' 7 . Ve“e - . -
o anunCIar lançou fogo aos rasti- sorte“) dos recrutas de cava'

brar a necessidade de se ôr ter- . i. -

i p lhos de trez morteiros de ferro, *alla
mo à triste cantiga dos dobres a _ . . .

ñnados. A velheria incomoda os mas ,com tanta lnfcllCldade que "" Na PTOXIma ordem do

vivos sem servir de coisa nenhu- 3m deles-¡gebe'fltêmdo mleãpel'a' exercno devem ser nomeados

ma'aos mortos. E' tem no de aca- “me" e, e a e ("-5 ° ° ° cs' iara fazer art ' is*'es
' l querdo, brocando-lh o. l . _p e das cçm ”O.

de avaliaçao de predios rusti
bar com isso. . .

_40- A camara de Espinho ,
Pedlu que o Projeto de expm_ cos. e urbanos os seguintes

priação por zonas seja extensivo onerais de cavalaria n.° 8 ma-

áquela povoação. jor sr. Anibal Maria Verne;

COM“ ¡tosse-”Recomenda“: tenente Antonio Pereira da
mos o xarope › peitoral ames, -

unico legalmente autorisa o pelo cunha e Cos”, proldmo

governo e «Conselho de saude xa“” de Palma e Paiva» in'

publicartdepms de' oñc1almente do o primeiro para Oeiras, o

reconheCida a _sua eñcaCia em segundo para a Golegã e o

'nl-meras exper'encms “os bos' terceiro para Oliveira do HOS

Instituto Industrial, botanica in-

dustrial, Carlos Luiz Canelhas.

e cunhada.

-~= Vam ser uebradas as 0x Têmbem “Bless“ do Ri?
t q de Janeiro o sr. Manuel Rodri-

ñançds. coqcedldab aos mçlwl gues do Vale, da Aldeia.

duos implicados _nos ultimos ~ -.chressouaopa¡zossrs_R0_

acontectmentos e intimados os drigo Luiz Tavares, de Manaus;

respetivos fiadores a apresen- José Luciano Lagoeiro, Alfredo

tar esses pre~os ás autoridades êf°n§0 (É: SllyaiBAPtonÉ Dias
. . ,.

competentes, sob pena de' 1114 erc'ra' m°m° *msm 03 es'
. do Pará; e Artur Nunes Soares,

correrem nas penalidades da de Lourenço Marques_

lei.
ENFERMOS :

Com uma bronquite tem esta-

do de cama a interessante filhi-

nha do sr. dr'. Artur Peres Gal-

vão, esclarecido medico em Al-

varenga.

Nos_ BALNEARios:

Seguiu para a Curia, a fami-

lia, do benquisto comerciante lo-

cal. sr._Domingos José dos San-

tos Leite. '

0 Já se encontra no Farol,

com'sua familia, o sr. Henrique

Rodrigues da Costa, antigo va-

reador e proprietario em Cacia.

W

l bandeira lo ll

O nosso estimavel patri-

cio e obsequioso subscritor,

sr. Mario de Albuquerque

ferros.

Na dnemia, febres

palustres ou sezões,

tuberculose

e outras doenças rovcnien-

tes ou acompanha as de Fra-

queza geral. recomenda-se a

Quinarrhenna

feitas por,inu~

4 L meros clínicos

nos hospitais do pair. e colo-

nias confirmam ser o tonico

e febrifugo que mais sérias

garantias oferece no seu tra-

tamento. Aumenta a nutri-

ção, excita fortemente o ape-

tite, facilita a digestão e é

mmto agradavel ao paladar.

lillllllll PRIX E l'lEDlllllll

DE llllllll llll EXPllSlcilll Ill-

TEllilllBlllllllL DE llllllEllX

DE lllll

Instruções em portuguez,

trancez e inglez.

A' venda nas boas farma-

cias.

Depositos: AVEIRO, Far_

macia Reis; ANADIA, Farma-

cia Mai'a; no PORTO, farma-

cia Ri'ca; rua do Bomiardim,

   

    

   

      

  

  

   

   

  

   

  
   

   

 

   

Ultimas notas- fltravéz

do distrito

Espinho-Evolucionou nesta costa,

proximo de nós, uma embarcação a va-

por. Mais tarde averiguou-se ser um

navio mercante, que s'otrera avaria e

' andava desnorteado com o nevoeiro.

Deu entrada na barra do Porto.

Mealhada-Aqui tem havido re o-

sijo pelas vitorias da Republica. m

Luso foi lançada no dia 8 uma bomba

de dinamite, que deslocou no tunel do

Salgueiral pedras bastante grandes,

mas 'ue não chegou a prejudicar a li-

nha. veriguou-se que os autores da

façanha foram 3 padres: o paroco de

Monsarros, Anadia; o de Frezoi, Mor-

tagua; os de Mortagua, e um sugeíto

da Junqueira, tambem deste concelho.

O primeiro e dois ultimos fugiram.

O povo de Luso, depois destes

acontecimentos, não quer consentir ali

o bispo. de Bragança e o eonego Ma-

tozo. .

Oliveira de Azemeis-Foram corta-

dos os tios telegrañcos e telefonicos

em Fundões, da freguesia de S. João

Cruz vermelha-A Cruz-ver-

melha ofereceu á Camara muni-

cipal deste concelho uma maca

para serviços de saude E' toda

em lona e muito comoda.

Horario 'dos Comboios-Des-

de ante-ontem o comboio-n.° 18,

que partia do Porto Campanha

ás 7-25 da manhã tem aragem no

apeadeiro de Salreu. or este mo-

tivo é a sua marcha definitiva en-

 

da Madeira. . . . itaes. Garantem a sua su eriori- - 3 o. Deposito geral: farmacia
O vandalismo é muito censurado. Fonseca e souza, Íesmente ::rgdglr :SCÊÊfàaÊascgfa%h?.Vdãg Sade mais de300 atestadss me- pnal' _ LF”“L O' da Estrela: “8-

das @zaçãzgg'gggagggà:mpeg: em Manaus, escreve-nos de Valega: ás &32; de Avança: ás clicos, tendo obtido ,medalhas de -- A banda de infantaria “bm-

tes: no Furadouro,proximoáestação ali aiseguinte carta, que com 8.37¡ dc Estarreja' ás 8.40¡ de ouro em todas as exposições a 24 toca amanhã no Jardim-pu fosses Curam-se com

do caminho de ferro e á porta da esta- prazer reproduzimos_ salte“, ás &52; e de Canelas, às que tem concorrido. blico, das Ig ás 2l horas 0 Dr T Lemos aêqífifiálllfsmff
ção telegrafo-postal. Apareceram der-

rubados alguns postes. Os danos to_

ram logo reparados.

Como dai, tambem, daqui saíram

algumas marcas conhecidas.

Ha completo socego; todavia, o

 

8-56. _

_ Comerclo brazileiro. - Comu-

nicam-nos OS SI'S. Carlos Taveira

Pinto de Azevedo, Alfredo Lo-

seguinte programa:

liloiil l. Gonçalves La:: as; escalas?? ã;
__ Herald, Leda, (valsa), por Ri ei-

Depositos, os mesmos da Qul-

narrhenlna.

CASA NU FAROL

LUGA-SE, por um, dois

ou trez mezes, uma ex-

_ celente casa no Farol,

com comodidades para familia

numerosa, em local magnifico,

o melhor da praia, e com so-

berbas vistas para o campo e

para o mar.

Trata-se com a sua dona,

a sr.“ D. Rosalina de Azevedo,

na rua do Passeio, desta ci-

Sr. diretor do Campeão das

Províncias. Saudações. Li em vosso

¡omahque o poVo de Aveiro ia ofere-

cer uma bandeira ao regimento de in-

 

- . tantaria n.° 24 como homenagem aos es de Oliveira e João Evan e-batalhao a uartelado nesta Vila está . ' _ , g_ _ . - -

de prevenção. ::zfgâcfi'eâêãdmr “113mm“ abertas lista Gonçalves Dias _que organi- Esteve na 4 a feira em ã? ?apsoma do Alemte-/OI Por

Em ç ' saram uma nova Somedade 50h. ^ ora s'
Como filho de Aveiro, tomei a in¡-

ciativa de abrir aqui ;uma subscrição

que ao 'presente atinge a importancia

e 1403000 rs., moedas fraca, mas que

espero dupllque.

~ Comunico-vos esta resolução (aten-

dendo a que todos a ue me tenho di-

rigido não houve um s que se recusas-

se a subscrever) para que não pensem

que nós nos esquecemos da terra e não

lgamos atenção ao que por lá se passa.

Como tosse aberta em vos'sojomal

a subscrição, spero remeter-vos em

ll ou. 2l de julho o dinheiro que poder;

arranjar. ,_ _

Pedindo-vos deseulpa _pelo incomo-

do, subscreva-me, etc., etc. Manaus,

26-6-12.

Mario de Albuquerque Fonseca e Souza

Aveiro este distintissimo pro- 2 a parte_D¡vo,-c¡ada (opa-

fessor e abalisado critico de reta). por Leo Fall; Revista sa-

arte a quem o pais e especíal- nitária, (polca), por Encarnação;

meme Coimbra devem os Marcha militar, por Morais; Hino

mais assignalados serviços e "aaa”al' Por A' Keil'
a u m

veio aqui como delegado d

;Sat“2325232322232il Gillill nas irivmiis
ñm de delimitar precisamen-"""'--__

_. dlbergarla-a-velha. il-Faleceu na
te 0 ambito do Museu esta- 2.a feira nesta vila em casa de seu ir-
rbelecido no edíñcio do amigo mão sr Germano Marques de Arau'o,

o sr. Abel Marques Dias, o qual tin a
convento de Jesus e dar pn- chegado do Rio-grande do sul, na ves-
recer sobre a claísmcção dos pera. Deixa viuva_e um filho de 4_anos.

0.funeral foi muito concorrido.
obiectos expostos e a expor. O Ainda se encontra bastante en-
'em confopmidade com as de_ fer-_mo o nosso amigo sr. Antonio Ri-

beiro e Silva, ha pouco chegado do
terminações dos decretos de' Para. Este sr. tem estado_ em Sever
;36 demaio .32.3 de agosto de do Vou a, a are mas como não se

, desse bem, oi mandado retirar
119¡ l. elos medicos, que o aconselharam a

Foi: (ignorada a, visita do r para Paus, aonde se encontra acom-
' ' w a punhado de sua es osa. 0 que esti-

$E› Av; 6111193119882 tao Museu, mamos é que em reve esteja resta-

Onde era aguardado pelo sr. bela““-
. . O Teem sido a ui bastante lidos

M›¡nuel AUSUSIO da Sllva, V1- os jornais do Portoqe Lisboa, porque

ce-presiiente da Camara e di- ”dia Bené** esPera 90m 510339““
. . _ HOÉlClas SO re OS aves acontecrmen-

ferentes :vogais da Comissao_ tos_ que se tem gãado no norte do

organisadora. Das impressões para!! ui e em t d 1h ha

Colhídas e do que é mister comgâm mega. o o o conce o

chado escrivão do ¡uizo de az ' . .
. . . , aindaf e ar o et - 'Ín-NO ultimo snbad f

do distrito de Bedmdo, o sr. IÊse az r p a c mp] a or levada ultima jazida a unica 61h: d:Maria Ventura, que ha mato ganisaçao desse grande me- nosso queridoevelho amigo sr. Anto-

exerciatom zêio o cargo de re. lhoramento local déra desen- ni? Martín? Ferreira: D- Marinha Ade-
_ . . . laide Martins, casada, de 22 anos.

gedor da freguezm. volwmento tao illustre mestre o funeral foi ,nuno concorddo

Prisão-F01 preso em Monte- '_ no relatorio que va¡ fazer su_ prestando assim esta cidade uma ho-

mór-o-novo, Vindo para Vagos,

C

. . _ . . metragem ao desolado pai pelo muito

acompanhado das policias 3 b" ás manuel“ superiores' que "qm e geralmente “uma“ “1““

4o, aquele Francisco da Naia, o
mas para' satisfazer a curiosi. “do Pelas suas distintas qualidades-

Bandarra, que ha tempos desfe-

_
A toda a familia enlutada e rin-

U dade do publico podemos añr- cipalmente ao nosso bom aimigg, as

chou um tiro de espingarda contra

Silverio Rocha, serralheiro. da

ma¡- que elas foram o mais oti_ nossas sentidas condolencias.

visinha vila de Vagos. Está na

. , . e N. . . '
mistas que e possrvel. Conñr- pleno ipi/::cão qiiio ?Em É::

dos subscritores inscritos até cadeia

este momento: Devastação._-Foi o que por

mam em tudo a opinião do tempo qu? 'reina com grave prejuiso
para os milhos das terras fundas e vi-

am o de deja“ da _R "by“, meio da dinamite eoutros_explo-

12:09; pao da Cruzaegtou _ sivos se fez agora no peixe do

daria para_ o comercio de comis-

sões, constgnações e conta pro-

pria, de generos nacionais e es-

trangeiros, com séde á rua i.°

de março n.° 80 e visconde de

Itaborah n.° 37, sob a firma de

Carlos aveira & cf', em suces-

são, 'á 'antiga de igual nome,

sendo tambem interessados os

srs. Emilio Gonçalves Ro ue,

Eduardo Pereira Leite e osé

' Luiz da Silva Junior.

Da nova sociedade assume a

direção 0' fundador da casa e

seu principal chefe, sr. Carlos

Taveira Pinto -de Azevedo, que

e' garantia, pelos seus_ reconheciit

dos creditos, das prosperidades

que á_ casa desejamos.

l Candeia-dá começaram ano

Vouga e ,Agueda as pescadorias

do condão-;A colheita não tem

sido abundante., ,i '

Ventanlas.-Nos ultimos dias

da semana linda e-nos primeiros

da corrente voltaram aquelas ter-

ríveis nortadas do mez anterior,

fazendo estragos nos pomares e

nas searas. -

Boletim oficial-Foi despa-

liiliiri ll ipiilimiilii

FESTAS DE . FAMlLlA:

Fazem anos:

Hoje os srs. Antonio Maria

Dias da Silva e dr. Eduardo Vaz

de Oliveira.

Amanhã a sr.a D. Isolina Can-

dida Tavares Rebelo. o

Alem a sr.a D. Gabriela Me-

lo Teles e o sr. Vitorino Henri-

ques Godinho.

o Passou ontem tambem o

aniversario natalicio da menina

Irene, gentil ñlha do nosso bom

amigo e muito digno presidente

da camara muniCipal de Ovar,

dr. dr.'Pedro Chaves. Felicita-

mol-o.

o O sr. dr. Raul Antero Cor-

reia. esclarecido funcionario de

justiça e advo ado nos auditorios

de Penela, so rinho do sr. Er-

nesto Levi Maria Correia, con-

sorciou-se com a si'.a D. :Julia

Soares Fernandes Beirão.

Aos recencasados, desejamos

felicidades.

o Tambem se consorciou na

igre'a de Cedofeita, do Porto, o

sr. iVlanuel Gomes Correia, pro-

prietario,~com a s.a D. Sergelina

Coimbra ;da Silva, filha dileta do

benquisto capitalista, sr. Diogo

José da Silva.

Q Realisou-se tambem em

Cedrim o casamento do sr. Jai-

me Tavares Jorge, ha pouco che-

gado. do Brazil, com a sr.al D. Ma-

ria das Dores Tavares Borges.

VISITAS :

Vieram nestes dias a Aveiro

os srs. Domin os LUIS da Con-

ceição, Manue dos Santos Couti-

nho, Manuel Pereira, Custodio

 

Foi bem acolhida, como

se vê, não só entre nós', 'mas

tambem alem-mar, a lem-

brança da consagração.

O acto do sr.” Fonseca e'

Souza sobre maneira honra

0 aveirenseque, longe da Apa- -

tria, tão aproximada a traz

do seu animo generosas

' A subscrição aberta"“entre

aveirenses reàid'entes no Bra-

zíl atingiu em curtos dias

aquela sõma, e mais se eleva-

rá até que chegue, '

-' Ao sr. Mario -de Albu-

querque Fonseca eSouza, os

nossos agradecimentos em.

nome da terra, que lhe foiber-

ço e que -ele portão louva-

vel forma quiz honrar. '

U

Demos em seguidaanota

E
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ã
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arte, sr. Joaquim de Vascon- Ó Na ultima 5-' feira. u do cor-
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notabilissimo historiador de nhedos, 1,10,,¡maL
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5 Alter do Chão

lt Palha enfardada a vapór

e a gado.

Satisfaz ilii pronto qualquer ¡iiiliilii

Encarrcgu-se de compras

á comissão: areites, cereais

e carvão vegetal.

llllllllEI. llllllllll¡ l'lllEllTI

 

    

  ao de verao

Camisaria e griivataria

estação, em artigos da mais alta novidade

nas escolha e preços, com as primeiras

   

   

     

 

  

    

A. ELEGANTE ç Estao

' Modas e confeções Pompeu da. Gosta. Pereira.

ARTICIPA ás suas ex“" Clientes e ao publico quo acaba de receber todo o sortido para a presente

e apurado gôsto, importado diretamente de Londres, Paris e Viena, de forma a poder competir,

~ casas do Porto e Lisboa.

Mais previne as suas ex.“ clientes de que em dias proximos estarão concluídas as importantes modiñcações que lez no seu

estabelecimento, ampliando-o e dando-lhe um aspeto moderno, digno desta cidade.

ç N05 primeiros dias de inauguração serão feitas grandiosas exposições de todos os artigos de novidade.

_ i 't d h Por contrato especial com uma das primeiras casas de Lisboa, apresenta este ano, pela primeira vez, .um

3 a lindo e variado sortido de ChapeUS para senhora, ultimOS modêlos e a preços sem competencia.

ANTES DE COMPRAR VÊR 0 SORTIDO DA Elegante

Rua. de Jose Estevam Rua Mendes Leite 'FU/Ê) _-

 

   

  

     

     

    

      

   

todos em grandes quanti-

Lameiro, Costa du Valado-

Ill iii iii. iiiiiiliiiiil |

l Oliveirinha..

BACELOS, barbados enxer-

Dirigir a Manuel Simões

  

____-..__›-_

   

Estabelecimento hidrilttlüu diâiiiiialgadas Gratificação de [00.1100 reis

n mms nlcii esrnucin no rniz

ABERTO DESDE o DIA eo DE MAIO

Assistencia medica, farmacia. massagista, novo es-

tabelecimento balnear completo. soberbo parque.

divertimentos ao ar livre. grande casino-teatro,

estaçao telegrafo-postal, gara
ge,iluminaçao eletri-

ca em todos os hoteis pertencentes á COmpanhia.

no casino-teatro e em todos os parques, etc.. etc.

Aguas alcalinas, gazosas, litícas, arsenicais e ferruginosas, uteis

na gota, manifestações de artristismo, diabete, afeçoes de fígado.

estomago, intestinos, rins, bexiga, dermatoses e muitos_ outros pade-

cimentos, como o provam inumeros atestados das maiores natabili-

dades medicas do patz e estrangeiros.

Excelentes hoteis, propriedade da Companhia : ari-nm¡ no-

'l'll- DO 'OBTE, HOTEI- LVBLAMSS E CLUB HOTEL, todos

eles muito ampliados e os quais se acham situados no centro dns

magniñcm parques, onde a temperatura é agradahilissima.

Caminho de ferro a PBDRAS sam inss.

Entre as suas diversas nascentes encontram-se as

lisadas da região.

tour: n. !EBKAIDO : muito gazosa e bicarbonatada sodi-

ca, natural, e excelente agu: de mesa e a mais radio-ativa da região.

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

Salgadas, hoteis. restaurantes, drogarias e farmacias e em todas as

casas de primeira ordem.

Esclarecimentos no escritorio e deposito da companhia, rua da

Cancela Velha, 19 a 31 -PORTO

lu LISBOA-J. R. de Vasconcelos & C.'-Lar-

  

_Çõüisa~a
AI*L t '

*L2 tati l oA a E

Farinha l'iciloral Fcrruginosa

llit pliiiriiiiicia Franco o

_ lista farinha, que d um excellent¡

.him-nto reparador, de taeildigesuo,

lllllllSSIlim ara pessoas de estomago

-li'ldl nu rn ernio, para wiivaleseonteo,

:numas idosas ou crianças, é ID meo-

nn tempo um precioso medicamento

,.n- pela sua acção tonica reconsti-

'wnlv il do mais reconhecido proveito

nzis prisma: allr'lllical, de constitui lo

'1:u'a, v, "Ill geral, que carecem de r-

çm nnnrt'niiisnio Estálcgalmente au-

"l'illáíltiit i- ¡iriVilvgiaila Mail de 300

¡ll' ~l.\il'i›' (“IS primeiros medico¡ ¡n-

u-:tv-:n a sua i-tlii-acia. o

(íon/lo. do Restello à 0.'

LlSüOA '- BELEM
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A-SE uma gratificação de

cem mil reis a quem

fornecer indicações para

a descoberta de pessoas que

façam o comercio de impor-

tação c venda de massa fosfo-

rica (o que está proibido por

lei), desde que dessas infor-

maçõcs resulte a apreenção

da massa fosforica com multa

.para o deliquente não infe-

'rior á gratiñcação prometida.

Quem souber da existencia de

;massa fosforica, dirija-se a

Francisco Godinho, rua das

Barcas, nesta cidade de Avei-

,ro,antiga morada do sr. Picado.

GOKE
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|ASA

(da Linha Lamport ó't Holt) em 29 de julho

para o Rio de Janeiro, Montevideu e Bue-

nos-Aires.
l

Este paquete é semelhante aos paquetes dal

Mala Real lngleza, e tem excelentes acomo-'

dações para passageiros de 1.122.a e 3.a classe.

ARAGON. em 19 de agosto

de 9588 Toneladas

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bala, Rio de Janeiro, Santos,

videu e Buenos-Aires

DBMBRARA. em Bl de agosto

Novo o grande paquete de 11:240 toneladas, movido a 2 helices com magnlfleas

acomodações, furando a prlmelra viagem direta ao Rio de Janeiro e Bue-

   

 

   

  

  

 

  

      

  

  

  

 

  

  

VAUBAN,

de 9800 Toneladas

mais mincra›

Monte- .-
p _ ReCebem-se hos-

pedes, estudantes

ou empregados publicos, por

preços comodos, em casa si-

 

Vcnde-se na Fa-

brica do Gaz-

Aveiro.

    

nos-Aires.
' . ° _ . . . U 5 k'l ' . .

?mesmas CORREIOS A SAiR DE LISBOA llillllillfllllli na.“ltfãrítztzmããtàsentam- 1535331333331'- 433330"” 52%? ?arlêilhí'eliãa' fi“ É"
d S.F ucísco. 5.

i
- fc açao.

ASTURIA'S' em' 28 de 'uma
go SÊSendo a Companhia proprietario. dos me-

-

de 12002 Toneladas

Para a Madeira, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos

Montevideu e Buenos-Aires

VAUBAN (da Linha Lamport & Holt) em 30 de julho para

de '9800 Tone- o Rio de Janeiro, Montevideu e Buenos-Aires.

ladas' Este paquete é semelhante aos paquefes da Mala

Real lngleza, e tem excelentes acomodações para

passageiros de 1.a, 2.a e 3.“ classe.

AVON, em 5 de agosto

de 11073 Toneladas

Para a Madeira, S. Vicente,

lhores hoteis desta formosa estanoia, avisa cs

ex “ms srs. aquistas que. em harmonia com o ar-

tigo 158.° do seu regulamento, o passeio no? par-

ques só e' permitido aos hospedes alojados nos ho-

teis da mesma Companhia, devendo os alojados

em outros hoteis fazer uma inscrição especial

para ter direito a essas regalias.

_u_

-_-__
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furnicrdiir da sims-mile:

 

' CONTRA A TOSSE

Xarope peitoral James

   

  

  
  

     

    

Talho no «Mercado Manuel

Firmino», em Apeiro, e em

Cacio

 

Pernambuco, Bala, Rio de Janeiro, Santos, Monte-

videu e Buenos-Aires

lliltllo nutritivo'

DE

 

Tremindo com medalhas de ouro

em todas' as exposições na-

cionais e estrangeiras a que

tem concorrido.

v

BRAZIL ç RIO Dn PRATA x

Continua com o seu talho

em Cacia. Satisfaz todos os

pedidos de carnes de vaca

ou de carneiro. As rezes sam

abatidas no Matadouro mu-

nicipal e examinadas pelo ve-

terinario. Te em sempre o ca-

  

x
x
x

Preços das assalgçns p¡dreaLisboa 315500 :ãachokêvfàêvâã i xe Leixões e

AS roRçAs 3°ii nonno nn GREADDS ronrunutses

Unico autorisado pelo governo. aprovado

 

  

 

Recomendado por mais

l . '
'~ '

' .

a a venc 'IS l Por e Li. boa dem . as e r s de .' lasse

-

h s g i. to to s , o os srs p sag l o 1 c

d. 3°” maul“.

escolher os beliches á vista das plantas os paquetes, mas para lsso recomen-

damos toda a anteclpação.

l Os paguetes de regresso

NICO es eciñco contra tosses apro-

do Brazil, oferecem todas as comodidades aos U
ê

i

 

er. paÃSRSCH'OS que s: destinam a París e [kondrçs k s M_ l (p D l l J d _ _ _ d bl vado pe o «Conselho de lsaude pu- rimbo municipal. Preços:

cortam-se tam em passageiros para ew- or e . igue onta e -
|

ica» e tambem o unico e almente _ _

gada) com trasbordo em Southampton.
Pe a' uma' de sa“ L pu wa e lmwloilla o autorisado e privilggiado, degpois de Carne do peito c aba. 260 reis,

.
. ' ' da a sua e cacia em muitissi- ) ro ria ara

Recomendado por centenares Está tambem sendo murro usa- “menu“ - . A . _ P P P

AG T dos mais distintos medicos, que do ás colheres com quaisquerbo- &a; hoxügfzeãa Defifàâiifonâftiããiiís assar ' ' - ' ° ' ' ' 30° '

No Porto:
Em blsboa.

garantem a sua superioridade_ na lachas ao lunch, a ñm de preparar sendo cbasídcrado como°umpverdade¡'_ o da perna, lim-

'
° x convalescença de todas as doenças o estomago para receber bem a .ñ . ô

T c o l
esempre queéprcciso levantar as alimentação do jantar; podendo :1%:Sgãczrãgêãgfãâggaggâ ;

gi Êaárãirâo 55°' ' ' ° ' ::É '

2 'a
.° forças 'ou enriqueceu). sang_ue;em- tambem tomar-se ao tous!, para des, tosse “mais“ e dama¡ dar do ' ' ° - - - '

facilitar com letamente a digestão.

E' o me hor tonico nutritivo

que se conhece: é muito digesti-

vo, fortiñcante e reconstituinte.

' Sob a sua influencia desenvolve-

se rapidamente o apetitc,enrique-

ce-se o sangue, fortalecem-se os

musculos e voltam as forças. Um

calix deste vinho representa um

bom bife.

O seu alto valor tem-lhe con-

quistado as medalhas de ouro em

todas as exposições nacionies e

estrangeiras a que tem concorrido.

509-

anti

Acha-se á venda nas principais tarmaoias de

- Portugal e estrangeiro. Deposito geral: Pedi-.o

Franco à 0.', Farmacia Franco. F.ms Belem.

LISBOA

oxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx

pregando-se, com o mais feliz

exito, nos estomagos, ainda os

mais debeisbpara combater as dl-

gestoes tar as e labor¡osas, avdi's-

pepsi'a, anemia, ou inaçao dos or-

aos, o raqultlsma, afeç0es, escro-

fulas, etc.

Usam-no tambem, como maior

proveito, as pessoas de perfeita

saude que teem excesso de traba-

lho ñsico ou inteletual, para repa-

rar as perdas ocasionadas por esse

excesso de trabalho, e tambem

aquelas que, não tendo trabalho

em excesso, receiam contudo en-

fraquecer, em consequencia da sua _

organisação pouco robusta.

 

Dias de venda em Aveiro,

todos; em Cacia, aos sabados

l

* . . t r s- e'ras at" 6 .

A' venda nas tarmacms. Deposno e e ça f l e as l horas

eral: ?ll-RIACHA FRANGO, nos_

ONDE DE RESTELO d": CJ',

-
Belem-

cito contra [011: as ir rllaçoes ner-

R m ' - -° xua do Co erc10,3¡ I asas.

X

_X

K,

19, Rua' do Infante D. Henrique

3808.30X053”” 5330030**

..UI DO sor ~

w Siiliii

PllTEllTE PEB 21-1911,

Sensacional novi-

dade-Assom-

roso sucesso

   

LlSBOA Sariodada o economia

. GRANDE v

â. liiiiiiii iiiiiiiii lllllclitlilliidtlll) i iiliiiiili

g JoãoI-"ranoeisoo Leitão
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Completo sortido de postais ilustrados, quinqui-
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'Maravilhoso sistema iii

lherias, molduras, papeis para forrar salas e objetOS

'nua ll B ' intensiva

. ,para escritorio. Moveis de madeira e ferro, colchoa-

l“ e" ?Ls-“m

ria e outros artigos para decorações, do mais ñno gosto.

, _Luzeaqueeimento
o MODIOIDADBDE Pneços

:semül'ãlpqtlinísmos É: sem i2-

A 53-'Rua Jose ESteva°_59

terms turnos estran os, isto 2

'
,

a conversão dirê't'a'do conbus-

- . ' '›

me, .É, 4,“, e- @unem
.0%1.0.09...”0000

0000

nos' proprios locais do con-

suni_ .V

Cão: os aparelhos WIZARD,

cadü'm'zprodmaduz e o

aquecimento para a' sua pro-

rnialllt 'tocam sem estar su-

¡eit « ,eXige 'giasienormcs

das "nftpanhiasl

  

.....i..1............ '

        

  

:EM sempre á venda os mais_ ñnos dôces de ovos,

› especialidade da terra. Sonido variadiSSimo, para

chá e sobrenieza, numa escolha esmerada e

“Mill-WII* M lllllll'll

21 DE ABRIL- 327 QUILOMETBOS    
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1 mamada ,491.831 .e ele'
l abundante.

_
v

I-cho as laprladaÊ WhlZARD,
Esta casa encarrega-se de despachar nas me-

w n na

' ' “z .Til antlssl' . .- r. .. i1 « .lhores condi ões todas as encomendas ue lhe se- I
__-_F_I

'r ma* “ca" 'onãtantq' “8° dando Chem) “em rumo' não pmduzmdo “351- ç
q Corrida! de amadores-Ganha em motocicletes WANDER DE 3 H. P.

erigo de jam feitas, para todos os pontos do paiz, Africa e

Brazil, onde tem os seus revendedores.

Faz descontos ás casas que lhe gastem em

grande quantidade os OVOS moles, em latas ou

barricas de variados tamanhos. Os classicos maris-

cos da ria de Aveiro, em conserva, e as saborosas

enguias assadas á pescador.

E de mal"“ montagem e “em P

i.° PREMIO-Ex.“ sr. João Hitzmann, em 6 horas e 36 minutos.

(apenas mais 8 minutos que o rimeiro profissional ,que

" montam um engenho de outra marca de do rada força I)

,4 PRIMEIROS PRÉMIOS DA CABEÇA-Todo
s até Braga-451.'no

'Si', A. Sousa Guedes.

3.° PREMIO-Ex!” Sr. Artur Oliveira e Silva, em 7 horas c

51 minutos.

..g-
_-

'Ripraiintaiilts e depositam: iii: iliitrilns iii lliairii ii lliiiiiilirii

i Abel Guedes, de Pinho rn CJ*l

_Pr' 'ea da Republica-OVAR

dpoisdiiñiiepositosjideletcrios.

e . , .

_ os aparentes WIZARD, pode-se cosinhar e aquecer as habita-

ções corri'a maxima facilidade e or um baixo preço.

Corn os a arelhós \VlZA D, obtem-se um banho quente em dez

mingto “gonsu tido-sc apenas 115 de litro de essencia.

informações" dirigir a

CARLOS GUERRA.

ant¡ 0_d¡t'810¡' de fábricas de gaz Agente exclusivo para os distritos do

Portas Aveiro.

Escritorio, Ca
fé Brazil-PO

RTO

onqamroo n caranoooo_,cunn,
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Rua da. Costeira #Aveiro
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  Modas e confeções

casas do Porto e Lisboa.

.estabelecimento, ampliando-o e dando-lhe um aspeto mo

Nos primeiros dias de inauguração serão feitas gran

Olnpnn eileilnln pin nenhum

Rua de Jose Estevam

A. ELEGANTE
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demo, digno desta cidade.

diosas exposições de todos os artigos de novidade.

Rua Mendes Leite

  

na... M. s. P.

mu REAL INGLESA
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PAQUETES CORREI

VAUBAN.

de 9800 Toneladas

S

(da Linha Lamport & Holt) em 29 de julho

para o Rio de Janeiro, Montevideu e Bue-

nos-Aires. l

Este paquete é semelhante aos paquetes da

Mala Real Ingleza, e tem excelentes ac0mo-l

dações para passageiros de 1.a, 2.a e 3.a classe.

ARAGON, em 19 de agosto

de 9588 Toneladas

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos, Monte-

videu e Buenos-Aires

DBMBRARA. em' 21 de agosto

Neve e grande much de 112240 toneladas, movido a 2 hellces com magnificas

neonftloudeaâãbs, !atendo _aprimelre viagem direta ao Rio de Janeiro e Bue-
nos_ .

PAQUETES CORREIOS A SAIR DE LISBOA

ASTURIAS, em 22 de lulho

de 12002 Toneladas

Para a Madeira, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos

Montevideu e Buenos-Aires

VAUBAN (da Linha Lamport & Holt) em 30 de julho para

de 9800 Tonc- o Rio de Janeiro, Montevideu e Buenos-Aires.

ladas Este paquete é semelhante aos paquefes da Mala

Real lngleza, e tem excelentes acomodações para

passageiros de 1.“, 2.a e 3.a classe.

' AVON, em 5 de agosto

“ de 11073 Toneladas

Para a Madeira, S. Vicente,

 

Pernambuco, Baía, Rio de Janeiro, Santos, Monte-

Videu e Buenos-Aires

Preços das tpassagens para BRAZIL e RIO DA PRATA

e Leixões e de Lisboa 31:500

n nonno na -cnnnuos ronrunutses

Nas agencias do Porto e Lisboa, podem os srs. passageiros de 1.' classe

escolher os beliches_á vista das plantas dos paquetes, mas para Isso recomen-

,damos toda a antecipação.

'i' Os paguetes de regresso do Brazil, oferecem todas as comodidades aos

_ .'¡r' srs. passageiros que se destinam a Paris e Londres.

Aceitam-se tambem passageiros para_New-York e S. Miguel (Ponta Del- V

pda) com trasbordo em Southampton.

AGENTES

Em bisboa:

_ James Rawes 8: C..

Rua do Comercio, 31-¡.°

:reassume-atmeu»

'i _uz po 501,

f No'PoI-'to :l

7 #INT _ir
19, Rua do lntante D. Henrique

..MTEME fill; 21-1911

Sensacional novi-

' › dade-Assem-

4 broso sucesso r

Maravilhoso sistema da _

incandetsmia intensiva

Luz e aquecimento

sem _maquinismos e sem in-

téfuudiarios estganhos, isto é:

alwgrsão direta do conbus-

tisiew'em luz "Je a, uecimento,

no: "mopriosgíocziis do con-

. i tosa a os,WIZARD,

cas-..ía êüa luz e o

aquecimento para n sua pro-

pç'arthabitacãopsem, estar su-

a“ ;qto-.ás ex¡ ncías enormes

das companh gaz e_ ele-

" trícidade., j* › ° '

7,¡ !Çç'ãj aàhmpadas WIZARD,

à amami-se uma luz brilhantissi- . v - w _

, ç' “branda, cónstante, nâodando cheiro nem turno, nao proouundo resu-

_i doom depositos dpleterios. E' de facilima montagem e sem perigo de

e o.

os aparelhos WÍZARD, pode-se cosinhar e aquecer as habita-

ções com a m :rima facilidade e or um baixo preço.

Cpm osgíqurelhos WlZAlizD, obtem-se um banho quente em dez

l_ minuta, consiimindo-se apenas ¡15 de litro de essencia.

í A ra infoff'nações dirigir a

CARLOS' GUERRA.

amigo“ diretor de fabricas de gaz Agente exclusivo para os distritos do

Prieto_ Q:Aveiro.

Escritorio, Café Brazil-PORTO

ouçam” I OL'ILIOOOI Ml¡
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_Estabelecimento llidrnluiüTMlÉ-Fedms Salgadas l Gruliñcaçao de MOM reis

A mms men Bsraucla no Pniz

Estação de verão

Pompeu da. Gosta. Pereira.

ARTICIPA ás suas ex.“ clientes e ao publico que acaba de receber todo o sortido para a presente estação, em artigos da mais alta novidade

: e apurado gôsto, importado diretamente de Londres, Paris e Viena, de forma a poder competir, nas escolha e preços, com as primeiras

Camisaria e gravata'ria

Mais previne as suas ex.“'“ clientes de que cm dias proximos estarão concluídas as importantes modificações que Íez no seu

Por contrato especial com uma das primeiras casas de Lisboa, apresenta este ano, pela primeira vez, um

lindo e variado sortido de chapeus para senhora, ultimos modêlos e a preços sem competencia.

ANTES DE COMPRAR VÊR o SORTIDO DA Elegante

AVEJLRQ

ABERTO DESDE O DIA ao DE MAIO

Assistencia medica, farmacia, massagista, novo es-

tabelecimento balnear completo. soberbo parque.

divertimentos ao ar livre, grande casino-teatro,

estação telegrato-postal, garage,tluminaçao eletri-

ca em todos os hoteis pertencentes a Campanhta,

no casino-teatro e em todos os parques, etc.. etc.

Aguas alcalinas, gazosas, liticas, arsenicais e ferruginosas, uteis

na gota, manifestações de artristismo, diabete, afeçoes de ligado.

estomago, íntestinos, rins, bexiga, dermatoses e muitos outros pade-

cimentos, como o provam inumeros atestados das maiores natabtlt-

dades medicas do paiz e estrangeiros. - '

Excelentes hoteis, propriedade da Companhia : 0211_an HO-

TEL DO NORTE, HOTEI- AVBLAMIS E CLUB HOTEL, todos

eles muito ampliados e os quais sc acham situados no centro dos

magníficos parques, onde a temperatura e' agrtidabilissima.

Caminho de ferro a PEDRAS santana“.

Entre as suas diversas nascentes encontram-se as mais minera-

lisadas da região. i

tours n. FERNANDO : muito gazosa e bicarbonatada sodi-

ca, natural, e excelente agua de mesa e a mais radio-atiVa da região.

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

Salgadas, hoteis. restaurantes, drogarias e farmacias e em todas as

casas dc primeira ordem. .

Escla ecimentos no escritorio e deposito da companhia, rua da

Cancela Velha, 29 a 3¡ -PORTO

r 0 :na LISBOA-J. R. de Vasconcelos Gt C.'-Lar-

”0 'go de Santo Antonio da Sé, 5, l.°.

nu BRAGA-Manoel de Sousa Pereira-Lar-

go de S. Francisco, 5.

P. 5.-Sendo a Companhia proprietaria dos me-

lhores hoteis desta formosa estancla, avisa os

ex “'05 srs. aquistas que. em harmonia com o ar-

tigo 158.° do seu regulamento. o passeio noa par-

ques só é permitido aos hospedes alojados nos hc-

teis da mesma Companhia, devendo os alojados

em outros hoteis fazer uma inscrição especial

para ter direito a essas regalias.
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llinllo nutritivo
DE eUCONSERVAR

amam As FRÇAS.

Unico autorisadn pelo governo. aprovniln

pela Junia de saude publica e privilegiado

Recomendado por centenares Está tambem sendo muito usa-

dos mais distintos medicos que do ás colheres com quaisquerbo-

garantem a sua superiorida e na !achas ao Iunch, a tim de preparar

convale'scertÇa de todas as doenças o estomago para receber bem a

e sempre qlte é preciso levan/ar as alimentação do jantar; podendo

forças ou enriquecero sangue-cm- tambem tomar-se ao tous!, para

pregando-se, com o mais feliz facilitar com letamente adig'estão.

exito. nos estomagos, ainda os E' o me hor tonico nutritivo

mais debeis, para combater as di- que se conhece: é muito digesti-

gesloes tardias e [abortosas, a dis- vo fortíñcante e .reconstituinw.

pepsia, anemia, ou braçao dos or- Soh a sua iniiuenCia _desenvolve-

aos, o raquilismo, ajeçoes, escro- se rapidamente o apente,enrique-

falas, etc. ce-se o sangue, fortalecem-se os

musculos e voltam as forças. Um

calix deste vinho representa um

bom bife. -

O seu alto valor tem-lhe con-

quístado as medalhas de ouro em

todas as exposições nacionies e

estrangeiras a que tem ,concorrido

iu?

JK

Acha-se á venda nas principais tarmaeias de

Portugal e estrangeiro. Deposito geral: Pedro

  

PARA lEVÂ.'*iTAR
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Usam-no tambem, com o maior

proveito, as pessoas de perfeita

saude que teem excesso de traba-

lho fisico ou inteletual, para repa-

rar as perdas ocasionados por esse

excesso de trabalho, e tambem

aquelas que, não_tendo trabalho

em excesso, receiam contudo en-

fraquecer, em consequencia da sua

organisação pouco robusta.

 

Franco à 0.“, Farmacia Franco, F.“ Belem;

LISBOA

xuxxuxxuxxxxxxxxxxxx8

Cililltillll'ín Han-mo, me...,

_p__
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EM sempre á venda os mais finos dôces de OVOS,

especialidade da terra. Sortido variadissimo, para

chá e sobrcmeza, numa escolha esmerada e

abundante. ç

Esta casa encarrega-se de despachar nas me-

lhores condições todas as encomendas que lhe se-

jam feitas, para todos os pontos do paiz, Africa e

Brazil, onde tem os seus revendedores.

Faz descontos ás casas que lhe gastem em

grande quantidade os Ovos moles, em latas ou

barricas de variados tamanhos, Os classicos maris-

cos da ria de Aveiro, em conserva, e as saborosas

enguias assadas á pescador.

 

Rua da Costeira _Aveiro
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;terno-+4-

; Palha enfardada a vapó

  

A-SE uma gratificação de

cem mil reis a quem

tornecer indicações para

a descoberta de pessoas que

façam o. comercio de impor-

tação e venda de massa fosfo-

rica (o que 'está proibido por

lei), desde que dessas infor-

mações resulte a apreenção

da massa fosforica com multa

.para o deliquente não infe-

rior á gratificação prometida.

;Quem souber da existencia de

massa fosforica, dirija-se a

Francisco Godinho, rua das

Barcas, nesta Cidade de Avei-

ro,antiga morada do sr. Picado.

;COKE
Um carro eu 500 kilos. . .

tooo kilos.........

 

Vende-se na Fa-

 

4¡ooo reis

83000

 

l
CONTRA A TOSSE

Xarope peitoral James

 

; ?Dr-_emitido com medalhas de ouro

em todas as exposições na-

cíonaís e estrangeiras a que

tem concorrido.

Recomendado por mais

(10.3110 medico¡

UNICO es eciñco contra tosses apro-

vado pe o .Conselho de saude pu-

blica» e tambem o unico legalmente

autorísado e privilegiado, depois de

evidenciada asua eficacia em muitissi-

mas observações o'ñcialmente feitas

nos hospitais e na clinica particular,

sendo considerado como um verdadei-

ro especifico contra as branquites (agu-

das ou cronicas), dejluxo, fosses rebel-

des, tosse convulsa e est/na, dar do

peito contra tow as Ir rlt'nçoes ner-

vosas.

 

A' venda nas farmacias. Deposito

geral: rnnluou marco, 7.04-

CONDE DE RESTELO 6'( CP,
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tintura. nu ninnn 'í
21 DE ABRIL - 327 QUILOMETROS

É liraide trinnin das motos W Ml lM"?

Corrida de amadores-Ganha em motocicletes WANDER DE 3 HL P. '

1.“ PREMIO-Es." sr. João Hitzmann, em 6 horas e 36 minutos¡

(apenas mais 8 minutos que o primeiro projíssianal quai.

' montava um engenho de outra marca de dobrada força!)

PRlMEiROb PREMlOS DA CABEÇA-Todos até Braga-Expo_

Sr. A. Sousa Guedes.

3.° PRlí'.l\ilO-Ex.mo Sr. Artur Oliveira e Silva, em 7 bom e

51 minutos.

 

Representantes a depositam¡ nu: distritos da llntirn s Bninhra

Abel Guedes de Pinho m C3.: l,

'ca da Republica-OVAR 'Pr

l

brica do Gaz- ou empregados publicos, poi'

 

 

Belem--LI$BOA Saniedade e eeonornlb,

!OUÓQDJQQOÔ'ÕÔO

GRANDE

limitante Minnie nnleininm tilltllltlii

João-Francais“ Leitão i

Completo sortido de postais ilustrados, quinqui-_

dherias, molduras, papeis para forrar salas e objetos,

. paraescritorio. Moveis de madeira e ferro.colchoa-i _v

ria e outros ,artigos paradecorações, do mais fino gosto. ›

monicmana ne pneços .

53-Rua José Estevão-59 memo " i
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Alter do Chão

e a gado.

Satisfaz da pranto qualqun 'dita

Encarrega-se de compras

á comissão: areites, cer: r i

e carvão vegetal.

l'iHllllEL illlliilli¡ PII'IEITI

BACELOS,_barbados entao;

Dirigir a ManuelSimóui

todos em grandes quantig,

Lameiro, Costa do Valadem

l

Wlis .ns. viiinlinnlll '

dados.

Oliveirinha..

 

Fnrinlin Peilnrnl Ferruàinos¡

«ln nlinrmacia Franco o

_ l-Jsta farinha, que e um excellenu A

\lino-nto ropararlor, de facil dig l A
ulitissmm :trn pessoas de esto -

I.~l›il uu eu emu), para eonvaleaeentqn '
_one nas idosas ou creançaa, 610mb- H
'm- tempn um precioso medicamento!“

,.-i- pvin sua acção tonica recent¡
'uwlili' é rlo mais reconhecido proveito i
il.l.~ mesma! anemieas, de eonetitu '

r tua) v', rm geral, que carecem de

::1.x Iinnrgrttlislno Estálegalmenteln- °
"intiSuIiil l' privilrgiaila. Mail dem l
-Él› nuns dhs nrimciroa medicos a-
wntun. a sla v inacia. o

:.*onfle do Restello à 0.'

LSSBOA * BELEM

llllSPlllll

i
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Recebem-se hesi-

pedes, estudante¡

preços comodos, em casa sim:

tuada no melhor local da' ci-

dade. Dirigir a esta redação.

Constantino Moreira. ç

=tornando ill nun-w,

2 'alho no «Mercado Manuel_

Firmino», em Aveiro, e ein.

Cacio

'l

Continua com o seu talito:

em Cacia. Satisfaz todos às

pedidos de carnes de vás-a

ou !de carneiro. As rezes 3

abatidas no Matadouro mw,

nicipal e examinadas pelo ve,-

terinario. Te em sempre o ca-

rimbo municipal. Preç05: I

Carne do peito e aba. 260

› propria para '-

"assar........ 309 vv

n da perna, hm- -'

pa,semôsso. . . . ., 40° !é
Carneiro . . . . . . 220 n

Dias de venda em Aveiro,

todos; em Cacia, aos sabado¡

e terças-feiras até ás 16 horas',

- l
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