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nos textos, assim como as no'

ções essenciais sobre o espirito,

costumes, instituições politicas e

sociais dos povos corresponden-

tes, a proposito dJS leituras, no-

ções para que o ensino da histo-

ria contribuirá tambem natural-

mente.

No curso moderno predomina

oconhecimento da cultura dos

povos germanicos, representados

principalmente pelos seus dois

tipos: o inglez e oalemão.

O liceu feminino de Lisboa

será elevado á categoria de cen-

tral, com oito classese os cursos,

classico e moderno, devendo ser

creado na cidade do Porto um

outro liceu nas mesmas condi-

ções. ›

Da apli:ação da reforma re-

sultaria um aumento de despeza

de 2584785000 reis, e o aumen-

to de receita de 50 contos de reis,

o que dá a diferença para mais;

nas despezas de 208. ”83000 reis.

O aumento de receita é pro-

veniente de novos preços das

propinas; o excesso de despeza

distribue-se pelas seguintes ver-

bas: horas que acrescem no ser-

viço normal dos professores; li-

ceus teminos; regularisação do

vencimento dos professores; sub- ;v

Especulação

Já ela começou. São por

emquanto as gazetas reacio-

narias do estrangeiro visto

que algumas de cá foram sus

pensas.

A miseravel campanha

que lá fóra se tem feito con

tra o nosso paiz, pelo visto,

encontrou novo filão no tres-

loucado movimento.

E dizem-se republicanos

os que o promoveram!

Reformalo ensino _

reuniam

As bases em que a respe-

tiva comissão assentou o pro-

jeto de reforma do ensino se-

cundario: '

«O curso liceal completo terá

de duração normal oito anos e

será dividido em tres graus: in

louqueceu' hoje o preso Artur

de Souza Martins, implicado

nos ultimos acontecimentos,

seguindo para o manicomio Mi-

guel Bombarda.

Seguiram hoje 300 enxer-

gas para bordo do paquete

cabo Verde, da emprcza na-

cional de navegação, contrata-

do pelo governo para desem-

penhar una comissão de ser-

viço.

= Vai ser retirada da cir-

culação a antiga moeda de 5

reis. O sr. dr. Afonso Costa

apresentou á camara dos de-

putados o projeto que com-

pleta a reforma de 22 de maio

de rg¡ r, relativamente á escri-

iia da contabilidade publica,que

chegara a uma confusão no-

civa

condenação dos individuos

"que c00peraram na primeira

^ 'incursão monarquia, tivesse

_g sido bastante forte, não se

teria dado, 'com certeza, a se-

gunda incursão. _

E' preciso que se crie o

respeito pela lei e a certeza do

castigo. Ninguem condena

por odio. O efeito da pena~

é, principalmente,a intima-

~ ção. Qualquer que seja o sen-

-timento dos que aplicam a

pena, é necessario aplica la,

para duma vez para sempre

Se afaste a possibilidade de

uma tentativa criminosa con-

tra a constituição politica.

Forte corn o apoio mani-

festado pelo parlamento e pe-

lo :paiz, que nele confia, o

governo saberá tomar as me-

didas necessarias para que

se não repitam actos como

os da madrugada de domin-

go.

A sedição não póde ser

um sport.

   

 

   

  

  

 

  

 

   

  

 

   

    

  

          

  

     

  

  

   

  

   

  

  

  

   
  

  

   

  

para ESP? _ França e italia_ os srs.

Agostinho manuel de Oliveira Cam-

.pos.    

   

   

 

  

   

  

 

   

   

    

  

             

    

  

 

    

    

   

   

 

   

   

   

 

   

 

    

  

    

   

  

  

   

   

   

 

   

   

    

   

 

  

  

   

 

  

   

   

   

   

   

   

 

  

  

  

   

   

   

  

   

 

  

 

  

    

 

    

 

  

      

  

  

  

   

  

         

  

     

  

 

  

     

   

    

  

     

  
  

  

 

O Esteve em Anadia, onde veio

defender um réu em policia correeional,

'o ilustre deputado nosso amigo. sr. dr.

Ramada Curto.

O Regressaram ao paiz os srs.

Francisco Gomes Estriga e Joaquim

dos Santos Carneiro, vindo aquele de

Manaos, e este da llha do Principe.

O Partiu para a Africa o st. Ante-

ro Martins Tavares,_de Anadia.

O Regressou do Funchal, encon-

trando-se em Aveiro, hospede de seus

país, o sr. Feliciano José boates.

Q São esperados amanhã em Avei-

ro, onde veem estar uns dias, o nosso

amigo, sr. dr. Adriano de Vilhena Pe-

reira da Cruz e sua esposa.

O Por virtude de doença de pes-

sôa de família, retiram de isboa, re-

gressando á sua casa dos soburbios

desra cidade as sr.as D. Armanda e D.

Maria da Natividade Souto, gratis ír-

mãs do deputado nosso amigo, sr. Al-

berto Souto.

_#-

Visita politica

 

.Nós. afirmamos,- comen-

tando os acontecimentos e

- deles extraindo a lição: o po-

_ vo está com a Republica. As

;manifestações de lealdade ao

'governo sucedem-se. Todo-o

pájz se manifesta contrario

sustentado ultimo. As comis-

,sõespoiiticas republicanas de

_USboa e Porto e- de varias

n terras da provlncia, regeitan-

dotedaa solidariedade com

og,.ctiminoSos e os treSlou-

lados, que tentaram a aven-

' tura gerada, essas comissões,

que representam as camadas

populares, que durante vinte

4 .luotaram, perseguidas,

_ra o triunfo da causa-_repu

b '- na, declaram, bem alto,

hein' sinceramente, que con-

denam o acto criminoso e-es-

 

    

    

    

    

    

     

    

   

  

     

   

     

  

   

   

  

  

 

  

   

   

  

  

    

  

  

   

  

  

  

        

     
   

  

 

  

 

  

     

  

  

  

Neste projeto ha 2 medi-

das de certo alcance economi-

co: desaparece do nosso siste-

ma monetario a moeJa de 5

reis e acabam as portagens

perCebidas pela passagem das

O sr. dr. Brito Camacho

transportou ante-ontem, para

a Lacta, as suas impressões

sobre a excursão politica em

que andou na semana finda

entre nós.

 

   

  

   

na ao lado do ove n ' - . - .

@(10.0 na defãza d; (1,2333- a Pa““ O ilustre chefe unionista EDP“” de Angela¡ Portel“ e D' ?foremegioãsgãegâg zelda:: sidios de residencias a professo-

. . . . _ , - ° - - - mz. raçao,r Sp lV , e , i, . .

i'll??? dos PÍmFIPIQS (181110- ñAEm?“ AnadlaFAvel'ro'lÊIVlã A moeda de 5 ,às deka e tres anos. Os cinco primeiros ?Êngâallí':mgdçgtgàrfosãbãê

“donas" que o mãpiãam' . Aéãeeâeé A?berêããà a Vâiía' de existir. O seu custo de fa- anos fã“gam cum:: gem? quo alargamento do quadro dos gpro:

'po'vo,o Ver a' cito po- ' _-_- ' ' - br¡ . . serão a os em to os os meus. Í , . , . ..

A - - - - co e su error ao valor le- - - essores, diferenças nas gratifica-

VO, aquele quedetacto repre- Terminou oconfhto. Deu- Em toda a parte fo¡ recebido ga'. Demogstra sua ex'a que a às:: nlpâs dleâiâràlàgpsdoíscegápst:: ções dos temores; gratificações aos

com a cortezia devida a um

hospede da sua categoria,

mas onde as atençõeso pren-

deram mais foi em Agueda,

'onde os democratas lhe dis-

pensaram uma cordealidade

penhorante, e em Albergaria,

onde o administrador da Fa-

brica de Vale-maior e os seus,

que são uma familia de dotes

excecionais de carater, de

educação e de nobreza, lhe

prepararam carinhosa e festi-

va receção.

Os democratas de Ague-

da têem no exemplo de Ma-

nuel Alegre o seu melhor

conselho. A Fabrica de Vale-

maior segue as fulgurantes

tradições de hospitalidade e

bibliotecarios, diretores de mu-

seus, etc.; melhoria de situação

e alargamento do quadro do pes-

SOIal menor; ensino de canto co-

ra .

sem-gap“ “acionar, aqua_ lhe fácil solução a boa von-

, le que üvfemente determina dO' gOVETHO, retirando as

os'seus destinos e estolhe a' ?ÍÕÍÇaS daqU¡ e de Oval' des'

. uma de governo cem que -tacadas Pala a POPUIOSa Íre

que quer desenvolver a sua gueZÍa'na semana 'finda-

- .mudada, está amado-do go.. Entraram os mais cateci-

:yemo e da Constituição, con-“dos na posse dos trabalhos

tra os que queiram 333311335103213 Sl abertos. Encontram-

a' poder, uns com intuitos se outros, porem, pronuncia-

inconfessaveis,outros por am-i 'dÕS Pelo Crime de “hdmi

bições ilegitimas, alguns pre- Averiguado como @Stá que

v tendendo, na sua ingenuida- 'nenhum deles a Íez sob qual'

deram dia para o outro, a quer- intuito e com qualquer

modificação radical do' esta- ontrofirn que não fosseao de

do social, e finalmente os 're- obter o pão que lhes faltava,

. imutatiosaqueiesquefggemá atendo-se atendido o brado

. mm““ do Estado, cream_ deümisericordia que ela tr-a-

' rar inadaptaveis a' qualquer duzia, deve estender-se sobre

“dação e quesó vivem na todos o manto da clemencia

violencia, na desordem, (luan- e do perdão. . _

_does quadros. sociais se 'Não foi um movimento corteZia do extinto chefe,

acham desorganisad'os e en- sedicioso, não foi um pronun- saudoso pai do atual dirigen-

. então pódem livremente ex- ciamentopoliticwnãofoi um te daquele grande e belo es-

E:: todas asmorbidas vo- protexto intencional,- aquilo. 'tabelecimento industrial.

complementares, incluindo o grau

superior, serão ministrados só nos

liceus chamados centrais.

Haverá dois cursos liceais da

duração total de oito anos, divi-

-didos egualmente, cada um, em

geral e complementar, e distintos

pelos programas: o «curso lati-

no› (ou «classico›), compreen-

dendo, como obrigatorio, o estu

do da lingua latina e facultativa

mente o da grega, e o «curso

modern0›, que exclue as linguas

classicas da antiguidade. Os dois

cursos, quer só na parte geral (l

a V classe) ou incluindo tambem

a parte complementar, (Vl a Vlll),

serão ministrados em todos os

liceus da Republica.

Os dois cursos «classieo› e

«moderno›, salva a diferença in-

dicada acima, compreendem am-

bos as seguintes disciplinas:

Matematica, fisica, quimica,

geologia e mineralogia, biologia,

geografia geral; linguas portu-

gueza, franceza, alemã, ingleza e

respetívas literaturas; historia e

geografia politica e historica; filo-

moeda de 5 reis é apenas con-

traria aos assalariados, sem

vantagens de especie alguma

para_ as classes pobres, que

beneficiados.

Os objetos e serviços au-

mentam de preço. E se é ver-

dade que com 5 reis se não

obtem hoje o que se obtinha

ha 30 ou 4o anos. é certo que

a remuneração de serviços é

maior, não se pagando a ne-

nhum trabalhador como anti-

gamente.

O desaparecimento da por-

tagem é uma medida damo-

cratica. Esse imposto recaía

quasi exclusivamente sobre os

pobres.

O sr. dr. Afonso Costa, ex-

trenuo defensor do povo, pen-

sa em acabar com todas as

leis que os afetam injusta-

mente.

 

Movimento local

Anotações do passado (1912) -

Dia 3 de maia-lieulisa nOcCen-

tro-republicano» uma conferen-

;ia o sr. Silverio Rocha.

ia 4-Numa sala do Museu,

V Gs

 

rea isa_ tambem uma conferencm

l;teraria o notavel bibliografo sr.

loaqutm de Vascmcelos.

_ Dia 5.-Termina a sindican-

cia no Comissariado de policia

gelo conflicto havido entre os srs.

eja da Silva e Acacio Rosa.

Dia 6. -Passa á vista da nos-

sa costa uma divisão naval in-

gleza.

01_.° de maio. -- Os nossos

Operarios festejarum tambem, o

dia por eles consagrado. Houve

marche de alvorada, com muito

fogo, e na séde da .Associação

   

   

  

   
  

   

  

 

  
  

       

  

 

  

   
  

  

  
  

       

. incertas s contrarias Foi-um gnt0' de an ustia foi -~-~ --r r~_v-~--
- . .

' ehmeras, dos* s'eus cerebro; uma exclamação gcle pavor JOt¡ à C-a- ;sofia (Êltpcmeantostâecêsgica, psico ::nx-::12:2 daí/131;::

. . . o ia, e es 1 . . _ ' .

doentes. pgla misena, for um gesto de gA ginastica, quando“” possb &Elgm de Sou/.a e Gundam

 

:De acorda

Escreve aRepublr'ca em

artigo do fundo:

«Para esta obra que não é

deste partido ou daquele,=que não

é deste homem ou daqueloutro,

mas que é de nós todos, e'de nós

todos tem de ser, para esta obra

eminentemente nacional, extru-

cturalmente republicana,-não ha

partidos, não ha divergencias, não

ha antagonismos: ha republica-

nos.-

Mui-to bem. Alguma vez

havíamos de louvar e apoiar

.palavras, estas de tão born

senso, do jornal evolucio-

nista.

_w

Magalhães Lima

amarga demostração da fo-

me e dos seus: horrores.

No governo'estão homens

,do coração. Ao seu movi-

mento de piedade por aque-

les, deve seguir-.se o iundul-

tO. para estes.

á. Confiamos em que se fa-

r

iram affiliate
Eesras DB FAMILIA: -

_ Fazem anos:

Hoje; as sr.“s D. Auzenda Alda de

Magalhães Mesquita e Noronha, D.

Carolina Au' usta'Morelra Rangel, e o

sr. Jaime de liveira Pinto de Souza.

Amanhã, o sr. José de Abreu.

Alem, a sr.“ D. Berta de' Pereira

Leitão,›e os srs. Amilcar Mourão Ga-

vel, o canto coral, trabalhos ma-

nuais e variados exercicios pra-

ticos completarâo o quadro dos

meios para transmitir aos alunos

uma cultura proficua sob os as-

pectos intelectual, moral, estetico

e fisico.

A admissão aos liceus depen-

derá da aprovação num exame,

versando sobre o programa do

'ensino primario elementar,-e da

apresentação de certificado que

prove que o aluno terá comple-

tado dez anos de edade, pelo me-

nos, em dezembro do ano em que

fizer o exame, cujo juri será com-

posto de professores liceais.

As lições de ciasse terão a

duração de 45 minutos, exceto

nas aulas de desenho, em que se-

rá dada a cada lição uma hora

- "Fala o povol E as suas

t vrassão deabsolutoapoio

,'Bepublica, de completa so-

, Wde com o governo.

Nas horas solenes, nas horas

; .A mostra agrandearnôr

E“:instituiçõesa comprem-.-

íMminosa dos_ interesses

'ella durlecraticia erda Patria; .o

' arcenattrou energioamen-

~*intuitiva _revolucionaria,

“Milão obedeoiaa uma oor-

i"'5= Wide opinião publiCa, não

'_' a guia-la um plano de

@m0, e fôra feita por des-

_ltbntentes'da'organisação so-

" _'por incapazes de se im-

..na nação ,organizada

te agitando bandeiras fur- _

Chantêgeçom mdaÊ'eÊriiÃdÉÊ ::Similia-rue¡ Fernandes

i eszprestcgiosos, iludmdo de Carvalho, e jaime-Susana. t

à' ,_ is; republicanos_ Ó Tambem no sabado passado fez

. anos a sr.ll D. Ascen'ção Machado, es-

governo val proceder. posa do sr. Diniz Gomes, considerado

. anuidade, com energia farmaceutico de llhauo.

" mel. E'¡necessario quese “5m“:
. a Est. t d_ A . as prisões Se efetuaram.

' _ iveram nes es las em VCIÍO ' '

v certeza de que, co- os 5,5_ Luh dos Santos Mods' Lam . Pelo agente Xavrer tor ho-

0 sr. presidente ?3%.gont1inãotsltulixzdda ConÊeiãão, A1- le preso Alberto .Fomeloç, em-

@abstrato na sua decla- 52°“: 62,23 R“Íeko, g?"§o,,“',§;$e; pregado do _advogado .dr. For-

,ÇQÇãOáS camaras, cada vez tunato Mario Monteiro, que
EM VIAGEM: _

j !eterna mais perigoso aten- Esteve' no Porto o capitalista-eca- recolheu incomunrcavel a um

i ¡irmaSinstítuições Se “hm“ benemerlm 'de Cam“ib 5'- calabouço do governo civil.

- ' . .. . lJuiz Bernardo de Almeida.

r 'i-lntlmidaçao pl'OdUZlda pela O Em viagem de recreio seguiram Num outro calabouço en-

f\_s praias. -Informam-nos de

que lá ha casas alugadas, no Fa-

rol, para o mez de julho.

E' um começo auspícioso pa-

ra a formosa estancia balnear,

que e, pela sua' posição, pela pu-

reza dos seus ares, pelo seu

aceio, pela economia que ofere-

ce e pela salubridade das suas

a_uas, o pwto da reunião pre-

d eta de muitas familias que a.

frequentam.

Os mezes de agosto e sc-

tembro são sempre os mais con-

corridos, mas é tal a sua supe-

rioridade sobre tantas outras,

que em outubro, novembro e

ainda em _dezembro a afluencia

pouco demmue.

Julho é já um mcz de fre-

quencia. Neste ano. parece que
comâleta.

grego ou alemão (a esco- será 873mm

lha) é facultativo. ' Para a matri- '0P' Adñaníamrse 05 traba-

cula na faculdade de letras, se- lhOS de Concerto das pontes da

cção de filologia classica, é ne- @35mm e Portas-den¡ ua, que

cessario a aprovação num exame dao “às” àquela e á' a Costa-

elementar de grego; os alunos no““

que hajam concluido o curso de E' umser-viço principalmente

grego, num liceu, serão dispen- devido, como por vez temos

sados desse exame. dito, ao incansavel funcionario

O ensino da lingua grega far- de obras publicas, sr. Manuel

se-ha sómente' num liceu de Lis- Maria Amador, que para ele

boa, do Porto e no de Coimbra, concorre não sómente com o

até nova disposição. seu trabalho e direção, mas am_

O ensino das linguas compre- da com o adeantarnento e ms_

.ende o das respetivas literaturas, pendio do seu dinheiro.

estudadas em exemplos típicos Bem haja por isso.

Lisboa, 29 de abril.

Lisboa voltou, sem mais

preocupações, ao seu labor.

Já quasi sa não fala na cons-

pirata, que abortou graças ás

_prontas e decisivas mediJas

do governo.

Nos quarteis; ha ainda as

:prevenções necessarias, as ruas

são patrulhadas de noite, mas

o socego é completo.

Procede-se ' ao apuramento

de responsabilidades para te-

nem de dar conta delas aque-

les queas assumiram. pelo mau

acto praticado.

Pelos depoimentos feitos

hoje no governo civil, por tres

bombeirosmunicipais,veriñcou-

se que os tais individuos pre-

sos no areal da Junqueira es-

tavam aii cortando tios tele-

gralicos e telefonicos quando

 

O Temps protesta energi-

camente contra a inclusão do

nome do sr. dr. Magalhães

Lima entre os promotores do

criminoso movimento de do-

mingo.

Ninguem o acreditou em

Portugal. Um homem da en-

vergadura moral do dr. Ma

galhães Lima não podia ter

ligações com os da triste jor-

nada daquele dia.



   

  

  

  

  

    

  

  

   

  
     

    

     

   

    

  

    

       

   

  

  

  

      

    

 

      

   

  

   

  

    

 

  

   

  

  

   

     

   

  

 

  

   

   

    

Ii ascenção._-Foi .mito con-

corrida das populações' visinhas"

a romaria da Ascenção,_no Bus-

saco. ' '

Os comboios levaram para

ali, de longinquos pontos, cente-

nas de romeiros.

©0- Na egreja da A resen-

tação, desta cidade, cele tou-se

tambem, com brilho a festivida-

da Ascenção.

O templo encheu-_se e a ce-

ftilmonia correu corn muito bri-

o. '

Boletim oticlal.-Foi promo-

'fabrica de vidros de Bustelo a

'sua casa de Oliveira de Azemeis,

ao chegar ao Calvario o cavalo

que puxava ao carro assustou-se,

e, partindo á destilada, cuspiu

fóra do trem aquele cavalheiro,

que ficou bastante ferido.

+0- Dois iara ios escalaram

uma das janelas a nova fabrica

dos srs. Oliveira, Palmares &

e!, de S. João da Madeira, con-

seguindo entrar. .

Foram, porem, presentidos

por operarios que ali dormem,

os' quais lograram prender um

vido a juiz de direito de 3.a clas- deles que depois fm solto por

SC O COlocado da Ilha-daS-HÕPCS. um individuo que ali se apresen-

o sr. dr. José Pinheiro Mouris- :ou dizendo-se regedor e que o

ca, delegado do procurador df¡ não era.

Republica na comarca da Feira. .os. No domingO, quando 0

#o- Da comarca de Vila-real factor da estação fcrro-viaria de

de Santo Antonio., onde era de- Oliveira de Azemeis, Patricio

legado do procurador da Repu- .Vlachado, casado, de 24 anOs,

bhca. foi transferido para a de arrastava uma carruagem para 0

Monção o sr. dr. Agostinho comboio que ás io horas andava

Lobo. em manobras, caiu e tão desas-

40- 0 sr. José Henriques tradamente que foi colhido e ar-

Martins, foi nomeado oñcial du rastado pela rodagem, ficando

registo civil no concelho de Se- ;om o braço esquerdo horrivel-

ver do Vouga; e 0 sr. dr. Albc- nente lacerado e com muitas ou-

to Brandão de Souza VasconCc- ;ras coniuSÕes pelo corpo emaos.

los, sub-delegado para Arouca. .o- Na Mourisca envolve-

Vale do Vouga. - A Compa- ram-se em desordem Antonio

nhia do Vale do Vouga subme- Ípaquim Ferreira da Rocha e

teu á aprovação do governo (i Eduardo Pinheiro 'Neves, o pri-

projecto de variante de um ViJ- neiro dos quais saiu da refrega

ducto sobre o rio Vouga, prox- :om a perna esquerda fractura-

mo de S. Pedro-do-sul, ao qu,-- la, e o segundo com arranhadu-

lometro 52,85, no troço de Sar- ras_ no rosto. A desordem se-

nada a Vizeu. goiu-se a uma altercaçao por

comem saber__Aos Proprk. causa de uns galhos de videira

Itil'lOS que tenham predios fóra -luc do qumml dum Passavam

das matrizes, permite a nova lei .Jara 0 do 0mm- _

da contribuição predial que aprt- 4°' Tentar““ mpb?? agasa

sentem na re artição de fina'i- do Sl'- Manuel df! Oliveira l 03'

ças do concell'io, até 3o de junh Pcs» em segadaes- ,N30 ?33'

proximo, relações desses pre- iam, POrCma 05 'amplos a e “w

dos para serem inscritos_ O o assalto porterem SlClO presen-

qne o forem por declaração dos tidos pelos criados da casa.. .

seus proprietarios, só ficarão _su- Pela imprensa. - O VlSlnl'lO

jeitos ás contribuições prediais concelho de Cambra tambem já

de 19i2 e seguintes. tem o seu jornal. Que em boa

A partir de i de julho, serão nora tenha surgido.

considerados remissos os dono: E, seu director o sr. Augusto

de predios já cultivados ou ha- \maral, e sentou praça_ nas ñ_- g

bitados e ainda não inscritos na: loiras democraticas. Muitas feli-

matrizes, sendo-lhes aplicadas cidades. .

multas correspondentes ao quin- +0- Suspendeu temporaria-

da Murtosa transcreveram do por i4 horas, no Centro Esco-
Campeão o seu _artigo Fome ácer- lar Republicano _desta cidade,

ca das ocorrenCias de Pardelhas.
Agradecemos procederem á eleição da co_-_

novo u|h°__0 nosso amigo missão 'Distrital politica, comô

sr. Anselmo Ferreira_ inaugurou determina a lei Organica, e

ontemo seu novo estabelecmien- outros““ são por eme meio

t° Paraí'mda de “mes e que e convidados todos os cidadãos
verdadeiramente modelar.

AS paredes são guamecmas filiados no mesmo partido e

a azulejos, o chão de [adrilho e reSideutes nas diversas fregue-

o balcão todo de marmore. mas deste concelho. para.cons-

E' [Ima _ampla Sala. tendo da titiiidos em assembleia eleito-

::sszsszs :mas: a:: ral no dia 4, pelas us horas e
destina ag venda, tudo na mais no ç"? Centro» Proceder?“

rigorosa forma higienica. E' o áfIWÇaO respetivas comis-

primeiro estabelecimento no seu soes municipal e paroquiaes

poliiicas.
genero em Aveiro tornando-o

aSSim mais reCUmendavcl. Aveiro, l de Maio de |9l3.

ñ Comissão

Descobrimento do _BrulL -

Passa hoje o aniversario do des-

*ema-D*-

aos nossos subscrltores

cobrimento do Brazil sendo este

dia de gala para a grande Repu-

blica da America-do-sul, bem co-

mo para nós portuguezes. Assim Por veres nos temos dirigido,

Sc_ comemora _ um dos_ grandes deste logar, aos nossos assinan-
feitos da her0ica epopeia dos na- les soh-Gimndo a graça do pa_

vegames Ppnuguczes' gamento das suas assinaturas

na ocasião da apresentação dos

recibos pelos encarregados dessa

cobrança.

Ha feriado geral, tanto nos

Nem de todas, porem, te-

  

  

  

 

  

   

  

   

  

   

 

  

 

   

  

  

  

  

 

  
  

    

  

 

   

        

    

  

 

   

  

  

  

   

   

   

 

   

 

  

 

   

   
  

  

   

   

   

 

  

  

  

       

  

  

  

   

  

  

   

 

  

  

  

  
  

  

 

   

   

    

   

   

     

    

   

   

  

   
  

  

   
  

  

  

  

  

   

  

   

   

   

   

  

           

  

  

  

   

  

       

   

  

  

    

 

     

  

     

  

   

  

  

  

  

      

  

 

  

   

   

Assi'n, no dia io, haver¡

alvorada, anunciando-os.

No dia ii, alem da missa

solene a grande instrumentdlgà  

  

   

   

  

  

 

  

 

   

  

  

   

  

 

  

  

   

   

   

  

 

   

            

    

  

    

   

  

 

    

   

   

  

 

   

  

   

  

0 que iii li por ililll

Clrlo Fi &Mosca-Uma firma

comercia e New-York está 'fa-

bricsndo o maior cirio que até

hoje se tem confecionado, por

ordem da irmandade da egreja'

de Nossa Senhora do Monte Car-

mel, de Jersey.

Essa corporação tenciona man-

dal-o ao Vaticano para ser acêso

nos dias de festa, em memoria

de Pierpont Morgan.

O cirio custará 300 libras.

Terá a altura de io pés, sendo a

base quadrada com 18 polega-

das de cada lado. Num destes

colocar-se-ha um retrato a oleo

de Pierpont Morgan.

Se o cirio arder permanente-

mente, extinguir-se-ha ao lim de

nove anos e acendendo-se um

dia por ano, durará cêrca de

3:000 anos.

Gabriel Sold. - Morreu em

Munich o arquiteto Gabriel Seid

A maior parte dos jornais de

Munich e de Berlim consagram

artigos necrologicos elogiosos ao

finado, que dizem ser um dos

maiores arquitetos da nossa

epoca.

Crocodilos viajantes-No por-

to de i a, deu-se no dia 28 do

mez fin o uma desagradavel sur-

preza. Os trabalhadores estavam

para fazer a descarga de madei-

ra de um navio que vinha de

Libau, quando defrontaram com

alguns crocodilos vivos entre os

troncos de arvores amontoados

no porão,

A madeira fôra cortada em

Africa, e os crocodilos deslisa-

ram-se entre os troncos durante

o transporte em jangadas por

um rio

Em aeroplano ao polo.-O

aviador Menard, conhecido pela

sua habilidade e profundos CO-

nhecimentos de aviação, tomará

parte na missão scientiñca que

partirá para o polo sul. E' a pri-

meira vez que se utilisará o aero-

plano em explorações polares.

haverá arraial na Praça da Rear¡

Publica. fogo de artifício e ilu- ,f

mutações á noite.

No dia i2, missa cantada
na capela da Senhora de Va-

gos, arraial no largo da Senho-

ra, onde tocará uma banda de

masica e distribuição de bôJo

pelos devotos. A' noite, ilumi-

nações.

No dia i3 é a despedida

dos romeiros de Cantanhede e.

de São Caetano, acampamento

destes no pinhal de São João e“ '

tradional almoço dos romei-

ros.

@àgaA

06lllPll0 nas jiiiiiiiis
ligeira-Anadia, 2.-Deu á luz uma

creança do sexo masculino, a qual su-
cumbiu após o nascimento, a esposa
do sr. Jose Maria Ferreira Bandarra.

O Esteve na vísinha vila de Ana-
dia, no sabado preterito, onde visitou a
:Escola fomento-agricola e as cave:
de champagne da «Vinícola de Anadia
Limitada» o sr. dr. Brito Camacho. che-
le _do partido unlonlsta. Sua ex.“ se-
guiu dali para a Curia, onde visitou os
estabelecimentos balnearíos daquelas
atamadas termas.

O Vindo de S. Paulo, (Brazil) che-
gou ontem a esta localidade o nosso
sincero amigo,sr.Ciprlano. Ferreira Ruas.

- Trabalha-se atanosamente na .
construção da segunda latatorma do '
apiadeiro das Aguas da uria. que tica
nos suburbios desta povoação.

.Continuamos num rigoroso ln- '
vemo,que nos está atrazando bastante '
os serViços agrícolas.

.
s O giãlnhol baixou de preço, tendo-
e ven o a m, ultimamente '.

750 reis, os 20 ltros. ' por
Azambuja. z-Apareceu enforcado '

numa arvore o lavrador e proprietario
sr. Antonio Jacinto da Mota Cabral.
pac do estudante de medlcina sr. Fran-
cisco Cabral.

'
_ Era um excelente cavalheiro e es-
timado por quantos o conheclam.

 

  

      

   
  

  

  

 

   

 

    

    

  

        

  

   

   

    

   

  

   

   

  

    

  

  

  

 

  

   

 

  

  

 

estabelecimentos de ensino C0-

mo nas repartições publicas, de-

vendo fazer-se as manifestaçoes

de regosijo do costume. ñ _ _

Teatro-aveirense.-E' de niti- _ _ .

vamente nos proximos dias i7 e mas “do alendldañ e O .fach

18 que nos visita a excelente 06'07"'eta-nosemüraçoàatemes'

«Campanhia infantil_ dc opera do mo porque o Estado não per-

Rouo-palacen de Lisboab. _d dôa a "àgua", e de cada ye¡

O rindo“) sucesso ° n o m que se repete a expedição nós
Porto .ez com. que a empreza t d d.. d t.

prolongzisse mais uma vez o con- emPs e “PÉ” er qu“" U 'e'

tracro para assim satisfazer o [ativamente importante com a

publico portuense. _ aplicação de novos selos.

TOda a WPF'dee “MME“ Se e' certo que nem todos os

cm dedarar que o esempmw distribuidores do correio cum-
dado pelos pequenos artistas a _ _ l t '
todas as peças é magmrah e a pie/n escritth @somene com 0

mise" scene sobretudo superior que lhes e especmlniente I'c'CO-

Não será, pois, preciso recla~ mandado nestes casos, não so-

me Pam (lu-3 0 @ossodlcatmltc' fre duvida tambem que uma

“h.a "aquela” "ones “as. co os' parte dos recibos se não satis-
sais enchentes. sendo facil pre- f , d dra',

ver que não liquc um unico lo- fl¡ PU" ”1mgua Ê ela“"-

ar vago. ' cms suas. 0 facto importante

Os bilhetes estao jáávenda na e, entretanto, que os i'eCibos
(TabacarlabHaVaneza), aos fkdlu por e, O“ se_

C05' e Sa emos que tem t' O ;a por negligencia desses tm-

. F i j

_w_
Não se sabe a que atribuir tal re-

i ontri l ã* ncnte a sua ublica ao: o Dia grand“ Proc.“m' - ' ' '
sou o' i

Pli'giicialdãueplli:: iãr icançadtii.l ç O o Socialista, ei Naçãço. ' A masmñca companhm f“" Megami” o“ eo““ os m' as “uma“ da 'meu É"" “Em" "° mp“” d°
O Preço do Sado-Em virtu- Temporiamente e até que es- se acompanhar da sua orques- s.nantes se nao resolvem a fa-

S. Marcos o menor João Veiga, por ter
sido apanhado por um carro de bois
que lhe esmigalhou as pernas.

Não ha esperanças de o salvar.

Leiria. z-Filiou-se no partido re-
publicano portuguez, iiiscrevendo-se .
no cadastro da comissão paroquial re-
publicana dos Pousos, deste concelho, v
o cidadão josé Francisco da Costa e
Sousa, importante proprietario no Vl-
dlgal. _Caso é para telicitar o artldo .u.
republicano pela valiosa ades o, que'
muito interessa ao concelho de Leiria.
O sr. Costa e Sousa toi sempre um ho-.
mem liberal e gosa entre nós de gerais
simpatias.

Selencias e letras
N

l llll'lillllil pular-ll iiiit um ¡troia-

na l n vitima lili-Ilan¡ lula- i

tin: Ill ¡ultram-ll:: tom: ¡t-

lidat i luta t u esquilo -~n

|I'llll ÍI nm¡ limit pala :ainda

mir¡ um mm -lll naltlititt_

il¡ liam, qu¡ lia :il w im tal¡ t

pila ínptrlittiiti¡ sit uma ¡Iiliil-_

usaria, li¡ sont I limits «lis

¡Intlitict Ill llll uniram-Im-

n Illit il¡ Janeiro-tmn. '

Festeja-se este ano com

grande entusiasmo da parte

dos habitantes do logar de Bol-

ñar, o dia de S. Geraldo, em

i i e (2 do mez de maio. Ha-

verá, como de cdstume, na

vespera, iluminação e fogo de

artifício, tocando em despique

as muzicas de Agueda e Fal-

gozelhe. Nesse dia, pelas io

horas, chega ao arraial a ñlar-

monica de Falgozelhe, reali-

sando-se em seguida na cape-

la os actos do culto.

A,s cinco horas da tarde a

mesma ñlarmonica virá espe-

rar á ponte a ñlarmonica de

Agueda, tocando nos coretos

desde as io horas da noite ás

tres da manhã.

No dia 12 haverá missa e

procissão, tocando novamente

as mesmas musicas, das 4 ás

6 da tarde.

- O Espirito Santoe aSe-

nhora de Vagos, teem ali tam-

bem neste ano ruidosos feste-

jos.

tra bem como de todo o sena-

rio expressamente pintado _para

aquelas peças, que nos dizem

ser surpreendente, e de todo o

seu luxuosissimo guarda-roupa

Contra a debilidade e para sus.

-oo- Foi chamada á respon- tentar as forças-Recomendamo-

sabilidade criminal, por _injuria 0 Vinho nutnttvo de came, de Pe-

e a
,ue não contém e p Slmples dra Franco e C3', unico legalmen-

publicação duma corresponden- Ie auÉorísado Pelo? Sovcmos e
ja de Anadia que alguem jul- autoridades sanitarias de Portu-

gou ofenssiva sem'o sêr, o nos- Sal e Bras'l- P0' Prem'ado com

so presado colega da Liberdade, medalhês de °E"'° _em ¡Odas 3.5
sr_ Alberto Souto_ expOSiçoes naClOl'lalS e estrangei-

A ezar das suas explicações :asda ::1:626232f:rnc:;gaerâã:

cava] ejrosas' POÍS se sabe que '3836!' o san ue e ,legantar ou
:le nem e' o autor da noticia, que q g

~ t ar as lor as centenares

se PUbhcou sem o menor "nuno à:: ::às distintosç niedicos Um
ofensswo, nem é capaz de ma-

- A lix st vinho re resenta um
guar seja quem for porque os ::celgâteebíre P

seus processos jornalisticos sao '

dos que honram os homens de

. CONVITE
bem como ele, não houve o bom

senso de aconselhar o autor a

desistir do rocesso. . _ .

P A Comissao Executiva do

Partido Republicano Portu-

guez, convida as comissões

E' seu defensor o esclarecido

advogado nesra comarca, sr. dr.

municipaes e paroquiaes poli-

ticas deste Distrito afim de

JoaqUim Peixinho, que vai ter

nais uma ocasião de fazer real-

reunidos em assembleia eleito-

ral, no dia ii do corrente e

de da noticia que dérnos no ul-

timo numero do Campeão ácêr-

ca da alta que teve no Carrega:

o preço do gado, escreve-no.-

um amigo de Paradela informan-

do que ali o preço tem baixado

muito por Virtude de falta dc

pastagens.

lnspecções ás comarcas-vai:

começar em breve as inspecções

as comarcas do paiz, como ulti›

-mamente foi determinado pelo

sr. ministro da justiça, a fim de

s'e conhecer a forma como é

exercida a acção judicial e o pro-

cedimento dos funcionarios,quaii-

to ao andamento legal de pro-

cessos e regularisação dos 'ai-

quivos nos respectivos cartorios

Obras publicas.-Pelo gover-

no civil deste distrito foi enviadt

ao ministerio do fomento o pro-

cesso para classificação duma

estrada muníci al de t.a ClaSSt

que partindo as proximidade:-

do logar do Barreiro, fregueZIa

de Bairros, concelho de Castelo

de Paiva, vá terminar na ponte

'de Cabranca, freguezia de Es-

piunca, concelho de Arouca.

Em torno do dlstrlto. - Quan-

do ha dias, o sr. D. Antonio de

Castro e Lemos, regressava da

te ultimo rcapareça, se voltar a

lide, fica sendo agora o Campeão

das Províncias o decano da im-

prensa portugueza, pois era a

Nação que ocupava presentemen-

te este logar.

;ei-o logo, isso nos causa pi e-

iuiso grave embora lhes pareça

insiguiñcanle.

Assim nos vemos forçados

a ater-lhes esta exposição e a

regar-lhes de novo o que por

veres temos pedido, afim de nos

facilitarem a satisfação dos

Compromissos que uma publica-

çâo desta naturega exige.

Certos de que o farão, nós

expedimosr de novo os reci-

bos que ha tres meçes estamos

enviando sem resultado. e a to-

dos agradecemos a sua pronta

satisfação.

Aos srs. asslnantes de

Africa. lndla e Brazll, pa-

ra onde não ha melo ta-

cll de cobrança, rogamos

tambem a flneza da re-

messa da lmportancla das

luas assinaturas. Muito

lho agradecemos.

Advogado

Alexandre Jose da Fonseca, antigo

prior de Vagos, fixou residencia nesta d-

dade e ahrlu escritorio de advogado nas

asas de sua habltaçlo. na rua Miguel

Bombmla. n.° 4 (antiga rua Jesus).

   

çar os seus merecimentos pro-

ñssionais.

40- Os nossos estimaveis co-

legas Correio de Aveiro e Povo

As moscas propagam doen-i
ças graves, ao contaminarem,

os alimentos. Cumpre, pois,.

_h_A
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- Prometo.

- E visto que nada mais te-

mos que falar, creio de justiça

que dê um abraço no sr. vis-

conde da Fé.

E o conde levantando-se,

ofereceu o braço_ a Samuel.

- Vamos ter com ele,que-

rido doutor; iremos encontra-

lo alegremente entretido na

sala de armas com dois ami-

gos; os ricos matam o tempo

de modo diverso que os po-

bres. '

Fernandoacrescentou:

-- Quanto á segunda exi-

gencia, estou certo que lhe pa-

recerá um pouco mais grave

Mas que quer? é filha da imen-

sa estima que me inspira Da-

niel. E mudando de tom, ao

passo que fitava no ancião um

penetrante olha ', ajuntou:

- Pode classificar-me, que

rido doutor, de desocnfiado e

timido, mas a verdade é one

necessito que me entregue es-

se documento que comprova

a legitimidade de Daniel.

- Nadado que v. ex.a me O duque de S. Placido es-

proponha pode inspirar-mc tava satisfeito com o seu añ-

desconñança; mas quando as lhado, e depois de uma hora

des. A primeira reduz-se a Cans nos corôam a cabeça, de exame, depoz o sabre na

que o doutor venha para es- convem usar de prudencia. As panopha c disse: o

ta casa e que seja o meu me- propostas do sr. conde são ex: -- Por ho¡a,ibasta.Confi_io,

dico e o de Daniel; terá apo- treinainente vantajosas para meu caro Daniel, que sairá _ _

isentos independentes e vence# mini e sinto me inclinado a airoso, o que me dará verda- - Meu querido Daniel!... to _cêdo por não haver cousa., I
rá um bom ordenado como aceita-las; peço-lhe apenas um deiro jubilo. E conservaram-se um mo- guido dormir em toda a noite, "
medico privativo do conde e praso para me decidir. - Oh! teria um grande mento abraçadost _ punou o cordão á campainha '
do visconde da Fé. -- Disponha de todo o prazer se desses uma boa cu- - Porque _veio a Madrid? e disse á sua creada de quarto: '

E rindo com ese ar de tempo que quizer, com a con- tílada no barão! exclamou Ju- perguntou Daniel. - Sabes aonde móra a m¡_

pobre diabo que inspira con- dição de que durante esta tre- lio. _ _ _ _ - Para te vêr. nha amiga Branca?

dança, esfregando as mãos eo- gun náo revelará a Daiel nem - Diligencmrei_ fazer-te a _ -' -- Está de todo retabele-

mo quem esta satisfeito, D. uma palavra. Vontade, redargmu Daniel, Cido?

diu precipitadamente o conde,

se me promete guardar silen-

cio, eu darei a Daniel o meu

apelido; desde ámanhã será o

visconde da Fé, e depois da

minha morte, herdará os meus

titulos e os meus bens.

-Ahl v. ex.?1 é um anjo!

-Sou apenas um pobre

velho que necessita do suave

calor doamor filial para que

lhe seja menos penosa a exis-

tencia. Portanto, se aceita as

minhas promessas, eu não re-

tiro o que disse. Tenho, po-

_ São tão nobres e gene- rem, duas exigencias; aos ve-

rosos os sentimentos de v. ex), lhos deve-se-lhes desculpar os

disse Samuel, que, se consi- seus achaques e excentricida-

deraçôes da maior importan-

' cia não me. obsigassem a ar-

rancar a mascara ao general

Lostan, guardaria o mais pro-

fundo silencio, e queimando o

documento *que possuo, dei-

xaria esse homem desnatura-

do sem'outro castigo alem dos

remorsos que deve sentir. Mas

Daniel precisa dum apelido, é

jiindispensavel.

- Pois bem, doutor, acu-

depondo tambem o sabre e di-

rigindo um sorriso ao seu ami-

go.

aeãm©eea

*um*

PBIIlilll' materno
SE'l'lMA PARTE

TRADUÇÃO DE JOSÉ BBlBño

Xlll

O conde da Fé representa

uma scena de comedia

-- Estou, graças a Deus..

Daniel conduziu o ancião-

para um dos sofás e começa--

ram a falar em voz baixa.

Entretanto, o conde expli-.r

cava aos padrinhos de Daniel -

quem era aquele velho. acrcs- ~

centando com certa reserva:

- Convem não dar mais;

desgostos a este pobre ancião,
que estima Daniel como a um

filho; devemos ocultar-lhe o '

duelo de amanhã. 1

OITAVA PARTE

I

é prosegue no..

seu plano s_

No dia seguinte aos acon- 3

iecimentos que acabamos de'
-Ohl meu bom dou- narrar no capitulo anterior,Í

torl. . . Clotilde, que se levanlára mui-

-- Nos duelos, acrescen-

tou o duque, havendo um pou-

co de serenidade e destreza,

sae-se sempre bem.

- Espero que não me fal-

tará a coragem.

-- E não se esqueça dos

botes que lhe indiquei.

- Não esqueço, por qUe

me podem ser uteis.

'i Neste momento entraram

na sala o conde da Fa e o dr.

Samuel. _

Daniel reconheceu logo o O conde da F

seu velho' amigo, e soltando

um grito de alegria, correu a

lançar-se-lhe nos braços.

(Contínuo)

'li-Si'l'vd'i



  
la praga 'nas noites quentes do

verão e nas noites temperadas

do outono.

Diz-se que o mosquito co

FW"eficazmente 'todos os

iliilnntps do contato desses in-

' tanto; nas habitações cou-

,os estabelecimos e mer-
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. em que Os generos ali- mum, aqueleque nos zumbe - 1 OdCInematografo _ eqçontra-se

. @113108 se acham expostos aos ouvidos, não é tão Perigo_ p :igsguãsnas p.1nCipats ivrarias e

y lr V r
- \

' - . .

ao ico, p omulgando-se re so como o outro a que se dá as um “um testemunho devmo Deposno geral, .Livraria PW_

,5 __ entos policiais que proi-

Íbagnia exposição de alimentos

,alte'i'r'aveis a poeira das ruas e

aqi'àpntáto das moscas.

l Pode e deve ser evitada a

entrada das 'moscas nas casas,

passeavalariças e nos currais,

destruindo as que ali possam

lintroduzir-se. Para esta des-

truição, alem «dos meios usuais

l recomendar as furni-

_ - "ÚG'syL “especie de

@cool extraído da creosota.

' Mas, para que o combate

maioria mais eficaz nos apo-

: atesgmcnda-Se o nin-

te: Diipgffietñ recepientesl 'rgos

epiaçds' uma ”mistura de 15

fi, de formol da' comercio, 25

"gde leite e 60 '1, de_ agita, a

qual _se 'adiciona um póuco de

'assucar As moscas que são

' ¡iilosas pelo leite,ingerem aque-

ibeberagem, perecendo qua-

siitpediatamente. Esta receita

pode servir durante alguns dias,

,sem peider nada da sua efi-

Win
W ,Pódem igualmente empre-

g'fumigações de cresol. Eva'-

_ pqtado ao calor de uma lam-

pada de alcool, o cresol emite

vapores abundantes que são

togcos para as moscas e até

os mosquitos, outra pra-

zada humanidade.

'r Mas não basta proteger as

casas habitas pelo homem con-

tri-a invasão _das moscas, des-

triii do as que nelas possam

'introduzir-se. Embora seja cou-

o nome de anofeles e que .e

distingue do primeiro por ter

as azas mosqueadas, a tromba

acompanhada de dois compri-

dos filamentos, os palpos, que

são muito mais curtos no seu

congenere. Este carater só se

aplica. tanto no primeiro como

no segundo caso, unicamente

as femeas, pois os machos não

são armados da terrivel trom-

ba sugadora de sangue. Por

conseguinte, só as femeas são

perigosas e não merecem, por-

tanto, indulgencia alguma, em-

bora se tornem sedentas de

sangue só para alimentar os

ovos em via de formação, as-

segurando deste modo a pro-

pagação da especie.

São os mosquitos, sobretu

do os aaneles, acusados de

transportar não só os micro-

bios do paltidismo, mas tam-

bem os da febre amarela e de

outras doenças graves. Mas

nem por isso deixa de Scr o

mosquito comum perigoso e,

por consequencia, a guerra ao

mosquito, seja anafeles, seja

comum, é iu~tificada e tem de

se fazer com persistencia.

Desde que na Amerita do

norte e na America do sul se

tomou a peito a destruição do

mosquito, a febre amarela de¡

xou de fazer as hecatombes que

lhe eram peculiares, quando

grassava com a sua costuma-

da virulencia. Exemplos nota-

veis disto são Havana e Rio de

::a:assassinar:52:2.?Elis de Lopes sr \ __ . _..

do mesmo genero. Seavossa saude _ 0" Da mebmJ C"” Flguu

nãoéoque devia ser, porque razão “nhass ?BCCbemUS tambem um

não vindes pedir auxilio ao nosso me- exem lar da recente publica-

dícamento? Facilmente podeis capaci- ção e Anatojc Leray_Bean|¡en,

tar-vos de que as Pílulas Pink são as - p.

unicas a pôr a diante dos olhos do pu- membro do “Insmuw de l lan'

blíco atestados de curas, emanando ?3% Süb 0 tltLllO de Cristianis-

de pessoas bem conhecidas,e cujos m0 e democracla, (jplsua.1

nomes e moradas nos apressamos a nlsmo e soclallsmo nwnaj

. . o 9

dar. O que as Pílulas Pink fizeram por excelente versão portugueza_

essas pessoas, fal-o-hão por vós tam- E,

bem, deveís persuadir-vos desta ver- tambem um pequeno V0'

lume, de curtas mas interessan-dade.

tes aginas. Devem lêl-as os ti-

losc os e os livres pensadores,

os politicos e os sociologicos. A

todos interessa. Leray-Beanlien

desenvolveu as numerosas ideias

em conferencias que realísou na

Universidade Harnard.

_dm-hà_-

façam a este homem que

lhes leia a vida

   

  

  

  

  

    

  

  

   

   

  

  

  

  

    

   

  

  

  

  

    

  

      

  

 

  

 

   

                 

   

   

     

   

  

    
      

O seu poder extraordina-

rio de lêr as vidas hu-

manas, seja a que dis-

tancia fôr, assombra t0-

dos aqueles que lhe es-

crevem.
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DOI”)lNGOS'TEKiâerU'llTôS

@Sapos

68W? _6 ÊHÔRñS »a Notre

'IÕDASOSNOUTÉS

Dilema @Trees .r

@QMQQQQMBM

2:.utttrzi'222a: Monte-lilo Geral

O sr. José Augusto Lopes Días,

residente em Lisboa, bairro de Alcan-

tara, rua do Livramento, 108, l.° an-

dar, expríiiie-se nos seguintes termos:

«De ha muito que me vía num es-

tado de saude bem triste, para dizer a

verdade. Sentia-me muito anemico e

bastante fraco e abatido. Tinha ema-

grecído deveras, e sofria constante-

mente de pontadas nas costas e no

peito. O que mais me afligia era ver

que nenhum dos medicamentos que

tomava me fazia bem. Seria a minha

doença incuravel? Felizmente, alguem

me aconselhou um dia que tomasse as

Pílulas Pink, 0 que fiz, e foi com gran-

de satistação, como v. pode bem cal-

cular, que dai a ouco observei faze-

rem-me estas p' ulas muito bem. As

forças voltaram bem depressa, aumen-

tou 0 apetite, e todos os incomodos,

até mesmo as pontadas foram desa a-

recendo pouco a pouco. Hoje, em im,

sinto-me completamente restabelecida,

e a minha saude nada deixa a dese-

, Milhares de pessôas, em todas as

sendas da vida, teem tirado boni r0-

veito dos conselhos deste homem. iz-

ihes quais os destinos que as suas ca-

pacidades lhes prometem e de que po-

derão atingir

o bom exito

desejado. in-

dica -lhes os

amigos e os

inimigos, e

descreve os

bons e os

maus perio-

dos de cada

existencia. A

descrípção

 

w-
faz .do

se excelente na verdade a - - - jar» que . t

. n“conslitu'e _um l- úv peA Janela): onde Por mfmo 'em' Se se sentirem anemícos, debilita- ql:: td'z res: Ubercmose _ ,

d dd pa 1.a¡ °' po se tornara endemtca aquela dgs,lsem apetite¡ tristes sem qtotiàio, :cogtgdgegb ' :Currais doençnã qroxàemlgn- lltsotiatiu da Socorro: lltlltltl: fundada

gran eme l a a ess ta - - n o iesitem em azer ex erienca as _ ' es ou acompan atas e ra-

, ec 1 con doença' Conheada em CUba Pílulas Pink: não tardargo a conven- tos passadOS' que:: geral, recomenda-sea 'm law

siste em impedir a propagação

_america-destruindo os seus

tócos de incubação. Para se

conseguir isto, tem de se su-

tanto ,quanto possivel

as pilhas de imundicies e as es-

terqueiras, e aplicar-lhes sub.-

tancias larvicidas.

Dá bom resultado derra-

' mar sobre as pilhas de estru-

me e pelos currais leite de cal

frescamente prepado, e proje-

tar, comose faz na America-

do-norte, cal viva nas senti-

nas.

Misturando em partes iguais

presentes e

futuros cau-

sar -lhes - ha

e s p a n t o, e

servir-lhes-ha

de auxilio. E

tudo quanto

pelo nome de vomito negro. O

Panamá é outro exemplo e dos

mais frisantes das medidas to-

madas contra o mosquito.

A abertura docanal atra-

vés do isthmo daquele nome,

e que não tardará a ligar o

Atlantico ao Pacifico, certa-

mente não se realisaria com

tão relativa facilidade, se não

fossem os grandes trabalhos

dos americanos do norte, para

tornar habitavel aquele ponto

do globo, trabalhos que tive-

ram como principal obietivo a

destruição do mosquito. Des-

cer-se sem demora que elas lhes fa-

zem muito bem. As Pílulas Pink dão

excelentes resultados em todas as doen-

ças que tiverem por causa a pobreza

do sangue, ou o enfraquecimento do

sistema nervoso, tais como a anemia, a

chlorose, a fraqueza geral, as enxaque-

cas. as doenças nervosas, a dança de

S. Vito, as doenças e dôres de estoma-

go, o renmatismo. Estas pílulas curam

os casos os mais graves, e dão exce-

lentes resultados até mesmo quando

todos os outros medicamentos nada

tiverem feito.

As Pílulas Pink estão a venda em

todas as farmacías, pelo preço de 800

reis a caixa, 43400 reis as 6 caixas. De-

posito geral: J. P. Bastos & C!, Far-

macia e drogaria Penínsular, rua Au-

usta, 39 a 45, Lisboa.-Sub-agente no

orto: Antonio Rodrigues da Costa,

102, Largo de S. Domingos, 103

Pensões

  ulnairhenlna

ele pre c i sa feitas por inu-

para o guiar meros clínicos

no seu traba- nos hos itaís do aíz e colo- ' '

lho limita-se a isto: o nome da pessoa nias coniirmam sepr o tonico D

(escrito pela ropria mão dela),a data e febrifugo que mais sérias ° l

do naSCimen o e a declaração do sexo. garantias oferece no seu tra- l i residente em Aveiro

E' escusado mandar dinheiro. Cítem o tamento: Aumenta a nutri- ' -, - '

nome deste jornal e obterão uma Lei- ção, excita fortemente o ape- 3 como um“ herdeira

tura de Ensaio gratuita. SeapessOa tite, facilita a digestão e é á pensão anual de ioomooo

que isto ler quizer aproveitar este ofe- muito agradavel a') paladar. - _ l d . -

&ecímentodespeãciatl e obter uma revista ----- re“) egg a ãor *eu mando 0

a sua vi a, n o em mais que enviar ' x SOClo n. z: 2 Antoni -

o seu- nome, apelido, morada e a data 5 Em“” pnmm da"“ d M5 i , S-l O Au

:10d sgu nascimento (dia, mez e anos, de lllll'ú Ill¡ EXMSIWB¡ dt: guSlo e L Omes *- Iva.

u o em claramente escrito e explica- ' '

do) e quer seja senhor, senhora ou me- Madras, Paris, Roma¡ correm edltos de tnma

nina solteira, copiando tambem pela “me“ dias, a contar de hoje, convo-

Perante a. direcção

habilita-se

   

l °l°° de “hlsmf agua e resan- te modo, soube evitar um Novas edições 3“** 13m 05 “505 Seguintes: e Genovausarcehna cando quaesquer outros filhos

do com @Sta “113mm, dePOIS de dos grandes obstáculos que São miihares os que nos dizem legítimos, legitimados ou perñ-

,fortemente agitada, todos os encontrou o france¡ Lesscps, Execussõas fiscais-0 Que daís conselhos sem par: '-__ I'lEliBlill lili Jlllil =
lhados do i'aleciJo, para que

reclamem a parte que na mes- ,

instruções em portuguc ma PeUSão lhes Possa perten-

Para atingir a ventura,notso presado amigo e digno pri- _ _ _

" Querets-me O caminho ensmar ?

meiro oficial chefe da secçao do

ministerio das finanças, sr. A

depositos de imundicies, con-
a mais alta recompensa

segue-se destruir as larvas da

para levar a cabo o seu gran-

de projeto de executar no Pa-
.. - . _ A essôa ue escrever se essa fôr ~

me 31.333' Para Ouros 51" namá 0 ue realtsát'a no Suez. Alves de Azevedo, ublicou num a sua gontad q ode untai ao seu e- franc.” °~'"gl°z' 'Cer-
. . t q P . . .e' 1 p A venda nas boas farma-

l tios menos pr0prios para a pro- o trabalhado¡- não socumbiria pequeno folheto dumas Vinte pa- 3311;;;a quâtãha e !20 reõíoso eu; estan;- das_ Findo o praso sem re..

- _ - - _ po guezas ou re s em e - - . , l - , .

?088990 a5 femeasx quando 35"' á febre amarela e a grande em- gl““ as suas anomçoes á porta tampilhas brasileiras) para despezas Depos'ms' AVEIRO' Fa" Clamaçao› sem "CSOIVlda eSla

ria de4 de janeiro deste ano,

enjas dispomções se relacionam

com outros diplomas publicados,

macia Reis; ANADlA, Farma- _-

cia Maia; no Pomo. I-arma- Pretcnkno-

. c¡ic;-dB'd', -. .'
C, Palais-Royal, Paris, França. As car- 3 :Rbegoglilâ gê'rallelfá;2-10 Lisboa e Secretaria do Mon-

tas procurem sitio apropriado

,para a postura dos ovos.

de porte e de escritorio. Dírija a sua

presa nao ler-mana no desas' carta a Clay Burton Vance, Suíte 2026.

tre financeiro, que tanto brado

  

   

  

    

  
  

  

  
  

     

  

  

  
  

     

  

  

 

    

 

tais São as recomendações deu na França e tantas ruínas confundindo-se or vezes¡ _ 3356351:? C:mpggllãls 33:31: ;ãâufg'ãgj Lygia, o. da Estrela, 118- te-pio Geral, 24 de abril de

;que por toda a parte se fazem causou. E UF! "aba ho C°n591e11°|°5° za, (ou zoareis moeda brasileira). '5 °a' 1913.

e de utilidade reconheuda. Os
:para este combate contra a

ima, inseto repugnante, não

admirando o odio que contra

.rip tinha o imperador romano

humidano, que passava uma

ip¡ parte do tempo a dar-lhe

taça, como se isto fosse para

algum aperitivo á sanha com

perseguia e tiranisava o

t similhante.

l Mas, peor do que a mosca

t- v to ou mais importuno que

Fight o mosquito, verdadeiro

Guerra á mosca e guerra

ao mosquito, eis a divisa atual.

Na verdade, são dois insetos

que não merecem a menor tré-

gua na guerra que se lhes faz,

não só pelos males a que dão

causa, como pela impertinen-

cia. Se a destruição completa

fosse possivel, seriam duas pra-

gas de menos para a humani-

dade. Tentar essa destruição

é,no emtanto, um dever.

profissionais precisam consulta-lo,

como guia valioso que e para a

inteligencia e execussão dis-

posições legais.

O importante serviço das exe-

cussões fiscais tem ali um pode-

roso auxiliar.

Felicitando o sr. Alves de

Azevedo pelo seu trabalho, que

ha de ser muito procurado, agra-

decemos a oferta do exemplar

com que nos honrou.

40- josé Agostinho é o pseu-

donimo com que um espirituoso

atira á publiCidade em folhetos

 

____________--____n Curam-se com

TOSSQS as pastilhas do

:um irritam EãiâláíTãã'ããlslaâ::2325: °
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ARTICIPO ás ,Nahas emm- .I...000...00.........0

freguezas que tendo feito

G RANDE

 

pessoalmente selecção da

moda para a presente estação,

  

- . , , › dt d ¡ C_ _ Fi_ apresento desde hoje em deante Al, d ' d . d ' Í '

animam? ,ãí'aâêssãí "°"'° Smmizrdrpzzszzb ,aposta de um mmm llllllllllli em llllil, erro eme llill'lil o
'1 r .' , _ , mematograio, 'e que são ndo verdetramente colessal de

e' se "os.apanha ,dor' indicaçoes WQS uma critica alegre ás coisas da chapeus em todos os generos, de

”(13826 nos de““ dãpmíede ' ~ l VÍdaEPGlilica da atualidade' tanto modelos autênticos das

"' ,in m ._ cr't c raa tem o - . -_ ' - .

 

m0 outros exetutados no meu

0

0

0

0

0

0

0

.

0

0

atelier, desde os preços de 3'

0

0

0

0

Ú

ê

opusculo.

O sumario do seu i.° nu-

mero:

«Primeira fita:0 doutor Teófi-

lo e o doutor Camacho; Dois

ódios em conflito; Tres cançone-

tistas nos intervalos.

Segunda fita: No congresso;

Dois grandes senadores; Minis

tros que revolucionam a Moral;

Os velhos parlamentares esta-

distas.

.li atlas, fazendo mover as lon-

pernas trazeíras com um

1 especial.

, _Seas higienistas recomen-

“Wiioje todo o cuidado com

.gincana, iguais precauções

que se tomem com os

!mistos por serem porta-

de microbios mais ou

Custo do premio de emissão para

o continente e ilhas, 25 reis por cada

53000 reis ou fração desta quantia,aiém

do sêlo correspondente: de 11000 até

iodooo r'eis, io reis; de mais de Iolooo

até 201000 reis,3o reis; de mais de

:03000 até 50h00 reis, 4o reis; de

mais de 503000 até ioolooo reis, 60

reis; de mais de tooiooo até 6003000

reis. too reis

zwsoo a 12325000 reis.

Ao mesmo tempo poderão

v. ex.“ apreeiar tambem uma

linda coleção de cascos, bem

como fiôres de veludo, seda e

gase e outros artigos de con-

fecções.

0

0

Completo sortido de postais ilustrados, quinqui- g

lherias, molduras, papeis para forrar salas e objetos .

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

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

.

0

MODIGIDADE DE PREÇOS

Lt¡ Iii silo

.De :loco até tolooo reis, to reis.

I M "'r pBI'ÍSOSOS, su=cetiveís de De toóooo até 501000 reis 20 reis. De - . ' ira Pinheeiro Chaves

50km até 100,000 reis, ão ms_ De Teicezra fita. O governador mz

l !macular na pObre humam- :001000 até 3501000 reis, 50 reis. Cada de Moçambique; O' congresso de .

“leila a aturar mais es' i50¡00 reis mais ou fração,50 reis. Aveiro; A COHÍ'CPCUCÊ “0 Porto¡ ' 'B' dl “Shi": n-o 9

Sil-Rua José Estevão-59 AVEIRO

k_

'A

n
. .
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A ELG-AVNTEl "E Estaça e verão' 577
¡ri-ode; e confeções Pompeu da. Centurion-aire¡ Catiiisarie e grzivatarie

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

e apurado góSto, importado diretamente de Londres, Paris e Viena, de forma a poder competir, nas esColha e preços, com as primeiras

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

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

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

' Por contrato especial com uma das rimeir' * c sas de Lisboa', a r ' t ' t , l " ' .

il lindo e variado sortido de chapeUS :ara serilióríi, ultimos modêlgsceseanpzi'eãíise 52:10 cgtiiãetlialiigiãfm vez, um

ANTES DE COMPRAR VÊR o SORTIDO DA Elegante

Rua de Jose Estevam Rua Mendes Leite' AVÉKÊ© _i'-

  

   

F É

, _ _casa .A ›'
_Af'íDjE B l-L lD A D E

Farinha, Pelmrql lierrnginosa

o da pliarmac'ía' Fraiíco o

_ Esta farinha, que e um exulleute

alimento reparador, de facildigeeao, '

utilissimo ara pessoas de estomago

debil ou en ermo, 'para oonvaleseentes,

pessoas idosas ou "name nomeo- ,

uio tempo um precioso Meme» ,

que pela sua acção tonih reeonilü-'

tuinte é do mais reconhecido preveito

"nas pessoas anemeas, de constiziigo

raca, e, em geral, que carecem - P-

:torisada e privilegiada. de aee

  

;as no organismo. Está le almenb en-

lili“sladOS dos rlmeiroe medico¡ n-

antem a sua e each.

Conde do Reste'llo & 0.'

° |-lSBOA:- BELEM
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XOXOXOXQXQSC sx exew ' '

4 oz .Do . 5oi_

Sistema'

l'lllEllTE PEB 21-19“

Sensacional navi-

dade-Assem-

broeo sucesso
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pela Junia de saude publica e unvilvgiadu
Recomendado por cerittmai'êsl Está tambem' send '

dos mais distintos medicos; que i do ás colheres com aniilsiàlitizrut::
garantem e sua superiorida e na lachas ao [nach, a fim de preparar

TAQUETES CORREIOS A Sam

Desn'a, em 14 de maio -

Para o Rio de Janeiro, Santos, Montevideu e

Preço da passagem em 3.a classe pari o Brazil e Rio da Prata 41:000

Amazon, em 19 de maio

Para a Madeira, S. VicentcidPern mibuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos,

Mbntev eu e Buenos-Aires

Pieço da passagem em 3.a classe para o Brazil e R¡

Demerara, em 28 de maio.

Janeiro, Santos' Para o Rio de .

e Buenos-Aires

DE LEIXÕES

Buenos-Aires

o da Prata 46:000

sumo.

Maravilhosa sistema de

intandcsunntia intensiva

Luz e aquecimento _.

sem maquinismos e sem in-

tcrmcdiaiz ins estranhos,'isto é:

a &ouvi-;Fio direta 'do conbus-

tii'el eui luz e aquocimento,

nos proprios locais do con›

Com os aparelhos “WIZARD,

cada um produz a luz e o

conyalescença de todas as doenças

e sempre que é preciso levantar as

forças ou enriquecer o sangue; em›

pregando-se, com e mais l'cliz

extto. nos estomagos, ainda os

mais_ debate; para combater as dl-

gesloes tardias e labort'osas, a dis-

pepsla, anemia, ou inaçao dos or-

o raqulh'smo, qfeçoes, escro-

ü julas, elc.

- Usaméno 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 traballio, e tambem

aquelas que, não tendo trabalho

em excesso, receiam contudo en-

o
q â :
e

ã [nim antorisail'e pelo governo. apoiam

ã
X

X

o _estomago para receber

alimentação do jantar; pciileeliid:
tambem tomar-se ao toasl para
[aeilitar com letameme a digestão: ›

E' o me hor toaico nutritivo
[que se conhece: é muito digesti-
¡vo fortiticame e reconstituimv. ' ' i
So :i _sua inliuencia desenvolve-
se rapidamente o apetite.enrique-
ce-se o sangue, fortalecem-ae os
musculos e voltam as forças Um
calix deste vinho representa u l
bom bife.

m
_O seu alto valor tem- -

quistado as medalhas de [citroen
todas as_exposições nacionies e
estrangeiras a que tem conocrri'do.

 

aquecimento para a sua pro-

pria habitacr'io, sem estar su-

-›.~, Jeito ás extgencms enormes

ü das companhias de gaz e ele-

trícidade.

fraquecerLem conseqüencia de sua

organizaçao pouco robusta.

?
Q
W
Ê
X
E
X
I
8
0
8
.
8
0
%
.
X
0
8
0
8
9
X
Q
K

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazil e Rio da Prata 41:000

\

V
'b

principAie tai-macias de i

 

0

Acha-ee á venda nas
Estes Paqiieles Saliem de LISBOA no dia seguinte e mais os Paquelcs

 

Com as lampadas WIZARD, Portugal e estrangeiro Deposito -

' obtem-se uma luz brilhantissi- v- a ' geral. Fm..

Arlanza! em 12 de malo ma, branca, constante, não danio cheiro nem fumo, nao produzindo l'cSl- FI...“,u a o' S Fanna-018- Francoo F-m Belem_

duos ou depositos deleterios. E' de l'acilima montagem e sem perigo de

explosão. _ _ .

Com os aparelhos WIZARD, pode secounhar e aquecer 88 hablla-

ções com a maxima facilidade e por um baixo preço.

Com os aparelhos WIZARD, obtem-se um banha quente em dez

minutos, consumindo-se apenas i¡5 de litro de essencia.

, Para informações dirigir a

CARLOS G ll EMM.

antigo diretor de fabricas de gaz. Agente exclusivo para os distritos do Joao Para“ Gomes. pule“" de_

porto e Aveiro,
dive do llceu de Meire. e antlgn «nego ~ DA-SE uma gratificação dc

c í í , afé Brazil-PORTO da 36 de Wen» abriu e seu escritorio - . '

Es r tor o C de advogado na rua de Revelado n.° ::em IPII_ 1'_318 _a quem

3. 1.° andar «Mig-,Avenida Conde de ornecu “mwuçocs Piu'a

Aguedan a descoberta de pessOus qu;

façam o comercio de iiiipor-

LISBOA

xxxicxwxxxxxmxxxumm^ “ ~
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Para a Madeira, Pernambuco, Bala, Rio (le Janeiro, Santos, Montevideu

e Buenos-Aires

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazil e Rio da Prata 462000

  

Araguaya, em 2.6 de mato

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

e Buenos-Aires . _

Preço da passagem em 3.a classe para o BraZil e Rio da Prata 46.000

 

'" n aonno nn cnznnos PORTUGUILSES

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

escolher os beliches á vista das plantas os paqueies, mas para Isso recomen-

damos toda a antecl a o. _ _ _

Os paquetes ltileçãregresso do BraZil, oierecem todas as comodidades aos

srs. passageiros que se destinam a Paris c Londres. e o _

o Aceitam-se tambem passageiros para New-Ycrk e S. Miguel (Ponta D'el- : I i I SPS-

onouu'a'rrus n carnrmnos carma

 

'tação e venda d: ;u iss-a lost)

rica (O que está proibido por

mações resulte a aprec'içnc

da massa losl'orica com multa

  

t b do em Southam tou.
zada) com ras or p

vende-se na Fa-

    

  

 

AGENTES uma e _nlu'nnqnmesglgm ACELosabarbÊdos enxer_ brica do Gaz- lei), desde qUe 'dessas int-m.

s
' ' ~ um 'ados em gran es quanti- í ' .

No Porto: r * Em “Sho”: 204525410: 334.“? M d S- , 4 Mam. para o d I'q
o u. .i'_ irioir a anu imoes U 50° - . . eu uente~ não infe-

& C. ,amas Rawes & ç- da “na“: Lameirc: Costa do Valade- 45.5130“” flor á gratificação prometida.
umstent!, iss. lu si-iiom. Pula ...Mun-n.

Rua do Comercio, 3t-i.° Quem souber da existencia det' tg, Rua do Infante D. Henrique

..__

'CONTRA A TOSSE¡

Xarope peitoral James

l Oliveirinha.

 

massa_ f05forica, dirija-se a

Franctsco Godinho, rua dos

Grilos n.° 2. Coimbra.

motocicletes Z Bicicletes

Maquinas de lllilll'ü lliqiiiii le escrever

nuromovms

RANDE de osito de MOTOCICLETES WANDERER.

G BICICLET S WOERNER c outras marcas a começar

_ _ cm arbooo reis, com mala, chaves e bomba.

NlCO es ccifico contra tosses apro-
u . _ , __ MAQUINAS FALANTES E DISCOS. Maquinas de costura e

Mic!)ng p::;helgnãclâlâiclàe 1222?;(3132161 de escrever, da fabrica WdNDERER. Todos os accesorios para as

autorisado e privilegiado, depois de mamas'

e idenciada a sua eficacia em muitissi-

'e @mediações oficialmente feitas

nas hospitaise na clinica particular,

sendo considerado como um verdadei-

m'especiñco contra as bronquites (agu-

das ou cronicas), defluxo, fosses reâeo

des, tosse convnlsa c astmã, dü'r 'do

peito contra teias as irritaçoes ner-

vasos.

  

'Premiado com medalhas dezouro l

em todas as exposições na-

cionais e estrangeiras arque

tem concorrido.

 

  

. ESTA al _ v , _

EM sempre á venda os mais finos dôces de ovos, Este e Horace"

especialidade da terr'a. Sortido variadissimo, para

.chá e sobremeza, numa escolha esmerada e

abundante.

Est-a casa encarregab-se de despachar nas nie-

. lhores condições todas as encomendas' que lhe se-

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

Í Brazil, onde tem os seus revendedores.

Faz descontos ás casas que lhe gastem em

grande quantidade os OVOS moles, em latas ou

barri'cas de variados tamanhos. Os classicos maris-

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

enguias assadas á pescador.

ie vila, Sei-vida :pelo cat-

necomandado na'. mais

minho de. ferro do' Vale .

'ele 30|) medicos de Vouga e a i5 minutos de

cidade de Aveiro, vende-ser.:

uma elegante casa spalaçade,

solidamente construida,- no

Centro mais chic, com. -agua e

gaz cenalisados até ao 2'..~' an-

dar,e com todos os conforms

modernos, magnifico torreão

com varanda em volta, de

onde_se disfruta um belo «para

norama de campos e polime-

Ções limítrofes', pequenos

mar, horta e. jardim gradeado,

_com4 frentes e o mais hia-

i gienica possivel.

Trataese na rua'Augus-

ta, i77, i.“-Lisboei

 

Olicina de concertos e reparações rapidas e garantidas. Ga-

rage para reparações e pernona de automoveis. Oleo< 'e gazolina.

l

Aluguer de bicicletas, motocicletas e automoveis. i

Grande :deposito de calçado em todas as côres e qualidades.

' Alfaiataria, onde se executa toda a obra para homem. senhora e i

creança e os celebres gnbõcs de Ai'eiro c sohrctmlos da moda.

  

AGENTES DE illlOllolils “ Charron” E “Darraqn l
A' venda nas farmacias. Deposito l

lzrmacu marco, r.“-

7 DE DE. RESTELO ó¡ CP,

Belem-LISBOA

tlllllllllll lllllllllllllill

Fm
_,;BarbadOS e enxertos das

castas' mais resistemes e pro-

dutivas. Qualidades garanti»

Enxertos 'de 'pereiras dt

eitcelentes qualidades. _

Vende Manuel Rodrigusa

Pereira de Carvalho, AVEIRO

- Requeixo.

r Rua da Costeira _Aveiro

As motociclctes Wanderer forli n as que tiveram o l . . - . '

v grande triunfo do circuito do Minh i. l

'I

Ás bicicletas Woerner teem sido premiadas em to-

das as expOsiçõcs onde teem COl'lÇiJI'l'ldO.

.
à
s
.

.
v

 

w
'
r
'
.

A
n
.
-

'U-ü-3*O-Ir-I Creme Simon

Tipog rafo

para as damas, é ter

“Ofici- o U'Tll bela carmçño C

, , acôr mate e aristocratica, sinal da

nas do campeão das Proc verdadeira beleza.Nem rugas, nem bor-

vincias,,.

M. Saldanha'õt (5!.

 

Podem ser procurados em toda s as feiras

de 15, em Santo Ama;- o

(R. do Ca”çado)

 

sem nome prepr'ro

ENDE-SE um palheiro,

novo em S. Jacinto, em

'llhel Guedes de linho Ef' - OVAR

bom * ' *'

bulhas, riem ruhores; a epiderme sã e › local para. 9930:“?-

polida, taes sam os_rcsultiidos obtido Quem pretender, dirija-Se á

pelo emprego combinado do Creme Si'- àarralharia do Cójo_ n

[OA-O-Íe-'C-*Í-d'i "'"EÊg-f'í vai-3:51?? ¡ÍÍmJZ'Í'

ñ

' "strass

 


