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A _ P“mssto ¡Mutum-hihi sqtampiilia:_ano ;HW rsis.Som estam-

. 0 rain'. “Metodo dia, Bi) reis; atrasado, 60 reis. Miles e paises da Unilo

'A _tal' mais a importam¡ da est“) a. A' cobrança feita pelo correio, acresce a im-

" i *ella chips-din t ' ura 6' ¡um! contada dos dias 1 ou 15 ds cads

. Isis.“ Non ::sem os originou.

' arrumo

Palácios ¡sintéras

!UBI-1919033:Correspondenciss particulsrssM reis por llsh Anakin', l.“ reis por ll-

nha singela. Repetiçoes”, ”reis. Imposto do solo, 10 reis. Anuncios permanentes ultram

especial. 0a srs. assinantes posam o prsvílegio de abatimento nss anuncios slim aut¡

nos impressos feitos na rasa.-Acusa-ss a recopçito e anunciam-ss rs publicados ds que

redacção seja enviado um exemplar. l

PUBLICA-SE As QUARTÂS-_FEIRAS n SABADOS

..m-

Não são da responsabilidade do jornal a doutrina e opiniões

dos. escritos assinados ou situ \lçsmente rulbrlcados
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*0- No conselho (le minis-

tros o governo recebeu infor- 'w

moções sobre osindivíiluos que i

incitem e planeiam greves 're- i

solvendo empregar eorreotivos

para evitar taes inimigos., Foi

resolvido que o ministro do inte-

rior entre em negociações com

a r Caixa - economica - opera-

rian para continuar o beneficio

das casinhas-economicas. Pelo

Albergue das creanças abando-

nadas' foi apresentada a oli'er-

ta de dar asylo ás creanças

que deixaram as corporações

religiosas, contribundo o goÃ

verno com algum subsidio. Pe-

lo ministerio do 'fomento foi

communicado que foram exo-

nerados os srs. Wenceslau de

Lima_,de engenheiro de 1.' clas-

se da secção de minas, do cor-

po de engenheiria civil, e Fran-

cisco Lima, de engenheiro aju-

dante de Obras publicas. Foi

tambem exonerado o general

clne a reforma entre mãos, de,

que opportnnamente lhes da-

rei noticia.

'40- Tendo sido solicitada

de varias regiões do paiz a pro'

rogaçâo do praso para o pa-

gamento voluntario das con-

tribuições, o ministro das ii-

nanç'as resolVeu acce'der ao

pedido prorogando o praso até

30 de novembro proximo, im-

preterivelmente. Depois sof-

frerio as contribuições nâo pa-

gas o aggva do relaxe.

Attendendo tambem ás ence-

pcionaes circumstancias crea-

das 'por ;concessões feitas ao

Douro durante bastantes'an-

nos, resolveu o ministro que

tiquem suspensas as execuções

até que uma providencia espe-

cial estabeleça a fôrma mais

suave do pagamento das con-

tribuições em divida do Esta-

do. O ministro está no propo-

sito de attender com equidade

  

 

   
  

   

                    

  

  

 

s' hdthsns que na Vigencia do

q, i \regimen deposto olhavam

. a tanmramente para squelles

i qn'ewnlo .pertenciam á -grei,

esteeummm para bem

'ou 'regiões emitidos onde'

imzsg'iiiavamj lhes podiam'fa'zei-

sombra; os politicos_ do blóco

e? ' nham' ser opsis'pro-

qn carecas dispunham dos

'Mentor 'iio“Esta'do e, até,

se miwma 199m6_ se :fas--

missas, devem ter bem pre-

mia¡ .anseios-.ia as palavras

doí' 'Kid ç ho Sólon.

g; Miphilosophoe 'gran-

_ _ Spice, ,empre-

auma longa viagem com'

;tim de vêr o que se passava

_' ¡to! com.; phizes e adaptar: á

:Sobre impostos - liceu: e \oollogios -- Movimento militar -“l'ooo oliveira.,-

jltgislaoão da Republica-Biro: da bandeira~ito -dixtrioio-ieriados-liis-

po. do Beia-iimnisiia-ilommiosões paroohiaos e regodoros-ioblioaoies

jurídicas-Notas varias. - '

 

o tenente-coronel Alexandre

José Sarsñeld; capitão da 3.'

companhia do 1.° batalhão,

o capitão da 2.' companhia do

3.° batalhão, sr. Wenceslau

carehe ao ponto de tornar quasi JOBé G?“çalves Glúmm'ãeii

pelo pedir; tenente, o tenenteimpossivel a vida dos pobres,

e' * de infanteria em disponibilida-
e dm reduzir varias taxas lis-'

de,sr. Zeferino Camosa Ferrazcriei, deminuindo assim 'as-

ngm"“ da¡ classes desprote d_'Abreu; os alferes de infante-

ria em disponibilidade, srs.:glass, a quem a complexa re-

Gaspar Ignacio Ferreira e Ce-

na mais absoluta reserva duá

rante a viagem.

A' sua chegada a Lisboa

o povo, que se agglomersrs

'na estação e imediações, rece-

*beu-o hostilmente, sendo d'al-

li conduzido,asalv-.›, e por pru-

dentes prevençõss dos otiiciaes

encarregados (la sua guarda e

conducção, os srs. tenente Es-

meralda e aspirante Mello, ao

governo civil, onde liceu n'um

a , Impostos

"20 governo pensa em fazer

abiilir o imposto de consumo,

qdelincide sobre os generos de

alimentação e portanto os en-
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de'de tributos de que a mo-

  

 

  

   

  

  

   

  

  

  

   
    

  

 

  

  

    

  
     

  

 

  

   

  

  

  

  

  

   

.; a'le' iris-ção que'pu-

*W'igliãimíriaieiisàaa
ou. 17%: capital“ L7'

años( aminoipesc'amepte re-

¡ "Milo 'pelo lendariozrai Cré

_ “iii'ji'êi _actual pena "suas ri-

- 'ÍÍÚ'E pelofaustófde'qpevi-

"rodeado, : philosopho, a

_ moram' indiferentes todas

"mmtmnmoa diziaácêr

7': l * M' ,Bill 8p-

"? Ethos lhe -pu'eoesse

utilidade» .

' te ;í'i'ndilferença do

Z "losçp'hoç Créso perguntou-

'g “.'a' oderia haver homem

v. j ' mto e mais feliz Sem

o F o r 'taropbilosophorespond-eu:

Í [Rei Crise, 'itãcçdjtolguéís que

à). eterna u_1_f;elík".'ade_ .que go_-

' › ,presentemente qua-nto

'. ' ¡sapóde dizer'feliz an-

l' de'chsgaro sm'uitimo Him»

' Ótica homens do 'depos-

- :Women ,imaginaram sem-

,que o seu poderio não

.~ 'julgavam quepode-

«iitdpu'd'emsme Continuar

' " "Niños. !Te importa;

i, ,iõpúv'encidos de_ ue

tinhao dever deles

.Í o. u o» -astralicancias que

t r :inovam a cada momento.

~ w ra presente' deve' serulhes

_ o amarga,_t_ant_o_mais que

. ' .ter. erdido todas as ss-

.' \ ”funçao e virein .estabelecer

^ ' atos dentro da Republica.

,a 'mtos acessaram
;sintas mais _h'orr'orom

metades. Sempre assim

e'ws'quernr anda-x por caa-

.'l
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_ . a LISBOA, 28 .94.910

_ prosegue na mar-

' é .3 I¡ig'ujei'ormaclora associada.

;' ü'sú¡ da instrucçño consa-

' "Won carinho especial.

ouvi n'um canto do

_ ' do ministerio do in-

, ' “ser dentro de pou-

i malhado¡ osprogrammss

_despesa-.ef das escolas supe-

' ¡Wareforma constitua
- Nil u wish_ ' 4 .

-i _31115339, V_ umptos que maio-

:Mtoii 'merece ao gover-

dmlihr

J' Mpçio_tl'ensino está. inclui-

;gapggiaeatica 'hy'gienica e
Li .

3,. :à ç vç¡ ateàa'gora mal es-

'_ou _estabc-Imimsntos

Wii“. N'e'ssa trans-

  

  

ás circumst'ancias dos contri-

buintes, quando estabelecer a

fôrma 'de cobrar todas as divi-

das, que ascendem a uma ci-

fra avultsdissima.

_ *f Foram estipulados na

importancia'de 2:365qi5585 os

vencimentos do presidente do

overno provisorio, desde 5

;do corrente até 3'0 'de jn-

nho de 1911,. São approxi-

mente, 3:200'â000_ réis por an-

::desmatamento que um mi-

nistro monarchico vencia. (i

rei levava, fóra adeantamen-

tos, 52510003000 réis.

40- Guardam o maior se-

gredo,no ministerio da justiça,

' ácür'ca 'das "importantes decla-

rações feitas sobre a questão re-

ligiosa pelo celebre padre Be-

nevenuto 'ao director da cadeia

do Limoeiro, que esta noute

teve larga conferencia com o

sr. dr. Alfonso Costa.

40- Por causa do tempo

foi addiada a festividade que

devia realizar-se no Tejo no

proximo domingo, 'motivada

pela mudança do nome do cru-

zador D. Carlos. Em conse-

quencia de estar doente, deixa

de fazer parte da commissão

nomeada para aquelle lim o

capitão-tenente, sr. Barbosa

Ludovico.

40- Por ordem do sr. mi-

nistro do interior, os srs. drs.

Ricardo Jorge e Moraes Sar-

mento foram, hoje de manhã,

tomar posse do dispensario de

Alcantara, sendo necessario

arrombar-e a porta por não

se snoontrar a chave.

Procedeu-se ao arrollamen-

to dos objectos alii existentes

e espera-ss que recomece a

funccionar na 'proxima segun-

da-feira.

40- Eliectua-se no dia 1

dernovembro o pagamento aos

individuos que vencem pela

caixa das aposentações.

4-0- Foi dispensado do sér-

viço o capellão do Bussaco, pa-

dre Francisco Lopes da Silva.

40- Apezar da carta do sr.

José d'Azevedo, sliirma «se que

este era o unico ministro do

ultimo_ governo da monarchia

que sabia dos trabalhos de D.

Amelia para a intervenção es-

trangeira manter a dynastia,

accresceniando a cUapitaIs

que a rainha pedia egual in-

- .001m0. Outras vantagens in: tervençâo a Alfonso XIII.  

de brigada da reserva Rodol-

pho Moreira Mendes, do logar,

de sub-director interino da

Carta-agricola. Foi supprimi-i

do o subsidio aos estudantes

«Io Instituto-de-agronomia e-

veterinaria para as excursões,;

ficando o tirocinio a ser feito

na ¡Escolamacional de agri-

cultura›.

Foi ainda lida a ultima_ re-

dação da lei de imprensa, sen-

do approvada. O governo es-.

tá preparando a lei do registo

civil obrigatorio, estabelecen-

do a secularisação dos cemi

terios e a cremação faculta-

tiva.

 

Cartões de visita

. ANNXVERSARXOI

Fazem annos:

Hoje, o sr. Eduardo d'Almeida.

A'nianhã. as sr.“ D. Margarida

Barbosa Portella, Porto; D. Rachel

de Pinho Mendes; c o sr. Alfredo

Esteves.

Alem, a sr.'| D. Zeferino Guima-

rães, Valle-Maior; e o sr. Antonio da

Silva Mendes..

O seram:: :

Estiveram n'estss dias em Avei-

ro os srs. dr. Mario Simões, Camil.

lo d'Assumpção Mendes, Manuel

Gonçalves Nunes e Manuel Maria

da Conceição.

o cosmos:

Esta leãizmente restabelecida

o sr. dr. Pereira da Cruz, digno de-

legado de saude n'este districlo.

O THERMAS E PRAIAS:

Regressou do Pharol com sua

esposa e sogra o sr. Alfredo Este-

ves Ferreira.

. PARTIDAS:

Seguiu para Coimbra, onde vas

frequentar o 6.“ auuo do lyceu, o

sr. Camillo Rebocho, presado ülho

do nosso'exceliente amigo, sr. .ie-

cmtho Agspito Rebocho.

O ALEGRIA! NO LAR:

Gousorcisrsm-se hoje, pela ma-

nhã, us sgreja de Nossa Senhora

da Apresentação, os srs. Antonio dos

Santos Gamellas e Maria da Cruz

Audios, elle um excellenle rapaz

da nossa Beira-mar, e ella ums

das :nais gentis tricanas do mesmo

bairro.

Foram padrinhos, do noivo, os

srs. Francisco Freire e Aurora da

Cruz; e da noiva sua irmã Maria da

Cruz e seu tio o sr. Jeronymo An-

dias Grande.

A' egreja acompanharam-os

muitas pessoas das suas relações,

a quem depois foi olierecido um

bello almoço, em casa dos oumis,

como é d'uzo ¡raquelle importante

bairro da Cidade.

Muitas felicidades.

  
nirchia lançou mão para le-

var regallados dias, impunha

'a' 'fome e a miseria, se não tam-

bem a ruína e a deshonra.

E', de entre a serie de me-

didas do mais largo alcance

economico que a Republica tem

posto em vigor, a que maior

numero de applausos tem re-

cebido da' consagração e do re-

conhecimento publico.

r v O tributo foi n'este paiz a

origem dos maiores males. Fal-

tava só fazei-o incidir sobre o

ar que respiramos

Vac, emtim, extinguir-se a

iniquidade. Era tempo. Mas foi

preciso derribar primeiro um

throno.

 

zar Amadeu da Costa Cabral,

pelo pedirem; otiicial da admi-

nistração militar, o tenente 'of-

ticial da administração militar

do batalhão de caçadores 1,

sr. Carlos Gomes Teixeira.

Distrioto de recrutamento

e reserva n ° 23_ Coronel, o

coronel de infantaria 23, sr.

Antonio Ernesto da Cunha.

A situação de reserva pas-

sou o coronel de cavallaria 7

José Celestino da Silva, (3¡th

vernador de Timor.

_Foram transferidos para

caVallaria 7, os sargentos era.?

Eduardo Roque da Cunha e

Antonio _de Almeida da Silva

Dias.

 

ils Iyuu: o os oolleqios

O encerramento dos 'covis

jesuiticos, deu já em resultado

um augmento extraordinario

de população aos lyceus e col-

legios particulares.

Os de Aveiro tem agora um

acrescimo importante,e até 30

do corrente, dia em que termi-

na o praso para a matricula

no lyceu, parece que virão

mais.

O de Coimbra tinha até

ante-hontem 935 rapazes, ci-

fra a que nunca attingiu.

A casa não comporta a ex-

cessiva concorrencia. Mais uma

rasão para a elevação do ly-

ceu d'Aveiro a central. Se o

tivera já sido, muitos d'aquel-

les estudantes para aqui teriam

vindo agora, aliviando aquel-

le estabelecimento e trazendo

ao cominercio local um au-

gmento de consumo aprecia-

vel.

liooimonto militar

A ultima ordem do exer-

cito insere, entre outras deter-

minações, o seguinte:

Cavallaria 9-Otiicial d'ad-

ministração militar, o tenen-

te, oñicial d'administração mi-

litar de infantaria 24,sr. Eduar-

do Napoleão Soares de Moura

e Castro.

Caçadores 5--0 alferes de

infantoria 24, sr. Antonio 'l'ho-

maz de Aquino Tavares Ju-

nior. A

Infanteria 16-Capitâo da

l ' companhia do 3 ° batalhão,

o capitão do regimento de in-

fanteria 24, sr. José Gonçal-

_ves Cabrita. .

Infantaria 24 - Coronel,

-Foi assim fixada, a ta-i

bella de vencimentos dia-

rios das praças d'infantaria da.

guarda republicana:

1.° sargento, 470 réis;

2.', 420 réis; 1.° cabo 140,

réis; 2.° C'tbÚ e soldado, 115;

réis; corneteiro (contra-mem,

tre), 110 réis; corneteiro sim-i

ples, 90 réis.

-Foi suspenso o regula-t

mento das continencias e hon-

ras militares de 10 de nuvem_

bro de 1909, devendo ser, em

sua substituição observadas

as disposições da ordenança

de infantaria de 1879, salvo

as mudanças e alterações, que

naturalmente derivam da mu-

dança de instituições.

 

c l'oIo il'llooiro o _Prisão do :ordinctor

Conforme dissemos n'uma

resumida noticia do nosso ul-

timo n.°, foi aqui preso, na ca-

sa de Arnellas que habitava. e

onde se achavam installados o-

escriptorio, a typographia e a.

administração do semanario

Povo d' Aveiro, o seu director,

sr. Francisco Homem Christo.

A prisão eHectuou-se pe-

las 3 horas da tarde. No _com-

boyo que d'aqui sahia duas.

horas depois, era 0' director

d'aqnelle jornal, a quem na

vespera fora jáintimada a sus-

pensão por forçado decreto

que prohibe publicações em

    

 

.I poder administrativo

gabinete 'de oliiciaes.

O sr. Homem Christo con-

servou-se alii de pórta fecha-

da durante o tempo que lá

permaneceu, pedindo apenas,

de quando em quando, qual-

quer coisa que lhe era pre-

ciso. O governo, em conselho

effectuado ante-homem á noi-

te, ' resolveu manter a deten-

ção visto não se tratar (le abu-

sos (ls liberdade de imprensa

por causa dos quaes não podia'

haver prisão preventiva nem

de que seria necessario fiança,

eserindispensavelinvestigação

judiciaria depois da proclama-

ção da Republica.

Por isso o preso passou do

_ _ _ para o

judicial, sahindo do governo

'civil para o Limoeiro, onde

hontem foi inqueriilo.

O sr. dr. Diniz de Carva-

lho, novo admitiistrador do

concelho, que foi quem fez

a prisão do sr. Homem Chris-

to, procedeu ante-hontem a

uma rigorosa busca na casa

d'aquelle cidadão, aprehonden-

do e sellando todos os papeis,

e fechando por tim as portas.

A policia guarda a morada.

i logislioio da Republica

O governo inoumbiu a uma

commiasão especial a organi-

sação do novo Codigo-admi-

nistrativo, que assentará 'sobre

bases amplamente descentra-

lisadoras.

Essa commissão, que foi já

nomeada, é composta dos dis'-

tinctos jurisconaultos,:srs. dra.

José Jacintho Nunes, Fran-

cisco Antonio de Almeida, Joa-

sé Maria de Souza Andrade,

Francisco José Fernandes 0089 '

ta eAntonio Caetano Macieira.

-Para a confecçlo do no-

vo codigo de ustiça 'militar

vae ser nomeada tambem 'uma

commissâo de que farão parte

magistrados e oñiciaes de ter-

ra e mar.

ll: olm la tinteiro

Estão definitivamente as-

linguagem pornographica, in- sentes sa côres da nova ban.

conveniente ou que possam deita portugueza.

provocar desordem, conduzi- A' commissâo, que reuniu

do para Lisboa, acompanha- ante-homem_ no ministerio da

do dos guardas policiaes 21 e guerra, foram apresentados os

42, Manuel Nunes Vidal e projectos já aguarelados por

João Rodrigues, que infor- Columbano Bordalo Pinheiro

mam ter-se o preso mantido ebutrO'I,¡sndo resolvido' que sa'



_ - o
.Í que acarretaria en

or-
V |

o

a

a
.

côrss sejam verde e Vermelho.

A «r

da seguinte: Esta 6 a ditam

patria ainda amada.

*intençio do governo
suprimir o

Mto d'AVeiro. Não pode

.is-"0090107 absolutamente q

falso

  
Km" ' íõmmuiítoaud 0-1th a

.mudança do regimen e convi-

dando-os, bem como 'ao povo,

a aocíital-a, concorrendo “as-

para a sua _consolidàçlm

¡b-Ont'toda a parte.

Silva, contra quem havia sido

requisitada captura pelo admi-

nistrador do bairro oriental do

Porto, apresentou-se segunda-

feira na residencia parochial

' d'Ossella, Oliveira d'Azemeis.

_d'sste districto.

não o quis receber e aconse-

lhou-o a apresentar-se ao ad-

ministrador do concelho, o qual

0

acompanhado pelo amanuen-

se da administração, sr. Mi-

guel Castro.

das sobre se os trabalhos ju-

dioiaes e outros seriam inter-

rompidos durante os dias san-

ctiñoadoe e de grande gala,

conforme a antiga lei, o go-

verno vas decretar que só se

considerem feriados para to-

dos os eii'eitos os 5 dias já de-

oretados.

o, santo vario feito bispo da

diocese por obra e graça do

franquismo, está alli processa-

do, tendo já. varias testemu-

nhas deposto coisas extraordi-

narias a seu respeito.

Élle que de bom tinha... quan-

to' possuia!

comarca, foi rijamente asso-

biado no domingo ultimo, no

theatro, e obrigado a sahir pa-

ra o espectaculo poder conti-

DBM'.

donou para se poder pôr a

salvo, tem a justiça da comar-

ca andado tl proceder ao respe-

ctivo -e necessario arrolamen-

to, parecendo que encontrou

organi-

WMÃVM35mm»

mes prejniaos a tão grande nu-

mas“
a elle «liga-

  

   

        

   

    

     

    

   

    

  

  

  

   

      

   

       

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

    

    

   

 

    

Valente. Substitutos:

Fernandes, Anselmo Figueiredo de

Almeida, Manuel Rodrigues Cres-

po, José Simões de Miranda, Ma-

nuel Gonçalves de Pinho.

Eiwo-Eiiectivos: João Simões

Pereira, Manuel Nunes Felizardo,

José Gomes da Silva, José Maria

Soares Pereira, Abel Joaquim Mar-

ues Tavares da Silva. Substitutos:

Mondo Martins d'Abeu Linhares,

Jolo Baptista Simões Pereira, Ono-

fre Ferreira da Costa,Manuel Mar-

ques Ferreira, Gil da Silva Re-

aonde.

Esgueira-Eíi'ectivosz Elysio Fi-

linto Feio, João da Silva Castro,

Antonio José da Fonseca, Joaquim

Matheus Farto, José Antonio das

Novas. Substitutos: Manuel da

Mais. Antonio Ferreira d'Almeida,

Francisco Marques da Graça, Jo-

sé Maria da Silva Moraes, Anto-

nio Fernandes da Silva.

Olivetrt'nha-Eiibotivosz Anto-

nioNuues Pereira, Elias Marques

Mostardinha Junior, Antonio Mar-

ques Rebello, Manuel Dias Lamei

ro, Manuel Gonçalves. Substitutos:

José Simões Maio, Elias Fernad-

des Vieira Junior, João Joaquim

Marques, Joaquim Martins, Sebas-

tião Nunes Vidal.

Requeixo-Effectivos: Virgilio

Souto Ratolla, José Sebastião Dias,

Jesé Joaquim Fernandes, João Fer-

reira, Joaquim Marques Ferreira.

Substitutos: José Vieira da Silva,

Miguel Ferreira Marques Junior,

Manuel Gomes d'Oliveira, Manuel

Vieira das Neves Junior, Joaquim

Ribeiro.

Senhora da Gloria (cidade)-

Eli'ectivos: Antonio Marques d'Al-

meida, João Pinto de Miranda,Joãe

Mendes da Costa, José Pedro Fer-

reira, Joaquim Fernandes Martins,

Substituos: Adriano Costa, Pompi-

lio Simões Ratolla, José Pinheiro

Palpista, Luiz Pereira, João do

Amaral Fartura.

Vera-cruz, (cidade)-Ell'eclivos:

lose Marques Soares, Antonio Ro-

drigues Pinto, Manuel Nogueira, An-

tonio da Cruz Bento Junior, Domin-

gos Ferreira Patacão. Substitutos:

Manuel Rodrigues Paula Graça, .Io-

se da Costa Monteiro, Luiz de Pi-

nho das Neves, Manuel da Silva,

Luiz Rodrigues Dilalma.

Tambem por sua ex.“ fo-

ram nomeados regedores:

Para Arada, Manuel Ferreira

Borralho, edectivo.

Cacio, Manuel Rodrigues Te¡-

xeira Ramalho, elfectivo; José Ro-

drigues Sapateirinho Junior, substi-

tuto.

Eixo, Sebastião Pereira de Fi.

gueiredo, edeclivo; João Fernandes

Mascarenhas, substituto.

Esg'ueira, José Antonio de Car'-

vslho, eii'ectivo.

Oliveirinha, José Maria Diniz

Ferreira, effective.

Requeixo, Claudio José de Por-

tugal, effective.

Senhora da Gloria, José Mi-

gueis Picado Junior, eli'ectivo.

Vera Cruz (cidade), José R0-

drigues leronyino, edectivo.

listingsiru juridico lia Republica

Com este titulo appareceu

o primeiro volume da nova le-

gislaçâo republicana, coorde-

nada pelo dr. Eduardo Gorjâo

e que contem os decretos eleis

sobre Jesuítas e congregações

religiosas.

E' um folheto de 32 pagi-

nas, optimamente impresso, o

primeiro da serie que,sob aquel-

la designação, o esclarecido

advogado se propõe fazer pu-

blicar, ao preço de 120 reis.

O Mensageiro juridico da

Republica portugueza não pre-

cisa de recommendaçâo espe-

cial. Recommenda-se por si a

.bases da amnistia que vae sa- quantos teem de guiar-se pela

.hit dos ministerios da justiça, nova legislação, que é toda a

marinha e guerra em 5 de gente e com especialidade os

novembro, e o projecto da funccionarios publicos. Os pe-

ainnistia para as escolas. didos devem ser dirigidos á

.i, -Os'actos de magnanimida- rua do Loreto, 51, 3.° Lisboa.

sempre bem recebidos, Agradecemos o exemplar en-

viado.

MIM": “mma“. .l d - Sabemos que tambem

ügcg-ngggggadg::img o dr. Alberto. Buena

rentes freguesias l)do concelho tem“ a pl'bhcaçiio' eu.“ [Olhe-

is "animes comminões Para_ tos, da mesma legislaçaw. Esse

.
trabalho deVe apparecer bre-

em“”
vemente s venda

listar varias

Terminou já. o serviço de

arrolamento feito ao LXlillctu

convento de Jesus, d'esta ci-

dade.

.Deve por estes dias ficar

tambem concluido o do con-

vento das Carmelitas.Í

- Aos nossos esti aveis

here armilartem alegan-

   

        

   

   

  

    

  

    

   

  

  

   

 

  

  

       

   

     

  
  

    

  

   
    

  

  

   

  

          

   

  

meu il'lrrirs

Tam-le propalado que é

mes

, e.o verao pensar em

' districtos do

'mir o districto

do_Vu

senador civil

_,,dõtde roda

' of: ma cir-

 

l ç.

inter'

circular foi bem recebi-

me l'iia ¡units-lili iiirtrirtii

O jesuíta Serafim Leite da

O encommendado, porém,

fer. seguir para o Porto,

Iliar irriadlir

Tendo-se suscitado duvi-

0

ll libro Sslrariiio

Informam-nos de Beja que

Oh! dispiedade humana!

_ O sobrinho, delegado da

No paço, queo bispo aban-

eseriptos preciosos sob todos

os pontos de vista . . . _

Como Deus escreve direi-

to por linhas tortas!

llaiiirtis

O governo. já assentou nas

Arada-Eifectivosz João d'Oli-

"ira Gamellas, Alberto Jolo Ro-

ss, Jorge da Silva, José Nunes da

Anna, Amandio Ribeiro da Rocha.

Substitutos: João Pedro Nunes Ge-

nio,'Joaé d'Almeida Vidal, Manuel

Gonçalves d'Oliveira, Domingos

Mudando, Manuel Filippe.

Cacio -- Efectivos: Francisco

J _ nim Mendes, José Dias Mar-

ques, Domingos Simõesdd'Azevedo,

Ventura da Silva, Joaquim Simões collegag o seculo_ o Mundo e a

Jesé Dias Lucta foi

mara municipal de Lisboa o

devido preito á sua chicas cam-

panha pela Republica: os no›

dores foram dados ás ruas on-

de se acham installados.

crear nas duas costas de Atri-

ca «colonias penses e agrico-

las», eñm de para alii enviar

os vadios que enxameiam as

ruas de Lisboa.

publica uma circular chaman-

do a attençâo dos reitores dos

lyceua para as disposições que

estabelecem o uso obrigatorio

dos os alumnos dos institutos

oñiciaes de ensino secundario.

respectivo arrolamento, o con-

vento de Cucujães, d'este dis-

tricto.

dalha commemorativa, "com

que serão agraciados todos os

individuos que entraram na

revolução.

progressistas e nacionalistas

mechem ainda para se consti-

tuinm de novo em partidos.

palhavam os desmiolados ja-

notinhas do Chiado,

theatro de S. Carlos seria aban-

donado pela elite lisbonense,

licando ás moscas, a assigne-

tura tem tido grande concor-

rencia, sen lo de esperar que

seja totalmente tomada, e a

época lyrics assignalada por

uma assistencia distincta.

que os bombeiros voluntarios

começaram no domingo, deve

continuar amanhã percorrendo

a chuva no domingo não dei-

xou percorrer.

M

M

se(1909).-Dia 27-Chove tor-

rencialmenle durante lodo o dia e

n

Fernando Caldeira.

meire missa o nosso patricio, sr.

José Pedro da Silva.

va o sr. Luiz da Silva Mello Guima-

rães.

lrada de Oliveira d'Azemeis ao rio

Vouga os trabalhos de coustrucção

do caminho de ferro do Valle do

Vouga.

po.

obras de defesa da praia, dirigidas

pelo engenheiro, sr. Perdigão.

ahh-0 carreira Antonio Joaquim

Pinheiro, de Aguada, que ha dias

ia senlado nos fecbos d'um carro

   

                

   

         

    

  

        

  

  

     

  

    

   

  

          

   

  

  

  

         

   

   

  

prestado pela ca-

dos tres energicos luota-

-O governo pensa em

-O Diario chegado hoie

lou

de

caderno escolar para to-

-Já foi sellado, depois do

-Vae ser creada uma me-

ra

- Corre que franquistas, po

Sempre a gente vê coisas!

-Ao contrario do que es-

que o de

- O bando precatorio com

resto das ruas da cidade que

Informação local

p" Folhinhn IÍGÍÍ'OIl-

cite

¡Reabre a Escola industrial

a* Dia 28-Canta a sua pri-

.“ Dia 29-Morre em Penaco-

1' Recomeçam no troço de es-

¡ Dia 30-Volta o bom tem

'Principiam em Espinho as

Em tor-no slo dista-¡-

de bois carregado de sacos de fa-

rinha, cabiu, pelas alturas dd Mou-

risla, mas tão desastradamenle que

uma das rodas lhe passou por ci-

ma do srtelho da perna direita e é

tal o seu estado, que será necessa-

rio omputar-lhe a perna junto ao

joelho.

Tambem em Eixo, lia dias,

quando José Baia andava a carree

gar um carro de agulhas n'uin pi-

nhal, as vaccas se assustaraine

fugiram, cahiudo o Baia sobre um

foeiro, que se lhe espetou n'uma

verilha, sendo o seu estado gravís-

sumo.

1' N'uma laberna de Cidscor

Azemeis, a mulher d'uin tal Penis-

co, vendo que este se demorava,

foi all¡ e agarrando-o pela jaqueta,

chegou-lhe alguns inurros com tal

bravura que, se llie não accodein,

punha-o ein frangalhos.

.r Deu entrada nas carina

l'diillr'l d Villa Util lul .I .r P

0 Bebe-Agua, do logar 'ld Q'. ll,

de Tl'anlJCü, por ter na uultc d

domingo para segunda feira, no lo-

gar de Ciavel, da referida fregue-

zia, aggredido com nove facadas

Antonio Soares Fernanles, viuvo,

negociante, deixandoo em perigo

de vota.

o" Na noite passa/la roubaram

adornavain as imagens ds cap-Iii

da SenhOra do Pranto, em llhavo.

0 rancho do 'lr-lonasnt

das (Mariah-Assistimos no

domingo a uma

cs e

sessão solemne, que se realisou de

tarde na sede do festejado ¡Rancho j

de tricanas das Olariasa, solemni- a sr.l D. Georgina Alberto Regalls.

sendo o anniversario da inaugura-,r esposa do nosso patricío e digno

ção d'aquells casa e inaugor_ do omcisl do exercito, sr. João su-

na mesma occasiàc o ret , da; gusto Regalia, que, como noticiá-

commissão da sua bandeira social;

Para isso a salaxestava festiva-

mente engalanads com quadros en-

feitados e outros adornos, vendo-

se no centro, enrolada, a linda bau- deve realisar-se agora em Louren-

deira do rancho. Pelas 6 horas, es-

tando a sala cheia de socios e suas

familias, e presente a direcção, fa- se, bem como outros passageiros,

rando o lim da sessão, e'conVidan

do o sr. Viriato Fernandes de Sou-

za, presidente honorario, para des-

cerrar a bandeira, que cobria o re-

trato em grupo da mesma com-

missão.

referindo-se ã côr da bandeira, que

tem o verde da bandeira revolucio-

naria; e que, embora não tivesse

as suas duas cores tem tambem

pendente no laço a dia vermelha;

e faseiido o elogio da sociedade,

convrdou o sr. Francisco de Maga

lbães, que estava presente como

representante d'este jornal, para

iuulo com elle descerrar a hande-

missão, sendo a sua descerração

muito applaudida pela assembleia.

Em seguida falou a favor dos mein

bros da dita commissão, iindsndo

com trez vivas: ã Patria, ao Rancho

e à Republica.

meçou por elogiar o rancho, e ein

especrsl o sr. Firmino Costa, seu

arrojado iniciador e director, por a

elle se dever o brilho d'esls agre-

iniação, lindando com os vivas: a

Aveiro, ao Firmino, ao Rancho e ã

Republica, sendo muito spplaudido.

sr. Alfredo Silva, que agradeceu

os elogios leitos á commissão da

bandeira, de que elle é presidente,

lindando tambem 'por aclamar: o

Rancho, e direcção d'este e a Re

publica. '

les, que elogiou enlhusiasticamen-

ie o grupo das pessoas que forma-

rain a commissão da bandeira, pe.

lo traballio que tiveram para obter

o

palavras de repassado sentimento

quando se referiu à comparencia

do rancho no bsndo-precatorio pa

ra as viclimas da revolução,erguer

do tambem enlhusiaslicos Vivas a

Aveiro, ao Rancho, ã liberdade e á

Republica, que foram calorosamen-

te correspondidos.

que, como pao carinhoso, fala com

calor da sua obra, e pede encare-

cidamente a todos os socios que o

acompanhem com dedicação e amor,

para que o rancho não desmereça

no conceito publico. Agradece ao

sr. Magalhães, respeilavel patriota,

as suas lisongelras referencias, e

pede ã direcção para que seja la-

vrado na acta d'esta sessão um

Voto de louvor ao sr. Mario Telles,

cx-socio, pelo trabalho que, em

quanto socio, teve n'esta agremia-

ção, e na acquizição da bandeira,

deixando por mal entendido melin-

dre, figurar no respectivo grupo,

e terminando por dar vivas a Avei

ro e ao Rancho.

iiiidade votado.

os ibjr'cl.ls de prata e' ouro que

    

  

 

  

 

   

                  

  

                        

   

     

  

  

  

    

     

 

   

  

  

   

  

   

                            

  

 

  

        

  

       

  

                 

  

   

 

  

    

   

      

  

   

   

   

 

   

  

   

  

  

    

Drama¡ do ras-r. -No Canas-a analista“.-

paquele Lisboa, da .Empresa-bacia Presidencia do cidadão dnAn-

nal de navegação», que em i do dré dos Reis, assistindo os ve-

corrente sabiu do Tejo com destino readores Alfredo Castro, Alfonso

a Moçambique e encaihou ha dias Fernandes, Casimiro da Silva

unto do Cabo da Boa-esperança, ia Pinho das Neves, Marques d'A'l1

meida, Antonio Maria Ferreira,

Francisco Picada, bem como o

administrador do concelho, Di-.

niz Severo de Carvalho. .

O voga¡ Mannelf

Marques da Cunha, chamado :wi

exercicio por virtude ds escuÍa

do vogal effective Lopes Guima-

rães, otiiciou declarando não poder

tomar conta do logar por motivos

que a commissão attendeu, resol-

vendo-se chamar outro vogal para '

prehencher o quadro.

Aberta a sessão foram lidos

oñcios de adhesao ts instituições

republicanas dos cidadãos'i: dr. ~

João Feio Soares d'Azevedo, dr.

Alvaro de Moura Coutinho d'Al-

meida d'Eça, dr. Manuel Maria

da Rocha Madail, dr. Elias Fer-

nandes Pereira, João Auguste

Marques Gomes, Amadeu de

Faria Magalhães, José Maria Pe-

reira do Couto Brandão, dr. Hen-

rique da Rocha Pinto, Adriano de

Vilhena Pereira da Cruz, dr.

Manuel Pereira da Cruz e Acos-

cio Rosa, estes dois ultimos envian-

ço-rda direcção das obras publicas dozo primeiro, aquantia de 25500

de Aveiro. e o segundo a de 15000 reis, am-

llossbalhnis-n.-Foi preso bas com destino a soccorros as

Manuel André dos Reis, de S. Ber- victimas da. revolução.

nardo, por ter sido encontrado em Foram depois presentes:

Eixo, ã l bora da noite, com um Um ofiicio do sub-delegadods

sacco contendo gsllinhas. Interro- saude enviando a not. dude.”-

gado, disse que era um presente zas feitas com a aoquisiçlo de

.leslinado ao prior, rev. Manuel ds sôro anti-diphterico, cujo paga-

Cruz, verificando-se, porém, que as mento a camara auctorisou; uma

gallinhas pertenciam a Anna das communicaçãodofacultativo muni-

Runacores, a quem foram reititui- cipal dr. Pereira da Cruz, de que

das. se encontra doente' um oücio da

O. .ellos nuvem-De Camara-municipal d'Ilhavo pedin-

vem entrar em circulação no pro~ do a entrada no As lo, ue se

xnno dia 1 de novembro. no cer- auctorisou', do menor' anne ,filho

reio de Lisboa, os sellos pestaes de João Luiz Pinheiro eRosaria

com a sobrecarga Republica. dos Santos, residentes na Barra;

Logo que s Casa-da-moeda pos- uma declaração do presidente da

sa fornecel-os em quantidade sutil vereação sessante de ue tratara

ciente, virão tambem para o cor- com Pedro Augusto. e Souza a

reio do Porto e para os de todas as construcção dos portaes exteriores

localidades do paiz, calculando-se das retretes do asseio publico

que: durante o me: referido, esteja pela quantia de 405000. nomeando

cimpteto todo o fornecimento. a Commissào o perito Antonio

0 novo horarios-0 ho- Augusto da Silva para examinar,

rario de inverno dos comboios nas aquella obra, cujo pagamento '

linhas ferreas do Norte, Leste, Oes- ordenou no caso d'ella estar“nas'

te, Beira-baixa, (Intra, Cascaes e condicções devidas. 'A

Cintura, deve entrar em Vigor de A Commissão deferiu, em _se_- A:

5 de novembro em deante. guide, as petições de: Jolo Feb' -

Liss-os ele onnlnn llnl' reira Leitão, pro rietario n'eata'f

Inch-Foi prorogado por mais cidade; Gabriel ntonio Camelia'

uin nuno, que termina a 30 de se~ do Carregal; Joa'quim Maia › .

lembro de 1911, 0 prazo de sdo- Fonseca, pescador, residente :,w '

pção, nas escolas normses,gdos li~ São Jacintho; João Rodrigues v

vros que versam sobre economia Costa, de Sarrasolla; Joaq

domestica, historia com especiali- Moraes, do Carregal; João Lo '.

dade de Portugal, desenho linear e Vieira, roprietario, da Tai a' .

de ornato, mineralogia e geologia, Caetano arques, de San-sao 'at

e bem assim, nas escolas primariss, Joaquim Nimes da Silva, de Canis;

arilhmetica e historia de Portugal. e Antonio Ferreira Canhs, da Po-

comhoios da luxon- voa do Vallade, todas para con;-

A Companhia-internacional dos trucções diversas nos pontos _da

tragam-life, e dos grandes expres- sua residencia. " ›

sos europeus, tem em construcção Re uereram mais: . ,

carruagens slesping, destinadas se Spiphania

serviço dos comunica sud-sarprsss, rade :bastam aum. w.

entre Paris, Respanha e Portugal. estabelecer um kioaqua Í

0a cumpram-Estão for- "
. . ça Luiz Cypriano, segundo, o Ç-

mosnsimos, os campos, pelos nos- “
. çado que ficou de apresentar_ , .

sos sitios. Ae chuvas d'esles dias na devida opportunidads

apressaram a nascença das novida- -mettido á-apreciaçlo'dl 7 -v

des, que vein de excellente feição. e ue até á. sua

São já, qussi todos elles, um- 'po era demorar 30 dy',e

extenço tapete de verdura, que faz conceda auctorisaçlo ara

gesto ver.
"

_ necer no logar que a' agora oc-

Nos mercados apparecem já cupava. ACommissão deferiu n'es-

grandes quantidades de hortaliças, ta parte, adiando o conhecimento

uabos e outrosfructos da epocha, do pedido até á apresentação_ dia

que se tiram por menor preço. planta do citado kiosque',l

Sal e pascoa-0 sal tem _Varios cidadãos concorren- i

tido bastante mowmenlo pelo ca- tes á. (Feira de Marçoa, sollicitando -5

minho de ferro das estações de que este mercado 'annual se realise

Aveiro e Estarreja, para onde tem sempre com principio em 19 dã-

sido ultimamente desviado, esin- uelle mez e termine no 1.°

da pela vn¡ ordinaria, conservsn- omingo do seguinte, parao que

do o preço de 305000 reis o barco.. alegaram razões com que a Com-

' O mar continua muito ruim, missão concordou mandandoaü-

impedindo o trabalho das redes xar editaes para conhecimento de

d'arrssto, e por isso nâo tem havi- 'todos os interessados;

do pesca. Tem sabido .muita da _Diversos moradores do lo-

sardinha antiga armazenada, e ain- gar da Pega e Bairro dos Santas

da outro pescado salgado, que tem Martyres pedindo a remoção dos

sido importado de fora. depositos de escaços existentes nas

Da ria tem vindo pouco peixe suas proximidades, deliberando-se

branco, e miriscos, assim como sollicitar esclarecimentos da auctb-.

ldlDUt'lll em pequena escala o es ridade sanitaria para depois se

cassa. resolver como fôr de justiça. _,.

Para, a¡ eacolaa.-0 Foi presente a mota da exis-

nosso estimado palrlcio ei amigo, tencia de fundos no cofre munici-

sr. Carlos da Silva Ribeiro, um dese- pal enviada pelo thezoureiro e que

nhisla spreciavel e caricaturisla de é da importancia de ?36:595 reis

merecimento, partiu honlem para o de saldo da conta da Camaras

Porto a iiin de frequentar as au- de 9:003 reis da conta do Asylo.

*INLHUIHS.
las da «Academia de bellas-artess, " _A' Camara foi apreaentado

Santa-n a tntle. -- re- de que deve ser um distincto alum-
' '

em seguida, por uma comunsslo

..andamos o X'trupe puttoriiliiio pular! suas comprovadas apti- delegada do partido republicano'

James por eBl' o unico logaiulcute dóes ai'listicas.
'

local, a seguinte moção:

auctorisado pelo governo e pelo Novo ponto fino-L_ Opam'do republicano 'd'Aosi-

«conselho de saude publicas, dc- Foi Creado um pUsIO ilscal na Gafa- '0, reunido no seu Centro no dia.

pois de ser oiñcialrnente reconhe nba, destinado ã Ilscalisação dos 22 de Outubro, ponderando os

cida a sua efllcacra em innuineras EaVlOS de pesca de bacalhau, o esci'upulos quepoderiamterhoado

experiencias nos hospitaes, e po. dual ficará pertencendo á secção a Commiseão admnistratan do

garantireina sua superioridade mais ilscai de Aveiro. municipio d'Aveii-o a não

de 300 atleslados dos primeiros 't São por estes dias espera i'mmediatamente as designagdadap

insumos, lendo inereculo medalhas dos as barcos de peixe que do~ avenidas Albano de Mello e Conde

d'ouro ein todas as exposições a bancos da Terra-nova consta trase- d'Agueda, Luciano de Castro *s

que tem concorrido. rem larga provisão. tantos outros nomes de visor
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festa simpathi-

significativa, sendo uma

mos, seguiu para all¡ a encontrar

se com seu marido, bem como seu

irmão, o sr. Santos Alberto, que is

picar a cavsllo n'uma toursda que

ço Marques.

Felizmente conseguiram salvar-

em primeiro logar, o sr. Julio metendo-se em lanchas e seguindo

Souza Mais, presidente, decla- n'um paquete allelnão para o seu

destino.

0 Lisboa perdeu a carga e ha

gagem, morrendo alegadas umas

sete pessoas, entre passageiros e

tripulantes.

0 Durbamcastls, com os passa-

geiros do Lisboa, chegou já ao

Cabo.

Obs-aa publicas. - Foi

mandado organisar o orçamento

para a reparação de que carece a

Escola-agricola da Bairrada.

J De Lisboa vieram u'esles

dias varios operarios para o servi-

Falou o sr. Viriato com calôr,

que encobria o quadro do gru-

photograllco da mencionada com-

0 nosso college, sr. FranciSCo

Magalhães, pedindo venta, co-

Seguiu-se no uso da palavra o

Fala logo o socio, sr. João 'l'el

symbolo d'esta agreiniaçã›, lead ›

Levantasec sr. Firmino Costa,

, .

O voto de louvôr foi per unani-

0 si'. João Telles em seguida

agradeceu penhorado essa demons-

tração, que declarou ir trousmltlir

ao felicilado.

Por tim fais o sr. José Nunes

Ferreira Ramos, tliesoureiro da di›

recção, que faz um discurso elo-

gioso da associação, que espera

Continue na sua seuda progressiva,

sendo muito applnudido.

O sr. presidente Julio de Souza

Maia, agradecendo todas as amani-

lidades que tiveram para com o

rancho, encerra a sessão ao som

dos vivas mais calorosos e dc

inorteiros,que estuuravain nos ares.

A' 9 horas da noite começou

uma animada soirée dançante. em

que tomaram parte as gentis so.

cias, dançando-se animadamente até

as 3 da madrugada, bora a em que

lindou a festa, que tão grates re-

cordações deixou em todos os as



\

forum dicch d'Áveiro

c 'rio paiz as maiores forças do

I nefasto regimen menor-chico que à

Rêgolução derrobou e os mais cn-

os e desleaea inimigos do

muito rapidamente que se ope- apelar'. velsa

re, os mostos sabem ligerre- - - ~ o

mente rosados, sendo necessa- 22'R' debggçrlàntomo'ml

no branqueal-os. Perptsso tem Completo um“ .m oh”“ h

de se empregar O acido sulfu- todos as qualidades e bonets para bo'-

«Fnbs-lca d. anto-no- Anno agricola

'Im-Tem sido ultimamente mni› como em local dizemos, tem deu

to visitada, sendo muito aprecia- cido alguma coisa o preço de

dos os bellos desenhos e trabalhos varios generos.

do sr. .lose d'Almeida e Silva, di- Eis a nota de alguns mercados:

gno director da escola industrial No de Cantanhede, trigo mou

contida n'este ultimo, quando ndo con-

trai-ie as disposições do citado dee.“

da Republica;

Considerando que elo n.° 1.° do

art.? 125 do cod' de 1 aos facultati-

vos do partido incumbe curar as crean-

   

   

   

   

    

   

     

  

  

      

  

   

       

   

  

         

   

  

        

   

 

  

     

  
    

 

   

  
  

  

   

   

  

  

  

  

   

   

   

    

  

 

    

  

 

  

 

    

  

   

 

  
   

   

   

   

     
    

- . - - - _ ças desvalidss e abandonadas obriga-

re ubltcano, substituindo ão . d? e _ _ _ _ _ _

“l WMM dwgwae, :a cg::nâaf::ttg:m?:rãagg°d::Lai de Viseu, assim como tambem os ro, (1:) litros), 660 reis; dito tre' roso, ou o negro animal ou “MOL“::PR eo“ e "da em ,e

[unidade, quer de outra COTPONÇM 0“ uma“” pmducwa d¡ mas““ fab" m“: 600 "915; alto mm"“cor 600 ainda 0 acido sulfuroso. ultimas iiovidndes nacionaes'oosrrgn-

gua consagrem os ultimos aconteciv

Mas 'da Historia-patria, á se-

mdltan,ça em todo opaiz

softcstá fázcn o, resolveu levar d

variação o seu apoio, e d'este modo

a"' r necessaria para que sem

. não? de ofensa do espirito de-

: mocratico, possa realisar esse acto

dejustr'ça, que o partido cnergica-

rodam-Á Commissão:

~i Antonio María da Cunha Mar-

q“” dd;;0§bsto.

R da ,Cunha e Costa

l Rodrigues Paulo Gra-

_J _ gciras. Guardasoes em todas as qua-

De "Ud a e““ P'oeessos o lidadoa para homem o senhora.

mais simples é o do emprego Ele antes cha eus de palha s Obl-

l - _ . e de to as as ua itlades para a esta-

do negro ammil, devendo ser “o de 'não' MGM_ ,mm muto_

este muito puro e ter sido pre~

viamente lavado. Procede-se G '

d'este modo: o

Bisultita-se o moato com

metebisultito de potassa no dó- ENDE.SE,'“em frente

se de 10 a 15 grammas por ao ..Centro Republi.

hectolitru; depois dissolve-se cano». no alto da rua

a dóse de negro animal neces- Jogé Estevam_

seria para a clarificação do Fallar com o nr_ Luiz Hen-

cs. reis; milho branco, 440 reis; dito

Po..a.- Tomou posse, no amarello, 440 reis; centeio, 700

dia 26. do seu logar de adminls- reis; ceVada. 500 reis; Aveia, 440

tradur d'este concelho e commlssa- reis; Feijão branco, 740 reis; dito

rio de policia, o sr. dr. Diniz Se' mooho, 760 reis; dito carraço, 600

vero Correia de Carvalho. entran- reis; dito amarello, 740 reis; dito

do logo em exercicio. rajado, 600 reis; dito trade, 700

Horario dos comboios reis; ervilha, 660 reis; favo, 560

tramwaya.-0 horario de in- reis; tremoço, 380 reis; grão de

verno nas linhas do Porto até Avci- bico, 650 reis; chicharo, 320 reis;

ro. dos comboios tramwaya é o se- Batata, 300 reis; sal, 100 reis;

gulnto, s partir de 5 de nbvemhm: azevem, 120 reis; vinho branco,

Entre Porto e Espinho-Partidas (20 litros) 15000 reis; dito tinto,

do Porto: de manhã, 12-30 e 8 “20; 800 reis; vinagre, 800 reis; garo-

de tarde, !2,3 9, 7-44 e 9-55. piga, 15700 reis; aguardente. _

Partidas de Espinho: de manhã, 15800 reis; azevem, 140 reis; azei- mosto. Esta dóse varia eegun- rique_ em Avpím_

7 e 10-5; de tarde, 3-35 9-5 e ll. te, 35000 reis. _ do a intensidade da côr; se o

Entre Porto e livreiro-Pal'lidas No 'de ¡Villa-”With (medld' mosto é pouco colorido, basta-

do Porto: de tarde, 1-45 4,25 c 16 882 litros) milho branco 600' _ .

5.20. , ditb amsrello, 580; dito alvo: 600; rã") 50 gmmm'm por hemoh

Partidas de Aveiro: de manhã, centeio, 600; feijão branco, '5690; t'_'°i 5° a ('Ô" é “Wi“ Pmmm'

354; de tarde, 6 30 e 7-10. dito amarello, 6720; dito fradinho, mada, tem de se empregar 150

Entre Porto e Ovar-_Partida do 780; batatas, 560; azeite, almude, gramm ,E

Porto: de tarde, 3-40. 76000; ovos, 7, por 80 réis. Hu “ücultuws que não pi_

Partida de Ovar: de tarde, 5-30. No de Anadia, (medida 15 li- l . d_ . d f

Estnoriz para o Porto: de ma- tros) milho, 650; trigo, 750: fari- ai“ as uv“. "Bmw as ao a-

nbã, 4-50. nha de milho, 500¡ feijão, 600; 0°. brlco dos VlnllUB brancos, le-

As partidas e chegados dos vada, 440. vendo-as directamente para e

comboios de longo curso não são No de Tavira, (14 litros) cen- prensa_ Em, maneira de apt_

att-redes ficando como actualmen- teio 500; cevada, 500- (18 litros), ,-

te, assim como as dos rapidos e chidharos, 480; favas: 600; feijão rar: defutuãsa'ÓAlíi: :e ;e

expressos de luxo. branco, 16300; rajado, 15200; per er grau e qual“ 'Í e e

Íl'lllllllol da mono- grão de bico, $900; milho sequei- “10.5”, e“te toma'BÊ m““ 0°'

rem-Foi prohibldo o serviço dos ro, 600; trigo broeiro, 620; (medi- lorido. Por conseguinte, é pre-

¡ncnores nte 16 sucos nas' fabricas da de 10 litros), azeite, 25400; vi- ferivel pisar primeiro e em se-

lc papel, de telha de ladrllhOS. negro, 260; Vinho 450 rula. guinda ”Premal, Operámdo o

mais rapidamente possivel.Sobretnxaa.-0 governo -- ,- .

resolveu manter a chamada lei das Creme âtmon
,

d Procedendo-se deste mo-

lo obteem se vinhos mais lim-
sobretaxas, já decretada pelo sr.

dr. Teixeira de Sousa, a qual deve

pidus, mais transparentes e

mais gostosos.

Cartaz do “CAMPEÃO,

vembro, até que as novas pautas

Regimento tl'lnlantoria n.° 24

ANNUNClO

stitulnte e o governo possa entrar

na politica detlnitiva com relaçao a

Conselho administrativo de

este regimento faz publico

tratados de commercio.

Instruoçlo.-0
governo

que no dia 8 de novembro do

corrente anno, por dôse horas

aiaba de decretar a creaçãu de

do dia, procederá á arremata-

um curso nocturno junto da Escola›

pela professora cujo logar agora central do sexo masculino d'esta

ção, em hasta publica, de sola,

districto.
bezerro, vitellu e mais mate

'se extingue.
cidade, conform'c em tempo solici

O mesmo vogal deu ainda con- ;ou a camara municipal.

Foi um respeitavel chefe ria prima para concertos no

de familia, trabalhador e ho- calçado das praças de 1.' e 2 '

ta á Camara d'algumas irregulari- Esta creação não implica, de

dades encontradas na admissão de certo, s extincção da antiga «Aula

nesto, e era sogro dos ara dr_ classe durante o anno de 1911.

Abreu Freire, ltabil clinico A! Proposta¡ para 0 forne-

menores no Azylo-escola e na nocturna da Vera-cruz», que tão re-

em Sever, e do sr. Ignacio cimento devem ser organism-

Créche, resolvendo-se substituil-os ¡avantes serviços prestou, no já

por quem de direito deva entrar. longo periodo de existencia QUr

Marques da Cunha, capitalista das conforme o modelo estabe-

aqui residente. lecldo no caderno de encargos

e entregar esses menores ás suas tem, a instrucção e as classes tra-

Os nossos sentimentos aos e encerradas em envoloppes fe-'

familias-
bslhadoras da cidade e das aldeias

A Commissão tomou por fim Tas-Has combinadas.

doridos. chndos e lacrados, devendo ser

entregues na sala do mesmo

as seguintes resoluções: -No dia l do mez proximo será

Conselho até as ll horas do

u t d¡ _ a_ Representar pedindo ao govcr- posta em vigor a tarifa internacio-

-À o u 8118111011 0 riqueza n _ a ' a

_ p whom de, todos; no a concessão dos conventos su ual n.° 307, de pequena thocnla

referido dia, acompanhadas da

quantia de 10%000 reis, que

,9510 w, ,e em mov¡_ primidos, dos objectos d'artem'el- de, combinada com as companhias

" t _ noutros mania¡ ioe, les arrolados, e &restituiçãod uma .los caminhos de (erro Portugueses,

.. s . , grande 110an ?3375 cadeira que pertence ao municipio .la Beira-alta, de Salamanca a tron-

Í" “mu” dm“” °' “e” “mw" e que se encontra no palacio dos teirs de Portugal, de Medina del

serve do caução.

Os concorrentes deverão

apresentar, juntamente com as

suas propostas, amostras de

_' ,tJàZmãâ'g '2,151323 33?:: Carrancas, no Porto; Campo a Salamanca, do Norte de

i 1 *constitua MWM¡- Que=88 Peça 8 @reação d'um llespanha, do Meio-dia de França,

V curso noturno na escola central de Orleans, Cintura de Paris e Nor

do;.sexo masculino d'Avciro, crea- te de França, para o transporte de

todos os artigos que se propõe

fornecer.

Todas as demais condi-

cções acham~se patentes na

.u aciinal;

. qr'ç n'este momento

é ond “o 'e deve ção que já tem o parecer favora- productos metallurgicos com des-

vel do concelho superior; tino a Portugal, procedentes de

sala do mesmo Conselho admi-

nistrativo, todos os dias uteis,

c'eperar .tudo dos poderes

mas cada cidadão verdadei-

od'em 'nome deve fazer Que de novo se inste com o França ou transltando por aquelle

governo para que os subsídios do pan.

Azylo-escola venham nos seus ..____-_.------

das 11 horas da manhã ás 3

da tarde( _

Quartel em Aveiro, 25 de

:_. ' z -, “para que cats. rege-

respectivos prasos°

t Economia: Importantes

outubro de 1910.-0 secreta-

, o regatodoeoscampose

Que a todas as sessões o mes-

llr nitnrias to: lycra:

rio do Conselho administrati-

mii nte no campo economico,

“ udcsospmgresscs;

tre d'obras traga a nota dos ali-

nhamento:: a que procedeu, inscre-

O estado dispendia com as rei-

torias dos lyceus a quantia do reis

vo,-Eduardo Napoleão SOU..

res de Carvalho e Castro.

...g1

vendo-sc em livro especial o pedido

102006000 assim distribuidos:

Tenente da administração miltor.

sidcrando que o desafogo eco-

e o deferimento;

1.l CmcnnscmpçÃo-Ltsnoa

COIMBRA

amanita¡ to d'Aveiro não in-

i ' c. mas tambem às

Continuar a lobra da fonte da

estrada de Nariz;

3 reitores a 500 mil reis 1.500,'6000

4 reitor-ee 8400 e o

:lê CLINICA 0131710105

entidade, visto que todos so incluem

na classe de pobres, Res. M.° do R. de

14 de maio de 1903;

Considerando que o medico d'esta

cidade Manoel Pereira da Cruz se

presta a tratar gratuitamente as crepn-

ças dos Asylm a cargo d'este munici-

P10¡

Considerando que as Camaras es-

siste o direito de extinguir os emprc os

' desnecessarios sem que os emprega os

n'elles providos possam oppôr direitos

adquerídos ue a lei nao reconhece,

Resol. do do R. de 17 dc Abril de

1899,'

Considerando ue, em geral, são

nullse todas as di iberações oppostas

ás leis e regulamentos da admmistra-

ção publica;

Considerando que o logar d0pro-

feclora da secção asylar arboza de

Magalhles é desnecessarío porque os

serviços a cargo da professora nomea-

da podem ser gabalmcnte desempenha-

dos ela directora e a ajudante da rc-

feri a sec 5.0,' redundando dc ahi um

beneficio e duzentos mil réis annuses

para c cofre municipal;

Considerando que as ditas directo-

ra e ajudante se promptiticaram a

exercer, gratuitamentc,o logar da men-

clonado professora;

Considerando que o logar de medi-

co do dAsylpl-cscola dlistrictal provido

. - no me ico ourenlo ”cixin o, acarre-

t°n del”ls "s segmntes Pmposws' ta ao municipio mit encargo desneces-

ãue l. Camara ¡PPIOVOU em PM' sario e illegal mesmo c incompatível

pio, resolvendo só dar execução com a situação precaria da. fazenda

' municipal;

4 seg da depom de apurar quses Considerando que com a extincçao

W". “Mi d'ouuos empregados do logar que se acha provido no medi-

-l e _ .dll 911831'. ' / co Lauren o Peixinho se realisa uma
qn M P / ç

+1, Proposta r economia annual de duzentos e dczeseis

É. _ _ l_ mil réis (2161000)

- Considerando 'que o municipio es- Proponlso: _

t1 eitraordinariamente sobrecarregado Que sejam exttnctosà por desneces-

com dividas a fornecedores, algumas sarios, os ditos logarss e professora _c

bw!)OI antigas, na inponane a de medico,cuvindo previamente os referr-

4: W196 réis;
dos funccionarios para dizerem o que

Considerando que a Cmara ge não de direito se lhes offerocer, no praso

acha habilitada a poder liquidar prom-
de 30 dias.

,te «ou dividas'
Aveiro, sala das sessões, 26 de ou-

nsiderando que á'este facto vem tubro de 1910. O vereador

grande prejuiso para os credores, pa- Alfrcdo A. de Is'ma Castro.

do alguns juro do dinheiro que teem

. da camaras que, com direito,

_ ' sm ter recebido;

sia

    

        

    

   

   

    

   

 

    

  
  

    

     

  

  

   

  

  

  

 

   

  

 

  

 

  

  

 

   

  

  

  

 

   

  

   

  

  

  

  

 

   

   

   

    

 

    

    

    

   

  

    

  

  

 

ça.

Tcgammstlbre o assumpto a

palavül osmidícdlos presidente, Li-

ma eiüstâ), Marques d'Almeida,

Alfonso Fernandes e Antonio Ma-

ria Ferreira, sendo todos concor-

des em que essa substituição estava

no animo da commissão adminis-

trativa e apenas o não fizeram na

macio anterior_ "por discordarem

da opportuniddds. 0 vml Fran-

cisco Picado mantevca sua reso-

lução, 'putaria', votando vencido.

O'vogcl 'Limas Castro apresen-

 

PARA LEVANTAR

OU GONQERVAR

AS FORÇAS»

  

    

Dinho nutritivo de carne

UNICO aucloriszido pelo governo.

approved» pela Junta do

A saulo publica e privilegiado

Recommendado por centenarss dos

mais distinctos medicos, que garantem

a sua superioridade na canoa

de todas as doenças e_ sempre que é preciso

levantar as forças ou enriquecer o ranger;

empregando-se, com o mais feliz exi-,

to, aos estomagor, ainda os mais dobet's, pa-

ra cmnbater as digestão: tardias e !aborto-

eas, a dyspcpsic, anemia, ou ínaoçdo dos or-

gdos, o mchitimo, a/[erçães escnphulosas, etc.

Usam-n'o tambom,com o maior pros

volto, as pessoas de perfeita saude.

que boom excesso de trabalho physioo

ou intellectual, para reparar as perdas

occasionades por esse eXoocso de tra-

balho, e tambem squellas" que, não

tendo trabalho em excesso, rcooiam

comtudo enfraquecer, em consequen-

cia da sua or anisacão pouco robusta.

Está. tam em sendo muito _usado

as colheres com quaoequor bolachas

ao lunch,a Bm de preparar o ost

para receber bem a alimentação o

jantar; podendo tambem tomar-se ao

toaat, para a facilitar completamente

digestão. ›

E' o melhor tonlco nutritivo que

se conhece: é muito digestivo, fortiñ-

cante e reconstitu'mte. Sob a sua in-

fluencia desenvolve-se rapldamcnte o

apetite, enriquece-se o sangue, torta-

lecem-se os musculos e voltam as for-

ças.

Um calix d'este vinho representa

um bom bife.

0 seu alto valor tem-lhe conquis-

tado as medalhas d'ouro em todas as

exposições nacionaes e estrangeiras a

que tem concorrido.

4 Acha-so à venda nas principaes

pharmacias de Portugal e estrsn-'

geiro. Deposito geral: Conde do

Rostollo a 6.“, Pharmacia Fran

co, FJ“, Belem-LISBOA. _

CASA'

IAUGA'SE, uma, em

excellentes condic-

ções, quasi nova na

rua das Salinsiras. .

Dirigir á. sua proprietario,

sr.' D. Roselina d'Azevedo, na

rua'do Passeio

 

   

 

    

   

  

 

  

 

   

  

    

 

   

   

  

  
  

 

  

  

 

   

  

  

O ideal para. as damas é ter

uma bella carneção e este tom

mate e aristocratico, signal de

verdadeira belleza. Nem rugras

nem borbulhas nem pintas rubi-as

a epiderme sã. e clara, taescomo

os resultados obtidos pelo uso

prego combinado do Creme Simon,

do Pó e do Sablo Simon

Exlglr a verdadeira marca.

wa
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Ainda sobre o assumpto d'esta

ultima proposta liceu assente que

para qualquer logar de professora

que a Camara tenha de prover

se attenda aos direitos adquiridos

    

  

 

   

 

Considerando que, conjuntamente

(o 1 '_ ' uiso dos credores, ha o des-

' oi o deletedito da camara;

I Considerando que este desprestigío

«s descredito é immcnsamsnte prejudi-

ud a ("apt individuo, uma sociedade e

muito nnci cimento s. ums camara da

._ l « :do ç ' ricto, ue quotidiana-

_ ' v realiss transacç s,- ›

HQ* ,iderando que o ag

  

  

   

  

Mortos

ictima de antigos padecimen-

tos, felleceu hontem, n'eeta

cidade, o sr. Antonio Francis-

co Teixeira, bcmquisto capi-

talista local, pac do sr. dr.

Manuel Francisco Teixeira, arr-

tigo auditor substituto n'este

  
  

        

    

  

   
  
  
   

    

    

 

  

u aos credores por ornec'unen-

trará a esta camara o prestígio, o

' e desafogo economico que lhe

.w utamento necessarios para

; um; obra util;

› ~*~ _ando que o movimento

, economico do mu-

'i 6 verdadeira e insophismavelc

› 'tico, pois tende a indepen-

lcanoeiru dos muuicipios e
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ll "Campeão" nos tampos

#z

FABlllllO DOS VINHOS BRANCOS

Conclusão

Quanto á depuração me-

chenico é um processo bastan-

te complicado e apenas appli-

cado por algum curioso.

Realisadu a depuração, o

vinho passa para as vasilhas

que já indicamos e ahi se dei-

xa fermenter á vontade..

A fermentação é longa e

dura algumas semanas.

Terminada que seja, o vi-

nho fica na sua vasilha mas

em sitio fresco, sob uma tem-

peratura de quatro grátis cen-

tigrados. Sob a acção du frio,

os vinhos brancos clariñcum

muito. '

Lugo que o vinho branco

se tornou perfeitamente limpi

do, pratica-se a primeiro. tras-
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Ç cyan' .lucimente que inte-

l: ' #crda'dciros patriotas

; v da sua terra natal;

ro nhc:

g, he oiii'nomeada uma. com-

i compactados srs. dr. Jayme Ma-

' w _L ' Beãalla, Ma-

' M; a Cunha,

bs Leite, Manoel

v- *lv-I -Ú- dÍ". Alvaro dc

Em, tendo esta commissào

remover entre si o as pessoas

; ortañt'sc do 001¡ch ' uma

_ ¡to-aos s Mu. de 4:770¡196

-OI -snhcriptõrcs lñcarao credo-

__ Census pela quantiaccm que

_ " orem, ñcsndo com c seu ca-

' - sender juros durante dois

  
VENDE-SE uma vao-

ca de leite, de boa

qualidade. *

_Jiu runas que_ precisam de ur-

Consentir que as assadeiras de

ls““m'm' P"°'^l°5"'
N'este redacção se diz.

,melhoramentos queda Caicara

1:0, não po e reahsar

castanha. continuem nos pontos oc-

cupados até aqui, mas com a obri-

Beja e Faro' ......... 1.4005“

4 reitora! a a n

si ' situação nlo fôr mais

gsção de limparem, á noite, os re-

(Funchal, Ponta Delga-

ziduos que deixarem;

da, Angra c Horta) . . . 14005000

Solicitar das instancias supe-

riores uma syndicancia aos actos

2.' Cracunscmpção-Cornnna

1rsitor................

das vereações posteriores a 31 de

dezembro de 1901 e que para es-

sa syndicancia seja nomeado um

individuo extranho a. Aveiro; 4 reitor“ a 400 mu ,eia

(Viseu, Lamego. Aveiro,

CastelloBranco o Guar-

da)..................
2.4“)¡000

Fazer um projecto de econo-

mias que sera apresentado com a

3.' CrpcunscmpçÃo-Ponro

2 reitores a 500 mil reis 1.000,1000

,pro osta do orçamento para 1911; e

azer a collocação de 8 can-

dieiros na costa de S. Jacintho,

á beira do rio, todos os nnnos, des- 4 reitores a 100 n n

de osto até desembro ficando Br¡ I Viamm Brasm-

ag ' a ( saga'vma-re'n) 14005000

10.200“”0

cargo das empresas de pesca a sua

A esta economia importante

 

  

 

  

  

 

C.A.F

Grande redacção de preços

antiga e acreditada «PAa

DARIA MACEDO» au-_

nuncia que, devido a um

contracto feito ultima::

mente, acaba de reduzir os proa

ços do CAEÉÀque _tem á veria_

da como especialidade da caca,-

  
  

   

  

     

     

    

  

  

   

.La camara não poder saldar

› no raso de dois annos o

__ pago caravd'alti emdiante

4'1. ao cunho.-

i __ vo com 800m réis.

_ salta das “sapos da cama-

A outubro do 19102 O vereador

  

limpeza, accendimento e conserva-

ção
.

  

Doenças das vias nrinariaa

     

    

 

' ' I V "z w" . . . .

f A.. de Lima Castro. O cidadão resrdente a resen- . . Doenças das senhoras
_

4 < à_ “Proposta _ tou os relatoria que' em g¡de convém aosreeoentsr- fega para o retirar das barros. .[034 Lab“ doando a yepdcrm que”” de

.__ fervu- da determinação anterior, tinham 0 logar dc blbllothecl- Em geral, esta trssfega opera- eo.. 720 réis o hl'o* l .6001 o 'de

rio-mór............. 1.000¡000

Dotaçlo da familia real . 501.000,3000

Des ssa com a casa ci-

v emilitar.......... 4000;“”

Total. .. . . . . - . ' 519.100ó000

Isto fóra o mais qu» o gUVerno

ha-de ir cortando, por que o orça~

mento tem muito que estudar.

No ministerio da marinha é

Ultramar é que ha que lazer. DiZem

e é verdade.

W

Concertos e alugueis

,de blcyolota-

?ompilio Ralolla

AVEIRO

Doenças dos olhos

Abilio Justiça

- oo

Glectrctherapta ;lg

lina do Visconde ds Los, n.°- 8

-a

nas

COKE

VENDE-'SE na Fabripçido

Í :j

560 a ooo-.remo __ _-

Experimentcm, ,poisgà

FÉ da Padaria Messenger-e

_o melhor o mais barato que

hoje se vendo em Aveiro.,

Pill llllllllllllll

MA caso em um dos

milhares sitios da ci-

dade recebe dois a tres estu-

dantes. com magnifico trato, e

preços commodos.

N'eatairodacçio se dis.

se em fevereiro, ao ar livre, e

em dezembro quando os vi-

nhos não estejam verdadeira-

Inentelimpidos. As outras tras-

tegns tem de ser feitas ao abri

go do ar, para se evitar que os

vinhos se tornem amarellos.

Podem-se fabricar vinhos

brancos com uvas tintas. N'es-

te caso tem de se proceder o

mais rapidamente possivel e

separar o sumo de uva das

pelliculss que contém a ma-

teria corante. Comtudo, por

' tando que pelo- 3113108,

- me); _ (“turns em vigor_ , r força

do :b 13 do corrente É iario do

M44¡Republica) attribut-

es mnnici aos extinguir

E › _ r _ se tornem esnecessarios;

- ando que essa faculdade

. to¡ logar ainda quando providos em

1 contra os quaes não haja

no cc do', r- roccdimento (doc. de 4 de

I 'Mason e, especialmente

;o _ resulte uma economia de

em para a boa administração do

: . ', luçio do M.“ do R. de

_ ç V.? 'dc1892 e de 20 de março

l _ ' _M .

› b que o dec. de 13 do

y_ _os em vi or o cod¡ o

_ ' f_ de '187 , revogou o

, _ Ildo :4 de maio de 1896,

- cn vigor toda a legislação

sido pedidos aos empregados da

camara e do Asylo.

30mm- o I.ll0.-Foi

de novo collocado na estação tele-

grspho-postsl da cidade o segundo

aspirante, sr. José de Oliveira Lo

pcs, d'sqnl ido arbitrariamente, co-

mo os outros, por motivo da syn-

dicancia em que nem sequer aos

arguidos se dou o direito da dete-

sa, e que _acabou por levar desde

o primeiro até ao ultimo dos anti-

gos empregados do correio.

.la cá estão cinco. Faltam os

outros. E' preciso reparar o sg-

gravo.

      

    
     

     
     

  

   

  

Gen-Aveiro.

 

  

 

Arroba, ou 15 kilos. ..120 rola

limkuolsslnoc10-W '



   

 

n I, ltñgadoros, Mlpl- Calçado de feltro e de borracha para homem, senhora e creança

.v P." um', 'áu- Gusrda-lamas de teltro e de seda, desde 23000 reis.

l . @n.m” “um”: '3“' Grande sortido de artigos de malha para creança, taes como: oasaqui-

ç “ml". a' “um“ 'h' 6°¡ nhos, boléros, vestidos, toucas, saiotes, corpetes, etc. "

Prinde ' t1”“ “P““dm” Camisolas e cache-oorssts de malha para homem, senhora e creança.

Q _A ::m Ozzzãzümqu" h Meials e pingos de lñüe d'iñlgodão, luvas de malha e de police, espartl- '

. ; _ í 1 os cha es cobertores ane as velludos luches sedes uarni ões a- r x ' ' i ' z ' l

'Oh 00m Pnnpudu ° “5910- õss: tules, fendas, guslida-chuvas, lenços, bee., etc. ' ' g ç ) [g

v weewnwenmwn»nnnnnne›&__›_N_›_›»»»»»Wt

34222210( 22 9 !222 1! R. M. s. P. _

?e

O

ã

..

e

x d- f .

g queres ignem szer'nos sem receio de confronto.

O

ã

ã

  

a reis. das Barcos, n'esta cidade de ro especifico contra as bronchites (agu- rantem asus e cacia. .
_ _

¡memso-Ie do tozel-os MAS Aveiro, amiga morada do 3,.. das ou chronicas), lie/luxo, torres rebeldes, Conde do Resteuo & o..
Germano alivio Al¡ “a

Il
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ESTABWVEHNU “A ELEGAnrt..
?Mrpehslco-Augnnoxoes

M d f ~

Grandioso sortido de todos os artigos para a presente esqação, impor. o as e con ecçoes

Rua dos Marcadores

tados das mais afamsdas casas do paiz e do' estrangeiro.

AVEIRO Lindissimos cortes de vestidos, pura lã, desde 2§000 reis.

Fazendas de là, ultima novidade, desde 240 reis o metro.

.1 “bmw completo do drogas Jerse s e Boleros de malha para senhora, ultimos modelos.

ad“” 0 “Minha” Phu' Meltoyns e Aslrskans para ciisacos e capas.

WP"PW“ m°m°°5' _ Pelerines e bichos de peles de mais alta novidade.

- M. "n “1'03“” 'mam' Casacos de borracha para homem, desde 125000 reis.
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. .WWW

1.x ui¡ W t

mma-m Luz entre
Oamísaría. e 'gravata',ri-mj

POMPEU DA COSTA PEREIRA"
Rua de doséBstevam, 52 a 56-Rua Mendes [solte, l a 3

  

    

  

  

 

  

arritml na srnnitunu l Virna

MANUEL FERREIRA

Rua Tenente Rezende

(Antiga rua do Aliens)

AVEIRO

-_ GRAPHICO§ “LE“
F¡

u.

. MALA UL_ I*
l
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P0, MlRANDA & Ef, suo
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Casa !mada em me Rua da ::Ênçàm 59-1.

Telegrammas:-Adnarlm-PORTO PAOU'ETE CORIO HI os LEIXO'ES

NILE Em õ de dezembro

Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, R' d . . . _ A

Montevideo e BuenosoAyreg.
m e JIM"“ SOM“,

W*

O proprietario d'esta antiga e bem conhecida ofiicins, agara

montada com os mais modernos aperfeiçoamentos e machinis-

mes indispenssveis á. boa ezecuçâo de todos os trabalhos de ser-

ralharie, convida todos es seus antigos e em““ fregueses, e o

publico em geral, a. visitarem a sua nova e grande oii-'reina e

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

variadiseimo e completo sortimento de todos os trabalhos concer-

nentes 2'¡ sua arto, executados, sob a sua direcção, por um pes-

soal competentissimo.

'Esta casa. que se dedica á. vende de todos os artigos typo-

”meu o I tcgrsphioos. está a cargo do nosso associado Adria-

'rands, ndsdor e administrador da antiga firma Pedro, Mi- w

“' ”da KC!, pois que, alem da sua longa pratica commercial e

do ser empregado viajante de diñ'erentes artigos, praticou por

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

completo conhecimento do artigo assim como é a unica casa que

no genero tem pessoal hsbilitadissimo, pois que tambem trabalhou l

h¡ referida fundição, podendo portanto executar qualquer pedido W

!
C
5
5
5
;
3
5
3
3
5
3

3

Preço da passagem de 3.' classe para o Brasil rei¡

¡ s r s s s Rio da PPI“ 595500 s

PAOUETES coentros A sañia 'ñÊ'iiIssos

r Assim, encontram-se nos seus amplos depositos, camas de AVON, Em 14 de noVembro ,

ferro completas, de todas ss qualidades, medidasedos mais ele- Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de 3m“"

gentes e modernos modelos, baldes, regadores, lavatorioe com- Santos, Montevideo e Buenos-Ayres.
'

pletos, fogões de cosiuhs de todas ae dimensões e systemas e ARAGON, Em 28 de lnovembro

colohoaria para as ditas camas. . pm.. a Mãdeim Pernamb eo B b- '- , . f

Construe motôres a vento, nóras para poços, portões, gra< Montevmeu e Bu'ehás Ayres_ u ' a m' R") de 'naum' SIM

des, fechaduras, etc.; encarrega-se de pintura de camas e de Em là l ~ .

todas as obras de ferro, e executa toda e qualquer obra de ser- Para a Madeira, s_ gigante, lengbfllifofaügfçàao

   

_. Fornecemos orçamentos completos e mais baratos do que qual l

qualquer outra cosa.

Representantes das mais importantes

y fundições estrangeiras

Temos sempre em deposito material estran-

 

.IGIHH «poços e quadrados de todos os cor os faia uadrilou. ralhsria por mais difñoil que seis onde se encontra tambem á . _

gos, regretas, gene., galeões, caixas de toda¡ 0,5 tanãaílms, cu. vende. têrro de todas as qualidadeii, folha de Flandres, carvão, SANTOS' Monte“deu e Buenos Ayres'

bifes, devisorios, massa para rôlos d'uma das melhores fabricss 010-
'y s s › s Rio da Prata

á
i
á
á
â
á
á
á
á
»

A
f
i
!
!

::anemia assim como tinta de todas as côres, as quaes vendemos Os preços da sua 0888 !30 05 mais com/'Nativos que é P05'

Boratileimasl
sivel encontrar, e a execução das obras que lhe sejam conüsdas

= Pedimos o todos os nossos ex.“'°' amigos e fregueses não não receía confronto e é rapida. O _

Visitem, pois, esta serrslharia, a maior d'Avelro, antes de

. se decidirem a comprar ou encommendar qualquer trabalho da

4 :Chamamos a attençào dos nossos estimaveie espamudme mas“ m..

clientes para neo ooniundirem a nossa casa com

outras do mesmo genero que nào podem competir

de maneira alguma com a nossa casa.

e,.__~

Preço da passagem de 3.' classe para o mas“ i

) õ r, l

 

a nosso as casacos eon'rueus'z'is

Nas agencias do Porto' e Lisboa podem os srs. Mayhem¡ j.. -

classe escolher os beliches a vista das plantas deep¡ mitos,
. p \ 1

pgra isso recommendamós toda-'a '1.11156

cao. - _ . _ ,

A, venda nas Pharmacúa. De_ Os paqueteede regresso do Brasil, oferecem todas u comme" '

posim geral¡ Pharmacla Fran. dades aos srs. passageiros ue se destinem 'a Paris's Londres, A ¡-

.os__ d d ,u na. Aeoéitando-oe arribem nas“ ¡ts-oo_

gggfrmíüe ° “e“ “3 ' saw-York e s. Miguel (Ponta Delgada) .2...

Gratinado li lllzlll reis ' _-~_w- "° °"' s”"“iã-I'ããemmes

circulo“lortlnl _ um ,a o V No Fomos EM 141530,.,

Marca Tenaz e Ann:: -nAdÊEcem :eiããalEUNTBA A
t_ & c'o

É.. q'

quem fornecer indica-
L CONTR A a' Rua do Infante D. Henrique. _ Bu¡ 411.31“. 31_L. l;

A DEBILIDADE
Chegou novo ca'rre- ções para a descoberta de pes_ Kai-one peltoral James

Farinha Peitoral Ferruginosa

Samanta 303 11111003 soas que façam o commercio

. da ¡mM-mam Franco . Serviço combinado'com a EMPRESA mesmas DE numeração,

\

fecham as uas transacções sem eonsultarem os nossos preços.

     

     

  

 

1m ortadoree - ..

p _de importação e venda de mas' Premiado com medalhas d'ouro em

mw“) FMM emos sa phosphorica (o que está pro- todos ar exposições nacionaes e

à hibido por lei), desde que d'es- estrangeiras a que tem concorrde Em farinha. ue é n u PAR_

“as informações resuue a ap" ' alimento reparadtilr, de ?giftxiieeãgo ' l- . ' ' ' l " " '

AVEIRO prehenção da massa phospho- Recoãnrêeââãgãsmms :tgissimo ara pessoas de estãmagd O vapo_ de . 1P I _Í

com muita para o deli- e se:::xossz:.'°:::es;;f:s::e -'›\ '5?' 8°.? °“*“1?°'8““ (AMM).

quente não inferior á gratiñ UNICO °9P0015°° “um *09905 mo tempo um precioso medicamento -'“W^$3\\\ m _ É no”“ me mm** ,

à . approvado pelo Conselho-de-saude-pu- que 'pela suirecção toniça reconsti- 14?“” passageiros de 1,', 23 e 3.o c . ç_

caç 0 promettlda. Quem 80“* blioa e tambem o unico legalmente tuinlrérlomais reconhecidoproveito - :359 «sing/.f que ld]in de tho. -. "

be¡- e i t ' auctorisado o privilegiado depois de nas pessoas anemicas decpnstitui __ l - › ;a w

da x e enem de massa evidenciada a sua edicacia: em muitis- fraca, e, em geral, que'carec'em dog: ' - '==: "em õ' '-!gr '

phosphorica, dirija-se a Ber- simss observações ofiicielmentefeítas ças _no organismos Estále almente an- V H
ç V. 3

a 16500 'nardo José de Carvalho, rua nos hospitaes e na clinica particular, ctonsada e prmlegiada, 's de 300 Vendem_se passagens para a -* ›

Agentes ge_ aos em ?em

if

Grandes descontos

para revender

 

sendo considerado como um verdadei- ottoslailos dos rimeiros medicos ga-

 

, tosse convulsa e asthmutioa, dôr do peito e

l contra todos ae irritações nervosas.
“Ill-As lo-esccla-distüctai, .

rua Castro .empavnnw. Picada.

f oxoxoxóxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoaoxoxoxo»

_ l _ ELITE AVEIRENSE [3mm [JE vamu

8 ,EDUARDO AUGUSTO FEBBEIRA OSORIO 0 proprietario d'este . honra de participar ..,¡miliszsziãüàâ

aos seus em“” clientes que tem exposto desde já no seu estabelecia e“ n 'a' ..iu ç. . x ~

mento todo o seu numeroso sortido para a presente estação: p e ç ' m Bá'

blsboa-caes do Sodré, 84.

' _,_lvrnsn,. L
VENE-SE a propriedade

' LISBOA- BELEM

ide terra'lavradiabom'ñi-

  

_ sia da Vera-Grulrldieata old;- _

Tecidos d'alta novidade em algodões, lãs e sedes, para vestidos. O maior de e que 600611¡ com .l_

e mais completo sor-tido em tecidos leves d'algodào como: cassas cam- ' ' '- ' "

braias, voies, baptistes, toulards, nsnzuckes, zsphires: fustões, etc., e,te. da' Folia' fazendo fruit. pm

Numeroso sortido em cintos poll ca e elastiooñ ln'vasci blnses bordadas. a estrada O

salas de baixo Sombrinhas colletes espartilho eo srpes egaze meias piu- - *' * 7

_ _ l _ _ gas, leques. sedes. ruches, tulles, gases, rendas o muitos outroslartigoe, pro- pndo muro de'epédrn .'_ml' i

Uamlsal'la Sabonete IRENE, excluswo da casa, a 100 reis Gravatarla prios da occasiào.
Quem l pretender,'omen-

' . . .x. E. |.

l v
da-se com o seu dono, mora- J

matoxoxxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxox
oxoxoxoxoxoxoxoxoxxo» dor na m ao ces.

Si ~' 'CGENO LLCPIS °"WE” WW:mm' 'Â\ _ A - Para a cura da DIABETLS preparamos-o Hlstoneno antl-dhbetloo. '

i]

13, Rua. Mendes Leite, 2.1 - 56, Marcadores, '70

9
O

8
o AVEIRO

8
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930901211 de resumados seguros na cura dos doentes eubme'ctidos t m- '

' ñioo militarmente) .dentada nos Dispensarios anti-tuberculose”, mento do “lstogeno ambdmbeuco_
v , ›

Sanatório., Hospitnoo da lllioericor-dia de Lisboa, Por-to e clinicas par-ti-

cularess para a cus-a da

Túirereirlose, Diabetis, Anemia, Neurasthenia

e doenças coneumptivas em geral. que. abandonadas rio-seu principio, dao origem à . FRASCO GRANDE, ¡ ,00 Pela z A , r

Preço do l FRASCO PEQUENO, gratis aos pobres dos Diem“"mm

'UBERCULOSE
M_ .e '-;

Vende-se em todas as pharmscias e drogarias. Representante¡ geral em Portugal

99 - i

Histogeno liquido "

Formas do l Histogeno granutisdo_ '

Histogeno anti-dlabetlco
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l lÓldôê'iítejsafnt'feê'e'e ”melhor com um frasco e curado tcmando seis. clnal-droga'rla, de Antonio Cerqueira da Motta & C.'. Suco. _de Santos .o,

Precaver'é'dht'l'a osprotluctos similares que na pratica teem demonstrado se alteram, blmhos, Rua de Mousiulio da .Silvana, llÓ-P-nlo. Em Lisboa, c. Mahony do.-

prossdrr'd'o 'erramos cintraros e prejudiciaee á saude.
Rua do El-rei, 73, 2.°.-Em Aveiro: PHARIAGIA REIS. ;a '

.
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