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lisa as suas annunciadas recitas nos

dias 7 e 8 de corrente, levando á

scene, no Theatro aveirense, a opc-

retta em 3 actos e 4 quadros, orl-

gnai de AürPliU Gonzrez Rondon,

musica do maestro \tuo-il Penesla.

traducção livre de La Niño-mimmia

de João Seller A menina bonita, e

a formosa operetta portugueza de

Gervasio Lobato e D. João da Ga-

mara 0 burro do sr. Alcaide.

Devem ser duas noites cheias.

A assignatura, que vae já adeanta-

da, está aberta na Tabacaríwhaua-

nezo, do sr. Augusto Carvalho dos

Reis, aos Arcos.

feridos. Tinha, alem das suas pro-

vadas aptidões. o largo exercicio

de quatro annos de regencia de di-

versas cadeiras no nosso estabelle-

mento.

Reparação.-Foi de novo

collocado ein Leiria o 2.° aspirante

:Ia estação telegrapho postal d'esta

cidade, sr. Joaquim Soares Caneco,

forçado a vir para aqui substituir

nm dos da leVa de coiiilemnados

do extiucto regimen, o sr. João Ro

sa, que ja foi mandado regressar

ao reino e reassumir o seu logar.

Folgamos e felicitamol-o.

Consumo publicam- A

cidade consumiu no mez de outu-

bro iiudo 22:¡-23 kilos de carne,

produzidos pelo abat'mento, no Ma-

tadouro municipal, de 146 bois

com o pezo de 21:88? kilos; 2 vi

tellas com t o de 69; e de ll car-

neiros com o de l72.

Previsão do tempo.-

a'cerca do tempo provavel que

batterã na primeira quinzena de

novembro, faz Sieijo-iu as seguin-

tes previsões:

Bin ii, nucleos de forças de

Portugal e da Galliza correrão para

leste, pissando pelo Cantabrico e

pelo Centro da península, occasio-

nando chuvas bastante geraes e al

gumas trovoadas.

lim 5, achar se-ha na bahia da

Biscaia o centro de u'na depressão

e chegara outra ao Mo-literranso

Continuarà o regimen de chuvas i-

de trovoadas na península, princi-

palm-nte Cesto o t: ntabrico e cen-

tro do Mediterraneo.

Em 6, actuarão centros de ba¡-

xas pressões ll) Msdterraneo, e

apparecera outra depressão no Atlan-

tiCO a noroeeste da Galliza. Conti-

ouarã o mau tempo nas nossas re-

giões, particularmente nas zonas

riroximas do Meditsrrineo.

Em 7, persistirão no Mediter-

-aneo nucleos de forças perturba-

loras, e a depressão do noroeste

la Galtiza estará na bahia de Bis-

caia. Produz r-se bã› algumas ehu-

vas na peninsula.

De 8 a 9, as depressões do mar

.io Norte e do Mediterranea causa-

i'ãO algumas chuv-as na parte orien-

tal da península.

Em 10, chegará a sudoeste da

irlanda uma depres ã') que, com o

minimo secucdsrio que se apresen-

tará no su loeste da pen n ula, pro

duziiã chuvas nas nossas reg ões,

particularmente des ?e oê'ste até ao

centro.

De ll a 1'2, a depressão do su-

doeste da irlanda dirigir-se-ha pe-

lo canal da Manchi para o mar do

Norte e o minimo secundario do

sudoeste de Portugal actuará no

Mediterraneo, havendo chuvas na

península, prin lpalmente de-da o

Cantahrico e centro ao Mediterra

iieo superior.

Em l3, aproximar ge-ha das

costas de Portugal outra depressão

oceanica, que occasiouarã chuvas

no oéste da península.

Em 14, formar-se bão dois nu-

cleos de forças, um no noroeste da

Galliza e outro no sudoeste de Por-

tugal. Pelo influxo d'estes elemen-

tos de perturbação atinosplierica,

haverá chuvas nas nessas regiões,

especialmente desde o oéste ao

centio.

Em 15, a depressão da Galliza

remontarã para o sudoeste da lr-

landa e'a do sud este de Portugal

penetrarã na península, occaslo-

nando chuvas bastante geraes.

Estação da inves-no.

-0 nosso presado amigo, sr.

 

   

  

  

       

  

       

  

  

  

    

    

  
  

    

    

  

   

  
   

       

    

   

       

   

 

   

  

 

    

  

da ã divulgação 'de todas as leis

da Republica Portuguesa, que se-

rão devidamente coordenadas, com

as precisas indicações dos diplo-

mas do antigo rogimen que, res-

pectivamente, vão sendo revoga-

dos.

Esta publicação que deve pres-

tar etÍicaz auxilio a todo o funccio-

nalismo, e ao publico em geral-

   

          

    

  

  

   

 

  

   
   

  

  

  

    

   

   

    

  

  

  

     

  

   

   

    

  

  

curso nocturno, Escolas districtal

e annexa, visto como é impossivel

á Camara supportar o encargo de

5505000 réis só para pagamento

das rendas d'esses dois predios.

Proponho:

1.” Que se transfira o curso

nocturno actualmente a cargo da

Camara para as Escolas centraes

ficando o mesmo a. ser regido pelo

respectivo professor official se elle alem do summario em cada nome,

uizer, como é de lei. ro, distribuirá, periodicamente, pe-

2.o Que se solicitem aos minis- los assiguautes, um minucniso in»

tros do interior e do fomento as dice alphabetico de toda a legisla-

necessarias auctorisações para ção e mais diplomas do gaverno.

ue se installem no edificio da No 1.' numero cumeçará já a pu

biicar o Codigo-administrativo de

1878, actualmente em vigor.

0 preço da assiguatura e de

'700 reis por anno, devendo os pe-

didos ser já dirigidos para Lisboa,

   

      

   

 

   

   

  

  

    

  

   

  

   

    

   

  

 

   

  

   

   
    

  

  

    

    

    

 

  

  

       

   

  

  

   

   

   

   

   

  

     

  

     

  

  

  

  

       

  

    

  

   

        

    

  

 

  

  

   

    

   

  

de 880146031' um pouco do n08- Levantar da. Caixa geral dos

' __ depositos a quantia de 2145705

::1:20' prepno' do nono or réis que, alli tem do seu fundo de

. via ão-

' Será e““ uma "da nova" çIndeferir o requerimento da

' tuna““ em PWWBBOB “OVOS- Maria Coelho Soares, para reen-

l' _II-IG
E# trada d: seus filhos José edEuge-

- nia no lo-eacola manten o in-

tegra a ;gia deliberação anterior

_EM
e louvando o zelo e o espirito de

l camnra municipal- rectidão e de justiça com que so-

l Presidencia. do cidadão dr. An- bre assumpto asylares resolve o q

dré dos Reis, assistindo os vo- vogal do pelouro, Lima e Castro;

'goes Alfredo Castro, Alfonso Fer- Formar publico que dhora

nandes, Casimiro da Silva, Pinho avante só serão presentes ás ses-

das- Neves, Marques d'Almeida, sões os requerimentos_que sejam q1

Antonio Maria Ferreira, Francis- entregues na. Secretaria. até ás 3 Lscola central-emquanto em ou-

co Picada,
horas da tarde das terças feiras tro edificio _não possa scr-_as

'Acta approvada, em seguida de cada semana; e eXigir que as Escolas districtal e annexa, e isto

ao ue foram presentes: assngnaturas dos attestados de depois de se averiguar se é p_osst-

ñicios de adhesão ao novo pobreza apresentados, venham vel fazer-se all¡ essa installaçao.
O _ _

regimen dos cidadãos, Henrique sempre devidamente reconhectdas; 3_o Que &Presidencia notifique Praça-do-munwipio, 14. i

Ferreira. Pinto Basto, Francisco Annuncmr a arrematação das judicial e opportunameme o des¡ Imprenaa._0 nosso es“.

Victorino Barbosa de Magalhães, rendas municipaes'para o dia 2 e Pejo das duas casas acima referi- mavel college, Opinião, transcre-

Francisco Marques da Silva,- JUÚO seguintes do PTO_an me¡ 38.““ das a seus proprietarios, cidadãos veu o nosso artigo Palavras smce-

Homem de Carvalho Christi): A1- “mb" 'commlwonando 303 _Clda' Francisco Silva Rocha e D. Maria ras, dando o no seu logar de honra.

bano Duarte Pinheiro e Silva, dâos presidentes e vogaes [uma e Huet Bacana¡ de souza,7 acando “nascemos.
I

Manuel Aug““ Henriques Pinhel' cast” e Pi°3d° Para &SSIStlrem e a mesma, presidencia auctorisada J Vão reaparecer as Novida-

ro, João Luiz Flamengo e Bento resolverem como entendam a bem a subtocar Pelo preço que entender der. Folgamos e registamos a noti-

dos Santos; e dos interessesmumcipaes;
conveniente a casa onde actual- cia com o mais Vivo prazer.

Petições delle-91193: Para 00115' _Ofücmrá' &13'9095'0 (1_33 Obras P““ mente funccionam as Escolas dls- cometns.-No mez correu

trilogia, de: Joaquim FYMGÍSCO “mas do dlsmcm Pedmdo se afetiva trictaleannexa.-André dosRcwn
te deve cruzar com a terrao co

NettO, lavrador, do Marcoâ-DO' ° haha““ ,da Planta df¡ (”dade Considerando que é de toda. ~a meta Tempel, que tem umãgire de

mingos da Nai!! Gafanhaoo 18V"" l”“a Que Já “tá dÊWdamente vantagem desenvolveramstruoçao 5 annos, e no proxtmo verao deve

dor, de São Bernardo; Joaquim e superwrmeme “ownsadfli e elevar o nivel intellectual do apparecer tambem o ATTeSt, que

Estevam da Eira, de Cada; M3' , Fazer °°n§tar Por edltaes na nosso povo;
tim um periodo de 6. _ _

nuel Simões Maia, e João Simões cidade e aldeias que todos _os re- .Considerando que as classe? Em torna do da“...

Maia, casados, lavradores, d'Ara- querimentos. em que se soliCitem Populares e trabalhadoras de Avel- cto__.Na qmmarreula “uma e na

. da; Antonio Femmdes da Silva', “09393 e ahnhamçntos Para' 00115' ro e seus arredores tem revelado fregueua de Castelloes, de Grim-

s casado, lavrador, d'Esgueira; e trucção de predios e de muros, sempre certo grau de intçlhgencia bra, entrou um indivtduo num

' Augusto Marques, casado, lavra' devem semPre 111911010113-1' 031119' que é necessario aproveitar e re- alambique e tanta aguardente iu-

Ç dor, de Requeixo; “'03 (life *E1195 teem; _ bustecer;
geriu que, pouco depois, exhala-

soli0¡tamm a entrada de me- . AdJudlcar.30 serralhelro
Considerando que em Aveiro va o [numa alento Proxlmo d luna

nores no Así/lo 680014, Sendo at' V'Ceme Ferreira' ° concerto d um ha aptidões apreciaveis e amor_ pe- levada. Foi consoladinho. . .

_ tendidos: Rosa de Jesus Gamellas, fogão do Asylo, por ser _0 que la instrucção_o que se venhca t Na terçaqwa 9 comboyo

,. A_ › a¡ Vera-cruz, para sua. sobrinha concorreu em melhores condicçoes pelas grandes e nqrmaes freque'n. do Valle do _vougg [o, estimula.

Maria d'Apresentação da Silva de preço à arremataçao aberta das das digerentes escolas ams- mamã amarelado u¡ 55,3%,, de

Pereira; Amelia de Jesus, viuva, para. esse fun; O tentes;
Guanaes_ t l t N

residente em Aveiro, para seu fi- Prestar .todo o seu_ apaio mo- Considerando que em todas as gonna. a hmmlwade [O, ,a dada

uma '1050; GenWeva d'APresenta' ”1,5 mate““ á °°mm155ã° Pam' nações, que se esforçam porpro- participação para juizo. _

ção Pereira, viuva, tambem (resta chial da Vera-Cruz pela sua reso- gmail. e avançar, os poderes pu- 't Em Noguelra de peceguew

cidade, para sua. filha Maria Sa- [lição de ?Ipea-1: 3 “Pena de São blicos, curando afanosamente da: rrompeu ua madrugadade domin-

lomé; e Emília 3053, Para 5“3 '1050 ,'10 110010, _e @31' SEPPltura instrucção das novas get-.acompng go ultimo um Violento incendio na

sobrinha Ermelinda, que entrará, gratuita, no cemiterio publico,ás cura“, díffundir o ,msmo ,em to. casa de adega e arrecadaçao do

qm““ complete a edade legali “sad“ que 3“¡ Venham a' 9110011' dos os seus ramos pelas diversas sr. .lose Domingues Pereira Guerra,

Requereram mais: Fr3°°ís°° trar'se'
camadas p0pulares, sendo aspira- s-.ndo toda a casa pasto das cha

Antonio d'Assumpção, arrenda- O cidadão presidente commu- ção da. democracia moderna aius- mas. Pouderam-se ainda assun sal-

tnrio d'uma loja no Mercado Ma- nicou haver o governo deferido a trucção integral do povo; var-se uns 150 alinudes de Vinho,

, and Firmino, se lhe permitta _0 petição municipal sobre a creaçâo Considerando que do conce- e a cu-to umdos illhos d_o dono do

pagamento da sua renda em diVI- d'uma aula. nocturna junto da lho de Aveiro sabem annualmente predio, que la dortnta.__Nao se sabe

da por prestações semanaes, sendo Escola central da Gloria, e ter para o estrangeiro centenares de o que denorigem_ ao incendio.

- atendido;
noticia de que o mesmo governo cidadãos a. tentar fortuna, que se- Os prejuizos sao calculados em

L" ›Maria de Jesus Dias,tabernei- providenciara jà de forma a, que rá tanto mais faCil de obter-se 40015000 reis.

' n, d'esta cidade, para. pagar, por os subsídios asylares comecem em quanto maiores e_me_lhores forem Imypostqgr-Parece que vae

. .um, o, imposto sobre os gene- breve a dar entrada regularmente, as habihtações scientihcas e litte- _ser extincta a inspecçao geral dos

los de consumo que possa vender no principio de cada mez, no co- rarias de aquelles que emigram; impostos, creando-se_ em sua sub-

._ ip ceu estabelecimento até ao tim fre municipal; e fez as seguintes Considerando que o commercio atituiçao uma direcção geral.

A 'h"malend°'lhe imposu a con' PMPOsms que a 00mmi535° a'PPI'O' de Aveiro tem nos ultimos tempos "Ile. PCÍÍHBO- -' TGHÚU

t _da pagar 86000 réis men- vou: _ ' tomado rapido desenvolvimente e havido modincações. na situação

- "'o '0°n3idemnd0 que Pudespacho acompanhando amarcha da civili- cambial, (0¡ determinado que. ale

.s

a5, ' _ olo Gomes Claro, casado, do m.° do interior, publicado sação manual mantem numerosas nova ordem, vigor_ein as seguintes

.W de Carcavellos; Manuel no Diario do governo n.° 20, foi e ¡mportantes relações com casas taxas da conversar) de vales pos.

' nes Elias, de Requeixo; e crendo, nas Escolas centraes do estrangeiras;
taes internactonaes: franco, 194

“É. ¡na! Rodrigues Branco, de sexo masculino d'esta cidade, um Considerando que muitos filhos reis; marco, 238 reis; coroa, 203

igmazolla, attestados 'de pobreza, curso nocturno que pode começar de Aveiro se dedicam á, carreira reis, e sterlino, 48 7¡_8.

y e a camara passou em virtude a funccionar,desdejá, visto haver commercial, mas por carencia de o da. _de fuçadng_ _.

informações prestadas pelas em orçamento da ínstrucção pri- recursos e falta de escoiag da espe_ amanheceu triste, o dia de quarta

. A ões competentes. maria verba necessaria para oc- damage não conseguem anecessa- feira, consagrado ao culto piedoso

-: ,I Foram mais presentes: um correr ás despezas de installação ,qa cultura e necessaria prepara- dos mortos.

?meio do medico Lourenço Peixi- e pagamento da gratificação legal ção para a carreira a que se das“- Ao cemiterio da cidade nzeram.

dando conta do estado sanita- ao reSpectivo regente; Dam;
se as costumadas romagens, arden-

dos alnmnos das duas secções Considerando que em face das Proponho: do centenas de lumes e cobrindo-

~ Asylo Escola; outro da. admi- leis vigentes essa gratiñcação não se represente ao governo pe- se as campus de flores,

do concelho chamando pode exceder de 606000 reis an- dindo sejam creadas na Escola in. Nas diferentes egreias resaram

V' ~attenção da camara para uma nuaes; dustrial. 99 35 “119335 de Sumagio que é

' pular dimanada do ministerio Considerando que oactual cur- 1.o cadeira, de francez_ costume dizerem-se, sendo os tem-

omento acerca da cedencia so nocturno que funcciona na «Es- 2,0 cadeira de geographiae his- plos bastante concorridos.

innobiliarios; outro d'uma cola industrial Fernando Caldeira¡ teria, comerciaes e escripturação L9¡ de ¡nun-en... _

ao de Arganil, pedindo traz ao municipio o encargo an- mercantil e principios geraes de Acaba de ser posta á venda em

'laio Para 8 @reação d'uma Dual de 8185000 reis, ”Sim re- economia politica. - André dos todas as livrarias, kiosques e mais

unida de bombeiros volunta- partido: _ Reis» Iocaes do costume, não so em Lis-

alli; outro da companhia Renda de casa (comprehendi-
boa mas em todo o paiz, um fo-

' u: o Porto, pedindo o, a- da adaEscola Industrial) 3505000: iheto com a nova lei de imprensa,

La à onto da sua divida de 3416 remuneração ao professor caju- que o governo provisorio da Repu- Eduardo A. Ferreira Osorio, antigo

" pela cobertura central do dante 2Õ2õ000; 1110131115910; livros; blica portugueza acaba dedecretar, e acreditado dono do elegante e

v ado José Estevam; outro da conservação da casa, Inummação editado pela Empreza da bibliotha- conceituado estabelecimento de mo-

_ ."' ' itania do porto d'Aveiro, pe- e limpeza 1805000; servente
ca nacional, cuja séde é na rua do das local a Elite-aveireme, abre

- l 'i gde as informações que aCama- 365000;
Alecrim, 80 e 82, sendo o preço amanhã a sua estação d'tnvmo com

' 1¡ possa restar-lhe ácerca de Considerando que tal curso se d'este folheto apenas de 50 reis. um expiendido sortimento de ta.

'- " ptos a ria; e outro do sub- torna,' agora e por emquanto, des- Agradecemos o exemplar que zendas modernas da sua especiali-

fgado de saude, em resposta necessario, podendo os alumnos nos foi enviado. dade, no que ba de mais chic, tan-

_ A que lhe fôra enviado com a all¡ matriculados passarem a fre- Estatutos.-Pelo governo to para senhOras como tricanas,

'1 V' ,monta-930 dos moradores da quentar aquelle que m de ser civil d'este districto foi devolvido em tecidos para Vestidos e casacos,

a¡ para demolição dos deposv creado nas Escolas c traes, me- a repartição do Commercio, devi e variadissimos artigos para agasa-

.' tende escaço existentes na malha- «lida esta da. qual, sem prejuizo dameute sellado, o projecto dos lho; e por isso chamamos a atten-

' delitos Santos Martyres, e em da, instrncção, advirá ao erario estatutos da caixa de aposentações ção das nossas gente leitoras para

.A ?gamers serem de facto preju- municipal uma economia nunca annexa ã «Associação de soccorrOs o seu annuncio. que vao na secção

@ea á bygiene- inferior a 5005000;
iuuebres de ambos os sexos da Aiu- respectiva.

Considerando que, feita esta radar. Floricultura-_Ao esta-

, :A _commissão ñcou .inteirada

"Mantendo dos tres primeiros; transferencia, poderão talvez ins- Inch-unção. - 0 Diario belecimento do nosso estimado pa.

tomqauprowdencws necessarias tallar-se nas salas onde estao hoje chegado insere o decreto tricio e amigo, sr. João Baptista

pptazpoder attender _a0 quarto; funccionando a Escola indus- creando uma escola primaria femi- Moreira, acaba de chegar o seu

vao responder ao quinto depms trial e aquelle curso nocturno, a nina no Cotto. Oliveira d'Azemeis; sortimento, vindo expressamente

db mitos ”500139585 Inferessa- Escola districtal de ensino para d'este districtu. do estrangeiro das melhores se-

da, oa-ssjama dos Boteletros e a o magisterio ' primario e a es- Foram tambem já creadas mentes de raiuucuios e anemonas,

_dos Medina?, e ainda a 00m- cola annexa, com o que economi- cadeiras do instrucção primaria em e outras variedades de llôres, das

miulo parochial da Vera-cruz sara o dito erario annualmente Gandara (Macieira de Cambra); em mais especiaes qualidades, que ali

que para esse eñ'eito accordarão nada menos de 2005000. Sandiães (idem);cm Macieira de Sar- podem ser procuradas em boas

como vogal_ Eduardo Neves: e Considerando que tendo-se nes (Oliveira d'Azemeis); e no Cor- condicções de preço.

deliberouoñicgar de novo ao cita- prorogado, em virtude do codigo go-commum (llbavo). os homens do mon-

plo functionario de saude pedide civil e do processo e decreto 30 .1 Foram nomeados ajudau- Acabam de regressar a esta cidade

.andioaçõel sobre oa meios praticas de agosto de 1907, os arrenda- tes das escolas masculinas: de os valorosos otilciaes da marinha-

de resolveraquestao dos depositos mentos das casas onde funccíonam Moudariz (Feira) o sr. José João marcante de longo curso nossos d CAFÉ t á

'1° W de formas. não preju- as ditas Escolas districtal e an- d'Oliveira de Pardeihas (Estarreja), pau-icms, grs_ José Bernardo cg_ 9°¡ ° .qqe em Ven'

(licor os interesses dos povos que nexa poderá todavia sublocando-a
o sr. Abilio Marques Ramos; de Os- mello, Francisco Gonçalves Morei- da' °°m° especmhdade da cala,

ae utilisam d'elle, nem tão pouco depois de vaga, economisar-se
seita (Oliveira d'Azemeis). o sr' ra, Luiz da Naia e Silva Junior, Jo- doando a vender oque emde

a. saude publica, .lembrando-lhe ainda parte dos 2005000 reis, que Bernardo TaVares Foco; e da femi- sé Le a José, Rodrigues Mieiro. As 720 réis o kilo a 600 e 0-. de

que talvez por meio de constru- integralmente se terão de pagar nina de Vagos a sir.ll D. Angelina vossas boas-vindas. 560 a 500 réis .i

ações de pedra e cal, com os ne- ao iâspecãivo p1r0prietario; Domingues Macieira. Theatro Aloironge.- Experimental): poi¡ o CA

onsi eran o ue no futuro "s " no a ' . ° ' - -

q t L tá ia me do professor .i tournea iteniint. companhia por FÉ da Padaria Macêdo que é

salarios tubos de tiragem, pos-

sam conciliar-se esses interesses. anno terão fatalmente de ser des- ç¡o.-No proximo dia 15 deve interino do lyceu d'Aveiro, o sr. Luguesa de opera.com¡c¡ e opere“ _

PeladOS 03 Predlos Onde se e110011- sair o t.° numero da revista inen- dr. Lourenço Peixinho, que l'oi um ia, da qua¡ [az pal-,5 ¡ meu““ o melhor e mais barato qu.

..A comissão tomou por fim

_

tram 88 Escola-8 industrial: actual sal Archivo da Legislação, destina- do concorrentes com justiça PTO- actriz cantora Dolores Rentiui, rsa- hoje se vende'ogn Aveiro.'

*l ..links resoluções:

Mortos

Falleceu na praia do Pharol de

esta cidade, on ie nceidentalmante

esta“ residindo, o sr. dr. José

Paes dos Santos Graça, conhecido

medico, que em tempo ñgurou

muito na politica d'este districto,

tendo_ bastante preponderancia nc

concelho de Vagos, onde exerceu

varios cargos de importancia.

Foi um cidadão muito activo,

mas ultimamente estava impossibi-

litado por antigos s ci'ueis pideci-

mentos.

Sentindo o luctuoso successo,

acompanhamoa sua desolada la-

milia na ptmgsnts magna.

_Tambem telleczu hoje, n'esta

cidade, viotima'ia por um parto dif-
o

hcil, a esposa do sr. José Miguel:

Picada, httbll industrial local.

Sentimos e enviamos pezamea

a todos os seus.

W
22, R. doSanto Antonio, 24

_PORTO

Completo sortido em chapeua do

todos na qualidades e bcnets para. ho-

mem e oreança.

Chopeus de côco e seda, sempre

ultimas ncñldadee nacionaes e estran-

geiras. Guardasoes ein todas na qui¡-

lidados para. homem e senhora.

Elegantes chapeus do pnlh¡ o Ohi-

o de todos ns &calidades por¡ i¡ eat¡-

oão do verão. biquo. homo barato.

Cartaz do “GAMPEÃO,

PARA LEVANTAH

OU CONSERVAR

AS FOR. GAS..

\linhn nutritivo ils carne

UNICO auctorisado pelo governo.

approvado pela Junta de', ›

saude publica e privilegiado

Recommendndo por centennres do¡

mais distinctoa medicos, que garantem

a sua superioridade na convalcacença

de toda: ar doenças c sempre que d preciso

levantar as forças ou enriquecer o tanga.,-

empregando-se, com o mais feliz exi-

to, na: estomagoc, aiii la os mais delicia, pa-

ra combater as digertoes tardias e labor-io-

sar, a. dyspepsia, anemia, ou ínacçdo do: or-

gdoa, o rachitirmo, c/fecçõer eacrophulorar, da.

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

veito, a¡ pessoais de perfeita saude,

que teem excesso de trabalho pbysloo

cu intellectual, para reparar ae perdas

occasionadas por esse excesso de tn-

balhc, e tambem aquellas que, não

tendo trabalho em excesso, receiam

comtudo enfraquecer, em consequen-

cia da sua organic-ção pouco robusta.

Está. tambem sendo muito usado

às colheres com quaosquer bolachas

ao lunch,a. tim de preparar o estoma o

para receber bem n alimentação 50

jantar; podendo tambem tomar-ee no

toast, para n facilitar completamente

digestão.

E' o melhor tonico nutritivo que

se conhece: é muito digestivo, fertili-

canto e rcconstituinto. Sob u sua ln-

Euencla desenvolve-sa rapidamente o

apetite, enriquece-ee o sangue, torta-

lecern-so os musculos e voltam as for-

ças.

Um call¡ d'este vinho representa

um bom bife. -

O seu alto valor tem-lhe conquis-

tado as medalhas d'ouro em toda¡ as

exposições nacionaes e estrangeiras n

que tem concorrido.

Acha-se ã venda nas prlucipaes

pharmacias de Portugal e estran-

geiro. Deposito geral: Conde do

Restello à 6.', Pharmacia Fran

co, n", Batom-LISBOA.

CíAFE ,

Grande redacção de preços

antigo e aor'editadn &PA-

DARIA MACEDO» an-

nuncia que, devido a-um

co ntracto feito ultima-

mente, aoabn de reduzir o¡ pre-
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O vogal Pinho das Neves pro-

pôz tambem, sendo approvado:

1.° Dispensar, a partir da pro-

xima semana, todos os empregados,

de qualquer cathegoria nomeados

desde junho de 1906', até esta da-

ta, para os quaes não houvesse va-

ga legal anterior águella epocha.

2.° Dispenaar ímmediatamente

todos os empregados que estão fó-

ra do quadro legal e para os quotes

não ha verba orçado.

3.“ Fazer cessar, desde já to-

das as gratificações de qualquer

natureza, até que no futuro orça-

mento se verifique com escrupulo as

que devem subsistir.

4.° Acceitar todas as ofertas

de serviços que tendam a diminuir

a despeza. . -

Aveiro, 2 de novembro de 1910.0

Eduardo de Pinho das Neves.

A Commissão verificou a nota

da existencia de fundos em cofre e

do movimento de cobrança e de

pagamemtos na semana finda, dos

quaes resulta um saldo de 3675610

reis no da Camara e de 9085073

no do Asylo.

Foi presente o projecto do 1.°

orçamento supplementar ao geral

do anno corrente que a commíssão

examinou e approvou mandando-o

pôr desde já a reclamação pelo

espaço legal.

¡rolaon de legisla-
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FllllClSCil Ill LUZ l FILHO

W101 million-Auguston

Rua dos Mercadorcs

AVEIRO

.Sortlment'o completo de drogas

medicina” o especialidades phar-

maceutical, por preços medicos.

Variedade sm sabonetes medici-

nasl, Isrin s, irrigadores, mama-

deiras, tan as para roturas, tira~

leitos, thermometros clinicas, etc.

Encamga-se ds mandar vir dos

principles centros exportadores

qualquer art¡ o menos vulgar.

pagamento e receitas a qualquer

ser¡ com promptidào o asseio.
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ARTICOS GRAPHICO§

PEDRO, MiRA_NDA 0 0%, suo
¡nar-'a - -°

@asa mudada em !908 Rua da :DRTõ , 59 |

Telegrammas:-Adnarim-PORTO

W

Esta casa, que se dedica á venda de todos os artigos type-

' graphioos e l tographicos. está a cargo do nosso associado Adria-

no Miranda, ndador e administrador da antiga firma Pedro, Mi-

renda 50.', pois que, alem da sua longa pratica commercial e

do ser empregado viajante de differentes artigos, praticou por

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

completo conhecimento do artigo assim como é a unica casa que

no genero tem _ soal habilitadissimo, pois que tambem trabalhou

na 'referida fun ição, _podendo portanto executar qualquer pedido

' qn¡ 'se :liguem fazer-nos sem receio de confronto.

Fornecemos orçamentos completos e mais baratos do que qual

qualquer entre casa.

Representantes das mais importantes

fundições estrangeiras

Temos sempre em deposito material estran-

nelro: espaços e quadrados de todos os corpos, falas, quadrilon-

gos, regretas, gsllés, galeões, caixas de todos os tamanhos, cu-

, ,' ' ' , massa para rôlos d'uma das melhores fabricas

.Alfenas, assim como .tinta de todas as côres, as quaes vendemos

Ã *baratíssimasl

:Paúl-[1105 s 'todos os nossos ex.'“°“ amigos e freguezes não

fecham as suas transacções sem consultarem os nossos preços.

. :arames a attençào dos nossos estímaveis

clientes para não confundir-em a nossa casa com

outras do mesmo genero que nào podem competir

-de maneira alguma com a nossa casa.

0000000000 00 10010001010

D quem fornecer indica-

ções para a'descoberta de pes»

soas que façam o commercio

.
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8
.
8
.
8

 

'0000100 “Wind,

Marca Tomaz e Aguia

A-SE uma gratificação

Chegou novo carre-

gamento aos unicos

importadores de importação e venda de mas-

mONmo PRB““ CAMPOS sa phosphorica (o que está. pro-

& “um hibldo por lei), desde que d'es-

i sas informações resulte a ap-

AVEIRO prehenção da massa phospho-

Grandes descontos

para revender 'quente não inferior á gratiñ

,cação promettida. Quem sou

,her da existencia de massa

iphospborica, dirija-se a Ber-

a 1,5500 nardo José de Carvalho, rm:

a reis. das Barcas, n'esta cidade dc

Encamgn-se de fazel~os naun: _ ' -

&I'll-Asylo-osoola-dist-rictal, 35:25:17 annga morada' do "-

r na Castro Mattoso-AVEIRO.

   

rica com multa para o dell»

 

ESTAÇÃO DE INVEHNÚ
Grandioso sortido de todos os artigos para a presents eszaçao, impor-

tados das mais afamadas casas do paiz e do estrangeiro.

Lindissimos cortes de vestidos, pura lã, desde 25000 reis.

Fazendas de lã, ultima novidade, desde 2401 reis o metro.

Jerseys e Boleros de malha, para senhora, ultimos modelos. '

Meltons e Aslrakans para casacos e capas. '

Pelerines e bichos de peles da mais alta novidade.

Casacos de borracha para homem, desde 126000 reis.

Calçado de feltro e de borracha para homem, senhora e creança

Guarda-lamas de feltro e de seda, desde 230000 reis.

Grande sortido de artigos de malha para creanca, taes como: casaqui-

nhoa, bolero-3, vestidos, toucas, saiotes, corpetes, etc.

Camisolas e cache-corneta de malha

Meias e piugas de lã e d'aigodao, luvas de malha e de pellca, esparti-

lhes, chales, cobertores, flanellas, velludos, pluches. sedas, guarnições, [ga-

ões, tules, rendas, guarda-chuvas, lenços, etc., etc.

 

&âiáááüt

à lll'llllllllil BE Silllldlilldlilll A VAPOR

h
á
!
!
!

e(

as
e(
a(
a(
a(
O(

a;
a(
o(
e;

M'
e(

e(
a(
a(
a(
at
st
o,

tr
e
e
e.
a(
el
a
as
v
a(

ã

à
et
a¡
at
o¡
ac
a(
al

EUNI'M ll MSS!

Premiado com medalhas d'ouro em

estrangeiras a que tem concorrido

approvado pelo Conselho-ds-saude-pu-

blica e tambem o unico legalmente

auctorisado e privilegiado, depois de

evidenciada a sua etlicacia em muitis-

si

1 das ou rhronícas), lie/111.170, testes rebeldes,

taste convulsa e aslhmuiíca, dôr do peito e

contra todas as irritações nervosas.

Modas e confecções

para homem, senhora e creanoa.

Perfumarias

á 22 22 à!!! l!

  MANUEL FERREIRA

Rua Tenente Rezende

(Antiga rua do Aliens.)

AVEIRO

O preprietario d'csta antiga e bem conhecida oüicina, agars

montada com os mais modernos aperfeiçoamentos e machinís-

mos indispensaveis á boa execução de todos os trabalhos de aer-

ralharia, convida todos os seus antigos e 01.““ fregueses, eo

publico em geral, a visitarem a sua nova e grande oñieina e

armazene, onde se encontra, por preços sem competencia, um

variadissimo e completo sortimento !de todos os trabalhos concer-

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

soal competentissimo.

Assim, encontram-se nos seus amplos depositos, cama de

ferro completas, de todas as qualidades, medidas e dos mais ele-

gantes e modernos modelos, baldes, regadores, lavatorios com-

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

colchoaria para as ditas camas.

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

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

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

raiharia, por mais diHicil que seia, onde se encontra tambem á

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

etc.

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

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

não receia confronto e é rapida.

Visitem, pois, esta serralharia, a maior d'Aveiro, antes de

se decidirem a comprar ou eneommendar qualquer trabalhe da

especialidade d'esta casa.
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A' venda nas pharmaoias. De-

posito geral: Pharmacla Fran- u

CO, F.°'-Conde do Restello «3' 0.', 0

Belem-Lisboa. '

 

    

 

CONTRA.

A DEBILIDADE

Farinha Peiloral Ferruginosa

o da pharmacia Franco o

Esta farinha, que e um excellente

alimento reparador, de facil digestão,

utilissimo ara pessoas de estomago

debii ou en ermo, para convaiesoentes,

pessoas idosas ou creanças, é so mes-

mo tempo um precioso medicamento

que pela sua acção tonica reconsti-

tninie e do mais reconhecido proveito

nas pessoas anemicas, de constitui

fraca, e, em geral, que earecemde or-

ças no organismo. Está le almente au-

XarOpe peitoral James

 

todas as exposições nacionaes e

Becommendado por mais

de SOO medicos

UNICO especifico contra tosses

 

mas observações oilicialmente feitas

nos hospilaes e na clinica particular ctorisada e privilegiada. :lis de 300

, sendo considerado como um verdadei- atlestados dos li'liilell'OS medicos gs.

. ro especidco contra as bronchilcs (agu- rantem a sua e cat-.ia. . '

Conde do Restello à 0.'

° LISBOA~BELEM

.XOXQXOXQXÕXOXCXOXOXOXCXCXOXO”XOXO8.3.8.*
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AVEIRO

ELITE AVEIRENSE

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSÓRIO

13., Rua Mendes Leite, 21 - 56, Mercadores, 60

Tecidos d'aita novidade em todas as qualidades, para vestidos, fazendas

de pura là, desde 200 reis o metro. Meltores, moscons, astrachaus, zebelli-

nes para capas e casacos. Córtes de casemiras para lato. Calçado de bor-

racha. Colletes de espertilho, ultimos modelos. Grande variedade em arti-
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_ Gravatariu e PeríumaPIaS-Sabonete IRENE, exclusivo da casa,

O”50mm.XCXXX@X.x.XQXÕXOX.XOXR$380”.XQKÓKÍXOXÓXQXOxÓXXC*

HISTOGENO LLOPIS
'Unico medhamiutn adoptado nos Dispensarios anti-tuberculolos,

“Mais”, Ile-pitas¡ da Miner-¡cordia de Lisboa, Por-to o clinicas par-t¡-

gos para agasalho, como bOas, pellerlnes, oachecols, blouses de malha,

guarda-lamas, jersoys, camisolas, luvas, calçado de feltro e muitos outros

E 100 reis artigosproprios d'esta estação.

cultures¡ para a cru-a da

Tuberculose, Diabetis, Anemia, Neurasthenia ,
e doenças coneumptivae em geral, que, abandonadas no seu principio, dão origem á

TUBERCULOSE

_POMPEU DA COSTA PEREIRA _x
Rua de Jose Estevam, 52 a 56-Rua Mendes beite, 1 a 3

WfÓÓÓÓÓVÓÓOÓQÓOÓ§§§OO#000000*#$000
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03min DE INYEHNU '
O proprietario d'este estabelecimento pmiioipa aos seus em““

clientes que tendo recebido já todo o sortido para a presente esta'

ção ,entre elle se encontram os seguintes artigos de maior novidade:

Peça-se sempre o HISTOGENU LLOPlSl

Para a cura da DIABETIS preparamos o Histogeno anti-diabetico, ,fox-mm s

esnecial de resultados seguros na cura dos doentes

mento dolllstogeno anti-diabetico.

Formas do

Preço ao HISTOGENO 0

Vende-se em todas as pharmacias e drogarias. Representante geral em Portugal A “a“.

omni-drogaria, de Antonio Cerqueira da Motta & CL'. Suco. de Santos Caiua ao. ..

“0000000OÓÓÓÓÓÓÓÓÓÔÓÓÓÓÓÓÓÓÔÓÓÓÔNÔÓÓÔÔQÓÓQÔÓÓÓÓÔO?00090000ÓÓÓÓOÓÔÓOÔNWÓÇ

“a ELEGAHTE”
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Oamisaría e gravataria '
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Precos medicos

W
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PAO'U'ETE conio ml: LElxoss
NILE Em õ de dezembro

Para S. Vicente, Pernambuco, B h' ' -

Montevideu e Buenos-Ayres. a m' Rm de Janolm, Santos,

Preço da passagem de 3.“ classe para o Brasil
p a a r s

4,,

r Rio da Prata 524500 t...ü

PAOUETES cosmos A same os uses¡ 'É
AVON. Em 14 de novembro l E

Para a Madeira S. Vicente, Pernambuco B h' ' ' v
Santoe, lllontevideu, e Buenos-Ayres. ' a m' RIO de Jun“mt

ARAGON, Em 28 de novembro
Para aMadeira, Pernambuco, Bahia R' . ' 4

Montevideu e Buenos Ayres. ' 'o de hmm”: SEM”:

ARAGUAYA, Em 12 de dezembro
Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia Rio do J '

SANTOS, Montevideu e Buenos-Ayres. ' enem,

496500 dia*

Preço da passagem de 3.' classe para o Brasil

› Rio da Prata õ'ãõõm p
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a senna aa casacos rio-arca seus

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs.
classe esqoiher os beliches á vista das plantas dos ps ¡ustes na..
para so recommendam ' ' ' ”

cão.
os toda. a. antecipa-

Os paquetes de regresso do Brasil, od'erecern todas as commodir
dades aos srs._ passageiros que se destinam a Paris e Londres

Aoceitando-se tambem passageiro¡ à”.
low-York e S. Mi uiel P l D | d

do em Southamptgn. ( on a °ga “l 00m taum.

AGEN'JÍES r
NO PORTO: EM LISBOA.: i

nur s. *c.° JAMES mwrs w0. l'
9_ Rua do Infante D. Henrique. Rua d'El-rei,-31.._1¡so

passageiros da L¡

  

  

COIMBRA

uma¡ CIRÚRGICA:lá
as

0

Pill 0.0.0000“" ' t,
Unid¡11::: $303? 'I 4'
dade recebe' dois a'tre: lester.:

Doenças das vias urinarias

Doenças das senhoras

1036 Lebre dantes.comtns_gnilico *trittqn _'

Donas dos olhos preço? commodoa' l iAbilio Justiça N esta ;redacção se dia.

.. A 27:500 reis
›Electrothcrapía m

Rua do ViscondeM
,

esa ea?

'Marmotas l

?ompillo Raiolla

AVEIRO

V VENDA
VENDE-SE a propriedaao

  

de terra lavradiabomnls-

sa de habitaçâolpana-oa-

seiro, ourraos'para gadoe mais

pertences, sita em Sá, fre'gue- "

sia da Vera-Cruz, d'esta cida-

de e que conñna com a viana,-

da Folsa, fazendo frente para

a estrada publica c'seu com¡

prido muro de pedra until. '

Quem a pretender, enten-i

da-se como seu dono,.mora-,

dor na rua do Cáss. _ .
-.....__..._

Unico que ;cura

Unico lnalteravel

 

- h

 

submettidos 'a trata. '

Histoaeno liquido l

Histogeno granulado v

Histogeno anti-diabetic» i

FRASCO GRANDE, l$l00 mls . _

FRASCO PEQUENO, gratis aos pobres dos Dispenser-19.

   

¡gqoenpe 39,, ;e-'s'e melhor com um frasco e curado tornando seis.

' ecarer *eo tra os productos similares que na pratica teem demenetrado se alteram,. _ , brinboe, Rua de Mousinlio da Silveira, llÕ-Porlo. Em Lislna, .C. Mahony do Amaral.
prozume'ef'Fe'lüdS'cintrraros e prejudiciaee a saude. Rua de Ei-rei, 73, 2;°.-Em Aveiro: PHARIAGIM REIS.

 


