
   

  

  

   

  

   

   

muArans-(Pagamsnie adeantado)-Com eatampilha: ane 337W reis. Sem estam-

pillin:l 3:250 reis. Numero do dia, 50 reis; atrasado. 60 rola. Africa e paises da Uniao

postal ainis a importancia da esta-pilha. A' cobrança !eita pelo comic, acresce a im-

portancia com ella diapendída. A assinatura 6 sempre contada doa dias 1 oo 15 de cada

nor. Nso se resliluem os originar.

A VEIRO

Programmas e

professores

VIII

Vas ser presente ao parla-

mento uma proposta de lei re-

ferente á reforma do ensino

secundario.

Até que emñm! E dizemos

assim por que a procedem li-

songeiras referencias.

Emfim, até que emfim!

Alguem viu já o seu con-

texto. Informação de origem

digna de fé nos certifica d'-

qne ella se baseia n'uma orien-

tação diversa da actual, orien-

tação moderna e salutar, des-

tinada a produzir. '

Alivia dos excessos de tra-

balho a que se força actual-

mente o estudante, excessos

emque se detinha o tenro ce-

rebro das creanças. Algumas

o tem gasto e empobreci

do, pode dizer-se que exgotadu

  

n'um exforço improductivo e

deshumano. Não _ha negal-o.

Mas, como dizia o nosso

presado collega portuense,

Diario-da-tarde, não basta a

modificação annunciada. Algu-

ma coisa é já. Mas não é tudo.

.Um meu praga-emma pó-

' Ade ser corrigido pdr um bom

professor; mas com maus pro-

fessores de nada servem 0a

melhores programmas», es-

creveu aquelle nosso brilhante

college.

Não ha sobre isto a menor

duvida.

Dissémos, nos sete nume-

ros que procedem este, da ma-

neira por que se cuida do en-

aino nos lyceus.

Apontámos factos. Demos

alguns exemplos. Outros ii-

caram por trazer aqui, por

tratar ainda, A seu tempo vi-

rão.

De quantos leram, muitos

pasmaram. Pasmaram de que

tal se faça, de que ae lec-

cione assim; pasmaram de

como os alumnos possam as-

sim ter chegado a dobrar o

tormentoso cabo do curso dos

l ceus; pasmaram,sobre tudo,

(à que aquillo se permitta ain-

da, a tão adeantadas horas, em

pleno seculo XX, de que se

não tenha reconhecido a ne

ceasidade de fazer substituições

indiapensaveis.

A verdade é que, infeliz-

mente, se não fizeram até hoje.

«Um fraco capitão faz fraca

a forte gente›,disse alguem. E

assim é. Como fazer bons es-

tudantes com maus professo-

res ?

Seria um milagre, e os mi-

lagres não são já d'estc tempo.

Corte-se, pois,omal pela raiz.

' Pensa-se em reformar? Vae

melhorar o ensino?

Faça-se então uma escru-

pulosa escolha no pessoal que

tem de ministral-o. ,

Como está, cemo ha uns

negros quarenta annos se man-

tem, não pode ser. Não pode

ler.

Gente nova, com novos

methodos, com bem diversa

orientação e maior numero de

ponheoimentos.

  

   

   

    

    

  

   

    
  

   

   

   

  

 

    

  

   

  

 

   

   

  

  

Fóra com as charadas e os

charadístas. Que se estreme

bem o trigo do joio.

Pelo Progresso, pela Civi-

lisação.

*-

PRELIOS CASEIROS

A estrada de Aveiro á Barra

tem pontos intransitaveis. A'

curva onde começa a avistar-

se a Cambeia não podem já

passar dois carros juntos. De

um e outro lado lia covas enor-

mes que, á. falta de balastro e

brita,se enchem de areia solta.

A curta distancia, a ponte

das Portas-d'agua continua a

oñ'erecer o perigo em que es-

teve sempre_ As proprias gra-

des de segurança.. . já não

seguram coisa nenhuma e mui-

to fazem já segurando-se a

si proprias.

E remedio? Não vem.Não

se lhe póde dar. E' escusado

pedil o. Limits-se a gente a

prevenir os interessados dc

que, ao atravessal-a, vão com

cautella e por cautella vão re-

sando a confissão, mormente

os que tenham de a atravessar

de carro ou de carreta “i.

 

trioto estão todas n'este la-

e cansam prejuizos muito gra

ves ao publico.

A que attribuir tal estado

de coisas 'i

A falta de ñscalisação dos che-

fes? A indevida applicação das

verbas que lhes foram desti-

nadas? A carencia de exposição

do triste quadro nas estancias

superiores?

Não. Absolutamente nada

d'isso. Os operarios trabalham

se lhes pagam. Os chefes la-

mentam a desgraça, eum d”el-

les, o que maior amor consa-

gra ao seu infatigavel traba-

lho de tantos annos, chega a

abonar do seu bolso quantias

importantes, com que vae re-

mediando os maiores males

Este é o sr. Manuel Maria

Amador, que é, sem possivel

comparavel funccionario pu-

blico.

Da falta de reclamação

perante os governos não póde

tambem accuaar-se a respecti-

va repartição.

Por que é, pois, que isto

succede e não se remedeia?

Facil resposta tem: por

que não vem o dinheiro julga-

do indispensavel, e sem san-

gue não se podem fazer mor-

cellas.

Não ha dinheiro e não ha

credito, o que é um pouco

peior e muito mais grave ain-

da.

Causaram magnifica im-

pressão os dois brilhantiasimos

discursos produzidos na 4.'

feira ultima pelos nossos que-

tidos amigos, srs. conselheiro

'José d'Alpoím e dr. Egas Mo-

niz, nas camaras dos dignos

pares e srs. deputados da na-

ção.

A afiirmação eloquente dos

seus principios liberaes e de-

mocraticos, sempre notavel-

mente defendidos, fez-se alii

mais uma vez.

mentavel estado. Causam dó

A negligencia dos operariosP

contestação, um activo, um in- .
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Toda a camara, nas duas

salas, ouviu presa de iincieda

de e de emoção a palavra ar-

dente dos dois illustres pala-

dinos da dissidencia progres-

sista, que tanto se tem 'evi-

denciado na defeza dos inte-

resses da Patria e da Liber-

dade.

Inhibidos de fazer hoje a

publicação d'estes notaveis dis-

cursos, por absoluta falta de

espaço, fal-a-hemos em qual-

quer n.° proximo.

l

Tambem na defeza da por-

taria de 30 de junho, sobre o

juramento nos tribunaes,fallcu

brilhantissimamente no mesmo

dia o nobre ministro da jus-

tiça, sr. conselheiro Fran-

cisco José de Medeiros.

Sua ea.l fez alii, com des-

assombrada independencia, a

sua profissão de fé liberal, ha

tão largos tempos manifestada

já, e bem impressionados ñoa-

ram quantos o ouviram, n'um

silencio quasi religioso, que

raro se dá no parlamento por-

tuguez, ainda nas occasiões

mais solemnes.

Aquella portaria define, em

_ ' verdade o honrado caracter

As estradas no nosso › 1118-“ '
do homem e do ministro.

Muito ha a esperar da sua

iniciativa e das suas podero-

sas faculdades de trabalho ain-

da na actual situação politica.

;É

A vaga aberta no quadro

da secretaria do governo ci-

vil d'este districto foi preen-

chida na 4.' feira ultima pela

nomeação do nosso collega da

Wtale'dade, sr. Accacio Rosa.

Tinham concorrido mais,

alem de outros individuos com

maior e menor numero de ha

bilitações legaes, tres baohareis

em direito e um medico.

A escolha recahiu, porem,

no sr. Rosa, a quem não falta

competencia para o desempe-

nho do cargo e a quem nos é

grato felicitar.

Parece, entretanto, que ha-

verá recursos para o governo,

que terá por isso de resolver

em ultima instancia e como de

justiça.

Para o elfeito d'esses recur-

sos foramjá na 5.' feira procu-

rados, no governo civil,os do-

cumentos do concurso.

Pois não se facultaram n'es-

se dial

Por que? Com que fim?

Que interesse havia no gover-

no civil em vedar ao exame

dos interessados o que era de

sua justiça examinar?

Não o sabemos. Chama-

mos, eutretanto, para esse fa-

cto a attenção do sr. ministro

do reino e dosque com justi-

ça possam apreciar o acto,

que nos parece não ser,que não

é, evidentemente, regular.

e'

Tem graça: o leader pro-

gressista, sr. dr. Moreira Ju-

nior, fez na sessão immediata

á. dos tumultos parlamentares

da camara baixa, d'esta sema-

na, a declaração de que o seu

grupo não quer a desordem,

lavrando o seu protesto contra

ella! '

Ora sabendo-se que os tu-

multos os provocou precisa-

mente o grupo capitaueado

pelo _illustre pae da patria,

aquella indignação e aquelle

protesto não deixam de ter a

sua graça!

,e

Nova exortação, novas ins-

tancias junto do sr. sub-dele-

gadolde saude:

Pbr quem é,ex."'°e sapien-

tissinio sr. dr., digno-se visi-

tar com frequencia os merca-

dosulocaes c logares de ven-

da. Vem d'alli para o ventre

vorai da cidade o generos

mais, nocivos á saude.

Elle é o peixe combalido;

elle são as fructas mal saso

nadas ou apodrecidas, é o

leite “nitendo, são mil coi-

sas bm mau estado sobre

que o sr. não põe os seus olhos

piedosos, mesmo atravez dos

ocul a fumados.

àuitoillustre, muito atil-

lado e muito sabido sr. dr.!

Isto da gente se pavonear com

titulos e receber os proventos

d'elles, exige de nós um esfor-

çosinho de vez em quando. Bem

sabemos que o corpo tambem

requesita descanço, e o descan-

ço é necessario á preciosa exis-

tencia dos que, como o sr., tan-

to trabalham e tanto produzem

em prol da humanidade enfer-

ma. Mas por um poucochinlio

mais de traballio não é que

teremos o desgosto de perder

essa fulgurante scentelha de

sciencia que o sr. representa

junto dos demais membros' da

sua classe.

As manhãs correm lindas

e serenas n'esta epoca. Apro-

veite-as dando plena satisfa-

ção ás exigencias do cargo.

O sol madrugador não é o

que pó-,ie molesiar-lhe a tez

miinosa. Alem de que, como

se costuma dizer, um sol não

cresta outro. . .

3"

Apresentou ante-hontem o

pedido da sua exoneração de

administrador d'este concelho

o sr. dr. Amadeu Tavares da

Silva, que, desde março do an-

no passado servia com zelo o

logar e exercia cumulativamen-

te as funcções de commissario

de policia.

0 facto tem significação

politica de valor. E' mais um

desilludido.

O sr. dr. Tavares da Sil-

va nasceu progressista, por

que progressistas,mas progres-

sistas-ñrministas, foram seu

paee seus avós, partidarios

desinteressados ehonrados ca-

pitalistas n”este concelho, on-

de tiveram preponderancia.

A preterição do sr. dr.

Amadeu Tavares na escolha

feita para o logar de ama-

nuense do governo civil, pre-

terição que se julga injusta-

mente feita, foi a causa da sua

resolução.

Foi já presente ao parla-

mento a representação em que

a camara municipal do conce-

lho solicita a acquiaiçâo da

casa da Escola-industrial pelo

Estado e a divida d'este á Jun-

ta-da-barra na quantia de doze

contos de reis.

Foi portador d'ellas oil

luslre deputado, nosso estima-

vel patrioio e amigo, sr. dr.

Nunes da Silva, que adduziu

os melhores argumentos em

 

WWOAÇOBI=Correspondenciss pulículares,60 reis por linha Anuncios, 80 reis por ll-

nlia singela. Repetiçoes, 20 reis. imposto do selo, 10 reis. Anuncios parmanen'es ceniracb

especial. Os srs. assinantes gosam o pranlegio ds abatimento nos anuncios ebam usam

nos impressos leites na casa.-Acusa-as s recepção e anunciam-se as publicaçdes de qua

redacção seja enviado um exemplar.

favor d'aquella justa preten-

ção.

 

Çar'lões de vlsila__

O ANIVERSARIO!

Fazem annos:

Hoje, as sr.“ D. Maria d'Arrabi-

da de Vilhena Ferreira, D. Oiympia

Teixeira da Costa Medeiros Botelho,

D. Beatriz dos Santos Monteiro, San-

galhos; e D. Anna Abreu, llio da Ja-

ueiru.

A'manliã, o sr. iir. Joaquim (li-

Albuquorque e Silva.

Além, as sr!“ D. Maria José Coe-

lho da Motta Prego, Lisboa; Viscon-

dessa do Ameal; e os srs. Alfredo

de Sá Morgado e conselheiro Anto-

nio Ferreira d'Araujo e Silva.

Depois, a sr.l D. lreue Teixeira

da Costa.

Ó REGRESSOS:

Da sua casa de S. Pedro do Rio-

seccU, no concelho de Almeida, re-

gressou na quinta-feira s esta cida-

de, com sua esposa, o alleres do

3.” esquadrão de cavallsria 7, sr.

Manuel Augusto Monteiro dos Santos

Telles.

+0- Da Guarda regressou a es-

ta cidade o sr. conselheiro dr. .iuãu

Manuel Martins Manso, auditor admi-

nistrativo d'este districto.

40- Regressaram hoje de Lis~

boa à sua casa do Seixal, n'esla ci-

dade, a sr.a D. Clara Mendes Leite

seguiu para a mesma praia o sr.

Gonçalo Calheiros e sua familia.

-oe- 'l'ambem teiiciona passar

alii este anno a epoca balnear c

nosso amigo, meretissimo juiz de

direito em Soure e deputado da na-

ção, sr. dr. Manoel Nunes da Silva,

que para este ilin alii esteve hon-

iem a arrendar a casa. '

Chapelaria Veiga_~

R. de Santo Antonio, 22, 24

PORTO

Completo sortido em chapeus da

palhaefeitro,bonets para homem e

oreança.

Fabricação especial de ohapeul de

soda e côco.

-_-_+___

_Exames em outubro

0pr0jecto de lei relativo a

exames em outubro foi ap-

provado nos seguintes termos,

na camara dos deputados:

«Artigo 1.°-Aos alumnos re-

provados na época ordinaria n'um

exame singular da unica disciplina

que lhes falte para complemento

dos seus_preparatorios, destinandoa

a cursos eapeciaes, é permittida a

repetição em outubro do exame da

referida disciplina.

Art. 2.“-Fica revogada a le-

gislação em oontrario.›

Na camara dos pares foi

tambem approvado o projecto,

mas com o seguinte addiamen-

e sua lilha D. Laura Mendes Leite. to:

. LllEli &DAS;

Chego” ._ «t casa de Augcja,

\'iuuo ua capital, o nosso amigo, sal

Antonio Nogueira Simõcs e Silva, um um, do em.“ m,

activo escrivão das axei-ações "vt-

caes d”aili, acompanhado de suas

presadas esposa e lllha.

O ESTADAS:

Estiveram nos ultimos dias n'es-

ta cidade os srs. Alberto Ferreira

Pinto Basto, da Ermida; Francisco

da Silva Reis, proprietario d'Ange-

ja; Antonio Carlos Fragoso, notario

em Ilhavo; dr. Arthur d'Oliveira Va

lente e dr. José Rodrigues Suhrei.

ro, delegado e. conservador em V -

gos; dr. Eduardo de Moura, faculta-

tivo do partido ii'li-xu; Manuel Ma-

ria Amador, chefe de conservaçài,

d'obras publicas; padre Antonio Bo

mingues Christino, parocho aposen-

tado, residente cin Surrazolia; dr.

Arthur de Campos, conselheiro ill

reclor geral de ¡nsirucção publica,

sendo hospeda do sr. dr. laylne Ll-

ma; Bernardo Maria da Silva e Ave-

lino Dias de Figueiredo.

40- Esteve tambem em Aveiro

o Sl'. dr. Casimiro Barreto Ferraz

Sachelti Taveira, digno par do reino.

40- Enconlrs-se actualmente

n'esta cidade o nosso presado colle-

ge dos Echos do Dão, sr. FrancisCO

Esteves Picanço ile Leão.

4-0- De visita a seu cunhado e

irmão, o sr. dr. Francisco Regalla,

estiveram aqui honiein os Sra. Car-

los de Figueiredo, bemquisto cspi

talists residente em Espinho, e sua

esposa.

O DOENTES:

Tem melhorado a sr.“ D. Izaura

de Vilhena Ferreira.

O VILEGIATURA:

Já se encontra em Aveiro, onde

vem passar as férias com os seus,

o nosso sympathico conterraneo e

alumno da Aeadeinia-polyiechnica

de Lisboa, sr. Fernando de Vilhena

Magalhães.

40- De visita, e por que veio s

Coimbra a trabalhos forenses, tam-

bem aqui esteve hontem o nosso

presado amigo e brilhante advoga-

do nos auditorias de Lisboa, sr. dr.

Barbosa de Magalhães, filho, que

hontem mesmo seguiu para alii.

O THERMAS E PRAIAS:

De Vagos seguiu para a praia

do Pharol o sr. conselheiro Alexan-

dre .lpsé da Fonseca.

+0- Partiram d'esta cidade pa-

' ra a Costa-nova os srs. dr. Francis-

co Antonio Marques de Moura e

Ignacio Marques da Cunha, com suas

familias, e D. Maria d'Apreseniação

Almeida, viuva do negociante d'es-

ta praça, sr. João Coelho d'AImeida.

40- Da sua casa da Beira-alta

(Artigo 2.° Aos alumnos dos

estabelecimentos do ensino superior

quel tendo cursado no presente an-

uo lectivo as cadeiras que constituem

pcot vo, hou-

vorem tirado reprovados n'uma d'el-

las sómente, é permittido repetir

em outubro um acto da'oadeira em

que ficaram reprovados.

Art. 3.“ - Aos alumnoa dos

mesmos estabelecimentos que hou-

veram frequentado as cadeiras que

constituíram um auno do seu curso

e tiverem sido impedidos de fazer

o exame de alguma d'ellss por te-

rem ficado reprovados em outras

do annos anterior, dos quaes aquel-

las são dependentes, é permittido

repetir o acto das em que foram

approvedoa, e, no caso de serem

reprovados n'ollae, poderão fazer

tambem as do anno seguinte que

houveram cursado.

Art. 4.“-Aos alumnos de ins-

trucção secunilsris que houveram

lioado reprovados nos exames de

3.“, 5.“ 7.:l e classes dos liceus é

permittido repetir em outubro os

mesmos examem.

O artigo 2.° do projecto passou

a artigo 5.°.
_-_+___

Dr. Paulo de Barros

Regressou ante-homem a AVei-

ro, vindo da Madeira, onde

esteve durante dois mezes em

uma importante commissão de

estudos ordenada pelo ex-mi-

nistro das obras publicas, sr.

D. Luiz de Castro, e de que se

desempenhou com a compe-

tencia e zelo que lhe são pe-

culiares, este illustre funccio-

nario publico.

O sr. dr. Paulo de Barros,

que ha mais de tres anuos des-

empenha em Aveiro o impor-

tante cargo de director das

obras publicas do districto, é

um funccionario distinctissimo.

Como engenheiro tem o seu no-

me ligado a immensos traba-

lhos de um alto valor, como

são tantos das pontes e via-

ductos dos caminhos de ferro

 

do Douro e Traz-os-montes. -

Durante annoa os estudos de

caminhos de ferro absorveram

por completo a sua enorme

actividade e inquebrantavel

energia.

Eleito deputado pelo cir-

culo de Gondomar em 1900,

eleição desprendida do indica.

  



ções pa'rtidarias e _tão sómen- cença e alinhamento para constru- fogos ilo ar e aquaticos, dos men- Em !or-no do diets-l.

te ñlha de sympathias pes-

_ por unanimidade, mais se resolvem
cções, sendo: cionados fogueteiros, havendo tam- ator-0 importante capitalista, sr.

que d'ellss se désse conhecimento ii

   

                             

   

   

   

   

   

   

  

            

  

   

  

    

  

  

 

   

   

    

   

  

  

   

  

 

  

   

    

   

    

   

    

   

  

    

  

   

 

   

  

   

 

    

   

            

   

  

 

  

  

   

   

   

   

  

 

  

  

  

  

  

    

  

  

  
  

  

          

  

          

   

   

    

   

   

                                 

  

    

  

 

  

  

  

  

ticularmenteo Seculo, o Mundo, Van-
_ _ , guarda a Lucca,o Dia, as Novida-aoaes “can ou 10 o no uh_ Um de Henrique Pinto Alves bem dest'antes, orpheon e concer- Caetano da Costa Seabra, acaba de 3123323:, São'áxíífcg'à'iga :É des e a, Republica (Associação-dos-' ç . ,g . .p . Brandão. industrial, residente em tos. ' uti'erecer, para os melhoramentos _assistiam a, sessao todos os mem- lojistas de Lisboa. e por tantos ti-

mento um logar distinctissimo,
Espinho; e outro de Joaquim Perei- Ha para all¡ comboyos cspeciaes do parque de La-Salette, Azemeis,
ra Bernardes, casado, constructor a preços reduzidos. o valioso donativo de 1005000 reis.
civil, d'alli tambem, ambos para ba- A commissão das festas estabe- E' um acto que põe bem em rele-
bitações em S. Jacintho, com acqui- lece um serviço de informação aos vo os sentimentos humanitarics do
sição dos respectivos terrenos; forasteiros na sede do Sport-club, offerente.

Outro de José da Silva Junior. cujo elegante edificio é franqueado 5 João José d'OIiveira, da Vi-
d'esta cidade, para um andar sobre ao publico durante as festas. de, Azemeis, andava ha dias a tra-
o predio que possue na rua José Bella cccasião, pois. de visitar balhar n'uin engenho a'um poço

Luciano; Vianna, que, pela sua posição pitto que aIIi possue quando perdeu o

bros da direcção.

Está conforme-Aveiro e secreta

ria da direcção do Club-dos gauitor, 30

ds julho de 1909.-0 secretario da di›

recção. Francisco Ferreira da Encarnação.

*E

Ill.” ea.“ era-Cumprindo a deli-

beração tomada pela direcção da mi-

nha presidencia. em sessão de 29 de

julho ultimo, tenho'a honra de enviar

tulos digna da sympathia e dos ap.

plausos de todo o paiz, a gontilis- ' R

sima hospitalidade que lhe tem con- - __ pt

cedido e todo o greciosiesimo apoio w

moral e material que lhe dispensou

na organisaçãc da parada liberal p

da 2 do corrente; egualmente se '

confessa gratissiiua ao ¡Gremio-Ino

pela sua financia do palavra,

aturado estudo dos mais com-

plicados problemas de admi-

nistração publica, conhecimen-

tos otiiciaes de muitissimos as-

sumptos e uma grandelargue-

na de vistas sobre cs progres-
. . . . a v. ex.“ um extracto da acta da mes- lê“,mmi _á “Añsoqilçao-do-mgisto-go, e melhoramento¡ a empre_ Outro de Maria Gaspar, dc Ara- rosca e pelos seus monumentos_ e equilibrio e _caliiu ao mesmo, sendo m., 3.5350, o. q?, faço ;migrando a civil, sLiga-republicana.dasqnulha.header em beneñcio d aiz da, para uma casa terrea alii; paysagens, bem digna é de ser Vls- retirado quast cadaver e muito ma- v. ex.“ os mais Vivos protestos da nos- res-portuguesas» e a todas as oo-o d. O p ' Outro de Antonio Simões Maio, ta e admirada. goado. ã' 8'““33012 r°°°§h°ãim°ut° P311'. 'ã' lectividades que a acompanhanm3 “eu“ '89“"05 “É cam“?i viuvo, de S. Bernardo, para uns Fabrica ele annual-_- Ji Ma rua Mendes Correa, em q:: Êgnñznnffãaí ::1:23:13 ht“: ao parlamento e que concorreram 'em sessões successivas, porn curraes de gado em Castello; vam-Esta concluída a installaçan Vagos, parou ha dias o carro do com que .amem, a qu. v_ axu tao para a grandiosidade e para o bri- ddesde a sua primeira eleição

tem continuado sempre a ser

eleito pelo districto do Porto,

são modellos de delicadeza, de

urbanidade, são um reposito-

Outro de Manuel Gonçalves Ri- da succursal, na costa de S. Jacin' sr. Manuel Fransisco Gatharino, pre-
beiro, casado, laVrador, de Esguei- ttio, da fabrica de conservas de Es sidente da camara municipal d'a-
ra, para uma casa de habitação no pinho, da conhecida e acreditada quelle concelho. De repente o ca-
mesmo logar; e [Irina «Brandão, Gomes a c.'›, ten- vallo espantou-se largsndo a desli~

Outro de Joanna Rodrigues da dc sido feita n'esta semana a expe- lada contra a vedação d'arame dos

Cunha Marques, de Sarrazolla, para riencia das machines, que deu optt campos fronteiras. O sr. Catherine

superior-mente preside, se dignou dis-

tinguir o Club›dor-gallilos conferindo

ao presidente da sua direcção o diplo-

rna de socio de honra do Sport-club-in'on-

name.

Taes deferencias, tão penhoran-

tes provas de estima ñcam para sem-

lhantismo do acto da entrega da

representação contra os jesuítas, as

congregações religiosas, as irmla

de caridade, a intolerancia religic- 'i

sa e a intervenção da egreia nos '
.

d ñ actos propriamente civis.no immenao de informações limpeza do predio que all¡ possue mo resultado. foi violentamente derrubado, não ::125,532::31352253,ã°°'“:s:e;:f:; Finalmente a Junta-liberal .p.
uteis, dados estatísticos indis- "a "la da Ribeird- para 3“' .la Chego“ uma ”mas“ “mendm emmmmoi mais do que a v. ex.: mais uma vez que o Club-doa- plaude commovidamente a attitude 1g' Foram mais presentes: sa de azeite italiano, que foi verifl- o abalo,

Uma petição de licença de 30 cado no posto Ilscul alfandegario .a Fez na dias em Sósa uma

dias para uso de banhos do mar, do d'esta cidade, indo tambem para là difficil Operação de raspagem da
facultativo municipal, sr. dr. Perei- varios lagares para deposito da sar tibia a nm enfermo, c distincto cli-
ra da Cruz, a quem foi concedida; e dinha. Não sabemos ainda quando nico de Vagos, sr. dr. Carlos Ri-

pensaveis, tudo tão bem pon-

derado e excellentemente dis~

posto, que constituem um ver-

dadeiro corpo de economia po-

gatlitos aguarda com ansiedade a visi-

ta de v. ex) para procurar provar-lhes

que sabe ser grato e não sabe esque-

cer. Deus uards a v. ex.', Aveiro. 3

de agosto e 1909.-Ill '° ex.” sr. Pre-

sidente da direcção do Sport-ctub-vàrn-

de todos os deputados que appro-

vsram que a representação fosse

discutida, de preferencia a qualquer |
outro assumpto na sessão, que ii-

cou historico, do dia em que elis
_

lmic¡ e são uma lição cheia de 0 projecto das modificações a sera a sua inauguração. beira. namo-0 presidente da direct“ Pam' foi deposta nas mãos do presidente 1- i V r -cr z ue a ez -O mar tem si o era ' , ~ peuda Corto Perstra, _ ' _ i _ _ .

emmamentoa para governam_ fazer no chafarz da e a u , q Esc ss n A p çao decorreu muttc bem Festlv-I__A,mauha a none d aquella casa do parlamento,e ins Ãa Camara apreciou eapprovou, subs- do bom, permittindc c trabalho das e o doente encontra.se no melhor

tituindo-lhe a grade metalica que redes, mas o resultado tem sido estado actualmente.

tem por uma orla circular de pedra quasi nullo, pois apenas sáe algum Actos-Devem termina¡- no

ornamental, para maior aproveita- peixe miudo c cavalla. A respeito proxmo dia 10 os actos na facul-
mento das aguas e melhor esthetica de sardinha, nem meia, havendo, dade de direito, encerrando-se no

do local. porisso, grande crise em toda a mesmo dia os exercicios escolares

g* A Camara resolveu por fim costa do litoral. da Universidade no presente anuo
pôr em arreinatação o muro a fa- J De fora tem vindo algama lectivo.

lerem S. Thiago para regularidade pescaria salgada. Muitos academicos foram licen-
da nova estrada; e P°¡a ¡mprensa,_os nos. ceados para fazerem acto em outn

A“Clor'sar 03 Pagamenws das sos presados collegas de Vianna, bm: havendo 90130 uma segunda
despues a fuer- a Vida-nova Aurora ao Lima e epoca Para Mine““ a quem “ue

Pirulitos o gazoaas. Jornal de Vw'mm andam ¡,.auscre_ uma ou duas cadeiras para comple-

_Eslá em ac““ 'aboração a ¡"a' vendo o que teiniis escripto acerca m' 0 se“ curso-

bñcado ¡WC/wa de Espinho! Pr”“ da explendidaexcursãod'estaaquel- 0" Tambem 36 diz que "0
priedade da aoreditada firma d'alli, ,a ¡mumsa cmade' o que gralos mesmo inez haverá uma nova spo.

«Figueiredo a Couto». agradecemos_ ca de exames nos lyceus para cs

Os seus productos são de finis- _ rapazes que os perderam no anno

sima qualidade segundo afiirinam "nhos e fructas'_Pe' lectivo agora lindo.

os amadores da especie, e por isso :138 [átrâííegfeí'lãgãfmeeglrâvãg:3;: 'e Na apreciação das provas ou

os recommendamos. v ~i ~

tes o governados.

Questões que mais ou me-

nos se liguem com o ministe-

rio de obras publicas, com-

meroioeindustria, rara será

aquella que não tenha sido

proticientsniente tratada pelo

sr. Paulo de Barros.

A prova são os quatro ou

cinco volumes dos seus dis-

cursos parlamentares, um dos

quses é inteiramente consa-

grado a questões economicas,

taes como carvões, ferros e

alcooes nacionaes, e outro o

aproveitamento das nascentes

e aguaes filuviaes.

nifesta o mais profundo pesar a o

seu legítimo desagrado pela fórma

inesperada e inexplicavel porque s

maioria parlamentar correa ndeu

ao procedimento da Junta-iioberal,

que em vez de se dirigir ao rei, co-

mo chefe do Estado, como o fez

para o mesmo tim uma commissão

de liberaes do Porto no_ reinado de

D. Carlos, e em logar de entender-

se com o governo, como o fazem

tantas colectividades para tina di-

versos ainda hoje, confiou as suas

reclamações ao parlamento, por ser

quem possue o direito exclusivo de

fazer ou desfazer as leis e por ser

quem mais legitimamente represen-

ta a nação, da qual, é impossivel

ocultal-o, no dia 2 do corrente se

divoroiou, por motivos que não de-

haverá no Jardim-publico um at

traliente festival, a favor do cofre

da benemerita companhia dos (Bom

bç-lros-voluntarioss, constando de

concerto pelas bandas do 24 e da

mesma companlila e d'uma tuna,

que vem de fóra, que tocarão alii

os seus variados e lindos reporte-

rios.

«Club-dos-gallitos»-

Principiam na proxima segunda'fei-

ra as grandes reparações a que se

vae proceder n'este florescente club,

constando de estuques e pinturas,

que a direcção, na sua ultima ren

niãn, resolveu fazer para hsm re

ceber a excursão de Vianna, no l.°

domingo de setembro, constando-

nos que ha grande enthusiasmo por

essa recepção, que deve ser esplen-_. classificação final a que a Acade- . vem ter deixado satisfeitos com aO sr. Paulo de Barros tra- Excursão a Madrid. “3“" a 3%”: B“"ada' foram 33°' inia-polytechuica do Porto acaba de ama", l t ih na¡ *Foi h _ sua consciencia os proprios deputa.
tando assim tão dedicadamen- _No dia 4 de “13mm” P"”¡Ímo ra “por a O" Proceder, obteve um accessít o alu e ° " " _ °n dos que para tal concorreram comtem que se realisou a ultima au

diencia geral d'este trimestre. sen-

do julgado o reu José Vareta, da

Gafanha, acusado do crime de va~

rios furtos na importancia de con

to e tantos mil reis.

Elle confessou o crime, e no

tribunal severiticou o dellcto, que

foi confirmado juridicamente pela

accusnção do digno agente do m.

p. A defesa, a cargo do sr. dr. An-

tonio Duarte Silva, embora habilo

mente dirigida, não poude rebater

aqueiias circumstancias, pelo que o

jury deu o crime por provado, sen

do o reu oondemnado a 2 snnos de

prisão celular e a 3 de degredo.

Torneio de natação.

-Como dissemos já, o «Club Ma-

rio Duarte» promove para o proxí

mc domingo 22 do corrente um -- - - -
torneio de na'tação, que em 'dw artihcio, illumiuações, festas

, . .

portando grande interesse. d estala e arraial? em @dos os
No n_o ¡egume “naum“ a ga] tres dias. E costume Viram de .

respeito mais de espaço. Lisboa assistir a estas festas ,

382m' do' «GBÍHÍOU» muitos dos filhos d'Angeja, que

parte do Porto uma excursão para de ::míngzgtüiâêgããâ mno Humberto Esteves Mendes COr.
, ' ' › e- i' t r o s ':tt“escassa,matters i de :estadias Fantasma?Granja ESPM“, “em Cambra e Alexandre, 2 barris; para Mossaine- dr' Mendes Correa_ '

Figueiia. ' , des' 55 barris; pal.“ Loanda' .1' p" Muitas felicitações.
Os baixos preços pois são reis Pas; Para ° Braz": ?1/2 WW¡Sl e .a pe¡ acto do curso de ma.

1115000 em 1.' classe 65000 reis sig'barris¡ para ° pmcipe' “5 thematica ficando distinctc com
em 2.' e 45000 reis ein 3.'l com barris' para ° Fogo.? 5 ea“" e .H 16 Valores o sr. Ricardo Gaiiiso de
bilhetes validos por 15 dias,ida e mms¡ para S' Th'ago' 93 mms; Penha Gardia. Os nossos parabens.
volta dão uma bella occasiãii para para M““medesf 4 mma; para › &treze-0 rapido da unite
uma ,viagem à capital hespanhola, Ambm' .15 barris¡ para Bordeus' passou aqui ba dias com um atrazo
estando a manifestar-se entliusias- 34¡ ba"“ É 1 cam' _ de meia hora em consequencia da
mo n'esta cidade entre os touristea. Em maça mam para a Ingmar machine que ii tirava haver avaria

Grand¡osa. 'esta' ra 9:204 cíiixas, sendo 8:784 para do ao chegar ao Euuoncamenm'

Londres. toram mais 390 parito . . _em Vianna do Castello. _ . tendo que ser substituida por cu

_Acabamos de receber o cartaz e Brazil e 30 p“? a Argem'na'¡ . tra.

programmas das deslumbrantes fes- , A “pompa” !02| "as u ?msg Quasi se não passa uma soma

tas de Nossa Senhora d'Agonia, que c'uco sem““ “me” ° n' e na sem que se deem d'estes e
se realisarão nos dias 18, 19 e 20 79:050 caixas, no valor de reis7_ 9 300 outros inconvenientes nas linhas da

do corrente na formosa e encanta- 5 '04 '5 - Companhia-real. E é sempre com

dora rainha do Minho, e que é a os rapiilcs !

romaria mais ooncorrida d'alli. Ainda a excursão a

O programma comprehende fei- ra e ,98 ao Braz" “naum-Extracto da acta da

ras frances touradas, illuminações, ' - sessão extraord naria da direcção

fogos, paraila agricola, concurso de O ”male leve uma export“” do Club dos gallz'tos, realisada em
gado, concertos, serenatas e diver- de 2:1“” ea““ para Os mercados 29 de julho de 1909:

sões de caracter regional e typico.
' _Amanhã verifica-se no Jardi - - - › -.

. . , mglezes' “Lia“ ° “PP“"da 5 “t“ d“ 5"' publico por occasião do festiilil na cap“a-l se ocçupam em dlf- ' i
Estas grandiosas e tradicwnaes Grandiosa corrida de são anterior. pelos sr. presidente foi d B' b . v I t . s H fereutes industrias e no com-festas d'Agonia, que são promovi- tour-os na Figueira-Pro dito que escusado era referir' a dire- 05 ' 0m GWS' ° “n 3“0 ”v a '

das pelo patriotico e acrescente
mov““ pela (“facção da companbh cçào atorma brilhantissima,exceden- QUÍtlaçãU das PrendaS do ba“" do matem' ii

Sport-club oiannense, promettem
. do toda a. expectativa de que foi-n re- Club-dos-gallitos cuja direcção re- X Como dissemos realista. ido «Col seuvtlgueirenses e em honra . i l _ _ _ _ ,

,er espavemosas e são ,sem dm_ y "SMHWWWM P”““ld' P010 H0' solveu vender todos os objectos per se amanha, no vrsrnho logar
didas:

(Ia "C a ("1.a ha' respçn e ,Sp r .club ”fauna" e em honra
a

verá no domingo, 25 do corren- do Club-dos-gallitose excursicnletas de

deslumbrante tomada onde artista:“ssrsssz"i*:t:,:°:::a:? nhora da Victoria. que soou .bandas de musica civis; nas ruas, “h 5”“ "Md“, 1° bi““ '0“' ciado e compartilhado o enthuaiasmo transferida este anno do 3.“ '*praças e vasto campo (“goma rpa_ ros pertencentes a acreditada gana-
domingo de julho para ago“.

lisam-se as feiras francos e o con-
. ,v s .

r
C

curso pecumarw districtal, com pre-
AO a “ml de tarde? que é “m

verdadeiramente inexcodivel que o pa-

deria do sr. Emilio infante da Ca- triotico Sport-club soube imprimir é.

. . ,
mins. De tarde a primeira das des-

madf); 3“th multagente d 0¡-
lumbrantes touradas, com artistas

ta Cidade.

mara. imponente recepção feita aos aveiren-

e touros do Campo-pequeno. A' noi- ana_

- _ ,v . ses e de tão grandioeas manifestações

serao ca““elms' O Houve' e de bympathia e cordialidade por certo

te vistosas illuminaçõcs minhotas.
initil'maçdtl estrangeira

Dia 19~A feira mais importan-

te das cousas publicas, nem

por isso descura as justas per-

tensões dos seus amigos, que

são muitos e dedicados.

Caracter diiimantíno, in-

telligencia culta, alma sempre

aberta para o bem, é tão bom

marido e pae como foi filho

dedicado, pois estudante lau-

resdo do 3.“ anuo de mathema-

tica e philosophia na Univer-

sidade, publicando o seu pri-

meiro livro Breves reflexões so-

bre quantidades negativas, de

dicou'o aos seus illustres pro-

genitores, D. Custodio Candi-

da Ferreira Pinto de Barros e

dr. Victorino Cardoso Pinto de

Barros, escrevendo na primet

ra pagina d'elie:

:Meus extremosos paes: E' o

fructo de algumas horas de estudo

que lhes dedico. Pouco valor tem,

bem conheço; mas é uma dadiva

filha do coração, ou antes um pe-

daço d'eile.

Foi a saudade, a gratidão e o

amor filial, que me sugeriram esta

humilde ofi'erta. A sua benção e

serei feliz.

0 seu filho do coração muito

humilde e obediente. Paulo.:

Informação local

¡Folhinha nveiren-

.a “Boat-Dia. 7 - Com mar

bom e tempo quente entram e saem

a sua votação. E a Junta-liberal

sente este facto não só por si, mas

principalmente pelo nobilissimo pn-

vo da capital, que desfilou n'ums

attitude correotissima deante do

palaceo das côrtes, n'uma remagem

tão significativa e tio bella que

bem merecia outro procedimento

por parte d'squelles cidadãos que ld

dentro se dizem os representantes

dos que passavam cá. fóran '

Notlclas religiosas .

Hoje, ámanhã e depois reaii- . ' l

sam-se na antiga villa d' ' '

Angeja as festas de Nossa Se-

nhora das Neves, com o ap- ›

parato e estrondo dos annos '

anteriores, havendo fogos de
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No periodo semanal findo ja fo-

ram exportadas 958 caixas com

uvas, destinando-se 760 a inglater-
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sempre [351“. “lo Eduardo d? Mage' guardavam no intimo da alma. perdo-
do, e 0 syiiipitllico e exímio artts- ravel recordação.

ta José Casimiro; espada, o arroja- A “DP“ e “3° ¡n°17ídEWÍH enti-

do matador ilc touros, Manuel Gar l”“ 11“"“ p°rém' a mg““ ° n “at”

 

Chegou novo carre-

gamento aos unicos

    

_ _ direcção do Sport-club juntado urna '
varias embarcações no nosso porto. te e o arraial mais concorrido do f'abañven'l'W É: '1:12:91 9:10 93" que,_ãe ot deixaria confiandtdo, a elle Importadores ld ÃQI ?PUCHQICÍ-Em urge

s saibas continuam roJu- Minho com descantes e exhibi ões "a a Wi que e_ _gm 3“ Ú Pr“" 0“ 9- ?° !e "13150 ?l 00°"" ° i 3 em I 31303 ”Pres“ alla-ae, a
“ndo.àeqln l p populgres, e O ruidoso cortei: de merecida rima n35 prIDCIpaes pra~ refegãàafgrião

pouco, uma peça nO genero das de
' ' ' . . a . B onra o - .ma 8-A (Made é “sua“ por ,w Zés ¡rm-ms_ Ai, 1¡ horas dd ças liespanliolas eportuguezas. bau pah hmm““ “moção do Sport dub &il ifls Verga, cheia de tiras, facadas, lm-   

 

darllheimsu The“dom Gonçalves¡ ao presidente dc Otub-doa-gatlitor.
Jorge Cadete, FrauCIsco Saldanha, _Tão subida distinccão merecia es

Francisco Xavier, Narciso Suspiro e Pecial refersnoi; e impunhaãbrigaçào

~ _ que em oocasi o propria evm ser
0 hçspanhm Aniomo Bing“ (“ala cumprida, e por isso entendia que na

3“"“ 'ii e have“ um Ydleme grupo acta ficasse consignada tão primero-
de forcados da Gollega. ea honraria com os mais vehementos

@múmias a preços reduzidos nas protestos de gratidão da parte d'esta

linhas de Vizeu, Beira alta e Coin-
direcção á_ direcção do patriotico Sport-

panliia real (bilhetes de iila e volta),
vlubgemaie propunha ue n'ella se

Ao'sr. dr. delegado

lançaâse um voto de pro 'undo agrade-

cimento á mesma direcção por todas

da camara-Està-se a pro-

ceder á cori'sição dos cartorios,

as demonstrações enthusiasticss de

sympathia com foram recebidos e dis

serviço importante para que o il-

Iusti'e ministro da justiça chamou

tinguidos durante a sua. permanencia

em Vianna os excursionistas;bagrade-

cimento que ss estende tam em ao

- - - uobreehospitaleiro povo viannense_ _ _ ainda ba pouco _toda a attençao dos a digam““ dam“ da prince“ do Mi_

- J Terminam os actos na Uii- bem fogos presos, pelos mesmos magistrados Judaicos_ _ ni, I que mo gentis foram para com

i versidade de Coimbra, que é mui- distinctos artistas locaes. I ConstiL-nos que qo _intão de paz todo; nós_ h _ d .

' ' - - Aveiro a a remei lar ros ro~ ropun a aiu a que por agora,to frequentada por estudantes do pia 20v ?jo elãgâante_ real :an sementes da má comawm nos pm. pois “para" que outras, demonstra

nosso districto. _ tuario da irgein gonia, rea er- g - ' ,. V i ções de np“ço e reconhecimentoá di_

camas-a mumoipnlde to depois das obras de decoraçao, cesso, nos quaes se nota uma n- ,acção do @MMM em “em“ 0p_

.voirou-Deliberações da sessão ha as festas religiosas, que serão a dcvula exigenua de costas, supe Pendan manu, de se, ?estaguifpw

' ' - ' ' : ' rior ao est¡ ula'lu tia res ectiva ta- poa o que a mesma ireoç o ossodo. 4 do corrente. Presrdenc? ili capricho, crílmlo Cântturlãoe :Olga bp“a “a Lgmbidm qupmpae que“" dirigida pala agudos-WWW uma meu'

sr. Gustavo Pinto Basto. Compaece- afdmad¡ orc_ es ra. e ar - , . _ _ í J ,hi ”gm panda em relevo quão grande

ram os vereadores, srs. Domingo: ceira e ultima tourada, tornando de que varios' pl't)Ct23>0.-l ¡arcm a é o reoonbeuhmnw de md” _163,50_

Campos, Matheus Ventura, Manuel parte n'ella tres distinctos cavallei. inezes esquecidos no cartorio.

Sifveetre e José dos Reis, faltando ros. A' noite a serenata no Lima, Chamamos para o facto_ aos_

os restantes por motivo justificado. formato riu de Portugal, que sera clarecida atieiiçao_ do ineretissiino

.1 Acta approvaila, em seguida sulcado por numerosos barcos illu- agente .to lnllllsterlo publico, a flin

ao que foram presentes e deferidas minados, sendo queimados, durgnte de que se façam sanar os abusos,

Varios requerimentos solicitando li- o festival nocturno, os mais _lindos se os houver.

enorme quantidade de nacionaes e

estrangeiros.

J No Club Mario Duarte vae

grande faina com os preparativos

do festival do dia 16.

Dia 9-E' praticado c rapto de

uma cresda de servir por um etn-

pregado do caminho de ferro do

Valle do Vouga.

f Começa em varias egrejas

manhã a original e interessante pa-

rada agüenta, com distribuição de

premios; cortejo, composto de car-

ros allegoricos, inilustriaes, com-

merciaes e de reclamo, trajes e

costumes, descantes e danças e

apresentação de gados. De tarde a

segunda tourada; e a noite grandes

illuminações na feira, a grandiosa

vetada, concerto pelas diferentes

do concelho a fazer-so preces ad bandas de musica, illuminações nos

m pluvútm. jardins, adro, frontespicio e torre do

Í Dia IO-Passa aqui a primeira real santuaric, o artistico e afamado

looomotiva da Companhia-real com fogo do ar, do conhecido pyrotechni-

as novas carruagens de 3.' classe. co José de Castro e outros, e tam~

prei ações, scenas de vingança e

odio. No 2.° acto, um dos perso-

nagens da peça encontra-se n'uma

taherna com um camponez, seu'rl-

Vdi em amores. Como o Turiddu e

o Aldo da ¡Cavallaria-rusticanar, os

dois homens desafiam-se para um

duellc de morte. 0 lance dramatico

commovia a multidão. 0 publico se-

guia attentamente a acção, domina-

do por uma especie de pavor que

Junta liberal resolveu, ria o collava as cadeiras.
sua ultima sessão e por una- Na scena seguinte os dois rivses

nimidade de votos, consignar apparecein em frente um do outro.

na acta as seguintes declara- De punhal erguldo atacam'se' m'
_ gindo. A lucta a medonba. De re-

_0533 e to?“á'lu_ Públ'cas P ”' pente ouve-se um grito lancinante,
intermedia dos Jornaes: da galeria onde a multidão se com-

aA Junta liberal exprime a sua primia. E logo uma voz de creançs

profunda admiração pelo inteligcn- exclama:

'te e nabre civismo e pelo inexce- _Não males o meu querido pa-

.iivel espirito de sacrifício de que pá. . ,

deram claras e cloqucntes prova Fôra uma pequenita, filha d'um

o povo de Lisboa e a população li- dos actores, o que estava quasi a

'isral do pais, por oooasião da im~ 'ahir sob o punhal do sou college,

ponentissiina manifestação anti cle- que', cheia de angustia 6 tomando 0

i'ical do dia 2 do corrente; regista, caso a serio, interveio em favor do

com satisfação e reconhecimento os wu papá ameaçado. 0 grito foi tão

valiosissimos serviços que licensa doloroso que, em scene, todo o mo-

teiu prestadosimprensalíbsral,par- vimento parou.

  

 

AVEIRO

Grandes descontos

para revender
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Junia Liberal

  

  

cics d'estn club e excurslonistss ave;

renses, por todas as brilhantes mau

festações que lhes foram tributadas,

mensagem que será. assignada pel

maior numero possivel d'excursionis-

taí!-

E sendo todas estas approvadas

...rr- _
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Van-
. .

, - _ ' ' ' ' João Arruda siictor do livro agora Senão fossem os promptos soocorros

É:: ' e publicado Cartas d'um viajar. As dos populares, arderia completa- A N N U N O

o¡ ü_ . _ ' novas installações da companhia mente todo o quarteirão seguinte,

,a lp_ O mais'bem sortido estabelecimento rm Bicycletes, Singer, ein Lisboa, o t-xplendido tanto mais que nos baixos da casa r

uma_ Relogios, Oculos, Lunetas, Bengalas1 Borracha salão de vendas, estylo Luiz XV. do Aguiar havia muitas fitas de

non_ para solas, 01608 mineraes, Vazelina, Gazolina e na praça dos Rertauradores.. madeira opelroleo nrinszenado.

¡poh A ri Colaboração litteraria de. João Os prejuizos são de cem mil rs

mao“ 003880 08- _ . Prudencio, Ribeiro Arthur, Caeta- À bazareto, 6- _-

be ' no Alherto G. d. Mattos Sequei- No proximo logar de Fonte- '

e r:: Vendas por Junto e n retalho em v um ,umaouse uma “me, ,,n_ Arborisação das Dunas

_l _ Alu ueis de 'bjc eletes e motoc cletes_ A assignatura do Occidente ous- da nova de nome Elvira natural r 1 a . ____ '

2?“: Gong““ de relogga .de qualquer qu“õlçdade_ ta 950 reis por trimestre, a illus- de Collares, onde tem ,familia e AA bla pl]l)ll('|' que no dia 29 do corrente mez de agosto,

lb _ . . . tração mais barata e mais antiga casada com Bernardino Ribeiro que ela 1 lion¡ du ¡ai-du, na Secretaria da re @ncia dos refe-

:lo:- Ofñmna espemal para c-oncertos de bloydetes. d° Paiz' f°i "Bb“lhad" da “If““deg” n° ?idos servi os em Aveiro na avenida Covgl d'A r-i

tiram Importação dlrecta das fabncas- _+-Ç-_ Lazareto e actualmente trabalha ç. . . . ' . “.e . g"" a' e

mm Venda especial da Moto_Réve e da melhor bicyclete Nouclas militares no partido de obras publicas do peranteaConimissunpreoidida pelo respectivo Silvicultm-_clie_

mesmo “hbeledmentm fe, se receberão propostas verbaes para o fornecimento de 700

r bri- da actualidade:-HOBART-
Novamente chamamos a atten- .

Deixa duas oreançss de pouca até 900 carradas de matto, de cem feixes cada uma, postas na
ção do illustre commnndan-

   

   

 

  
  

  

 

   

  

       

   

  

  

         

i da o . . .

,5' u Preços sem competencla te da brigada para o factoique lidade. margem da na adjacente á sementeira das dunas de S. Ja-

FmF' P - l_ se repete não raras vezes, de gefgwgglgz 8;“ d. 4 seu_ cintho e na margem da ria, junto á ponte de Ilhavo, com des-

lãlz; o m pl o Ra o a atravessaram as ruas da cida tiu-se um ahalo de terra, que, du tino á semente!“ das du“" da Gafanha, sendo a base de lí-

Rua de Joé Estevam de, a toda a brida, as praças rou 2 segundos. _ (”tação de

1:5. AVEIRO conduãcitoras das montadas dos mil¡§:;gr“;:¡tt:°:d:°m° mu““ f" Reis 16050 por cada. carrada

t u e - ' . . '

Pro_ A pequenita, cujo amor filial tão ¡imos confortos-os millionarios e m'Ã tc11:8' . d d A_'s 10,35 da noite, sentiu-Ie As condições e encargos da arrematação acham-se paten-

rosu carinhosamente se revelou, tama- os cães! n e' ontem 13'” M O Perfemmenta “m “5310 d° m”- tes na Secretaria da referida re ' A ' d '
_ _ _ - . gencia em veiro, to os os dial

que¡ nho esforço fez que cahiu desmaiada. o can"- ... Amenc.. um desastre aqui mesmo perto horisontsl, que durou uns tres se- não Gamma““ d sd 10 l d h¡ é á 3 l

-O'calor é tão intenso na Ameri- de nós._ 0 soldado conseguiu. gundos, abalnndõ 08 Predios. 6 Bl' ” e e as mms a man M a 1°""
. e ectacl 'nt om'd l-. 5 0 sp uo,I err m o a da tarde.

cs-do-norte que em Nova-York, Was- gumns familias _chegaram a sahir

         

Ella foi para casa dos paes e

elle está sob prisão até que retina

os documentos para casar com a

fugitiva.

A prisão foi feita. no hotal Pa-

ris, de Lisboa.

O rapto deu-se na madrugada

afastadas, chupado e em farrapos.

Creanças semi-nuas vagueiam pelos 'ON

Doenças dos olhos

bairros onde hs desesperos e fome. Ab., J t.

Mulheres lividas e esqueleticas re- .o ' 'o “s '9“

it

ella Sims ¡Ml-amas; “0968““ dePOÍS- _ felizmente fazer ararocaval- _ . . . . . _
. 7 P a

em. No llm, o publico chamou à acena hington, Boston e Philadelphia teem [O 'mas or um mz que em para a rua, apavoradas. O panico Leiria e Secretaria das servtços d arborisaçao das dunas,

m.. os nuctores, reclamando tambem a havido mudos casos de insolação. _ ,lh.d p S b é cada vez maior. 2 d'agosto de 1909.

e o comparencia da pequenita que ap- Haverá alguma correlação entre °° 1 a' “Ina c'eança' O“ e e Pessoas ha que não dormem, hs _

rm¡ pareceu ao collo do pas a agrade- o estado meteorologico da America ponde evttal-o, 11:15.18 míelhor era 94:91 noites assustadissimaa com o¡ 0 Stlvmultor-chefe.

ue ¡ cer a ova_çao que lhe era tributada. e o da Europa?. . . A onda de calor que não tív asse e o azer por a a os. _
- ,

,den A l ¡sitios-eloa toleim que sbrsza a America pôde stra- não ter ¡ançado o animal uva_ Parente a noite de 3 para 4 6369,40 ao magalhaes 0719393"“

,nl ¡assumam-No Real jardim bo- vessar o Atlantico e chegar até - -d sentiram-s- ainda alguns abalos deMF_-

I ~ quella corrida do¡ a. . . I

oo. tanico de Londres inaugurou-se re- uÓs?. .. T d n é terra, mas, felizmente, menos vio- N N C I O

fe¡ :lentemtãntelugia exposiçtão de_cães. U:n dos álirÊctores do posto ãne. e par: qaueaa ?são ;lícãtãlrlsãg lenttÃs. l à r _t

;são 3-08 e 0 as as cas 35, cores e looro ogíco e aris, entrevista o a ' « popu sç o con inua mui o so- - › _

, de feitios. Em janlas?. . . Presos a cor- este respeito, disse que não. As es- a intervenção da auctoridade bresaltsda. . 9-¡ PUBLICWAO com 3?““ qnlmals P.-Ç° 00m

der_ rentes de ferro?. .. Qusll Ocão in- tações n'a America são muito mais competente_ Os predios teem aberto mais O di¡ 1,. d c r › t mag““ c“ 32““: Pane"“ e M"

zen¡ glez gosa os requintes da civilisa- rigorosas do que na Europa. Em X Foram concedidos 70 fendas. ' 0 ° '0 1'“" r vores de fru to, vende-se um

di. 950 0 BXhÍbe'se em 'Oda a maãmñ' iu|ho, a temperatura media ein N ,- . l. _ l l . h ---------+-- P01; 11 ho"“ 6,31 Í"“ de 1.“ andar e boa construcçño,

.na. cencia e esplendor. 05 cães está va-Yoik é de 24 graus, ao passo d!“ de ¡Qençà l": “Junta 03' nha, á porta do lribu- em Esgueira, Aveiro. largo do

se, encerrados em elegantes gaiolas que em França não excede a 20. pitalar d'inspecçao do Porto. Mortos na¡_jud¡cial (resta comarca t Oitâo junto af) radio do dr

'do 10"““ d“ sed" seu? o: Vânia““ Não baa [miss "não Para 39 recem em 86885-0 de 2 do Correlltei 30 '-tlleceu n'esta cidade a sr.a na execução liypotliecnria re Alvarlo de Mm": "pm, ,e m;

sgr e dormem em enxerg es or a os, que o medonho calor que abrazo as e di' f “teria 24 a _ . . .. ,_ -. . l - › "

um_ 08ml“me ao pescoço con““ (não cidades americanas possa derreter ten nte !(5) a 1h i l' Marcella Balseiro,.v1uva do qiieiidaii este Juizo pelo exe- rua do Valforinosu. 1 e 3, um

¡vel confund" com cone“.asn em mm, as europeus_ Juatlmñno !me “9- lavrador Pedro Maio, de S. quente Domingosda Silva Gn- Braço de Prata' Lisboa, com

u e pnu'pom pedras “nas, e crea_ Oxalá “em, gel-,L O que nos fa¡ _ X concurso para tnc- Bernardo. Era grande pro- go, casado, proprietario, d'I- Antonio da sum_

de. dos de libre fazem s guarda a sms suar as estopinhas Já chega. . . dicas-militares foram admitti- pnetana_ 11mm, contra o¡ executados Vi.

to gramíçlos dias antes de se abrir t :MEUQÚ'BI ÍhÊ:: d“, entre OHÂTOBiJOBénLÊBBOS Pezame aos seus_ ctor Franco, cortador de car-

l" .- '. . - " '_' m Jo"“ e ° e e” ' ami os srs. rs. os aria ' › . ' . '

,om _ a exposiçao, os dlt0308_b|Ch08.880 go conta que no ('l'heatrO-uaCÍOIIal SoagesêAbelwAbreu Cam os -_-_ 4›-_-._ 388 “Xi-es e “posa Mm“ de

m1 lavados, penteados, polidos, friza- de Sarawn, se representou ha poa. l P ecos irosa,.t›imbem conlie-

m¡ dos, perfumados. As mais luxuosos co um melodmm n,qu popular. XÇoncorrem ao concurso H cida por Maria da Pacioncia, ENDE_SF uma ea“ b -

po. o sensuaes oooottos nao tratam tao No 3.° acto, n'uma scene de des do «Campeonato de guerra», residente¡ em nham, “e pela V J _ m'

m. esmeradamente os Êeusdllndos e vairamenlo e ciume, o galã, deses que se realista nos días 12, 13 . . . segunda vez á praça para ser X51, gave, com . quintal e

do sppetitosos corpos. rea os espa- perado pelos desdens da isgenua, e 14 do corrente na escola de G ~ d _ _ poço e oa agua, sita na rua

em _cises estão encarregados d'esses matava-a a tiros de rewolver, ca- emanada de formam““ e ' ?mematã'do por quem mmor do G"”hoi d'O““ Cidade-

lug _ serviços, outros, de cathegoria in- mudo a desventurada nos braços do _ i _ anço o erecer sobre metade- Quem retender d d. .

° ' - ° ' ' - a os rs. Antonio de Mello Gus- A-SE uma ratifica ão ' ° ' - p po e m'

nto ferior, teem por obrlgdçao Vigiar nowo que, nessa altura, entrava 3 _ g . .ç da sua “ahaçms ° a“gu'nt" ir.“ &Jogé Mar' d M '

rlá que 0?““19309 !50 Pratique!!! qua¡ em scene, sttrahido pelas detona mão Calheiros e Manuel Au de cem m1] _rats a predio, pertencente e penhora. g "3' a 3“',

tes :luar Incommãncla 1310 P03“ mac::- çõesNda arma homicida l f gusto Telles, tenente e alferes quem fornecer indica- do aos executados¡ Uma pro_ n“ mesma 'ua'

. a' ' ”me“ 0° se ms cama' o“ e ã° 5° “be quue ° 3“ ã e' .° a rã de all ' ões ara a descoberta de es- ' __

- sobrestem brasões bordados a ou- a coisa ao ong_ Desrecáando i¡ va. do 3 uq.“ d O ?av "."a ç p f p . Pnadade que “e c”mpõe (le uma

as IO 0 l mail!“ o ' ler sobre a ingonnn, desfechos tatu 7' “indo, lá para an¡ segmdo ”08.8 que açam O commermo e““ ”bmdada com qm“tal e MO“...ÍW

Luc_ _ l À 501010¡ human! é ¡Dimenü- bem contra o actor que fazia o pa- ° P"“¡É'Wi e ° ”gundo Parte de ¡mportaçêo e venda de mas' mais pertenças sita no Béco de “Lugo“ currw

do* ' »A \uleima neh¡ oc“)eldldãil Porqllle pel de namorado e, vendo-os no amanha, para tal tim. sa phosphotl-ica (o que está pro- S_ Salvador d'Ilhavo, allodial, nn

le- “n°09 0° a 073m PTO _8310006 chão, banhados em sangue suici- Está em Almeida em hibido por ei desde que d'es- ' ' '

0'08“” Perturbadoras org"“- Em dou-se fazendo saltar os mioloa. éd d - i ' f à, 1 avaliada na quam!“ de tem' FRANCISCO DI LUZ d FILHO

p- Londres! a a““ '0d' “Vem-'3° de A multidão que ench'a o theatro ser“ço na s e o regimento' “8h“1 ormãç ea res“ te a ap. 400$Oooi e “e á Praça Por na: cto ichn'co A st c i
.

'
_I- '5

.
e r c l - ugu o oe.

o' . um_ tnodo verdadeiramente phan- aco“ ¡tel-fuja. As ¡uctopidadeg e Otegeníe dêmfsmo_eequadlaoi Rre ençao ultraasn reis. . Rua dos Meneadoms

de iastico._ A duqueza de Malborough mumgpegsoas correram ¡mmedm sr. ar os utmaraes. _ rica com-mn a _para o ci- Pelo presente são cnados

Bs Fomento? ;efãeàllesa 8319"an pe tamento ao palco onde os artistas, X Voltou de novo aAvei- quente nao infíariorqá gratiñ- quaesquer credores incerto, ”Emo

os manos¡ a Y 34033” ensina ag"“ Completamenmdesvairadüs Sigma“) ro em serviço da sua es ecia- cação prometti a. nem sou- ' ' - Sortimento complato d. d

tos; lady Cililll'Clllll, Cl'OCOClIlIOB; lady os Corpos dos seus degdjíosos ca. d 3 o d ã E _ bel. d e i t i d Para analfhrem á arremgtaçao' medlclnneg e especulidadosrohs::

ie . . t a e ao . esqua r o e ca a xs enca e massa e deduz“.em 0,, seus du. t z .P

llope, macacos, mr. R083 Hobband, marada¡ para 05 conduz" aos reg. . 7 . ~ _. h h . d. .. B e¡ OB maceutloas, por preços modicog,

as games, etc, Nenhuma das grandes pecuvos camadas_ Nos camaroles e V_a arm ,o capitao Vetenna- p osp orica, lrlJB-Be a er- querendo_ ê ntzsrrdnde emisaiboaietes medioi.

le damas da cityeduca creaturas. E n¡ saia mu““ senhoras “uma, rio do regimento de cavallaria nardo José de Carvalho, rua Aveiro, 3 de agosto de “MESES ::spzãñrgíãgâgmtgz

f- ¡1'09539 Phaülaslas 839mm "05 de com desmaios. A confusão era enor- 9, sr. Armando Augusto C.de das Barcos, nesta Cidade de 1909. 3 leiàes, thermomoatros oiiniooi, ato.

.. ÚWWÍTO- me, levando muito tem o a resta- ' . Aveiro anti a . . , “Mm-*3140 0 mandar vir dos

1 0 cão, no amianto, é o anima] bebem.“ o 5008 o_ p Lemos , . . ' g morada' do 'r' VERIFIQUEl-O .luiz de direito, principaes centros exportadores

favorito lla os que valem uma for A um¡ quegdesempenhava o x D esta (“dade regressou 1310860' Ferrara .Dias “EW“ "M0 '116003 “118"-

. -
-

I o -_-_-_
-___

' t d r

i- uma_ um “slwmpmms, meus”. papel de ¡ugenua e o actor que re_ so Ptorto, tendo vmdo aqui em 0 ooorivao do 5.o onoio, horltxzãángããszs:82:3.qu0r

ir lia tempos, a quantia de vinte e om- presenta“ de namorado Marau, serVIco, o 2. sargento-da com-
Julio Homem de Carvalho

3- 006011103 dj”“ que ¡hPOfrBfeC'aW em estado gravíssimo, mas não panhia de telegraphistas de . Christo_

n P310 3°“ ?3°- -; 19396 bl°h° é, adm“ mortal, havendo esperanças de os praça, gr_ Alvaro Faq-.gira Lo- ENDE-SE uma, na Quin- ________._____ I

o Nvãlí dVIYü n um compaanlmeflào salvar. Por ordem da auctoridade pes m da, [Datena, Pre“, um

' "10 53 0 “Kuosameme- ' 89W' 0 foram conduzidos com todos os cni- ' . . be ,e ¡ -

i. por um cream, espfcm ecome eq, dados ao hospnal_ O cadaver do _ X Continua o serv1ço de nt tão dp t:do lavraltêio,
ENDESE ou aluga_

i- pratos de Saxo! Tao bem educadi galãfoiuansponado paraamorgue_ inspecções, tendotindado no 00.5 a“ ° e_ erra“” a “a ENDEM-SE os que se um piano de me.

l- nho está que nao é capuz, ainda Como é natural, este aconteci- concelho de Macieira de Cam- ba¡x°§i_°?m thÊ'_r°' ematto' U pertencerem ao dr. za recentemente lh d

que rebePiei de 19|' 0 mm Pegue' mento causou a mais viva emoção. bra, e progeguindo no de Oli- Dirigir a Emilio Augusto Elmano da Cunha ' . me 0“¡ °i

- 00 *19509'00- N 95:19 Domo 0 bm_- Parece que a scene da peça corres- vem¡ d'Azemeia_ de Campos, alii ou em Aveiro_ . . . ' proprlo P“" eÊtudo'

19 _é !Bmw ¡tw-'1 P0||d0 do que 0 0'- pondia a uma situação da vida real.
Dmglr a JOÊO de Moraes Diz-se aqui com quem im.

= Vilisado. De inverno agasalha-se em o galã coriejava a sua conega_ que Mala_da_pr0vincia ililllla de all.“lloS dos &fachada-Aveiro. tar.

a 961W“. que *falem dezenas de h',nâo se mostrava disposta a accei- Em re ados tele m ho_ oslaas __--__-

a bra-“i e “0 “'30 tem ° se? Parque, tar-lhe os galsnteios. D'ahi a pre- D03 nossos eo”“ andem“ p g il p p AN N U

e P": que 03 calo"” ° na“ "100m- meditação e execução do medouhu Penafiel 6 P ERANTE d_ à d'

,- mo em. .. attentado. 9 - a !rec o esta

B 'l'udo isto é tão excentriCo que _ Acompanhado da policia judi- Caixa requerosoêion 0199

. até parece fabula. Mas não é. O cão oiaria, chegou Ruy Carlos Medei- D Anna E .l. d,A' E

¡ é na lnglaterra o ser mais feliz e _ ros, viuvo, natural de Angra do _ ' 'm m _zam'

. mais ditoso. O homem, como uma \,á em““ “Rune“. Hermsmo, dono de talhos de cer- b“JamachFdOBSBTPaa re“den'
.

, besta de carga, trabalha até estou- 'h .a nes verdes no Rio de Janeiro, que te em Aveiro, allegando não A b _ .V

5 _ rar, e ninguem se apieda da sua Doenças das visa minorias raptou Clara da Silva de Aragão, ter herdeiros forçados o rece- r orisa ão da D

- - D a ll . ' Ç S unas

: misertã. Pede esmola pelas ruas à “W“ “3 sxsãrz'gbre de 15 annos. bunento de 75 por cento da '

com que contribuiu, cedendo pela 1 hora da tarde, na Secretaria da regencia dos refe-

a estamesma Caixa todo os ridos serviços em Aveiro, na avenida Conde d'Agueda

seus direitos de socio, como perante a Commissâo presidida pelo respectivo Silvicultor-che: ›

lheé facultado pelo n.° 11 do fe, se receberão propostas verbaes para o fornecimento de 400

de 29 de julho_ artigo 9.° dos estatutoa. _ duzias de taboas para ripados, postos na margem da ria adja- l

O Ruy veio do Rio de Janeiro Correm-editos de 60 dias, cente á sementeira das dunas de S. Jacintho, e na margem

com a irmã da raptada, _de nome a contar de hoje, convocando da rio junto á ponte de Ilhavo, com destino á sementeira das

Margarida, dando-se a tuga sem quaerquer pessoas que se jul- dunas da Gafanha, sendo a base de licitação de

esta saber -

~ item com direito á ensão

Marco de Ganavezes, 6. gua, em 08,0 contudo? pôde' Re¡ 900 por cada duzia.

O comboio do Porto a Medina . '

legai- para que reclamem con- As condições e encargos da arremataçâo acham-se paten-

importancia total das quotas FAZ-SE publico que no dia 29 do corrente mez de agosto,

mexem nas montureiras, na espe~ _

rança de encontrarem o supremo el“tmtbü'apm à?

bem d'um osso que não fosse por u¡ do Visconde da Luz, n.° s T

completo rapado. quuaiito isto suc-W(a...

cede, na hediondez da Londres que

Archivo do “Campeão”
' trabalha e chora com fome, ha cães

que vivem em salas luxuosos, co.

mem a sua costelleta em pratos li-

nos, e valem 25 contos de reis! E o occídmtç__Muiio interes.

admiram-se de que haja surdas co- sente o n.° 11017do Occídente, tan

    

x leres que estoursm em revoltas vio-

lentas. "Os sobejos d'esses cães se

riam a fortuna, a abundancia de mi

lhares de desgraçados que não tem

p ums camisa para vestir e um pe-

daço de pão duro para se alimen-

tar.

Pelo_ visto, em Londres ha so

duasg'geãdes castas,- lelizes, pros-

peras, q s gosam da vida os ma-

to na sua parte illustrada como na

litteraria, principiando a primeira

por publicar o retrato do dr. Nilo

Peçanha, novo presidente da repu-

blica dos Estados-unidos do Bra-

zil. Assumpto de mais tres gravu-

ras é a crise da região do Douro,

Dois lindos grupos de formosas

creanças açorianos, duas das mais

bonitas do mundo. Retrato do sr.

 

descarrilou na estação do Moledo _ _ .

“thhomem tra a. cedencia. pedida. tes na Secretaria da referida'regencia em Aveiro todos os dias

O comboio correio chegou com Findo o prazo será resol- não santificados, desde as 10 horas da manhã até ás 3 horas

mais de uma hora de “não. vida esta pretensão. da tarde. '

Egã%°$rg'e mei_ d¡ manhã d Iíiisboa, Cãlxn dle Auxilio 2 dLeiria e ãecretaria dos serviços da arborisaçào das dunas,

de ante hontem, manifestou-se in- os mpn'gn os te 33"¡th e “gato e 1909'

cendio na oosinha do carpinteiro Poamesiemf) deJUlhO d91909-

João Aguiar. O fogo propagou-se 0 secretario da direcção,

á casa cantigas, de Antonio Sadio. Francisco do Ó Garcia

  
O Silvicultor-chofe,

6353240 do Magal/fã“ Joaquim

 



ATTEuÇnc

Apparelhos de benzina para

soldar

Maçaricos de benzina para

soldar

Rechauds de petroleo e de

benzina

Lampadas d'incandescencia

pelo alcool para photogra-

phia

Ferros para soldar de ben-

zina

Fogareiros para gaz de pao

troleo

Maohiaas do oostora WERTHEIM

ds mais perfeitas o mais baratas que existem no mercado

Machines industriaes

Completo e permanente sortido de peças avulsas

lllllllllllllllllllllllilllllnlllW "W“lllllllllllllllllllllllllllllllllll

Officina de repara ões _

Éempre em deposito varios modelos

my.
NV., , f__MNJ-Jwv4

Ensino gratuito de quaesqusr trabalhos de costura ou

bordado aos compradores da WERTHEIM

Vendas a prestações de 500 rels semanaes

.ru ,Ju-_FJV

Tudo de funccionamento garan-

tido e com applicação ás varias in-

dustriaa.

Eñgir sempre 0 seno de gn- Actualmente fazemos os seguintes preçosfnos melhores modelos:

"Mia 90m a Pa“""SV-Vlw““a nonnu can-nur. para costureiras e alfaiates..... Rs. 2613000
vermelho. n mesmo modelo com coberta. A. . . n 285000

Pedidos ao deposito: Vicente ” m°v°l de 1mm' de 4 gavetas' com ' 403000. . . movimento iratorio da cabeça n

Elba") (É qi' 84, rua dos ['10an" n o mesmo modãlo com 6 gavetas. 42.5000

ros, 1.°-Ltsboa.

BlâOOO

n grande modelo para conseiroa e

WW 333000

sapateiros........

n Idem com coberta . . . . . . . .

de nmço'para sapateiros. . . . . . . . . . 313000

lmpotencia, insensi- ooooooooo ooooooooo

"-"Edade 9°““a' e as“” Grande novidade de sedes para bordar ao preço de

"'"dade www““ Só °°m “a 7o reis o tubo de 9o metros e 5o reis o tubo dc45metros

Temos sempre 'em deposito completo som'do de pecas avul-

sas fazendo nós todos os concertos necessarios por pessoal ha-

bilitado. Garantimos as nossas mac/amas contra quaesquer de-

feito de construcçãc. Para isto chamamos a attenção do pu-

blico.

TRINDADE (SI FILHOS

Agentes das incomparaveis bicyclettes

RUA DIREITA AVEIRO

Pastilhas do Doutor

Spiegel

(Regsitar as que não tiverem este nome)

Unico remedio que dá resultado.

Dez tubos bastam geralmente para

uma cura. Fugir das imitações,que

se apresentam como sendo eguaes,

mas que não dão resultado e pre-

judicam o organismo.

lobo, 950 reis. Cinco tubos, 415500,

Dez tubos, 85500

   

Am*

Regeitar as que não tiverem o

sello de garantia-Viterl-sobre

cada tubo.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri

bsiro & 0.', 84, rua dos Fanquei-

ros, 1.“, Lisboa, onde se fornecem

todas-as indicações sob a maior re~

serva.

~WW

Tuberculose, lupus, can-

cro, anemia, chloro-ane-

mla. lvmphatlsmo, escro-

¡ulas, rachitlsmo, bronchl-

to chronlca, asthma, neu-

rasthenla, iastlo,lnsomnla,

magreza, pallldez, debili-

dade, prostracão, e todos os

casos em que antigamente se em-

pregavam as Emulsões e o ferro.

curam-se rapidamente com o

HISTOGENOB NAlllNE

. com sello Vlterl
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AGENCIA CUMMEHCAL E MAHIlIIVIA
LEGALMENTE HABILITADA

DE

Joaquim L. G. Moreira

Agente de todas as companhias marítimas. Venda. de

passagens para todos os portos do Brazil e Africa. Solicitam-

se passaportes bem como todos os documentos para os obter.

Tratam-se licenças aos reservistas de 1.a e 2.“ reservas. Des-

pachos de vinhos e outras mercadorias para todas as par-

tes, etc.

Avenida Albano de llollo (om fronte ao Governo Civil)

AVEIRO

listoiolooimooto Hidrologia Worm Salgados

A MAIS RICA ESTANCIA DO PAIZ

ABRE NO DIA 20 DE MAIO

Assistencia medica. pharmacia, novo estabelecimento

balnear completo. soberbo parque, divertimentos as

livre, casino, estacas telegrapho-postal. etc.

Salvo indicações medicas, usar

de preferencia o Elixir ou granulado.

Fugir das numerosas imitações

que andam cheias de perigosos mi-

crobioa.

Só é verdadeiro o que levar o

asllo de garantia com-VitePl-a

vermelho.

Cuidado com o Histogenol ven-

(lido a baixo dos preços:

FRASCO Pdlll 20 DIAS, 13700 REIS

' SCO 950 lllllS . .
' GUAS alcalinas, gazosas, lithioas, arsenicaes e lerrugrnosas, uteis

Pedidos ao deposito: Vicente Ri- na gotta, manifestações de arthritismo, diabetes, affecções de fíga-

beiro 8; C), rua dos Fanqueiros, do, estomago, intestinos, rins, bexiga, dermatoses e muitos outros pa-

84, l.°-Lisboa. decimenlos, como o provam innumeros attestados das maiores notabili-

Usa-se com bom resultado em dades medicas do reino e estrangeiro.

qualquer epoca do anno. Excellentes hoteis, propriedade da Companhia: Grando H0-

tel, Ilotel do Norte e Real llotel do lvcllameo, to-

dos ellos muito ampliados.

Caminho de ferro até Pedras Salgadas.

Nascentes exploradas: Penedo. D. Fel-nando, Gruta

!lol-ia Pia, Grande Alcalina, José Julio Rodri-

gues e Penedo Novo.

Fonte D. Fel-nando: muito gazosa e bicarbonatada sodica,

natural, é excellente agua de meza.

laooom Oil Company

Precos correntes das cai-

xas de petroleo, gasolina e

agua-Irás de 1.' qualidade:

 

Encontram-ae á venda as aguas de todas as nascentes de

Pedras Salgadas, nos hoteis, restaurantes, drogarias e plrarmamas e em

todas as casas de primeira ordem.

F-T__,¡meo“em“, em¡ d. i Esclarecimentos no escriptorlo e deposito da Companhia, rua da

2 iam . . . . ,. . . . . 35180 salao Cancella-velha, 29 a 31-PORTO.

Agua-rar de 1.' qualidade,cai -

xadeilatas. . . . -.

Gasolina de 1.' qualidade,cai-

xa de 2 latas . . . . . . ... ..

AVEIROIFORTO

 

335050 35500 Depositar-ins em Lisboa-J. R. Vasconcellos

3,300 3,050 & 0.', Lol-go do Santo Antonio da Sé, 5, l.°.

  

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

res hoteis d'esta formosa estancia. resolveu so permittir

o goso dos seus parques aos hospedee dos mesmos hoteis.

Vacuum Oil Gnompay

ESTRADA DA BARRA-AVEIRO
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Estação â

de

verão'

Tecidos d'alta novidade, e n algodõss,

pamanás, fustões, et a., etc.

isquss, sedas, ruches, tulles, gases, plinés, ranlas a muitos ontsz artigos proprios da occaelao.

.XOXOX

numeroso sorrido

C
A
M
I
S
A
R
I
A

lãs e salas, para. vestidos. O ¡naisr e mais coxnplata sortido

 

Numerose sortilo e n sintas da pillici e d'elastico, luvas, initaines, blusas bordadas,

ENDE-SE na Fabrica do

Graz-Aveiro.

Arroba, ou 15 kilos...120 réis

[$000 kilos . . . . . . . . .65000 u

(No BRAZIL E NA EUROPA)

Devidnmenle legaliaado em Portu-

gal e distinguido com um premio de

Honra de 1.' classe o cinco medalhas

de Ouro., na America do Norte, Pran-

ça e Brazil¡ pelo perfeita manipulação

c efficacia dos seu¡ producto¡ medici-

naea.

Peitora! de Cambará

(Registado)

Cura prompta e radicalmente as

tosses ou rouquidões;

Cura a larynglte;

Cura pertsitamente a bronchitu-

aguda ou chronica, simples ou asthma-

tica;

Cura a tysiea pulmonar, como o

provam numerosos attestados medi-

cos e particulares.

Cura incontestavelmsn te a asthma,

mclestia ditlicil de ser debelada por

outros meios;

Cura admiravelmente a coquelu-

che, e, pelo seu gosto agradavel, é ap-

pstscido pelas oreanças.

Frasco, 1$000 reis;

3 frascos, 2$700 réis.

 

PASTILHAS DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas-

tralgis, as nauseas a vomitos, o en-

jôo do mar, o mau h'alíto, a fiatulsnoia

e a dilatação do estomago. São de

grande eHicacia nas molestius do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 réis; 6 caí-

xas, 3%240 reis.

36 lllldlltDlOS ESPECÍFICOS

Still PllULlS SdCClldllllt

(Registado)

Estes medicamentos curam com

rapidez e inod'ensivldade

Fsbres em geral;

Molestias nervosas, da polls, das

vias respiratorias,do estomago, dos

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molestias das senhoras e das

creanças;

Dói-es em geral:

Inñammações e congestõss;

Impurezas do sangue;

Fraqusza e suas consequencias-

Frasco, 500 reis; é

frascos, 2$700 reis.

Consultem o livro=a0 Novo Medi-

co»=pelo Visconde de Souza Soares;

á venda nos depositos dos remedios

do auctor. Preço: brochado 200 réis,

enoadernado 500 reis.

Medicamentos homeopa-

thlcos garantidos, avul-

sos e em caixas de dl-

versos tamanhos

1 Tubo com globulus 200 reis; du-

zia. 2,3160.

1 Frasco com tintura 3 ' ou 5.',

400 réis; du ia 4.1320.

1 Dito com tiituraçào 3.', 700 reis;

duzia R560.

Véds os Preços-correntes, o Au-

xitio Ilomeopalhico uu o Medico de Casa

e a Nova Guia Uonieopathica, pelo Vis-
conde de Sousa Soares.

 

Estes productos vendem-se em

todas as pharmaoias e drogarias.

Deposito geral em Portugal

PORTO-Rua Santa. Catharina, 1503

AVISO IMPORTANTE
0 Estabelecimento tem medico ha-

bilitado, encarregado de responder gra-

tuztamcnte, a qualquer consulta por ss-

cripto sobre o tratamento e applica-

çio d'aslca remedios.

para a presente estação:

em tecidos leves d'algcdão em cascos, cambraias, voies, baptlstes, foulards, nanzuckss, zephires,
saias de baixo, sc.ubrinhas em seda. e algodao, oollstes espartílho, meia s, pinga¡

 

   1 .

llodas e confecções

Rua José Estevam,

ção, por preços

to e Lisboa.

reis l l

Lindíssimo sortido

 

Enfeites

Véus automobilistas

Leques, espartilhos,

meios, etc.

puro linho, por preços co

Perfumarias

/

?Ag

sanciono_ voam

“A ELEGANTE”

Saias de baixo, de Eno tecido,

= D lards s outros tecidos d'algodão,

Enorme sortimento de collarinhos,

\\\

Camisaria e gravataria

POMPEU DA CUSTA PEREIRA

52 e B4

Rua Mendes Leite. 1. 3 e 5

AVEIRO

 

Exposição das mais altas novidades para a presents esta-
que rivalisam com as melhores casas do Por-

artigo de reclame a 115600

Sombrinhas claras, de fantazia, desde 800 reis!!

ds voiles, cassas. granadines, fou-

desde 160 reis.

Córtes de vestido, ultima novidade, em lã e seda.
Bluzas de renda, tule e guipure, ultimos modêlos.
Enorme oollecçãc de cintos d'elastico e do fantazia.

para o pescoço da maior novidade.

de gazo, em todas as côres.

luvas, meias, mitaines, rendas, tu-
les, guipúres, gazes, ruches, plisses, sedas, galõss, entre.

_ _ ultimos modêlos, do
nv1dativos.

Bijouterlas

Precos medicos

 

TOSSES
As tosses, rouqm'dões, broa_

chites, constipações, influenza,

coqueluche, e mais encommo-

dos das vias respiratorias, des-

apparecem com o uso dos

incomparaveis Rebuçados mi-

lagrosos.

Quinze annos d'exito se-

guro e ininterrupto, brilhante-

mente comprovado, pelo in-

suspeiro testemunho dos mi-

_í

 

lhares de pessoas de todas as

classes sociaes que os teem usa-

do e pelos iunumeros attecta-

dos dos mais eminentes e con-

ceituados clínicos do Porto,

lda capital e de todo o pai¡

assim o demonstram á eviden-

cia. Oliieína e deposito geral,

(Pharmacia-orientala, rua de

S. Lazaro 296 Porto-Proço

210 réis, cada caixa; pelo cor-

deio 230 réis. A' venda em to-

das as pharmacias.

 

M. S. P.

MALA REAL INGLEZA

PAQUETE CORREIO A SAHIRlDE

  6“.; u

LEIXOES

AVON, Em 23 de agosto

Para a Madeira, Pernambuco, Bahia,

Montevideu e Buenos Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe

PAQUETES CORREIOS

Rio de Janeiro, SANTOS,

para o Brazil 385500 réis
› › Rio da Prata 465500 a

A SAHIR DE LISBOA

ASTURIAS. Em 9 de agosto

Para a Madeira, S. Vicente, Per

SANTOS, Montevideo e Buenos Ayres.

AVON, Em 24 de ago

Para a Madeira, Pernambuco,

Montevideu e Buenos Ayres.

ARAGON; Em 6 de

Para a Madeira, S. Vicente, Per

SANTOS, Montevideo o Buenos-Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe

› a a )

l BORDO HA GREAD

nambuoo, Bahia, Rio de Janeiro,

sto

Bahía, Rio ds Janeiro, Santos,

setembro

nambucc, Bahia, Rio do Janeiro,

para o Brazil 386500 rõis
› › Rio da Prata 466500 a

OS PORTUG UEZES

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros do 1.'
classe escolher os beliches á vista das plantas dos pa1uetes, ma-

para isso recommendamos toda a rantecipa--
çao.

AGENTES

NO PORTO:

TAIT 8: C›°

19_ Rua do Infante D. Henrique.

XCxOXOOXQXOX.XEÍÍÉ§ÊCCX§ZÉÍEÊCÉÉÊXQXOXÓXOXOXOXOX

EDUARDO AUGUSTO FERRElRA OSORIO
Tem a honra de artici ar ás suas ex.“ clientes ue tem em ex osi ão no seu estabelecimento 'todo o seuP P q P

XX

X

x

, SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA, A 100 REIS

:mxcxcxoxoxxxoxoxoxoxoxoxaxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxaxoxoxxo

ld, Rua llendes Leito. 2d

'56, llercadores, 70

AVEIRO

EM LISBOA:

JAMES RAWES 8: C.°

31-1 .° Rua d'El-rsi,
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