
a. .. , ._,: = 'zuar

v -¡_ s

Orgão o Partid

Redactor principal - l

Manuel das Neves l

 

'32).' v

oz??

o Democrááfêco no Distrito de Aveir

Jose' Hinata

 

       

 

Redacção e Administrarño:-Rua dos Marcadores, 5

En! itor -A José Barata

o Composto c impresso na Tipografia «Lusitania

um»

 

ba história

 

.alanque. . . -e.

 

a

Alumiar 0s- que «arrasou

Urna das matstmportantes obras Estes pobres de espirito, mal re-

nais, 75.o e 7s.c_r.vaino

 

   
e o má fé dum petulante

c. . .Um cavalheiro

que pomposamente se

Um diploma dei'mbolhn.

de miscricordiu
Cod/m Nem, o primoroso bmw¡er e joa_ _' siste em ensinar feitos do des/arco que os fez rebolar

r

 

'l

Ilzeiro da literatura, num discurso pronunciado

no Rio de janeiro, eaaliecia a obra dos nossos

dois aviadores em termos repassados de carta/Io

pela nossa terra e pela nossa raça. Publicamos

nas colunas do «Debate» um extrato dessa joia

. literaria convencidos de que os nossos leitores vi-

verão minutos de grande entusiasmo patriotico.

«Consenti agora que vos

pergunte: Porque é que sen-

do o aparelho voador um só,

vós sois nele dois aviadores?

Qual foi a inspiração que vos

guiou num tal proposito? Por-

que é que, sendo um ainda

tes, e ao qual se referiu, com

a singela modestia com que

sempre se exprimiu, o sabio

roteador do eter, Gago Cou-

linho.

«Trouxestes no vosso avião

os ignorantes, ain_ _ que os ignoran-

tes sejam, criminosos e qspallzeni á

sua roda _os mangjratos da sua in-

gratidáo. › r

Valorisa-se e lâmina-se com uma

mel/:or luz a acçãàmeritoria pratica-

da em beneficio 4 s ignorantes que

'são tambem os no ' peiores e des-

peltados inimigos. 4.7;

Certo arcebispo.- de Granada, vir-

tuoso pastor de ',l-rnas, foi um dia

maltrarado por ser¡ criado com

severas palavras 'recriminacaa

O born prelado. ando o viu par-

tir cheio de cólera de raiva, pegou

do castiçal c o foi! andando pela -íes-

  

 

   

da vista, entararn ainda agravar-me,

mentindo como perros, falscundo co-

mo judas. como se aqui alguem aon-

sentisse que um moribundo quizesse

viver para agravar. '

Clzamaram-mc «baixo denunciantc»

misaravel irifamia que escreveram

contra tres ministros da Républica e

dize levou o jornal a uma querela.

Denuncia/:te é o que denuncia: de-

nunciar, vejam O Novo Dicionário da

Lingua Portuguesa, de Candido de Fi- w

gueiredo, ignorantes da lingua!) é

acusar secretamente, tornar publico.

na terra como perdidos da razao e

    

 

  

  

   

 

   

intitula doutor

vo diploma».

(De «O Democrata)

Eles que desejam/n o exclusivo

de conferirem atestados de bom

comportamento moral, desejavam

agora ter o privilegia de conferi-

rem os graus universitarios, não

sabendo certamente dccrfrar o

, _ ,, a cruz, aquela mesma cruz cada abaixo. da' a “bbw"- _ ~ _ , P“190,5””f” _ _governa é. (2) outro ja entrado que'abriu @S seus braços nos -Que faz Voss Senhoria? Então dcnüfICw-'SC uma ¡nfumla P018, então, segue a coprafcita
na ancmma. pan“ das caravems_ Mas' a -Onde vai? t e o criado assus- qlml'ldü 658" ¡'Ifmm” se 05”““ "um por notario publico da certidão
«Certamente quizestes,des-

ia forma, estabelecer o equiá

librio, para que o aparelho

não fosse, qual lcaro, perder~

_ ser no espaço, ao_ peso da

ousadia. e tao pouco caísse

arrastado por demasiado pe.

completastes-vos, reunindo a¡

audacia á ponderação, o ar-

rojo á prudencia, a temerida-

de ao conselho, o entusiasmo ¡

á cautela, como duas az-as¡

que fossem uma para cortar

o espaço pelo' arrebatamcnto

a outra' para pai'rar nele pela

ciencia. ' j y

«Assim vencestesjazendm

vos “no assento etereo onde

_ subístes, mais do que ho-

cruz pertence ao céu e para

;ele ascende. Vós precisaveis
c

¡de alguma coisa que vos

¡prendesse á terrahem guisa

;do r'fatc'ma. qm: '-a'rm'r ›

lé esse que com aiorça da

_ . ' lana atração contrabalanço'u o
so, E assnn, ligando-vos“

.prestigio da Cruz?... E' o

poema santo-da patria, que

Portugal tem num relicario,

os Lusíadas! Foi com esse

livro que vos equilibrastes

,entre o ceu e o mar, entre as

'nuvens e as montanhas. E

com Deus na fé e a Patria na

poesia, iizestes gloriosamen-

te a travessia! ,

«li aqui vos temos entre

os nossos corações, junto da

mens, mhos de uma pat¡.¡a,|nossa bandeira, flôr tropical

gloria 'elemcra de algum tem- i “asc'da do tronco que bro"

po, porque vos fizestes he- to" da semente “'33- _ .
«A vossa obra está feita e quando pegou do astrçal e for all.“

com elaievamastes mais al_ miando o cantina ao criado que o

rois da humanidade, que vos

eternisará na memoria perpe-

tua das gerações.

?A cruz de Cristo eos Lu-

síadas sustentaram-vos entre

céu e mar.

«E agora, permiti-me ain~

da uma derradeira palavra

ta a gloriosa do. brazileiro

Santos Dumont.

  

   

tando-se com aquilo açaosde humil-

dade). '

Respondeu o prémio.-

_A faz" 0' Midtuioi' que é alu-

miar os que erram!! e .

..__.«_ c

 

Santa e virtuoso *doutrina de amor

que os homens, 'guardo pecadores' c

ignorantes, não querem aceitar e agra-

decer! -

Apesar das injltrias injustas dos

falsos jornalistas d'O .Democrata, ici-

mosos na sua negra missao de des-

!m'oralisadores e reincidente.; no cri-

.me de ferir com a intriga e a insi-

dia, apesar do odio1 e do veneno que

sempre rrzanifcstarrl 'no que dizem e

no que escrevem como um perfeito

reflexo do odio c dirvenerio com que

cducarum as suas'atmas, apesar de

evitarern, por cobaidia opor medo,

to combate inteligent't de homens que

?sabem donde vêmic_ para onde ca-

íminham, preferindo o iavaa'oiro de

[insulto ao campo h esto da honesta

discussão, eu queri ser como o bom

e virtuoso arcebts o_ de Granada,

insultura.

Alumiar os tgn antes, esclarecer-

lbcs as regras de nducta quo lodo

«Podem ajuntar_se nos o homem digno eser um Homem

ares as bandeiras do Brazil e

de Portugal, que foram aque-

las que verdadeiramente con~

sobre o lastro que trouxes-lquistaram as alturas»

 

Escola Comercial

_A Obra do Congresso

O sr. dr. José Barata,'~'presiden-

to das comissões politicas do P.

R. P. e da comissão executora

dos trabalhos do Congresso, re-

cebeu o: Seguintes telegramas:

(Escola Industrial Iícou com dota

do material proximo ano sete contos

e trezentos escudos.

Está-se organísando proposta refor-

ma. Ministro do Comércio. Lima Bas-

tosa

* -Mcn colega comércio conseguiu

parlamento aumento dotação «Escola

Fernando Caldeira ficando em

7,300500 e está tratando proposta _lei

 

W

para reorganisação imediata escola.

MagaLhacs. n

Em resposta a estas duas co-

municações, tão importantes para

a vida da cidade, o sr. dr. josé

Barata telegralou nestes termos:

Ministro Comércio-Lisboa. -- Em

nome comissão executor¡ trabalhos

Congresso distrital, apresento v. ex.“

profundos agradecimentos interesse e

carinho dispensados Escola; Funando

Caldeira conseguindo dotação e aspe-

deve seguir e apl ar, mostrar que

mio ensina quam qer e ndo morali-

sa quem torce a rn'ral ao sabor das*

suas conveniencias das suas ruins

paixões! .

Merecem cics . consideração.“

se responder aos i altos que lançam

com um impudor uma sem vcrgo

~ _ _ ,nha que defincm~ tz se definem-o

Mult'. tro dos Estrangeiros, Barbosa de- ,eu
caracter? Qu merecem! Marc-

cem simplesmente ue se ala/nie o

seu caminho azar ue eles abando-

naram, a chorar cl encia e carida-

de, o campo de l adoiro onde nós

os fomos vargasta com as palavras

dum dcsforço ma honesto e mais

leal que o seu ogro '.

   

  

   

jornal para ser lida? O Democrata,

vocês assim o dizem, é o jornal de

maior circulação no distrito de Avel-

ro. A' hora e-n que euJia ao Con-

gresso do meu partido a ameaça e a

mirim -feitas. aos ministros, 0 Dc~

mocrntn era sabor-:ado no grande pu-

la'cio como na humilde choupana, cm

casa do sábio e cm casa do operário.

Então denuncie¡ uma local que foi

escrita para ser lida e apreciada?

Qual é maior, dizcilme, a vossa

maldade' ou a vossa ignorancia? Foi

quereindo o jornal? Havia ou Ildo

havia materia para uma querela? Se

havia, o delegado do Procurador da

Republica nao tinha o dever de vas

conduzir 'ao tribunal da justiça sem

que fôsse necessario que uma suges-

tao aparecesse? v

Da minha boca nunca poderia sair

uma palavra de sugestao para vos

levar ao tribunal. Eu ndo sei bem

por qué, além da pouca fe' que eu

ten/io nos* tribunais do meu paiz em

casos da delicias de imprensa, repu-

grzava d min/za consciencia agravar a

pC/lil, a dor c o infortunio de certos

pobres de espirito.

Bem grande devia ser a vossa des.

graça depois de vos aniquilar com a

vida da minha palavra e com a ação

da min/za pena.

Eu sei que odivinlzais que nestes

dois campos, e em quantas campos

cscolherdes menos o da lavar/aim de

ma' nota, nem a mim-'ta boca se calca'

nem a min/ia pena empurra.

Assim, sirn, amarro-vos ao pelou-

rinho duradoiro, com o corpo dc de-

licia pendurado ao pescoço.

Sc não posso alumiar os que cr-

ram, como aquele santo bispo de

Granada alumiavu o caminho do seu

criado petnluntc, ao menos sirva de

consolar-ao o ter conseguido levantar

um pelourinlio onde amarre ésies fi-

gurões que amanhã se poderiam con-

verter de diabos em falsos ermitdcs.

José Bar-ata

 

leme-ç! ¡unt-

Estão finalme e satisfeitos os

ro confiadamcnte mesmo interesse pa- desejos dos repu icanos do con-

:a reorganisação escola»

Ministro dos Estrangeiros-lisboa.

cellto de Oliveirade Azemeis.

No «Diario d' Governo¡ foi
-cNomscmníssão _executam traba- já publicado o decreto de no-
lhos Congresso agradeço vosso

carinhoso patrocinio grande obra va-

lorisação Escola Fernando Caldeira».

 

mcação do dedic o republicano

dr. Basilio Lopes cre-ira para o

:lugar de notario.

   O “Debote,, e o.

jornal de aveiro de

 

  

   
maior circulação nêste

districto.

  

     

do meu diploma para que todos

saibam que ha quem minta por

rna'je' e por ignorancia.

dante do notario da cidade e co-

marca de Aveiro, Adelino Au-

gusto Simãoda Fonseca Leal.

Certifico que me foi apresen-

tado, escrito em papel selado da

taxa de quinze centavos, um do-

mcnto que consta de requeri-

mento dirigido ao Excolentissimo

Senhor Reitor da Universidade

de Coimbra, e de certidão passa-

da na Secretaria Geral daquela

Universidade; e desta documento

se me pediu- que para aqui tras-

ladasse em publica-forma ose-

guintez-tManuel da Silva Caio,

Bacharel formado em direito pela

Universidade de Coimbra, secre-

tario da mesma Universidade:

Certifico que, do livro dos axa-

mes de Bacharelato na Faculda~

de de Letras dcsta Universidade

consta que o requerente José

Henriques Barata, filho de Ma-

nuel Gonçalves Barata, natural de

Vila Ruiva, concelho de Fornos

de Algodres, distrito da Guarda,

lendo feito exnnzo de todas as

disciplinas oii-n ::diminuem a

Secção rir- SCiC:.ri::s ÍÊIMÍOTÍCHS, e_

geograficas da rute¡ iria faculdade

de Letras (ellellhve o GRAU DE

BACHAREL na mesma Faculda-

de em vinte e trcz de Outubro de

mil novecentos e dcsasseis e foi

classificado-Bom, com quinze

valores. A presente vai firmada

com o selo branco desta Univer-

sidade. Secretaria geral da Uni-

versidade de Coimbra, vinte e

trez de junho da mil novecentos

e vinte e um. Manuel da Silva

Gaio, sobre duas estampilhas fís-

cais no valor total de um escudo

e quinze centavos-A branco es-

tá o selo da «Universidade de

Coimbra». Por me scr requerida.

tiz escrever a presente, que vai

conforme ao original, na parte

transcrita. Aveiro, trez de Julho

de mil novecentos e vinte e dois.

E eu, Raul Ferreira de Andrade,

antonio-ajudante, que a escrevi e

assino.

0 ajudante de ::otario Dr. Simão Leal,

W
Ram*Fern-¡R! de '4”dmde'

SEM

que possua o respecti-

Raul Ferreira de Andrade, aju- ›

e
_
_
_
A
_
-
.
_

,
4

_



w de futuro. quanto possivel, a fornia-

.
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Como dissemos no último nu-

mero de O Debate,_a E, P. S, de

A 'ro encerrou na semana pas-

sa a os trabalhos do ano lecti

vo, estando em ?esta na quarta e

quinta-feira.
.

Na quarta, 28, á tarde, efectuou-

se a abertura da exposição de

trabalhos escolares, na qual fi-

guravam cadernos escolares de

,sciencias e linguas, lavores, at-

guns desenlrog'etc.

De entre estes trabalhos esco-

lares, que comprovam a aplica-

ção da generalidade dos educan-

dos e o criterioso desvelo dos

respectivos professores, -distin-

guiam-se, em louvores, os apre-

sentados pdlafâluoavb'vug
ínia

Andias, Luciana Rusia, Ana e

Hortencia 'Cereja e Maria Cardo-

so Marques. todas do 3.° ano;

Angela Estima,.La-Salet
e Rocha.

do 2.° ano; e. em desenho, o

aluno Rebelo de Almeida do 1."

ano.

A exposição de trabalhos es-

colares teve numerosa concor-

rencia. não só no dia d-a abertu-

ra, como nos seguintes, sendo

alguns dos trabalhos expostos

muito elogiados e os respectivos

professores, especialmente a Sr.“

D; Glória Marques. alvo, de ca-

lorosas felecitações.

No dia seguinte, quinta, pelas

5 da tarde, realisou-se a sessão

de encerramento
do ano lectivo,

que foi muito concorrida.

Abriu com uma patriotica ato-

cução. lida pelo Em"“ Director,

o sr. José Casimiro da Silva.

pondo em paralelo o Valor de

Gago Coutinho e de Sacadura

Cabral e dos theroicos navega-

dores portugueses da grande

época dos descobrimentos
mari-

timos etazend'o ver a alta função

social das escolas primárias su-

periores. ' A

  

  

  

                  

  

  

  

  

                   

  

Liceu central

 

Estão concluídas as provas escritas

das classes 2.“, 5.' e 7.' (Letras),res~

tando apenas fazer as provas escritas

da 7.' (sciencias), dos exames de ad-

missão ás classes e dos exames sin-

gulares. As provas escritas não são

eliminatorias.

As provas orais da 2.' e 7.' (Le-

tras) classes principiaram hontem e

os da 5.'. hoje.

'VERNtZ Pan ESTHTUHS
o

- Cêro. 2'artes; essência de terebentina,

8 partes. mprega-se- a .quente.

e qsmica, por Arnaldo Bordalo. ed. de

Manual de fisica

' 1899. pag. 100.

' :':f ..

. «o 4

livro citado, onde se encontra. em le-

tra redonda. a falada receita que é

tos, entre estes o Macedinho. mm
bem mais prática e aceitavel 'de 'que

de reina solides entraram a chuchar aquela outra de certo médico que.

com a lembrança. que tivemos c aqui st vem est fama, depois de ausCultar

deixamos expressa. ha tempo. e, após nm doente lhe p'rescreveu. para tra-

. limpeza do verdête que o desleia. tamento, dois carros de areia!!!

se envernisar o bronze da estátua de Suponha-se, por um momento. que

Jose' Estevam no intuito de evitar-se. o sr, Gamelas. que neste. jornal es-

'
creveu o artigo Apenas rms reparos.

era boticário e encarregado de avlar

esta monstrnosa receita.
“

Limitar-se-ia. a fazer-lhe apenas

uns reparos? Isso sim! Punha logo

epistola a desancar o Hipócrates. sem

dó. nem compaixão,

Se apenas uns reparos no-lo apre-

sentam fero, ingentc e temeroso, qual

o som da trombeta castelhano, o que

sucederia se ele entrasse largamente

pelos dominios acerbos e cáustico¡ da

crítica?
_

0 sr. Gamelas veio ás colunas de

O Debate, queixoso, revoltado, indi-

gnado contra certos abnsos,,qne apon-

ta, e nos quais vê-um sintoma de

retrocesso para. uma cidade que todos

nos devemos esforçar por civillsar e

engrandecer.
.

Dizem-nos, porém. aqui de lado'

que o sr. Gamelas é vogal da Comis'

são Executiva da Camara Municip::l

de Aveiro!

Vereador. senador.

Sendo assim. ninguem compreende

quc e ilustre edil troque a tribuna

da Cámara pela da Imprensa e ve-

nha através dela reclamar contra a

falta de observância das posturas mu-

que os. nossos avós provieram do ce'- nicipais. contra essa pouca vergonha

lebre mmiiem?
_ (sic) do pejamenfo das ruas da cida-

.,

Segundo o acanhado bestnnto der de com cousas várias que chegam a Após ' a erudita prelecção dO

vária gente, alguma da qual se tem impedir o transito publico!
sr_ José cas' jm, que to¡ muito

por culta 'e lúcida. a simples circuns- O preclaro vereador hatepemsí, ,apl _' V " “A ' Mpoe;

meia de nunca se ter feito1 ou põr mesmo e na presidencia. . . sias de eu” g¡ patriçmco as

em pútica. uma coisa ê bastante pa- Estão as ruas atravancadas e disso alunas Guilhermina
Custa, Ange-

ra asnáticamente
se concluir que ela tem vergonha. como confessa?

ta Estima' [3,531 ate Rocha, Ju-

se não deve ou não pode' fazer.
A culpa e' sua, sr. Gamelas: a cul- lieta Reis, Matta Cunha, Beltln-

Por tal teoria haviam de ir longe pa é do sr. Presidente (com P.) a cul- (“na Costa e ;Leonildc Catar¡-

a civitisaçao e o~ progressoh . . PII ê da Câmara toda. que não quere na e o aluno, joão Malaquias,

Ah, Sacadura Cabral e Gago Cou- ou não sabe cumprir o seu dever sendo todos _muito festejados,

tinha. para que vos abalançastes aos chamando á ordem quem quer que especialmente as tr'ez primeiras Monteiro Miranda, Justino

ares nêsSe vao Soberbo de ciência. au- seja que transgrida o Código de Pos- alunas,
_, ' Dias Pereira Antonio Fran_

dácin e arrojo. fazendo a travessia do toras.

Seguiu-se a parada de aim/15“- Cisce de Al'm id M 1

Atlântico. de Lisboa ao Rio de Ianei- Evidentemente
que um vereador ou ca, que se efectuou nos ten-WQS c' _ . _3, iller

ro. e que hoje a Humanidade
admira o presidente não são policias, nem

adjacentes ás “Men-as da ESCS Pudlêl, Mano
ROM?er Boavrda,

e testcia?
ninguem exíic une 0 saiam. São os la, dirigindo proficientement

e os Marta dos Santos Ferreira e

Para quê. é Gama. te foste á des- legítimos representantes
do Povo e os exercicios, o mfessor daquela Matilde Fernandes

Ferreira,

coberta dum novo caminho para as administradores dos seus recursos. disciplina, o snjulio Martins de não se poupou a 'esforços

baias?!
0 que se requere é que uns e on- Almeida,

_
ne 1 d

d

E tu. Alvares Cabral. _para que tros vejam essesa desmando
s nas ruas, Este numerd do programa do n a '_ espezas a !m e

desnndáste ao mundo as terra¡ da onde onde ¡habitmlmente
passam e dia foi_ certadwte, o que mms prop'ormona

r aos habitantes

Vera-Cruz?!
Jhes ponham cobro não com discursos agradou, tendd o sr. julio de Al- da Cidade algumas noites dl-

Se até Vós. ninguem isso ousar: cá fora. mas no logar próprio dennn- meida recebido, no fina!, pela vertidas e alegres_

devieis tu' Vo¡ metido nas enoõlhas e 'dando tais irregularidades
, pedindo correcção com/que os exercicios

Houve iluminação
à moda

deixar correr o martins!
_ providencias. obrigando quem de di- decorreram,

ef sivos cumprimen-
do . h f d .i. .

Patétinhas, patétinhns. que não se- reito a pô-las em prática.
tos de grande ane da numerosa

_mm Or Ogo e am !cmi

guistes a rotina e não Vos límitastes Um vereador corn artigos nos jor assistencia.
_

MUSlCa etc. Escusado
será

a trilhar o caminho por onde -os ou- nais a fazer reclamações e protestos Em resumoí-i-uma
bela festa, dizer que se dançou com

tros usualmente se conduziarn?
contra desleixos da própria“Camar

a que bem dem sua o alto papel calo¡- durante Quasi toda a

Mas. . .mas a musa ideia. não ti- nãoS faz sentido. G I á educativo da escolas primárias noite'

nha. nem ,tem nada de original'.
alvo se o sr. ame as j protes- su eriores.e a olicítude e crité- '

.

Se, é certo. como é. que desde mui- tou. já requereu ou já reclamou e não riopcom que Q corpo docente da Tambem decorreram
mm'

tos anos lia um verniz para estatuas toi atendido.

penha a sua es_ i0 animados OS festejos dos

é porque elas se envernisam. . . ou a Então deveria ter-se explicado. pa-

Alamos onde houve jogos

varios que foram muito apre-

ciados e para cujo exito mui-

to concorreram. entre outros

os esforços do nosso amigo

me

O sr. presidente da camara-o
da

comissão executiva-e
os seus .araiç

   

  

    

   

  

  

  

  

  

           

  

   

  

  

   

  

       

  

     

   

    

  

  

  

  

   

 

  

Todos estes exames devem estar

concluídos no tim do corrente mês.

Os 'exames de admissão aos liceus

realisam-se de 1 a 15 de agosto. de-

vendo os requerimentos dos candida-

tos dar entrada na secretaria até ao

o d ovas camadas de' azêbre e

.

IC¡ e n

proximo dia 15.

que tão mau aspecto lhe dio. p

Esta ideia não lhes quadrou lá

muito bem nos luminosos tontiços e

vai dai um fartot'e de dilinhos jocosos,

piadas trocistas. lanchas facetas e

mordazes remoques, que em vez de

nos irritnrem antes mov-'eram a pieda-

de a nossa alma sensível.

Pater, demttte lllls. . .

Verniz para estátuas! Onde foi que

tal se viu jamais?!
i

E rindo, rindo como o bom Demó-

crito. ao Contrário de Heráclito que

chorava em frente da loucura huma-

na, ils ont desopílé leur: rates' duran-

te uns bons quartos .de hora.

A ignorância 6- assim mesmo. . .

Quando Darwin. estudando
a ori-

gem -das espécies por via de selecção

natural. apregoou ao mundo que o

homem descendia do macaco, não

houve molejo que !he não atirassem.

Poucos foram os que não riram

galhofeiramen
te das afirmações do

naturalista a Quem muitos. sem cere-

mõnia. até classificaram
' da doido.

Entretanto.
quem ha ai, actual-

mente. que não aceite como verdade

l

o o

Escola P. Superior

As provas escritas na Escola P. Sn-

pcrior dc Aveiro principiam no dia 3

e as provas orais devem ter o seu ini-

cio no *dia 8. Na 1.a classe foram

adiados trez alunos, na 2.', 2 e todos

os alunos da 3.l classe ioram admiti-

dos a exame.

0,¡

Em vista de'adeantado do ano !e-

tivo e para que a nova lei resultante-

da proposta do sr. ministro da Ins-

trução. sobre exames do 2.° grau,

possa logo produzir os seus efeitos.

vai ser elaborado o novo regulamento

que será publicado em seguida.

O prolongamento
do ano lectivo

permite ainda que os alunos que se

estão hahilitando para os exames do

2.“ grau possam ter mais um me: de

aperfeiçoament
o.

____-_._-.
-0-.-_-"_.

Festas o S. João

e S. Pedro

Não se perdeu entre nos

ainda a tradição, foliona dos

7festejos aos populares santos

Pedro e Paulo.

Na cidade houve rijas festas

destacando as da praça do

Comercio cuja comissão,

composta dos srs. Manuel
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pinhosa missã .

lógica é uma batata.
ra irmos em :eu auxilio.

.

Após a publicado do artigo. que Lá dentro. lá dentro, e' que se ta-

merecen a critica dos sábios e letra- la. sr. Gamelas.

dos locaina sr. presidente da execu- E nao venha Com aquela da Ca-

tiva andou pelas drogarias e iarmá- mara não ter pessoal bastante. porque

.cias ciladinas em busca do famigera- isso não pega.
-

do vzrniz. mas não o encontrou.
Para se passar um mandado de

Não se derigiu a nós, pois-se o intimação e fazê-lo executar ha pes-

'houvesee feito, mostrar-lhe-i
ámos o soal. até, que farta.

-

 

Vida_ 'arttlmo

__
\sn Francisco de Melo.

w
.

Recenseamen
to ela¡-

tora¡

 

Conforme as prescrições legais,

foram já enviadas ao governo

civil e juiso de direito da comar-

ca as copias autenticas do livro

do recenseamento eleitoral do

concelho, que ficou definitivamen-

te co'm -3.207 eleitores inscri-

tos, assim divididos por fregue-

zras:

Foi satisfeito pedido que fizemos Aradas, 246; Cacio, 249,' Eira!,

no ultimo ro do nosso jornal 68; Eixo, 131; Esgueira, 410; Nr!-

sôbre a limpeza as calhas por onde riz, 129; Requeixo, 198; Olive-ir¡-

tem de deslisar ¡barco salva vidas, o nha, 304; Gloria, 683 e Vera-

que gostosament nos apraz registar. |Cruz. 790.

cional para

gosijo nacional. l

tar se não hav

iariamos pergun-

'possibilidade de a

adquirir. evita -se assim que em

certas ocasiões lançasse mão do

emprestimo :cito particulares.

¡Estr-allan da Costa Io-lGHZET
l LHH

|______._...___-

va à Bari-n

l, Anda ahi um iotnalista,

As estradas que ligam a Costa! 6101“ d¡ Bufa'mah

l Empenhado em louvar

Nova á Barra. tanto a da beira ria
_

conduz directamente
ao As obras do Prestdente.

Mas contra a obra do parque.
como a que

tarot. encontram-s
e num estado ver- _

Vrmo-lo sempre calado

Quando grita toda a gente.

'e

 

dadeirament
e lastimavel.,

duas praias estão

O' historico José

¡ Quem te viu e quem te vê.

. ..--.›'... h'

Um!

largamos de mão este assun-

to enquanto não virmos sa-

tisfeita a consciencia publica

e os interesses dos munici-

pes que não se harmonisam,

positivamente, com os do sr.

Firmino Pascoal.

expropriação

publica e respectiva remune-

ração daqueles predios da

Praça do Peixe é bem assim

um sintoma de quanto vale o

regionalísmo local e da mo-

ralidadc que preside a certos

,actos publicos dos seus mais

insignes corifeus cá do burgo.

concluiremos, nos e o publi-

co, de que lado está a mora-

lidade.

pretende

Presidente da Camara, justi-

ficando-se com o estabeleci-

mento da simetria do largo

com o paralelismo das suas

faces opostas, não justifica a

cessão duma faixa de terre-

no quetem no extremo pocn-

te 1,70 e a nascente 2 metros,

pois que para isso bastaria,

conservando-se o poente fi-

xo, fazer oalinhamento até

judicado apenas em 0,30 na

     

  

    

  
  

  "

Állnhamento em

Desaünho

Não pode ser '

á carga. Nem

De facto, este episodio de

por utilidade

Analisemos a questão e

As proprias razões em que

estribar-se o sr.

nascente ficando o largo pre-

sua parte oriental. lsto é que

era moral, isto é o que o sr.

Presidente da Camara pode-

ria justificar. Mas o favoritis-

mo manifesto, irrefutavel, não

fica por aqui. Sendo varios

os predios expropriados e

pertencentes a diferentes pro-

prietarios, para Que não se

maculem os bons principios,

necessario se torna Que o sr.

Presidente osind (mui: cato-

dos egualmente. Onde va¡ S.

Ex.“ buscar o terreno preciso

para fazer a mesma mercê

aos outros proprietarios? Evi-

dentemente que tem de os

índenmisar em dinheiro. Por-

que não faz o mesmo ao sr.

Pascoal? E onde vai buscar

o terreno para o passeio que

orçará por 1,80 ? Mas ha

mais: diz-no pessoa autori-

zada que a parte expropriada

vale 3005300 ao passo Que a

que pretende dar-se em rc-

muneração poderá valer ese.

3000300. Não é isto um cs-

candalo? '

Temos a maxima conside-

ração pelo sr. Presidente da

Camara. Custa-nos a crêr

que a S. Ex.a pertença a ver-

gonha de tal ideia, estamos

mesmo convencidos de que

no seu espirito imperaram in-

fluencias estranhas.

Mas, se S. Ex.', como cre-

mos, está convencido da imo-

ralidade de' tal caso, porque

não desfaz o que está feito ?

Deixemo-uos de capriclws,

Sr. Dr. Lourenço Peixinho.

Faça V. Ex.“ jestiça e impôr-

se-ha á consideração das

pessoas de bem e Que acima

de tudo desejam 0 progresso

e embelezamento da sua

terra.   
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NOS enredos

  

Eu sei porque ao gesto Lusitano

Se travou a derrota mais que humana,

Na travessia honrada do Oceano

Conquistado p'ralem da Taprobana.

Feito que nobilita e traz afano_

    

. t Imprensa e n Caruaru

n De A Alma Popular

Para honra da Republica e ar-

relia dos adversários do Partido

Republicano Portuguez, resultou

brilhantissimo o Congresso Dis-

: trital..recentemente efectuado em

Aveiro, e a que assistiram os mí-.

' nistros do Comercio, Agricultura
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”marcio

Por sentença 'de 3 de mar-

ço findo, com' transito em jul ~

gado. foi decretado o divor

cio dos conjuqzies _lose Lo-

pes Ferraz da Gama, proprie-

tario, residente em Arada, e

Deolinda Lopes da Silva Cia-
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e Estrangeiros, bem como dois

membros do Directorio. . '

Cerca de quinhentos cidadãos,

pertencentes ás diversas classes

sociais ~ advogados, 'medicos

oficiais do exercito, professores,

industriais, comerciantes, lavra-

dores e funcionarios publicos-

ali acorreram de todos os pontos

do nosso .distrito, não só a levar

a sua solidariedade,_ como para

debater questões de caracter eco-

nomico g interesse partidario.

'Em todas assuáã'küiisões, a

discussão de assuntos importan-

tes, posto que por vezes agitada.

;anuais deixou de ser correcta e

demonstrativa do maior ~acata-

mento aos principios republica-

nos; que são os principios dita- sans
dos pela Justiça.

Ao nosso amigo. dr_ José Ba- A direção da filial nesta ci-

rata, a alma deste Congresso. e dade, previne OS isrs. mutua-

a todos aqueles que trabalharam rios de que devem resgatar

Co"? a“" Para a sua 'Êalisaçãol os seus penhores até 31 do
envra a Alma Popular smcerissi- . -,

mas saudações pelo exito aloan- correm? mel de lUlhO, afim

cado e pela boa obra realisada de @Vltar que saiam vendi'

em prol da região, da Patria e dos no proximo leilão que

da RCPUblíca- ' se efetuará em Lisboa nos

principios de Agosto, para

onde serão remetidos no dia

4. (23)

Imposto do selo

A tabéla do imposto do sêlo

publicada em separata da revista,

«Eco de Finanças› é um traba-

lho importante que não perde o

seu valor mesmo que a taxa seja

alterada.

A anotação é completa e não

pode haver le¡ que a modifique,

,merecendo rnensão especial as_

notas sob seguros (artigo 13),

sob escrituras (artigo 87), sob

livros (artigo 100), na parte de

registo dc articulados e senten-

ças, a pag. 1871 e as do selo dos

varios processos (artigo 121) etc.

Preço de cada volume brocha-

do 500, pelo correio mais 10

centavos. Pedidos a Lino da

Silva Marques-Aveiro.

quente José Ferriziimt›.;Í-› i””

ceito, casado, pTOI'I'h'iizI io_

llhavo, contra os em.

Maria da Luz Prect 31:; s w::

deira, da Legua de “hi-Vi',

casada com Manuel NÊÍOHA."

dondo, lavrador, este au2vn~

te; Maria de jesus Exposia,

e marido Luiz Pinto Ran::~

lheira, ela lavadeira e ele mn-

ritimo, do casal de llhavu;

Emilia» Expost-a, viuva, lava-

deira, do Casal de Ílhavo;

Rosa de Jesus Exposta e m::-

rido Antonio Simões Cunha.

padeiros, de S. jacinto; JOãu

Lopes Conceição e mulher

Francisca Lopes Conceição,

residentes em Setubal e Jose

Lopes Conceição e mulher

Olinda Navarro, esta resi-

dente em Matosinhos e aque-

le ausente em parte incerta,

vai a praça pela terceira vez

pars ser arrematado por

qualquer preço oferecido 'o

seguinte predio pertencente

e penhorado nos executados:

Um assento de c'asas terreas

velhas, com aido lavradio

contiguo e mais pertenças,

sito na Legua, freguezia de

llhavo, o qual foi avaliado 'em

quatro mil escudos.

Pelo presente são citados

Quaesquer credores incertos

para assistirem á arremata-

ção e deduzirem os seus di.-

reitos querendo.

Aveiro, 4 de julho'de1922.

Verifiquei:

O _luis de direito substituto,

Alvaro d'Eça

O escrivão, [(27)

julio Homem de Carvalho

Cristo.

O peito d'este povo, que em hossana

O merilo lhe canta tão arcano

No Sangue que da raça the dimana.

ma, proprietaria, residente

em Aveiro, com caracter de-

finitivo, a requeriinento des-

ta, o que se anuncia para os

devidos eleitos.

Aveiro, 27 de Junho de

1922.

Verifiquei:

O Juiz de direito substituto.

Alvaro d'Eça

O escrivão.

 

  

 

  

                              

  

  

 

  

  

 

   

                      

   

   

          

  

  

   

 

   

 

Tremeram os rochedos com espanto.

Com assombra as aguas se cavaram

Avistana'o do mundo novos soes

E em côro espir'tual, Divino e Santo

Disseranz-Altol--E mais-Exclamaraml
. 26

Queremos abraçar-vas, 0h! Herois!
( )

Francisco Marques da Silva

Luiz Couceiro.
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CaixaGeral dos Depo-

D. Rosa Ilegais' de ¡Ilo-

raes

HOMENAGEM DE ANTIGAS ALUNAS

Um grupo de antigas alu-

nas do Colegio de N. S. da

Conceição manda- celebrar,

no proximo dia 17, ás ll ho-

ras, na igreja' do Carmo, ofi-

cios funebres por- alma da

sua querida ecarinhosa Di-

rectora.

Ficam por este meio con-.

viciados a assistir áquele pie-

doso acto todas as pessoas

que queiram associar-se á

homenagem prestada à me-

moria daquela ilustre Senho-

ra, que educou e dirigiu o

espirito de tantas meninas

que hoje ilustram e honram

o nome do Colegio.

W

H esmola do Policia'

 

“Passaram mais um aniversario

a sr.l D. Flora Celeste Pinho e

Reis e' o sr. J. Ferreira de Ma-

cedo.-

-Contrairam o seu casamento

os nossos prezados amigos e as-

sinantes srs. dr. Barbosa Ramos,

juiz auditor, dr. Carlos Sampaio

advogado, de, Vila Pouca de

Aguiar. Albertino Henriques Ba-

rata, professor em Santarem e

Antonio Correia de Oliveira, tun-

eionario do Ministerio da Agri-

cultura em Aveiro. _

- Encontra-se em Albergaria a

exerccr a advncacia o nosso

querido amigo e assinante sr. dr.

Silvino de Souza.

-Foi colocado em Celorico

da Beira como juizo nosso pre-

zado amigo e assinante sr. dr.

Dagoberto de Melo Freitas.

-lDe Lisboa regressou á sua

casa de 'Vila Ruiva (Gouveia) _o

sr. Arrumador Henriques Barata,-

que concluiu com exito o 1.' ano _

da Faculdade deDireito.Ç H l

-De assa em ara ate as

estiverama nesgtga cidade de visita Anonimo 5$00: Corpo da Polícia

á ex.” Familia Simão Leal o Cívica de Aveiro, 30500: AnonímO.

sr; Eduardo Freire Ruas e ex.“f' 105500: Manuel Evaristo de Albu-

esposa, ela Cuarda. querquc. 1$50; Manuel 'Pedro da.

- Partiu para S. Pedro do sul Conceição, 5$00z _Antonio _ Nunes

com sua ex!“ esposa o nosso Braun. 1$50: Domingos Pereira Gut-

amigo Manuel Barreiros de Ma- mfrãfs. 15509; João Ramos, 1$50:

cedo_ _ !Firmino Ferreira Gomes. 2350,' Tcstn

_Cumprimentamos nesta c¡- &: Amadores, _5.500: Caetano Cristo.

dade os nossos presados amigos 1$00: João Vleua da Cunha. 1$50z

.Wu

De O Ilhavenae:

 

Realizou-se o Congresso Distrital

do Partido Republicano Português, no

Teatro Aveirense, onde se discutiram

cousas de interesse para a cidade e

para o distrito. Mas os principais

assuntos. para os quais o¡ srs. minis-

tros assistentes ao muitosso, prome-

teram envidar os melhores dos seus

esforços, são a remodelação da actual

escola Fernando Caldeira. adaptan-

'do-a a uma Escola Comercial e In-

dustrial conforme as, necessidades de

Aveiro que ,após-gta muito se

tem desenvolvido cometem c indus-

trialmenta _ -*--

A Barra e a Junta Airtonoma tam-

bem ali foi falada. Eixos srs. minis-

tros, que em passeio ali foram, viram

com seus olhos das necessidades inS-

tantes.

Tambem a obra agitar. a cargo da

Junta Geral do Distrito, foi venti-

lada.

E dos concelhos-qdo todos se fi-

zeram representar, reclamações apa-

Os subscritores

  

_ Agencia de passagens

e assinantes srs. Drs. Alfredo

Nordeste e Alberto Vidal e An-

tonio Correia de Oliveira.

A -Partiu em goso de férias

para Arganil o nosso querido

Batista Moreira, ¡$50; Manuel Lê.

1$50: Joaquim Pedro Ferreira, 1$00:

Tomaz Vicente Ferreira, 1500; Maria

do Rosario Carneiro. 3$00; Joaquim

F., Felix, 2$50; Carlos T. Picada.

reccram.

  
Do Notícias de Anadia:

   
Farmacia

Vende-se a farmacia Ri-

beiro em Aveiro.

   
e' passaportes

Trata

ruin u tllinin uniu

  

  

  

  

   

  

   

  

  

    

  

 

Para tratar com o pro-

prietario da mesma. (22)
Não tem razão o nosso colega «O

Democrata» nas apreciações que faz

do Congresso Distrital' do P. R. P. ha

pouco efectuado em Aveiro.

Quem escreve estas linhas tem

acompanhado o Partido em todas as

vicissitudes e póde afoitamente afir-

mar que nunca neste distrito se fez

uma demonstração de força e unida-

de, que possa, sequer, ser lembrada

para confronto como_ excelente con-

gresso que tão injustas expressões ¡ne-

recen ao colega. '

2550: Manuel Leitão. 1$00; Antonio

Manuel da Silva, 2$00; José Teixeira.

2$50: Vitor C, da Silva. 5$010; Hen-

rique Brito, 3300; Confeitaria Mon-

rão, 5$00; José M. Picada Junior,

5$00; Ricardo M. da Côsta, 10500;

Domingos Leite 81 C.' L.'. 10$00; Io-

sé Augusto Couceiro, 2$50z Jaime da

Rosa Lima, 2550: José Gonzalez,

2550; Pompeu da Costa Pereira, 5500

e Antonio Vilar. 2$50. Soma 137$00.

Continua.

amigo e assinante sr. Alberto

Carvalho de Albuquerque, profes-

sor de educação fisica do liceu.

-Encontra-so ua Serra da Es-

trela o nosso prezndo amigo e

assinante sr. Manoel Tomaz, a

quem desejamos boas melhoras.

-Já se encontra ;estabelecido

dos grandes 'incoaiodos que so-

freu o nosso querido amigo e

assinante sr. Mariano Ludgero

Maria da Silva.

  

  

  

    

  

  

      

  

  

  

  

  

   

  

Rua Direita-AVEIRO

  

Dactilografo Francisca Guinle Fina

Medico Veterinaria pela Escola

de Lisboa

Ferração patologica e normal.

Tratamento de todas as doen-

ças do solipedes, bovinos e ou-

tros animais. (18.)

Ruade Sá (antiga fabrica de pirulitoni

Dispondo de algumas horas

diarias, oferece-se para cor-

respondencia á maquina. ou

outros trabalhos, (23)

informações dão-se nesta re-

dação.

m

l Hrie e Literatura

" Mula iai Bizarrices

M _Em

 

creou, como se fosse num cstabulo ao

rcz do chao. O bezerro desenvolveu-

sa e transformou-se num atentado

touro, até 'que um dia os. moradores

do predio, não podendo suportar a

vtsinhança daquele original inquilino,

levaram o caso ao conhecimento da

polícia. A policia veta e quiz levar o

boi, mas o boi é que não quiz descer

a escada. Dat, a necessidade de de-

molir um:: janela e armar ld em cima

uma cubrea para fazer descer o ani-

mal, que veio guardado até d rua. . .

protestando contra a vioíencia em al-

porqne no melo do?anta.r apareceu-

l.'.- ineSperadamente “um tigre que sur- vuualhas dependurudus.

giu de uma moita'proqtima e cami- Mas' onde esta tirania das bizarri-

nhou tranquilamente para a mesa, ces sc nmuifcsta com grande intensi-

scm atingí-la, porque a corrente a qo: dade é entre os escritores e os artis-

cstava preso era curta. Eis ai no tus notnveis.

que consistia o jantar com sensa- Eça de Queiroz adorava as d/mlins

çdol. . . , . e só se sentiu bem inspirada quando

Esta mania dns_ bizarrices mah'Í- tinha umramo dessasflorcs diuntc de si.

festa-sc até nas tabolctas e nas disti- Alphonse Kerr, durante alguns

cos de certas casas comerciais. Em anos, viveu num quarto onde só Iza-

S. Paulo, no bairro do Braz, eu vi via uma esteira no chão sobre aqua(

ha tempos uma loja de barbeiro com escrevia, comia e dormia. Esse quarto

a seguinte taboleta: Ao barbeiro snb~ em forrado de negro e amado com

tos berros. marina! _ caveiras, assadas humanas, e nine/ms

Foi um espectaculo unico.. No Rio de Janeiro havia, no tempo empallzados. Algum tempo depois de

Conta-me um amigo viajado que. do imprrio, um açougue com este le- ter esta mania, passou a dormir den-

nos Esbzdos Unidos, ha restaurantes treiro: Açougue do Catumby, recreio tro dc um caixote de defunto¡ o mma respondeu-lhe;

ao ar livre, 'em parques, que fornecem da Imperatriz ! Sarah Beruhardt tambem possue _Está claro, e como prova aqui

jantares com ou sem sensação. Cu- Dir-sc-ia que a virtuosa esposa do no' seu quarto de dormir, que é todo estou eu que sou cadáver há mais de

rloso. ele_ qu:: um' dia saber o que sr. D. Pedro de Alcantara ia ali dia- _forrado de preto, um caixão de de- de:: anos c todavia-nunca deixei de

era um jantar com sensação. E ficou-o rinmente, depois do jantar. tomar a junto onde se deita algumas vozes.

bezerro, e que all sabado d custa dum grande susto, ,sua chicsra de cafe e recrcar a vista. Os cortina-dos do seu !cito sao dc ve-

Passando'a !76103 (11107305 dc 170¡ e GS indo negro e um esqueleto muito alto

permanece ali, de braço estendida, na

atitude de quem abre os cortinados.

Filipe V tinha a mania de julgar-

se morto. Un: dia meteram-no num

caixão e conduziram-no au ccmiterlo.

.-tt, quando ele perceba! que ia ser

enterrado, começou a gritar e achou

que o mel/mr era rcsuscitcr. Um filho

do grande Conde teve a mesma mania

c por essa razão não comia. O seu

medico, Furct, leve a feliz ideia de

apresentar-lhe um amigo, quc sa dizia

cadáver, e que apesar disso exigiu o

jantar. .

-Então os mortos comem? inda-

gou o filho de Condé.

. . . . . . . . . . . . ._. . .-E' ouriosis-

sima esta mama. Criar sapos e sus-

tenta-los como quem cria e sustenta

galinhas, ndo destruir teias de aranha

no interior das casas, deixar crescer

os cabelos, a barba, e as unhas sem

as aparar jamais, sao mantfeslacóes

vulgares desta mania.

0 que mão é vulgar é fundar c

Imprimir um jornal em papel preta

_com letras amarelas, como este fune-

bre L'invisible que se publica em

Paris.

~ Ru assisti na Rio de Janeiro, em

.i 189!, d _demolição duma jan-ela num

W::Mar para retirar de lá um

.bai que um maníaco tinha levado pa-

iiz alt, quando

 
ccmcr.

Garcia Redondo.
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Í - Tipografia ""Lusi ania,,

BESSH, ommnnnes n e.“
Rua. Direita, 75-13 e 75-0---~AVEIRO

:Nesta casarexecútam-se toos os trabalhos concernentes 'à_arte tipogratica, tais como: jornais, facturas, relatorios, envelopes, cartões de visita

_mpressos para' re partições publicas, etc., etc.

   

Hlfoiotorio dos Hrcos

L Sapataria miguels ,. ., _
c Encarre'rn-se da execução de

" Rua Colmbra "c-A- c E I todos os ttrabalhos concernentes

à.
á arte.

    

Armazem de sola, cahedais e calçado-Fabrico manual-Preços sem rival (2) .wii“âi'àtiãfenlp.WW” &É;

a e; c;er cce-;vwrzcsap ?33359

@aaaaseammmmmmr ~ m,mm

ã Ca l“ d 0 a e l' UZ' Bem0 . Grandes Flrmozens e Oficinas

 

  

 

_DE_

.J ra a do Peixe-”AVEIRO . ' eo ' . _4 c_

â¡ P ç _ .Inhuma da Hama Lãenu
q > LIC. ' v _ t À h . _1

@É Estabelecimento de mercearia, azeite, vinhos finos _ Ruas 1°“ EStLVam' 23'Efíjíí'fdduus' 8° 8'^_'AVE““0

- - e carbon-ein
~

(a) . ?3 Sortido completo de mobilias em todos os goztos e estilos.

' PAPELARIA E OBJECTOS DE ESCRITORIO Espelhos, molduras, tapetes, oluados e muitos outros artigos»

,- i ,í novas AVULSOS

Cotões americanos e outras míudezas t Vendas por junto e a retalho â; Colchoaria em todos os genems?

641 PREÇOS SEM COMPETENCIA (a)

.5 ñ P ñ T ñ H 1 ñ D ..ñ Hi O B ñ “Reilããâl'ãolãíian
4 Rua José Estevão-AVEIRO

Especialâdade em ocupada «se &uma; _
Completo e variado sortido

. _ . _ _ . - em artigos de rctrozeiro.

Hrmazem de sola, cabedais e todos os artigos pertencentes á industria de sopatorro. Fobrco manual Lis em todas as um' algo_

does, retrozcs, botões, titus de

r L'da 5134255125 de todas as qualidade

RUA JOÃO MENDONÇA, 20_Lo ___ AVEIRO (6) goarlclajttljrãs. mantilhas de seda, lã

Meias para senhora em todos

e: OURO, PRATAS, JUiAS, RELOGIOS “saísse e
Pentes c sabonetes. ESpartillws.

bambíneias, cortinados, t a nt n

_ ' A z Compra e vende . naciouaes como cstrangeiros.(9)

Baila ranma“ ,WW Wa,
Q .

I p . (à Especialidade em chás, cafés

à - ' vinhos finos, _biscoito, bolacha,

Ruas Mendes Leite e José Estevam--Hveiro WO meio"“ cm"“ man!“-
ras.

_DE- (8) i Aos Arcos-AVEIRO. (10)

Abel Pedro de Sousa _
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g arcada e rua José Estevamnnvewo @l Tabacaria e papelaria Colchoarla ECOHleC~ p

*DE* de GUIMARAES & VALENTIM

§ . . JOSÉ “WW“ em““ Rua Direita n.° 54 e 54-A-A VEIRO t

i Servrço á lista.
1' p _ . v 3 _

. i . o , Esta casa tem a venda. moveis dc toda a qualidade,

L Almoços e Jantares; SOb encomenda' AvenidaBemo de Moura* n' 117 louça de esmalte etc. etc. Preços sem competidores.

Sig Bebidas nacionais e estrangeiras. Ef)
' '

a Vinhos do Porto e Madeira.
AVEIRO

--_
p

§ - rir: , , A

7 z d ' b' t r . *

tri Unico depositado :do atamado vínhc Amarante- “5:55:30“:- uvrana e O lee Oq
.

casa da calçada' _ . (“r Tabacos nacionaes e estran-

R Champanhes estrangeiros e macronaIS. geiros. \Boquilhas cigarreiras, ta.

Vinhos Colares e Bucelas.
(7) batheiras, etc.: .

Aguas minerais de todas as qualidades. aaíàçà?ãs_para pm“" a _Oleo É
à

'
à( Postaes ilustrados de fino Tingem-se em qualquer côr todos os artigos de lã,

gosto.

l

.
1

Serviços esmerados . _ . seda e algodão. Cores fixas. Lutos em 24 horas. l

;à Pentumams. Camisana c gra- _
U _ l

(o vataria. Cervejas e aguas mme- Todas as informações e encomendas devem ser dlrl-

conforto' acelo e limpesa me: baum tipoguañ O¡ em to gidas á Chapelaria CarvalhO/ na rua Coimbra, antiga rua 1

5-; ra _ c -

dos os sermos (H) da Costeira-AVE-iRO. (14)
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