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sempre que os olhos, hume-

decidos da saudade, se fi-

xam nas sombras do passa-

do, e a sua vós assume a so-

noridade do bronze quando

o pensamento se lhe precipi-

ta sobre as lições da historia,

que a sua palavra reproduz.

Então os homens lutavam

sem se agredirem. Honra-

vam-se, prestigiavam-se.jHa-

via o reSpeito devido ás

crenças de cada um. Comba-

tia-se lealmente. O sol nas-

cia para todos. A noite tra-

zia a todos a reflexão e a

calma com que na madruga-

da seguinte se voltava ao

campo da acção. Não havia

paixões, não havia egoísmos,

não havia ambições, não ha-

'via odios que fizessem obli-

terar o sentimento da grati-

4o- A conferencia interna-

cional do comercio tem decorri-

do:com brilhantismo e honra pa-

ra Portugal.

ÃSpeelos da guerra

@marc-«â

O Comandante de Companhia

lamentar, bastante corrompido

ultimamente. 'As eleições far-se-

hão dentro da Constituição, no

praso de 40 dias.

posto de sempre, onde um tele-

grama a que o imediato satisfi-

zera já numa resposta pronta,

lhe anunciava uma conferencia

no batalhão a que tinha que as-

sistir, e que ele tentara advinhar

por entre as baforadas tenues de

uma virginia da ração ordinaria,

filha unica do decimo masso que

lhe coube em sorte daquela vez.

J. tl. Rebocho Vaz.

Ml DE LEVE

A segunda da serie de

tres conferencias que a «As-

sociação-comercia1› resol-

veu efetuar no Teatro-avei-

rense, agora que a febre dos

melhoramentos na terra pa-

rece haver atingido o maxi

mo grau de intensidade sob

oinfluxo creador da presi-

merclo, dr. Antonio Granjo;

colonías, dr. Celestino de Al-

meida, instrução, dr. Gines-

tal Machado; trabalho, dr.

Lima Duque; e agricultura,

dr. Souza da Camara.

   

  

  

  

                          

  

  

   

  

            

  

  

              

  

  

    

   

  

    

  

 

   

  

   

  

        

   

  

  

  

  

                   

   

  

  

  

    

  

  

    

  

    

  

  

   

  

   

   

                      

   

  

       

   

  

                          

  
   

   

   

 

   

 

os infinito

Sômos, de principio, em

absoluto 'discordantes dos

movimentos de carater revo-

lucionario, como de tudoo

que significa perturbação e

produz a desordem.

Em artigos infelizmente

quasi que sucessivos, como

quando do chamado movi-

mento das espadas e de 5

de dezembro, aqui o mani-

festámos pregoando a neces-

sidade do' termo das hostili-

dades _e ,do restabelecimento

da ordem que só pela* reim-

plantaçáo do .regimen, em

fevereiro de 919, chegou a

fazer-se, embora com eurta

duração. ~ -

O pronunciamento de 21

    

Atualidades

Governador civil - Solicitou a

sua exonera-

ção do cargo de governador ci-

vil que _estava exercendo, o sr.

dr. Antonio Mendonça, ilustre

major-medico do exercito, dire-

tor dos serviços de saude na

Guarda-republicana em Lisboa.

Motivos de ordem superior

que o forçaram a sair para aliha

algumas semanas, ali o retiveram

até agora, de Onde, quando, aqui

voltar para despedir-se das pes-

soas com cuja estima contou

desde o primeiro dia, deve vir

já exonerado do espinhoso car-

go, que honrou e exerceu com

   

inteira em avantes para o dever
Por entre a nostalgia de um _

fundo de defrontara morte quan-r
silencio pesado e absoluto, onde

nem o gorgeio estonteante das do ela tenta desafiar a vida.

aves é consentido, escondido no A sua acção é ampla, ainda

apoio da l.a linha, encontra~se o que seja desenvolvida no trian-

comandante de companhia. gulo constituido pelo quarto de

Fiscal de papeis, ordens e escrituração telegrafo e abr go,

relatórios, desses pequenos por- podendo dizer-se que dentro da

menores de que se ha-de fazer um trincheira o seu esforço é o prin-

dia a historia da guerra, ve-se o cipal, _constituindo a companhia

homem de ar grave a quem está uma unidade que tem vida pro-

entregue o destino eloquente de piia mantendo uma relativa au-

uma unidade de combate, da tonomia no Modus faclendl. Mas

  

   

  

g *à &Em; O mais deCÍdído CSCNPUÍO e a rimeira frac ão de manob a do t b é b deneia daquela assocmçã'o' dão deVida aos que deixa-

O _ e.;
mais ampla independencia. grin-lei“) elerãento de matei-1a,.

a
0

Quem virá substitui-lo? E'

ainda uma interrogação o caso,

mas bem pensamos, naturalmen-

te, su ondo que se primará na

escol a, mandando-nos pessõa

que, como o sr. dr. Antonio Men-

donça, saiba dar á administração

distrital a feição caraterisadamen-

te patriotica e repub'icana que

manteve durante a sua gerencia,

rodeando-se de autoridades ex-

clusivamente republicanas, que

tortalêçam e prestigi'em o regi-

men sem preocupações de par-

tidarismo ou-de patrocinio a in-

tenções interesseiras. '

-- Sendo assim, não faltará ao

novo magistrado, como não fal-

tou ao sr. dr. Antonio Mendon-

ça, o leal concurso do Campeão,

que folgarã em'prestar-lh'o.

imorredoiros padrões que

atestam a sua passagem.

O dr. Melo Freitas per-

tence a essa geração.

t

dr. Melo Freitas, que impri-

miu a conversa asua prover-

bial mestria e graça.

Tema escolhido e _expos-

to, «os melhoramentos de

Aveiro nas ultimas decadas;

dos que se estão realisando

e dos que a breve praso, dis-

creta e justificadamente, se

podem conseguir ou conquis-

tar›. _

Foi sob este ponto de vis-

ta que o orador discreteou,

divagando tambem sobre coi-

sas que se não encontram no

programa inicial da rigiona-

lista agremiação citada, pro-

grama que ha de transformar

Géla-nos deveras a insensatez te de Contas dum fracasso mal

daquele abrigo pobre, cheio da conduzido O“ infeliz. tendo ne-

miseria comum que invade aque. cessidade de ser simultaneamen-

la região de calculos e subtile- !e severo e fasoaltek “igeme e

zas, onde uma imprudencia se bem-Voto. iusto e_ compaSSíW,

paga com a vida, e onde um necessidades que as Situaçõcs

pensar profundo, una triste- dificeis crearam na guerra, numa

za que se não sabe dlssimular guerra onde o esgotamento se

nos assombra á entrada, tão fria faz lentamente.'que cança. E'

como o marmore, donde nos onJe é preciso umatendencia

cumprimenta militarmente um especial de adaptação, fugindo

homem apenas, um só, rigido, aosicaracteristicos impulsivos do

acostumado, familiarisado já com .temperamento dos seus soldados.,

aquele ambiente cem vezes mal- que ele procura identicar a pou-

dito.
co e pouco ajudado pelos suba¡-

lndiferente como o destino, ter?“ d? ?ompanmm Velhos

devora num olhar rapido a con- amigos ñels que flcam mai? “lide

fidencial, onde se advinlia uma Presos a ele PO¡ 8533 sentimento

sentença de morte. Forte como “Ohm da alma Cl“? 3° Chama °

um juiz, analysa sem constrangi- deve¡ FPmumn SO“IÕO 'las mes'

memo uma ordem de operações, mas dificuldades, mantido nas

des gue este mesmo* sem

o disparo dum 5tiro dc- pol-

vora seca', esse encontrou,

ao contrario daqueles, um

eco de' simpatia no animo

das _popylações Veio por

twmombseom. externar-..-

riam as coisas da administra-

T

ção publica_ pr,_v rj_ s_ i-

nisteñom-,ondg patê :fulgo-

sição da ,facção reconstituin-

te, se _passava por 'cima de

toda a folha sem sombrade

respeito ou de _ consideração

por nada e por ninguem. ›

A ordem 'era crear ade-

ptos, custasse o que custas-

se, doésse a quem doêsse,

Ojardim?l E o Cemiterio?

E. o Matadouro? E as Malha-

das, que arredaram da cida-

de a descarga dos moliços e

o tranSporte dos estrumes?E

o' Mercado?E os quatro novos

bairros, onde se agasalho

uma densa população como

essa que por tados eles se

xação do regimento de ca-

valaria em Aveiro? E toda

essa emaranhada rede de es-

chegandoa pensar-se em vi- _we-oo aflàlele 01th “tio que_|1ã0 se &fàãfàg'f' seg“” “05 todo este abençoado rincão tradas que atravessa as po-

braf um 801138 de esta“ que adesões .o Pap_ Deram a sua sing: eafosgaepeeTagjgg:ae$› _______ da terra portugueza-terra Voações mais distantese mais

ideal cujas belezas só agora

começam a ser vistas e can-

tadas, onde se dorme até de

porta aberta, e onde' os ga-

tunos só se entretéem com

uma ligeira cáça ás galinhas

ou aos abrunhos, terra onde

toda a gente é rica ou pelo

mênos remediada e onde nem

pobres ha que não sejam de

arribação (*)-num verdadei-

ro édem de cubiçadas papoi-

las, mas que bem podiam

contribuir, aceites e inclui-

das que nesse programa fôs-

sem, para fazer de Aveiro

uma segunda terra da pro-

missão,'o sonhado paraiso

que ha de vir a ser, ainda

para os nossos dias, se con-

tinuar sob o dominio e sob

a égide daquele moderno

transformador. . .

Ú

Teve o sr. dr. Melo Frei-

tas preso o numeroso audi-

torio por umas duas horas e

tanto, não lhe esquecendo,

na enumeração dos vivos,a

citação dos mortos que em

todo o tempo lhe mereceram

o favor das suas simpatias e

o louvor das suas amaveis

referencias.

Cá nos chegou, ao canto

acariciador onde nos passam

as melhores horas duma con-

valesacença demorada e pre-

vidente, o eco das suas judi-

ciosas considerações.

obscuras? E as fontes que

abastecem ainda hoje todas

as aldeias e logares do con-

celho; a creação das primiti-

vas escolas; os encanamen-

tos e coletores das princi-

pais arterias da cidade; a

creação e dotação da pri-

meira companhia de salva-

positivamente havia 'de fazer

um grande' numero de vltl-

mas.

~Ha males que vém por

bem. O movimento de 21 do

corrente foi um deles. A fa-

cção reconstituinte acabou

o's tristes dias do seu infeliz

reinado, devendo raiar agora'

melhores dias, se não de in-

teira paz e harmonia entre

'os cristãos, pelo menos de

moralidade na administração

das coisaspublicas.

Sucedeu aogoverno do

sr. dr. Bernardino Machado,

em que predominava 'o ele-

mento irrequieto dos que

abãndOna'ram o partido onde

nasceram e á sombra do qual

medraram, um gabinete do

partido liberal, que assume

o_ poder numak hora dificil,

mas cuja acção não temos

duvida em crer que será bem

norteada em face dos tremen-

dos perigos que nos amea-

çam ainda, e da lição que

de, tantos _dias inutilmente

gastos ngsgfiçpu. ; ,--_ ,

.Gov me o governo, novo p

com' os olhos 'postos na Pa- ›

trio., ups bons .destinos- da

Patria., _e não lhe faltará. 0

apoio de, um só_ cidadão A da

Republica. Temos fé que as-

sim see . _ _
O ministerio ficou em di-

finitivo assim constituido:

Presidencia efinanças, To-

mé de Barros Queiroz; ínte-

riar, general Abel Hipolito;

justiça, "dr. José d'o Val'el'NÂei-

tos 'Cimgue-rm'- genera - - de ser dado ao overno todo o

¡lvçtra;nma!§qhgli
apoio e auxiliã, votando-se a

T- Rmal'do ?31,34 G°m$5› es? dissolução por necessrdade abso-

trangelros, MEIO Barreto; co- luta de purificar a atmosfera par-

que se perde numa naturalidade Rigorosamente e segundo os

espantosa, tem comtudo a firmeza preceitos da legislação em vigor

extraordinaria do que vale, a con- deve¡- se¡ capjtão_ Bastantes ve-

VÍCÇã0_de que tem de ser 60m- zes os encontrámos tenentes e

Preendldo eathlhadO. tão grêm- alferes, symtomas fracos de um

dee f_óra do comum? a'riutluex- C. E. e. abatido ultimamente,

pressao sombria ocasronaita pelo anemico, gasto numa vigma am.

mister forte_ de conduzir homens á ¡ada de ano e mem, á espera de

morte Qu glfmai Ofíelltêndo-QS um reforço que chegou bem, de-

na COHVWCHCIE dOS preceitos ml- pois do armjsticjo graças a Deus,

mares- do de“" da “10% do com que os alferes e tenentes

prazer da desforra, da satisfação mu“o folgaram com certeza,

da desafmnta- Mas fosse alferes ou capitão

O Comandante de compa- a entidade oficial era a mesma,

nhia é a 2.a figura da guerra. competindo-lhe as mesmas obri-

N'aquela gravidade serena que gações preceituadas em letras

se não perturba facilmente, n'a- grandes na ordenança desta guer-

quele gesto aprumado e medido ra exquisita.

no rigor da disciplina em pre- Era ajudado pelo imediato,

sença do inimigo, em que as pa- 2." comandante todas as vezes

lavras secas e esperas ordenam e que as exigencias do serviço o

não admitem replicas ou con- pediam, competindo a um ou a

sideraudos, nem dão logar a ob- outro não se afastar do telefone

servações de qualquer ordem, ha para imediata execução d'ordeiis

comtudo lá dentro muito intima, que invariavelmente chegavam a

uma alma de pae, de amigo mais todas as horas das posições pa-

velho, de grande educador de cificas da retaguarda, ou buliço-

vontades e resoluções, sentindo sas da frente.

como suas as enormes desgraças Dentro da trincheira tinha

daecompanhia, como se toda essa obrigações definidas ocupando-

rapaziada que ajudou a formar se essencialmente da parte tatica

fizesse parte da sua alma de sol- da questão no que diz respeito

dado, feita ha muito pela força _ a operações e medidas urgentes

enorme das decepções que se'a tomar, que ficavam inteiramen-

desencadeiam presurosas e mul- te á sua responsabilidade.

tiplas a todos os instantes. Dirigia a escrituração com o

Ele sofre em silencio. E' o,1.° sargento nos abates e aumen-

chorar grandioso das lagrimas tos, nomeava pairulhas por es-

que se sentem, mas que não po-¡cala e comunicava para os flan-

dem declarar-se, que é preciso E cos a hora de saida e tempo pro-

esconde-las, evitar-lhes a qué- vavel de demora. .

da, a precipitação exagerada, a Dirigia as horas de saida dos

que poderia dar-se uma interpre-_ ranchos para a linha e áparte as

tação erronea adulterando-lhes o' horas das refeições, a sua per-

sentido ea significação. manencia era quasi exclusiva-

E' um homem e tem de ser mente no abrigo do telefonista,

um facto de representar uma von-' comunicando, ou pedindo deta-

tade e um esforço no seu pa-Ilhes mais circunstanciados.

pel ingrato de mais antigo e gra- De vez em quando ia á linha

duado, subordinando tudo aovcertilicar-se do andamento dos

seu criterio que tem de ser forte, trabalhos que dirigia 0 melhor

indiscutível, inabalavel como um que podia, observando nessa oca-

dogma, levantado sempre, a su-:sião o atav'io das praças, arma

plantar ,os gestos titub'eantes e mentoelimpezade abrigos,edes-

de incerteZa no brado de chman-| cia invariavel eserenamente pela (e) “de ,mw ,um mm, de

do que electriza uma companhia_ linha de comunicação ao seu turismo, no janeiro de ;2 do corrente.

tido democratlco tido-republica-

..-
no- portuguez

os srs. Fernando Brederode, ex-

ministro da marinha, major Ri-

beiro de Carvalho, dr. Costa Ju-

nior e Campos Melo.

O prilneiro dirigiu ao sr. dr.

José Domingues dos Santos a

seguinte muito signifiativa carta:

:Meu ex.mo amigo:-Contin
uando

a nossa conversa de ontem venho pe-

dir-lhe o favor de obter a minha ins-

crição no Partido-republicano-
portu-

uez em cujo programa cabe o radica-

ismo das minhas opiniões em materia

economica.

Seria mais comodo ermanecer

alheio a todos os desagra aveis inci-

dentes das lutas partidarias; mas na

conjuntura por que está passando a

nossa nacionalidade, não me julgo no

direito, apesar de ser um insignifican-

te valor, de me conservar isolado. E'. o

apologo das varinhas: separadas umas

das outras, facilmente as partiu o ve-

lho; reunidas, resistiram ao homem

mais vigoroso.

Diligencle, pois, a minha admissão

como soldado raso sem ambição de su-

bir posto; mas unicamente com o pro-

posito de marchar disciplinado, dispos-

to a todos os sacrifícios-_até o da pro-

pria vida-sempre que estejam em pe-

rigo Portugal e a Republica.

Coma ma's elevada estima, creia-

me de v. ex.ll amigo admirador, Fer-

nando Brederode.›

...w-_
-
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instalação da luz do gaz; a

tranformação e alargamento

da Costeira, que era um aca-

nhado funil por onde mal ca-

bia um carro; a macdamisação

e calcetamento de todas as

ruas de Aveiro em que se trans-

formaram os antigos e horri-

veis passadiços de bicho¡-

ro os arruamentos da «Feira

de março›; até ai assentes

sobre cascas de birbigão,

sempre alegados pela ria, e

tantas outras obras de vulto,

que se fizeram com bem es-

cassos rendimentos?

t

O dr. Melo Freitas vem

desse tempo e deixou em es-

critos em parte reproduzidos

 

eloquente a tanto esforço

dispendido. z

O sumptuoso edifício do

Governo-civil e a instituição

do Asilo-escola já lhe mere-

ceram tambem as muito es-

peciaes e lisongeiras palavras

com que por vezes honrou

_ _ um dos seus mais ilustres con-

HaVlamO *10 PfeVlSÍO' O terraneos extintos.

dr. Melo Freitas vem duma por isso se limitou agora

epoca e duma 650013_ bem á enunciaçãodo Jardim.Nem

diferentes das da atualidade. mais era necessario para de-

0 seu espirito Temóça monstrar que não esquece. E'

de outro tempo e de outra

escola o dr. Melo Freitas.

Reallsou-se hoje, em Monsan-

to, o encontro dos srs. drs. An-

tonio Mendonça e Manuel Ale-

gre P0.: tvirtude ”do conhecido ca-

so ocorrido al ha algumas sema-

nas. Trocaram-se duas' balas sem

resultado, não havendo reconci-

liação.

oo- Da reunião do' grupo

parlamentar democratico para

apreciação da situação politica,

resultou um merecido voto de

louvor ao Diretório, a resolução

  

_'..a.. 

espalha? E o quartel, e a ñ- ,

ção publica; a da policia; a-

no Campeão o seu aplauso'

 



E como va¡ bem nos seus uma _ merenda _aos congressistas As_ festas camoneanas no I- ' f“ irn meíados daquele mez,ul-'nhn das Minas das Talhadas e mlabios oeñsmamenm que as_ convidados, emq_uunto .ranchos ceu.-ludo se vai (“OPiugaiidu nmanme as negociações com a numa apertada curva das muitassim . _ os regionais cantarao cantigas re- para que as festas que o corpo grande companhia de operêta c que al¡ ha, sucedeu ante-on.se ¡mPoe aos "OV ° ' ' gionais e executarão danças. docente c a academia do nosso opera-comica do Teatro de S. tem chocar se um camion de ser-dçsmemonados e desagrade' A's 20 horas-Regresso á es-¡Iiccu preparam para to. n_ e ¡2,Ltu'z, de Lisbon, _em que estão viço daquela empreza e um sld-Cidosl tação de Vouzela; ás 20112- dc muito, em comemorsçao de Auscnda de Oliveira, Aldina de can- em que da" regressavam a5M

. - ., - . . . . , moradora' em Esgueira, destapartida da estaçao de Vouzela, Lamocs, atmisrn o brilhsntismo Souza, tenor Fernando Pereira, esta cidade“os srs. dr. Lourenço comarca corremlcdito, de o
a em comboio para as Caldas de descisdo e uma nota de mteres- outros artistas de nome. Peixinho e sua esposa. , 3

jaum. familia s

Lafões; ás 21 fiz-banquete ofe- same beleza. E'-nos grato regis- São noites- de arte, squcld' e Ambos os veiculos. haviam 6!'88 a' ”Qt” _da 9383““? 0 ul-
recido aos convidados do Con- tar este movimento educativo estas. ,gq-0 pmvemawdo encomm em tima public-açao deste, Citandoresso pelas comissões de La- âuc o l'ceu nos ofcrcoe pondo Caldas'de Lam-Deve" co- Quique¡ puma-.do- míeço, cami. Joaqmm Ferreira tis-Cruz, oa-

Fazem ano-5

lio'c, s menina Maria José Osorio

da Cun .a e “Costa.

_ões Esse banquete, que ede _e lado as vel_hus=_e gastas' tec-'meça em breve'a funcionar-o nhando- po¡- ¡ggo saib- reserva, sado com Road¡ Silva Fer-80 talheres, realiza-se no edifiCio nas de subordinaçao cega aos grande estabelecimento ter-mal Nenhum dates, poremmonsegUN rara, Mada José' viluvá de

Amanhã', o sr. conego José Mar-

ques Vidal.

 

  

           

    
  

 

   

 

  

  

 

    
  

 

    

 

    

  

  

    

  

 

    

  

     

   

   

  

 

  

  

   

    

 

     

   

     

  

    

   

agistrado do. ministerio pu-

blico e executados os' herdei-

ros e representantes de Luiza

Maria de Jesus, viuva, que foi
  

  
  

        

  

  

   

  

 

  

  

  

  

    

  

 

  

    

  

   

   

   

   

       

    

   

    

   

   

  

    

          

    

   

        

  

  

   

  

  

      

   

  

         

  

  

  

 

  

    

  

  

  

do Casino, Cuias dependencias antigos processos de ensino, en- dc S. Pedro do Sul, que é, para fazer ouvi¡ o alarme “avistar. i. . .ser'ão ornamen'tadas com enfeites sino por _vezes csteríl e inutil ns_afeções reumaticas, de bron- 3_e a tempo, e como precisamen_ Antonio Olivença Novo e
. _ regionais. No largo do povoado porque nao visava á cultura do quios, da' laringe, da'gargnnta, te no local' do embate O ,enêno Gullbemnmr Rosa tie-_Jewe-v I Alemã.: sr.:jlàllãosalrnu d'Aimeüla tocarão bandas de musica e ran- espirito e- do carater. Todo o .ic pele e tantas outras, absstc- é cortado a pique numa proferiu mando Jose'Brttes Leitão. fi-

“ã mic ares ' er ana eosr. r. -
4

Sebastião de Magalhãetglim'a.

mos" nora e genro daquela
Depois, a sr.a D. Marilia da Con-

chos de camponezes, com trajes ensmo atraente e a moderna con- cida das aguas mais recomenJa- didade de verdadeiro abismo, f¡-

. . . Luize Morin-de Jesus e auze -

cação Main_

O balneario, que for ultima- cha que trépa descalvada até'
n

característicos, exiblrão as suas çcpcão de que o aluno se deve veis da península., cando-lhe do lado oposto a ro-

l-Zm l dc junho,osr. Joaquim Fer-
mente muito melhorada, com grande altura, ambos os carrwl -tesi em Pane" meu'th para no

danças e descantes, inspirar em elevadOs conceitos

. A› 1 hora da manhã_Regres- de patriotismo e de arte prepa-
_ O

"mà-m., -,,. .-D M¡ .Tem, Ser_ soa Vizeu por entre a ilumina- ram homens que_ saberão com- adaptações modernas, u mais* preferiranreneostm-se-u» esse» loup“” de_ d“ dia“ 1293331035'rão para:: ' ' ar a' ção dos altos pontos da região, preender a ñdslguis ds sims por- perfeitas e completa-t, para to- do, ficando o std carr eStilhaça- 3° (1033de pagarem as cus-B a 13213, o sr. Francisco da Silva pode lse aãenéium als) tradlciotnaàis :ugchlzza e: seu (id:2120 historri- :na :s espeges de_ banhos, como do e osbsrs. dr. Peixinho e sua' tasca") divida a'o juízos con-
r u o. _ o ue ras a; eira. ara cone - o. , por ,_ com p a r que ee uc es, su mcrsiv'os, vaginais, estosa “tante ma “adote até.. v. . _ _. _ _
anos'om'fàefgff'ff ?agãlrfflfãf plagr esse espectaculo estranho e gistam'os hoie na'scolunas deste perimeais, etc., ficou com um_a ferlidos; g ::feitio ;3:22:10 po' Ob'wdirei-o Maná da suãaíaduem por isso grandioso de muitas ieguas de iorrlal.§empreinsp1r§d_r› no Ideal capacidade aprecravcl, que faCI- Por' milagre, verdadeiro mila- -. 9 - t e 308m. _narelicuanws. . serranias chamejando na noite, o da patria e no _presngio da _nos- lita as numcrosts comodidades gre pôde (meme, a ,none os importanOIaJde doze escudos e
'FMM d"“ Fed“? em casemep- comboio terá uma paragem na sa terra, o programa que fores- ao concorrente. não surpreendeu, no regresso 0110016 centavos e meiocadaz;333330333lggortggnãggmgvgggíg volta 'da Pedreira, acima de S. boca-do pelos- professores, e que Aveiro e seu' distrito costu- duma visna de onde recolhi'am um' ou nomearem á penhora!Pedro do Sul.. é como segue: azrãóãgtcpaãmalalnowgnãanf: &nr-'gmtadosl pel: lgentileza da rã- bens. suficientes para esse pa-

~ ' Liceaoe case a 'ai - r ›“rá mam Muda_ P . q .même pgmomdafuw “na“ samsnto a do_mals que acrese-i

O sr. dr. Lourenço Peixinho 'Fer ,a execuçm' 5°', Fem““
fêz um ferimento* numa- pema~ 1“”de

cial de Orar, Bonifacio, irmão dt 0.',

Hd“,asr'DJrenc Ribeiro Saramago. Dentro em poucos dias se Sessdorsolme__~s ,4 hm.”

anunciarão as teses a apresentar do dm ,o na amp“ ,ata da 3,, V

' fl baixa.-Em todos os mer-

cados do paiz sc accntúc um

que teve de ser cosido a pontos Aveiro; 23' de maio* dit*-
naiurais, e sua esposa' recebeu mm..

pregado filão do nosso amigo, sr. José

e 'iho aran bem-nisto ca ira~ : - '_ . -
u l não! ' q p "9 Congresso 6.a sua d'sfnbul blroteca, sessao solene, comemo-

çao Pelas 3“35 cmco 3353095 de rando o verdadeiro cantor das .
enorme decrescimento no custo

dos gado:: De Coimbra informa

algumas confusões no corpo, das

quais as maiores nas cos'tase vmaqnei,

um colega que na feira ali ulti-

num' pé.

mamente reslisada se venderam

.bois com 600' c 700 escudos a

“15003 do que ° 3°“ P“mmvo Foi um automovel das Minas
custa¡ _ quem logo depois os trouxe á

P018 a caril: P01' CMCOMWUU sua casa desta cidade, onde fica-
na alta anterior- _ ram de cama, felizmente em' es-

Boletlm “Mala-FOI nomea- tado que não tem a menor gra-
do' sub-delegar“ dO PFOCnudOF Vidade mas os obriga ao repou-
da Re ublica para ests- comerem so de alguns mas_

o~sr. "r. Alfredo Fonsêns, nos» Tem ido aii-muna- gente sa-

so cstrmavel conterraneo. ber do seu estado, que é o mais

Academia' Ileeuls--Em viragem satisfatorio possivel após' acon-
de› estudo c recreio, e-eoompa- tecimento de natureza de tal
nhs'do por alguns' dos seus di- monta. reCebendoos doentes as'

nos professores, seguiu ns 2.' mafsintimas. A
'

Do mal: o menos, costuma
err¡ ultima para' Vilar-real e:L1- _

mega um grupo da academia do' dizeres, e como este foi real'-

mente o menor que' em tals ca-
nosso liceu, que ali' foi excelen- _

temente recebidonealissndodois' aos' podia dar-sc, canos grato fe-

llcitar suas etc”, por cujo rapido
saraus, que decorreram bem. _

Professores. e alunos são es- restabetecimcnto' fazemos Si'nce-=

tos votos.gerados hoje ou manhã, satis-

feitos do passeio e gratos á me» Contra' a' abilidade'. - Reco-

mendamos aos nussos leitores' o
neirn por que forsmrecebidos. _

"P'eh- “Prensa._o nosso co_ Vinho nutritivo d'e came¡ e o

«Farinha p'eitoralferruginosa.) elegs dos Sucesso.: comemorou ç ,_ _
contra atosse o (Xarope peitoralcomum n“.° de colaboração es- J _ d F . d P d.

eciai o .° aniversario ds' mor- ame-"7' a . ”mama e e mP 4 Franco'& c.'-Rua_ de Belem'.t'c do seu fundador, o estinto

   

      

  

  
   

   

  

   

  

 

  

 

    

  

  

  

    

    

   

   

  

   

   

           

   

   

           

    

  

    

   

  

  

      

  

  

    

  

    

 

  

  

   

  

  

       

     

   

                 

  

   

  

 

   

  

   

 

lista 'ovarense.

Visitas s

Eativcram nestes dias em Aveiro

OS srs. tenente Armando Larcher, Ma-

nuel Borges e Silva e« Domingos L-u'z

da Conctiição. -

@Wilma

.. A' ;da junho_ estará lnsc

talada em Vizeu a secre-

~' * tarla geral

trabalho. '

EXPOSÍÇSO pecuatla Aberta a sessão pelo sr. rei-

'Durante o Congresso realisa- t°r› Pmcçderá _á Jem"? d? um'
se tambem uma exposição pe- °°."f"°“°"'t.5°b'° ° Mamã““
cuaria. As classes do concurso e “Fanfic“ da °br° CMP“"

seguintes¡ veres. Alguns alunos e alunas

Bovinosarouquezes-l.a clas- ”Cila'ãÓ P”“Í'S &Nail/IS' e 0'

se, touros do l.° desfecho aos 6 Odeon-“043ml“ cama““ 0 Áf-

anos deld ,v . ' ,200 M'mlnña--- .
2p ,emioadel prega_ Exposição de trabalhos-Fm-

1 ' . ,gta “asse, bezerros até da esta cerimónia serão apostas“

a01.°desfecho.1.° pretnio 50300. 5°' P“blicO “8““ mu“”mtçs
'2.o memo 30ml) 3_o 'premio' trabllhos que os slunosproduzr-

zotoo. 8." clàsSe, 'vacas do l.° ra!“ durante ° “O, leal.“ Em'
desfecho aos' (“$303 de idade, (32:81' 8*“'903'930 m“á

1.' tendo 200 . 2° remio, g -

mãos.. 3'.a premio, 1003330. 4 - 3m" .de 2'11“?“ 9 V' f”“classéhbezenos até ao Lo deste_ rss da norte realisa-se' o serao

che; 1.°premio,5osoo; 2'.° 30300. de 8.84% que mami-'me "m-
3_o premm' 20500_ vestir um grandebrilho. O pro-

'3'531 clasáe, vatas'Jarmelistasr grama a“" "mm cuba-'dm. , , Primeira parte-Hino acadé--« _o ld ' . ~
ã:: il."drfirsd::figo;(13900anfszcífpreaÍ "m“ Pet' ”q““m'. , . Du* «Artes e do «Furious-

maw 15030-0 e 3' prçmm 10W“?- mos, discurso pelo professor dr'.
v6. classe, vacas turmas e exon-

Cas ”leiteiras, do l.“ desfecho a 6 'Josc Baum' Odeon Amam“". _ . Segunda parte-Representb
Éloãrgãzgaãwáagrãmàír¡ ção da comédia em um acto, ori-

;50300 Prova de rendimento: va- mal de Almada anna-*Fab

tas do i.° desfecho a 6 anos de r 3:24':: ã mcnzgk _

idades_ 1.° premio 200300, 2,0 'c e 8*” a. em que

nossas' gloria.

  

O Juiz' de direito,

“Wim". "um ll' HIM."

O escrivãoedo .'99

Wario Duarte' Balseiro.:

Silva.

Mm mor
Vendem-u duas, um

uma de braço soutroinduov

trial, novas. _

'Rua do - Vento., 5; _Aveiro-u

contarem as;

dírrematacã'o
. ., . ›- ,(2.0 My.

 

i. ,os odra'm'as, definitivamente

dirigindo, São \umaipromesla

de resultados ..efldazes

Estideãdb' hoje abertu. na*

secretaria» das Comicsõesbcen-

trais @ganhadora dovlr.” Goa--

arsçso rs ..al a
inscrição os_ congressistas. _.

Os representantes das'cama:

ras municipais (dois por cada

utilaõs- os: sindicatos agrícolas, as-

sosissõss ..de ,comercio irdwiia;
sopotro pmutuo, opergrias (um

representante 'por cada um des#

tes organisino's), as juntas gerais'

de distrito (dois representantes

por cada uma), os. jornas da re-

gião (um representante por cada),

as cao crativas (um representan-

    

' › ' v' ' meo ~ - o - - entram cer“ dc 5°“ “unos“- _ jprnalista_Marques Vilar. _ w . Lo Jmoí d"212,23!,_Pdagggãgtaíãàdâãàção 'fg-(2%: 150300 e v3' premlo Terceira parte-Representar Assocramo-nostmerecids ho- hmm pH_ m¡ muwww¡ u deslmcomanca" a”...,atum ' .' . , ,ção da interesssnte'operêta*411-' metragem. r ' _ rodadamimaü_g -Pars outras' pessoas da Bei- ovmosil' Class? carneiro? ”tá da 3"" AWEOÍ- Novo barco-Com a soleni- mmulmmuuqm l 'da' bm pinheiros nos-nulos dora, que não tenham delegação *ementaes' smados' 'e 18 mens' Este' programa pode ser sin; 'dmt do em¡on comodmém-os ¡ll! !lda - '
ao“ 5 anos de idade: 1-0 premâo ída modificado, e sendb-o, será'

.para maior relevo.

Kermesse-Nos dias u e to'

á tarde e á noite, no recreio e

iardírn do liceu,procedcr-sc-ha á

reaiis'ação da kermesse, tocando

uma bondade imisiea cmquamo

'ela durar. Este certamen consti-

tuirá um dos mais importantes

numeros das festas, pois que

alem da boa vontade da comis-

são, foram já, entregues valiosas

prendas e importantes donativos,

sabendo nós que muitas senho-

ras da nossa sociedade elegante

'estão Confecionsndo varias pren-

das. Algumas delas serão' leiloa'-

exaeoupão hipotcwiay em que..
de qualquer colectividade e de-

é ,exeqüente José H . dosselem part cipar no CpngreSso,

a tinta de inscrição, estabelecida

no propósito de se criar alguma

receita para cobrir as avultadas

despezas já feitas e a fazer, é de

cinco_ escudos.

Apos o pedido de inscrição,

será remetzdo' ao requisitante-o

cartão _de identidade que, não só

lançado á agua, no domingo- ui*-

timo, o barco construido no cs-

rsleiro do Alboi sab a direção

do mestre José de Lemos e per-

tencente á emprezs Lemos, Sal-

gueiro é": C.', desta cidade.

O barco arma á hi-á-te e caiu

bem na ria, subindo ao ar, nesse

momento, muitos foguetes. To-

cou uma musica e ss'si'stíram mi-

lhares de pessôss dum e outro

lado' do Cais.

Concurso hiplco' minima-Em

obediencia ao preceituudo no ¡nc-

xo ao regulamenta de remonta

do exercito, realista-se amanhã,

pelas 15 horas, um concurso hip¡-

co regimental, constando de'dua's

provas, uma para' oñci-a'i's e' outra

para sargentos, em que- tornam'-

parte os seguintes, todos de~ca4

;val-cria 8, aqusrteládb' nessa cida-

'dette'nemes Morais; Martins, 93-'

tistc'Lopes eMisrçal; alferes Vcs-

co Lopes, Serra, Alves; Freire

e Pereira; ssrgemos ajudante.-

Peres e Duarte: r.“ sargentos'

«Moreira Damião e Sifva; 2.“

sargentos Mendes, Ferrão, Sou-

ze, Furtado, Oliveira, Vasconce-

los, José' de Sousa, Neves e H0-

rscio.

As provas constam' de corri-

das de velocidade corn obsracu-

Todas ns senhoras_se odern pre»

cavcr contra as enfermrda es, que tão

cruelmente fererpo sexo fragrl,toman- Santos Freire, casado, proc-do as Pilulas Pink, logo que notem

que a sua slude deixa a desviar. As Wim”) de AVCÍMWFWM
i'll-las Pink dão sangue c mais'cam o da Maria Heleno do Jesus,
sistema nervoso e uasi todas as doen- ' '
çu'x de que uma'mãlher sofre têem por vmva' de Esauam'vão á' pra'
faz? ?ipobrem do sangue, ou'a de'bi- ça, para serem arrematades.

i e o sistema nervoso. ' “
A uma menina dão as Pílulas Pink Por mai“” lanço ?,íçre-

as forças que_o seu organismo em via CCI' acrmu da sua avaliação,
de desenvolwmento necessita, e forta- no dia Vime e nove *do proxí_

mo mez de maiozrpor 12 bo-

ras a a porta do &Bonni-¡Lt-

'50300 2.° premio 30300 e 3.“

premio 20$00. 2.n classe, ovelhas

leiteiras, isoladas, até aos 5 anos

de idade: l.° premio 50803, 2.°

premio 30300 e 3.” premio 20800.

3.“ classe, grupos de 10 a 30

ovelhas: l.° pretnio 50300,' 2.°

premio 30300 e 3.“ premio 20$00.

4.° classe, grupos de mestiços
l

de raças nacionais e estrangeiras,
”É“ e“"ada “a gli“"de assem' Compreendendo l a 4 sementes
bletaa realizar em Vizeu, de9 a e _até 20 ovelhas¡ L. premm

l4deju'nh'o, mas lhe faculta'a o o .

redução de' 50 o/o nas via ens 2' 301W) e 3'_ mem")

em todos os caminhos de error o

do _ .

. A mesma rinscrição é aberta w

tambem em V.zeu, Coimbra,

Guarda. Figueira' da Foz. Covi-

llTã, 'Aveiro', Castelo' Branco,- de-

vendo ós pedidos de cartões de

Suínos-Raças estrangeiras e

seus cruzamentos: 1.' classe-

Varrascos isolados d'e l a 3 anOs A, _P . , _

de made¡ 1.o “3mm, !com e das por a unas do liceu, saber¡

docs'e tambem que alguns' rapa-

2'° mem?! 60 00' 2-' Classe“" ?zes as picante com decidido em-
Porcas- anlhadas até aos_4,anos '- cubo. Para I kermcssre foram

- . - ' - z › de idade¡ 1-° Premio. ¡00300› 2-° P› nt * b tante' d ' -
¡131143513wae:: oegããígãoâssü premio, 60$OOe 3.° premio, 40300. ,á e "É“, u s a' que

,se esperavam e entre eis's'tse en-

Congressorbeirão, que todas tem O Campeão das PMN/:cias .cf-'mamas das' 31)" D2 Adtlaídc
a sua'séde nos respectivos ed- farise-hal'ali representar'por. um ”Brinca. D:- Marll_ Henriqueta
ficios das munzcipalidades. dos seus redatores, o sr. jOãb- Côrte Real (Ribacais), D.- _Laura

Em' toda a parte ainscrição Augusto Marques Gontes, vista'chndes_ gastos, D. Mparra da

se encerra no dia 2 de junho, a impossibidade, por doença, do Ressureiçayr D- HÕYÚG de Ale--
impreterivelmente, pois no dia seu diretor, que entretanto reco- vedo, D. _Fernanda retiro-Fran-

imediato a secretaria geral do nhccido a radecetodasas provas co, D'. Virginia Consta Andres,
Con' esso se instala em Vizeu. de CONS¡ @ração e estima que D. Francisca Idalisa Lemos, D.

D acórdo com as comissões' dali lhe tem vindo. Eiis'eria. de Morais Vidal», D.› Ma-

cenltr'áis de Lisboa foi; peia-co- ' A _ > A ria Henrigueta Lemos, D. Maria

missão de Vizeu. organizado pa- › ' ' .' ' › José da .=. Mignor, D. Sara de

ra o dia do Congresso, o prOgça. *tnÔVÍmentO lata¡

ma que já pziblicámos.

Matos, D. Laura Mendes Bastos¡

V Festas na região de Lafões

dr. Jaime de M. Lima, Auto-

mcra'lurgica, Manuel dosSantos-

L1brincha,.los“é' M; Ançã. Cor-
Naregião de_ Lafões, uma das V

mais'belas efpitoresçasde- Por- ta um .Velho em: pleno campo,

triêal, Or" anita-se o se'g 'nferpro- has ,rçnmidades de Lima.,

  

     

  

 

  

    
  

 

    

l anotações d'o passado (1920)-
Dia 28* de maio-Cominua o _ , . _
mau (corpo. Umafaisea usem.. ten Barata* (-Oliveirado Burro),-

Çolegio de Nossa" Senhora da'

Conceição (Espinho), D; Maria

dia; “s festas enrnonrauos ; à¡ 29-Arngína a tempes- Carneiro Çirsldes (Penafiel); D.

con' sâlstasí 13 horas-saida' fade, mas o frio é ainda rio. Mana l'chx Ferraz, MotosuCor- '
do comboio especiat-deVizeu, f w'ltcíressa d'A'frie'a o nos- duro; HONCIO da Cmt Barata
conduzindo 405.¡ convidados! ofi- so p'ill'ÍÇÀO “ernão Marques' Go- WONG“)-
ciags ;aotçongruesso'eoscopgçes ines, brioso oficial de infantaria. Teatrovavslren'sot- Anuncia.-
sisfdárgue_ assim o deseàarern' 14 l. Dia. 30-Dia rasoavd, em
h'ollàs'ê-,chc'gadd _á' S'. cdi'ój'do Que o sol aparece pela primeira
sua; etntcuja esfa'çãóta Cafiiara~ t'ez desde hn longos dias.

mnielpa'líapresents os seuslcum- Dia 31-Melhora mais o

primatas; ás 15 horas-_Saida ter'npo, dcspedindo-se o muié co-

des.. Bedro do_ Sul; 15 314- '

 

se a vinda da companhia' drama-

tica da Trindade, de Lisboa,

atualmente no Sá da Bandeira,

do Porto, e da qual fazem parte

os' eminentes artistas Ferreira

da Silva, Angela Pinto, Emilia

rão de Cadóro, capitães' Atlbu-'

querquc e Pôna.

Servem de juizes de campo

e cronomctristas os srs. capitão-

medico dr. J. Soares-,veterinario

Flôres e tenente Adriano Carva-

lecendo-_n, preservam-m da rod-s as

indisposrções. febres e epidemias, que

::Em àorturam ss creanças doentes e
e eza as.

, . . . . .Na edadelhcm que a joven a: con- dích desta comarca, sito na
verte em mu er na ocasião o ue ' ' i ' ”~' ' '
se costuma Chartier a formação, as i- Praça da Éçgumli'a em A791'
lulas Pink serão extremamente favora- TO, 03 SCSLIIRÍCS bens perten-
veie a use organismo que se transfor- ' ' . '
ma, protegendo-o contra a clorosé e gentes e [penhorados á execu-
contra a anemta,que nesse dificil mo- “dai
mentooamea am,eque seche em a. " ' ' " " ' '
erreigsr-se, negão s caus'a lamergsc'avel t' Uma motas-“a. ogia vida; chefs; de sofrgplemo, reas, terra lavradra e mais per-

a mu er em? as « uk: Pink' ' ' * ' '- v
regulnrfsnm o funcionamento de todos, tensa?" sait ”3° lagar, e e e.,estorgiosJortslecem-nm dio-lhe npc, Éadé Bsgueiru, enfiada' em
tire, tomücatn-lhe o sistemsnnervoso¡ j-oowoo '
dao a devida regularidade ás e oca¡ ' , '. _ ,_
e cogservum-lhg ulâutís clara E0800, uma OIÍÚVE parte' dh ll!!!l
o o ar vrvo e ri enteresse tn oas- ' - '-
pecto de juventude, que' só pode pro- a§ento .de ,C839 termas e
v"- ?um sangue n'co e puro e de um, teríçaslsltàs' nO local Pta.

saute perfeita.
' › - " v ' i "' ›

Por_ ultimo, na edade de menopau- 109;“?ho, mg““ Emapsa, u Pilulasdek protegem a mulher ras avalia“ em' ?DOWOL
contra as in isposr ões e desarran'os › - ' '- ' - A ' '
graves,pr_oprios desçse periodo. Nuàrrt . [citada 'gen-l "vm-
pnlavra, nítida“:1 uma senhora artrans- dia Pertenlçass_ m “Vlw- _ por, sem , ano .- ma.or essa asc da ' ' ' ~ - 'r1°¡ natura“ (crus. 9%"” qa? sua existencia, salvandoza dos seus pe- Maple dp vai-e da.?tem como P°m°° *mma _ um' P1' risos, que são os mais temiveis dl vi- nuas» hmíte de mà'nhal ao norte dit-estrada de Es'- dd feminina. A [fa-dg em' 300305_

gueira-Taboeira. percorrendo tis ?M33 Pink Metade - r Mi. àesta estrad'ar'a'té Mataduços- e dai¡ constituem o mais d ' - r uma a
_ _ po croso regene a A . .

aos terrenos* mir'ginais do canal :mg'smMeO-melbor tónico dos t"” 'mui' à'

de 3:" 'Írm'lntqdo mm?) ; Á'I'lbilu'la's' Pini' están'd'vendu em Agra . ._ '8° lar _4m_' “a 933mm?) _ todas as farmscras pelo preço de 960 &mem de &baía; mm'O jun é CODSÃWMIOS srs. seis a caiu, 35339 réis as 6 caixas. ÚÊMQSÕM'¡_° e g_o coma" “me, do re' i., _ eposito ersl: armui¡ o Dro ari¡ ' '
mento de cavalaria' &Atenentã'e &$205; ma “Sumo 54:5- . em ”33°“, 'sd
coroncis Carlos Guimarães cBa-' ' quam“ “Em um'

pára d'edñziredf 093w* dm

tos: '

AVeiro, 27 de dbrlf dá'

l 92 I . A

Comarca de Metro'

EDITOSÍSÕ aiii
mo havia começado. -

che'gàiiã á Oliveira de Frades; ' Dial deforma-Junho comc- de OLveira, Teodoro Santos, lho, e de fiscais de Obstaraculos
Vmñquef:lõ 1¡4~partida de* Oliveira' de ça rcscntido uinJu dos frios c ,Carlos Santos, etc. os sargentos Vaz Pinto, Louro. l, a“. o jm¡ dê.quFrades; lõ' fiz-chegada a Vou. humidades do mês precedente ' Traz a brilhante' peça portu-' Rochn, Candeias', Venceslau. ( ' p mação) 4 , _.zela; e organização da excursão Dia 2-Cliove, continuando gueza de Julio Dantas, A Sereia, Joaquim e Fontoura. OR este _M70 camião d( mm'm'h'm. “3m“ao Alto da Sen-hora dOuCaStefo ;a qui-.dra espera de maio. r;ue levará á sêna na proxima 4.' Em seguida realisar-se-ha _ _. ,4 M' ' . . J canhão dó 3,06¡donde seavistaum vasto e mi~ Dia 3-A Camara resolve 'kim-1 de junho. Os poucos bi- tambchuma' proVa para cabos hm““ *'fbano P'Êhe"°› A _ f _ _gnifriâo patiorsma. _ elevar alguns impostos, como o lhetes que existem ia, estão á' e soldados daqueie regimento. e “05 autos dc “aflição P0' @113811613118315 PWÓ'' _

venda na Tabacaria Reis.
' -

Ó' alto'an ser:: Sérvia¡ do vinho, da carne e outros. Desastre-Ns estreito cami- Custas, em 1:1- é exc-¡mnte o e* 811v*


