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Fundado emiãdeievereirp id:1852: Por. Manuel Firminordr Almeida Maia
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PUBLlCñiÇÕES-Escritos de interesse particular, 60 reis por linha. Anuncios. 30 reis

: e_ P amento _adeantado)-Com estampiiha ano 2$600 reis. Sem estam- ' ' .-

K. v - . .. r
- -

”ui I 'Nmnero'd'o dia, 30 reis; atrazado, 40 reis.*_Africa, 3$500. Brazil, PUbIlca ,se fe"“ e sabados por linha'singela. Repetições, 20 reis. imposto do selo lt) reis. Anuncios permanen-

' --°°°-- tes, contrato especial. Os, srs. assinantes teem o abatimento nos anuncios e beiii

.-iA"'cobrança feita pelofcorreio, acresce a importancia com' ela dispcudida. A

tura é sempre contadaldos dias 1- ou 15. de cada mez e cobrada no começo Não é da responsahnmade do jornal a doutñna dos assim nos impressos feitos nas nossas Oficinas. Acusa-sea receção e anunciam-se

as publicações de que á redação seja enviado um exemplar.

.$343 “me-5;”" Nã° ”MWM 05 Oñgillaes- . ' escritos assinados ou simplesmente rubrieados
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« ' ° de navalha de ponta e mola, que mas que interessam ánacionalida- respondam aos ataques que lhes ' _

os 'hómbhs nas Suas ocasiões de portuguesa. ' dirijam', nem sequer'd'eles tomemmeV|mentQ

. »I « -- A - mais acesas de pugna, não=dei~ O Diretorio confia outrosim conhecimento, e'ant'es com oseu/l

xem de ser cortezes, para 'darem que igual criterio Sera seguido silencio aguardemx que a calma_ Anotações do Passado (1911)._

:5':- o exemplo ás massas ignorantes pelos jornais republicanos que na se restabeleçave se possam diadu'-J Dia 15' de maia-No logar de

i -Maus tempos, os que cor- da_ população, para não se ter-de discussão dos assuntos de inte- tir assuntos-de verdadeiro. inte-:same André, Avança, é encon-

W de ha tanto' para capa“, reprimir'com os sabres_ da tropa resse social da Republica portu- resse nacional“.bisboa, 13 de maio nada, crivada de facadas, uma'

' cms-es men-OS ;aba-stádas. e ferros, da Republica os des- gueza teem um vasto campo _de de '1912.-0 Diretorias pobre mulher', Maria Bexiga.

1,. , da_ l . o t_ mandos provenientes dos' maus ação para~exercerem a sua altis- ' ' ^ I Dia 16.- I'em logar, na Sé,

e .2,35 9“_93 a Hu“? exemplos›. › “- srma missao. crvrlisadora. Trata-se da forma eti:az a solenidadech Corpo de Deus.

falta o traballio, mais 'ou “ '

compensador, e vão le- ' _ _ _ _

;33; d; vga amem Sli“EbãE-ngâgâãiâà: ::1: :à: ::estarei-:21": ::assar va lhe somo-
r ao o raço.. ' ' e_ -, _ _,T' . . , ._ ' ' s s ~s f e'r 'ma

“'Hiitódavia entreelas al- seus'amlsó's'üa RePUÚÍicav que de-S' e Impostaã pela' Opinião pu' “da , re Olvendo e az u

r . 3 r a' - .' ., blica que deseja e quer a conso-

s_pa_ra quem a sorte nao

: , I , O Diretorio pede a todos que de defender a Republica con- _ Dia«1~7.--Ficam assentes os

Ate que ° "1' a"“geme quando alguns_ republicanos por- tra as campanhas que 'ostensi- ?31159 alé á Ponte da “mas d"

_ 90m. el? tee!“ feito. picasamen- lidação da Republica, que não principios. . '

contemplaçoes. te o que acha mau. _ v

São desta ordem os pesca-

caminho de ferro do Vale do

' Tê'r-se-hão desavindo? E'

e tnoliceiros, para' os l

. . . . A . ,

tar um anda:- nn nvcd'o Liue Pos-

sue na rua de Sá, aprovando o

'respctivo alcndn:

Oñciar, a requerimento do

mestre de obras José Maria das

Neves Aleluia, ao dire or da Fa-

brica do gáz para que rctirc a

console que suporta o candieiro

n° i3 existente do predio em

ue ela se encontra, em quanto

urarem as obras a que ali se

está procedendo;

Demolir'a base, já em parte

arruinada, dum antigo cruseiro,

sito na bifurcação das ruas do

.Adro de baixo e da Balsa da

¡freguezia de Eixo, deste conce-

illio, aproveitando os materiais' re-

àsultantes dessa demolição nos'

;reparos destas'ruas, satisfazendo

assim o edido da comissão pa-

      

   

   

  

   

  

  

 

   

   

   

  

  

  

                       

    

  

   

  
   

   

   

   

 

   

   

    

   

          

    

     

. . _ . esolucões municipais-Ses-

atlva e Intense¡ Propaganda de são de 9 de. maio. Presidencia do

*- i ' cidadão :dr. Brito Guimarães,- as.-

sistindo os vereadores,srs.1Manuel

Augtisto da' Silva, Pompilio Ra-

' tola e Teixeira Ramalho.- ~r A' 9 - t

. ao Add: 'afrziideiicííêreiiãgi
it

 

Vou a. v

natural.

  

'e vedado, em determina-
roquial esta freguezia em seu

L f 2:3“: do anp, o exfoi'ço ¡WIN!Í dosyvíluañels.
informou haver-lhe o secretario 10ml? "ã 9vde (É do corremçà

a a e ue vivem. _ _ _ , . . . solicitado uma investi acão aos' e“ ° 0" 'mo 51'- res' e““

' "Córregdo nainoslsa Bei- _ Prmaplou na 2'a .fura “1' Lleoa' 1° de mala' “badoê ao Tejo 44 V?_P9r?§,g.° ,seus actos,visto ter Sidi?) informais "e @forms 0 8 comissãlã fic gua

' "pe nas 'vísmhas- aldeias tima a incorporação dos nOVOS A fantasia geradora dos no_ 8 anlOS_ de vela de diferentes “do, por ele i vice-presidente,idei liam Ultimado 35 PC$OCIaÇOCS›

_ 'í' - A - l recrutas ue sam em numero . , nacmnalidades. ' ue, na sua' presença, se haviam :entaboladas com _CaSlleO Banca

l da ria tiram o sustento ea l di q veleiros dá-nos como de curta . . A ?elfo añrmaçoes ofensivas da sua :t0 Ferraz _Sacheii ara a expm.

::uma quadra ,amarguradar aim ta O'. duração a vida do ministerio., ,z A5 taxas _detrafçgo adm' ,dignidade de homem e 'de fun- ¡PtíaiiãO amigav'él 0 terreno De'

“P'Eii-*ljiesVedAdoho exercido' A @mor parte delas 11.0“- Já se fala em Cnññbii'iuçóes das “eer (“andaram nos 01m mc”“ cicnnrio,-pedindo-lhe ao mesmo $653““ Rara a abcrlura de uma

beu 81.1183 para¡ OS respetlvos audi: ,r "vermos de varia_ decorrldos do atual ano CCO- 'teln o licença Para ausentar-_Se rua DO ABM/Tú da Beira-mar e de

“9 i des e aí da secretaria e até que *que 0 “lumo _Preço P--'r "cad“ me'â e" proibidas apanha

' mohços- ' '

.' .v Obedéce a prescrição á ne-

::castidade do desenvolvimento

ii. ?peixe e das plantas'. !O Es-

'i ir. . - ~

dplvela_ pelo que lhe cum-

\mvçlan Mas e' o sacrifício de

dezenas de familias que se “exi-

ge. E' a sua condenação á mÍSeJ

por que' tantas'delas 'não

r imCIIÍOS, SCÚClÚ outros eri- A' l _ . ~ _ _ _1115,i 2; ¡ 2 l reis ou
.

vigdos para a Junta em Coim- da- Êbpaiç' Algu9§'lorpã9 ::âmwmãfos SÍZÊHÍÉ, -7 , ' - essa investigação termine, motivo #er quadrado _em_ de 600 WS;

. - - . - CUBO á formação de gabineteb l '› ' 1-' . '4 “55 ¡gde-531,505er remix» ,resolveu a comissao por unani-

bra' ?me ”Em ser ”mem” a varios. L3' tudo prematuro. O-C10 que em _estalar-*ímã* '69 63mm“ pesam:: E: msg; Étnidade'qúê se precede-359..? 65m

nova ll'lSpCÇu'J. não cru_ ano eCOHOlTliÇU . 'fl-¡clindres dàlllltzle funcionario. e ¡expropciaç50. l .h. .

' quanto cm sair. E quando o li- ::Parece que nãulíoiaprc 'SütiSfazendo 0 seu de'tdO» resol- ' R$01““ mudar P0' mmomv

_ "-ss'u.

Zei ba de ter siibsiituiçan que scniaia reclamaçao alguma Ve“ WW““&resmas-“839301 darÍl “1°” Lim?? da "V“.Sfl

,..f _ \- 4+, _N l . - . nomeando para a fazer, nos consumir). @CSN »mítica 0 811m".-

satis aço, ,nino ..i tou?, pc e contra a_ classuicaçao ultima- mos Egas, (“eu presideme, que ,mento l!“.tilctlkiu a tinta encarna-

menos á maiona, que e acen- mente feita dos candidatos aos declarou aceitar o encargo _mas :do na planta que juntou ao “seu

° r ' i . il' '.. . v', _,_-l.i i i n . ' i

tuadamente radical. logares de regentes agricolas deseja-ndo que assista pessoa ex-

› i ,4 a 6 ' lr
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O Diretorio do Partido re-
requerimento, devendo o cunhal'

  

1.'¡' l V
4 .

.. mais de que extrair o' publicano portugues votou an- ___~ Fgír'muito concorrida a 'dó quadro' i tranh'a a Camara; e assm' pro' ôz 'da casa, _na extremidade da rua

" ' " " teLontem, na teuhl'ão que efe- -. d P 't-C1 br“ A para seu auxiliar o cidadão a- «do 3355310, ser redondo como .na.

'
' reumao 0 a“ orePu ”ano = O tabaco a Lirado na me¡ Gomes de Almada ,en - ;referida lanta está tambem in-

,i V . Se P

tudu com os senadores e de-

putados, 'a seguinte moção, a

que entendemos dever dar pu-

blicidade: '

«Considerando que ao Direto-

rio do Partido republicano com-

pete apreciar imparcialmente as

lutàs'partidarias, para* poder in-

tervirsempre. que a paixão inva-

da os espiritos e o choque des-

saslp'aiXÕes pre'udique a conso-

lidação da Repu_ tica?“ '*

'Considerando 'q'u'e, proclama-

da a Republica, a'todos se impõe

I o dever de contribuir para que

sejam promulgadas' as_- necessa-

rias leis defóm'e'nto agricola, 'co-

mercial_ e industrial; 'as'de'econo-

mia politica social e portanto das

bases do equilibrio orçamental e

e de financeiros resultados, as de

desenVOIvimento colonial, as de

segurança pubiica e' 'de deteza

na'cldr'ial, e ainda* outras tantas

LdiçãdO, Votauch contra esta de-

lliberação o sr. vice-presidente,

que requerem para que ficasse

na acta consignada a declara ão

de que entende ue o aliri a-

mento devia scr o a casa exis-

tente e que vae ser reconstruída

para que não ñCaSsc afrontada a

:entrada da rua do Rato.

'Diario de bordo.-O tem o,

ue começou nos primeiros ias

e- maio com as suas costumadas

irregularidades, tem-se conserva-

do assim nestes ultimos dias,

tendo chuvido e trovejado bas-

tante. na noite de 2.a para 3.'

feira, fazendo incalculavel bem

ás *sementeiram ' '

Promete mais. Atraza as ma-

rinhas, mas desenvolve "as plan-

tas. E'um bem. '

l Imprensa.“ - Completou um

ano <de› vida. tendo porisso inn

cluido melhoramentos aprecia-

veis, o nosso ilustrado colega

'?

.QQDQU ha pouco o sr.

'nístro' da marinha, para ate-
h ',« ii, ..-.llln ,

- _ n ilum_ pouco a crise que ai

que, para os moliceiros, a

_poibição se resirinja átéidelter-

.timido dia do proximo mez de

' 0'.

'midias não é bastante.,

__ ç Por essa ocasião estão estru-

amados os campos, que já. não

' ' dós rríoliços. " '

E daqui até, lá? '

3' ,De queha de :viver essa

doble gente? '

mr Se transgríde, vai r para a

cadeia; se respeita a prescrição,

, .i "Ldejfome' ' " i'

' 'Óti'e'fazeri"

.QO problema não é dificil de

.se quizer atender

¡52,ng mais grave, e para a

nheiro da junta das' obras da

barra, e para seu secretario o

sr. Viriato Fernando de Souza,

secretario da mesma Junta. 'A

comissão aprovou esta propos-

ta, resolvendo pedir ao sr. go-

vernador civil do distrito conce-

da a necessaria licençaa estes

cidadãos, depois do que tomou

as resoluções seguintes:

Nomear para substituir o 'se-

cretario, emquantoestiver de li-f

cença, o amanuense José Lopes

do Casal Moreira; u

Ceiebrar' o feriado munici al,

quejpassa no proximo dia i' do

corrente, iluminando parte da

fachada dos Paços do concelho

. . e o Jardimí publico, oñciando-se

.__ nas que o novo pra, Um dos Passagens que, :53,323: 63:0 :R$1,51: F3'

sidente do Supremo tribunal-la debmçado na. pOmHhOIa' ' ' g'f' 'p d eu 9
_ 'de Fomos de Algodrésuafuno mais as mani estaçoes ere'gosi-

de justiça seráo sr. dr. Abel de . v. r v jo eostumadas* '

Pinho, ' lda ESCOIQ'i19rmal de 871739135“ Oñcíar' ao, comando de in-

cou com o' craneo esmigalhado.

efetílada _OÚFÇm e Para a' qual colheita _de i9 [O foi de 244:9 76

0 Dll'etono tonVOCára 05 _SÊna' j kilogramas, dando a receita de

dores e deputados. Pre~idiii o 68,59%,283 réis¡ send-0 pago

sr. dr. Teofilo Braga secretaria-2 aos Cúhivadores 5815,7@435

do?“?â- '51's' correm Barreto e Í O tabaco não utiiisavél foi des-

LUIZ Full?? d? Mata- truido, sendo 67 os 'cultivado-

Foram', eleitos, nos termos res que não tiveram tabaco re-

da convocaria; os delegados á jeitado. Houve 26 c'ultivadores

Junta consultiva, sendo acla- com tabaco classificado em

mados' os Srs; Souza 'Fernan- 1.a classe. A. '

des, Barbosa de Magalhaes e ____ Ontem, ás 2 da tarde,

Vitorino ,Gmmflraes' houve uma grande desgraça á

_ O Diretorio apresentou álpassagem do comboio n.o 4,10

sançãorda assembleia uma mo-*Itunej de Mourijhe, na unha

çao de ordem, que fOi votada fem-ea da Beiraialta'

por unanimidade. '

 

lt""

y

fanteria' n.” 24 para que a ban-

m resoluçãbrque é de ¡hs-' de administração e vida; == Val por _estes dias ao , __ , o V - ç w - V .

unnece'ssidade, chamamos aÍ 'Considerando que a situação 00m: em ObJÊCtO de Serviço do == Reúne dePOh' de ama' gisgeêlrilseniil nloegâügiã .miüirgímflfbeiiciigxgbsi quai“

, xl_ -ó~-=âás' estações“õdéiaes_* legada pelo extinto regimen exi- seu cargo, o inspetor de ñnan- nhã o conselho disciplinar do publico; - ^ ^' , .4.. O jornal de Albergar'

i' Não" se pode 'condenar á, ge 639%?“ Caldados d? “$155 ças sr. Paulo Menano. ministerio das finanças, para ›P_edir á direção das Obras transcreveu, compretrato, 0.ar-

tanta gente. São cente- ?us :pàvífgçãpârangãeeum e: = O sr. dr. Bernardino julgamento de varios procesos. rnbhcas do .d'5mt9' “mami“ “8° “ev do. dis““to esçmor

A_ b V _ _g_ _ _ _1, _ _i1 i, p _ M l d . . h . a . lie o re uerimento e planta de nosso m amigo, sr. '00131110808

r'› - - ' raços na mação e e ra o conViVio socia; ac 1a 0: que Pal'tlu Ole Para == Consta que 0 sr. Ma- Antonio ?daria dos Santos Frei- Guimarães, aqm publicamos ha

dias 'como 'perfil do ilustre depu-

tado nosso conterrâneo, sr. dr.

Barboza de Magalhães.

n_ . ' às

segun%usiu§s ._ WWE!,
h'- a... .

ate nova ordein, ara emissao e

conversão' daí/'Va ea -do' correio

internacionaes na semana cor-

féñwf'kancot 196 reis;-marco,

242; corôa. 205; dinheiro esterli.

“no, 48 '/a por mtooo reis.

Oxecllpse _dgr soI.-O ilustre

¡astrônotrrdtsrs . Costa“ Lobo,

teve a gentileza de oferecer-nos,

por intermedia de um nosso ami-

go deC'oirñbrn, estas interessan-

tesl conclusões a queí já chegou:

. i. idea'. '-l '.i¡ i i ._

.O exame ,da fita _ cinematozratlca_

obtida na _estação e: Ovar,

corrente, na importancia totaljde Íãmããxmbdêü quit; ;2:33

reis; 8 processa de; 05.5' ' ççnve-

cum imento aodis Std na'tircú': niente- raro-ed? ' ”Mille-abril

'lar o OVerno civi deatdwdiStñ-i 'mil . . 513193“ mlvmielemêntoszda

- ,L , .

t0 _"-° *89 de ¡'9 de @muito 'ua-"As imagens foram obtidas na fase

ultimo; maxima comi ,PAB 89 !dede winteh

Ordenar ao Chefe dos traba- vaio e. dama or niti_ echonduzem a

V
teressantks educlusoes; . v .

lhos municipais a 'cenfeção "de 'ln . .

. i_ _ g Desde# odenotar-_se que existi-

Proletos _e orçamentos Pari? a iram. Ballis 'dipirante mais de_ 20a e ao

_construçao de 'retretes publicas_ !mesmo terapoeia bordos opostos. Este

no Côjo e no Rocio;- V › :taçétgderplpdnãtrêo ue: Ílpãamgpnãm-

Deferir o requerimento de Va. ,0 S' ' ° _ aquecacu-

- › - « ;ier-elaetomeride, cmm
ms

,Ii-HR"“ (”adotei 4,95m cidade? | devpe ter sido sensivelmente central,p _É

craque pede *licença pm tetan- Tendo havido constantemente' com

re, desta cidade, que havia sido

presente e deferido em sessão de

2¡ demarço ultimo, por-1 que'Iá

comissão se oferecem duvidas so-

bre a entidade que deve_ interfe-

rir - neste -' alinhamento- i rpor' âer

em estrada que se achn.sob a

alçada de aquela repartição;

› Estudar. a forma de satisfa-

,zer o 'pedido dos p'o'vos do 'lo á'r

de Mamodciro, fr' uezia de“ e#

qUeixo,de5te concel 0,- :referee-

ção ali de uma esto #do sexo

feminino sem que ela custe gran-

des encargos ao municipio, que

se' acha j'á'bastantc' sóbrééarféi

pado com as despezas 'para-'o

.-undo da Instrução-primaria:

Aprovar o ¡Fiore-.amante su-

plementar'ao ordinaria do ano

Madnd' não temo“? Par' teus ,Peres vai dirigir, interiua'-

m' Para ° R'O_ de '193mm a““ mente, as alfandegas de Cabo

tes_ de lO de junho. Verde_

= Pêlo 'Pl-msm“ dia fi' == A antiga residencia dos

nanç-a's fm pedldo ?O da Msn¡ jesuítas em Coimbra vai Ser

ça qu-e- '1?'an? suscitar, ao? 1m' cedida, por meio de arrenda:

les de .direito a Obseivanaa no mento, ao ministerio da guerra,

dçtermlm/ado no amgo 42° da para ali ser definitivamente ins-

¡mid-.e 9_ do mini'th relativo á ralado o 'quartel general de

avaliação da propriedade. aquela Cidade_

= F01 preso em Africa,

por ter praticado um alcance!

de i6:ooon›ooo, o recebedor

do distrito da'Zari'ibezia. o d.“ Forpçs Bass? e Roque Ar'

___ carnal_ m, n“ al de nega, Visitou haje todas as de-

, " _ a u ° P pendencras do Supremo tri-

'Ovar tema?“ ao governo uma bunal de justiça, onde foi re-

çígrçã?;açígâãongâphí? 2': cebido pelos srs. ministro da

,moüdmespde ia ôa CIA ões justiça, dr.. Poças Falcao, João

Grana e'B . «n y g diem Ç má” José da Silva, Pestana, Augus-

ci'da'dãos presentes o primeiro i _ul ale L9' E] to Maria de Castro, Fernandes

parlamento da Republica pórtu- &33553ng para Pao?” ao 'O' Braga; 'Joaquim' de Melo, Viei-

'gueza,c"onfia em que este alto :Wim '299,365 da linha ferrea ,-8 Lisboa, Tovar de Lemóg,

:corpo legislativo continuará “a" o norte. ~_ ' i -

|cumprir a sua_n0bre e patriotica = o Vinagre exportado no et““ (3 dchef' Ido Esta?? teve

- do seu progresso, do seu missao, sem dispender tempo nem_ me¡ de março ultimo manifes_ 'Bam 9 05 Pa avãas a_ e “0335

r ' . ' '
. e anti a camara a em.

volvimento economico energias em assuntos de carater ,um o valor de zzgõswõoo reis. g g

Considerando que as diver-

gencias'dé'dplnião politiCa não

devem provocar“situações de in-

_, compatibilidades pessoais, com:

as quais só 'lucrariam as 'inimigos

da Patriae da Republica; -

'l Considerando que o parla-

.ww :.uvii n: › mento português tem' procurado

;union .iuii a _ contesponder*3*ás -aspiraçõtãs do

., a¡ . ._ 'pain-se não-com acelerida epor

.É, ,., 'muitos desejada, pelo menos com

os cuidados e ponderação preci-

so's para que as suas 'resoluções

sirvam' os legítimos interesses na-

cionais; e "

Considerando que os debates

parlamentares assim como os de-

bates da imprensa digniiicam os

combatentes quando, defendendo

doutrinas sem“ atacar' pessoas,

procuram criteriosamente aperfeiá

çoar as leis e até 'os costumes;f

' O Diretorio do Partido repu

blicano português, saudando_ nos

lomerado de ente fa.

A( 'ima/.VTN gr.“ i '

' I e_ a isto e acudaTse

warniii'êe negra_ ea vida

' dos ternos direito. '
.l

_ii 'l'h
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' @dia n°~ Inhansig
ente o

ii Ff'ílr"
Agir_

.,

,iz quer socego e tran-

== O sr. presidente_ da Re-

publica, acompanhado pelos srs.

  

         

   

'.v.: .Daseià que o deixem

, ›: , 'produzir- e que não

r x urbem constantêmente 'a s'ua

7 “w“ @temea'i'rcon' questões

~: z "-lrritantes, que o traiem

É; i yr: inquieto, desconfia-

Ti de tudo'e_ de_ todos, incerto

' dia de amanhã.

o ' “ quer ”socego e tran-

.-. _Deseja que o 'não caus-l

l .com boatos alarmantes,

se olhe pelos assumptos *da

'stração publica, que se

"1m

  

_ 0 'quer socego e tranqui- pessoal, antes consagrando toda _ _

.r. Deseja que se ponha com- ;a sua dedicada boa vontade para _ == N05 Primeiros quatro ,

'mente de banda a politica 1a reaiisação 'dos grandes proble-í mezes ;deste ano entraram ai'-



as' °°cnpse deve'â 5°* maiden“ fosse igualmente comunicada as

reitorias das universidades de

Lisboa e Porto.

universidades o pagamento_ das

propinas do periodo transitório

far-se-ha na mesma época ,em

que se fez nos anos anteriores.

anular.

As duvidas relativamente ao dia-

metro da Lua deverão ficar muito es-

clarecidas, podendo considerar-Se .se-

ura a conclusão da existencia de' um

orte achatamento que muito deve con-

tribuir para as divergenctas notadas.›

Boletim oflclal.-Foi nomeado

diretor das obras publicas no

distrito de Coimbra o engenhei-

ro, sr. Paulo de Barros, ue por

muitos anos o foi neste istrito.

40'- Foi colocado na Relação

de Lisboa o sr. dr. Bernardo

Garcia, passando o sr. dr. Mar-

ues'de Albuquerque 'para a do

orto.

«oo- F'oi transferido da cadei-

ra de Aldegalega para a do Mos-

teirô, na Feira, o professor, sr.

José de Paiva Queirós.

OI- 'Tambem se fizeram as

seguintes transferencias de pro-

fessores:

Joaquim Heitor da Concei-

ção, de S. Vicente de Louredo

para Romariz, Feira; Manuel de

Almeida, de Corticeira de cima,

Cantanhede, para Nariz, Aveiro;

todos neste distrito.

Julgamento.-Foram hontem

'ulgados, no tribunal da S. João

ovo, do Po “to, sendo absolvidos

os cinco indiv1duos apontados co-

mo fazendo parte do complot rca-

lista local, dr. Jaime Duarte Silva,

dr. Fernandes Rangel, Firmino

Fernandes, Eduardo Barbosa e

Antonio Ferreira. '

' Presos em 5 de junho do ano

passado, com outros que os tri-

unais despronunciaram logo de-

pois, dux'nne ii niezes e 9 dias

 

   

     

   

  

se cw ». ra .i .mb prisão, tendo

iercor .V. ,r .c.u.das Carme-

itn: cluç›..0 do

Po a ou Coimbra,

Vodca.: .i ut. Relação,

de 0ll.l.'.- ..i .i ontem mesmo.

Firmino Fernandes veio no corn-

boio da noite para Aveiro; os

restantes ficaram no Porto di-

zendo-se que só mais tarde virão.

“Campeão das Provinclas,..-

Do Ovarenscswu nosso colega

de Avein- Campeão das Provín-

cias, acaba do introduzir na_ sua

"regada menssagem“ me-

ili'oramentos, apresentando-se o

' rnal extraordinariamente mc-

morado, pelo que vivamente o

feliciramos.

Desastres-0 Sud-express, ao

passar ante-ontem _em Esmoriz,

ao kilometro 308z800, matou a

mãe da guarda da passagem do

nivel.

40- Tambem o rapido do

norte matou, ao passar nas a u-

lhas, na Mealhada, o carrega or

suplementar da companhia, An-

tonio Rodrigues.

' Il deleta de esplnho. - O

«Concelho superior de obras pu-

blicas› apreciou favoravelmente

uma proposta para ser adjudica-

da a fatura do esporão de Espi-

nho, a fim de esta se realisar

mediante contrato com uma em-

preza que se propõe construil-a

em condições vantajosas de tem-

po e de dinheiro.

' matriculas nas Unlversldades.

-O reitor da Universidade de

Coimbra pediu ao governo que

o praso para pagamento da_se-

gunda prestação das propinas

dos alunos do primeiro ano fos-

se prorogado até 25 do corren-

te, em que naquela Universidade

tambem deve efetuar-se o aga-

mento das propinas dos a' unos

do periodo transitorio.

U sr. ministro do interior

conformou-se com o pedido e

mandou que a nova prorogação

do praso para o. dito pagamento
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;Penha materno
QUINTA PARTE

TRADUÇÃO DE dOSÉ SBEM

  

'Historia de uma caveira

I

' Um pouco de critica

A ponta da sua faca nunca

iizera saltar a tampa de uma

Caixa de patê-froid, nem nun-

ca lhe passara pela imaginação

que tivesse havido um homem

que se lembrasse de produzir

num pato, á força de alimentos

irritantes, uma inflamação tão

espantosa no ligado que este

orgão se dilatasse a ponto de

afogar o pobre animal, e isto

pouco depois das dez horas 'da

noite. quando um combmo de

mercadorias, vindo do sul, che-

gava proximo do apeadeiro de

Quintana, partiu-se e, engate _de

dois va ões, ficando a linha in-

tercet

que a maquina rebocou a

estação desta cidade os vagoes

da frente e depois os restantes.

mora no rapido de Lisboa, que

chegou-aqui com 42 minutos de

ministerio do interior vai ser pu-

blicado um decreto isentando do
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Nestas duas s

Atrazo de combolm- Ontem,

a durante o tempo em

para a

O acidente ocasionou uma de-

atrazo.

Carnes esterlllsadas. - Pelo

imposto de consumo a carne es-

terilisada, quando tratada em

matadouros em que haja inspe-

ção veterinaria regular e sendo

vendida diretamente por conta

do municipio.

Contra a debllldade.-Reco-

mendamos a Farinha peitoral fer-

ruginosa de Franco, legalmente

autorisada e privilegiada, que

obteve medalhas de ouro nas ex-

posições, garantindo a sua efica-

cia milhares de medicos e doen-

tes que a teem usado. E' pre-

cioso alimento para creanças e

pessoas de estomago débil ou

que pretendam um Iunch ou re-

feição facilmente digerivel, cuja

acção pótle realçar-se com um

calix de Vinho nutritivo de came.

e--_-._.____--_.______.__-

Giiliiiii de apontamentos

Fesns DE. FAMlLlA:

Fazem anne'

Hoje, a sr.' viscmncsss d'Alcm-

quer, D. 'JOVXZR dt: Souza Main de Czii=

vai'no e o sr. dr. Julio Augusto de Sam

julio Õuurte. _ _ _ na_ _ r

"'“Êh-iiih'hãf'a ”Fr.ifD. Fernanda Oso

rio e os srs. Augusto Ribeiro e Euriccv-

Severo de Oliveira.

Alem, o sr. Mario Mourão Ca-

nislas, tenente de infantaria n.° 24.

O Realisou-se no dia g o enlace

matrimonial da sr.' D. Palmira Augus-

ta de Oliveira Borges, filha extremeci-

da do conceituado negociante de Avan-

ca, sr. Manuel Borges e Silva, com o

sr. Antonio Maria de Bastos Calixto,

ha pouco chegado do Pará. Cardeais

felicttações.

VISITAS :

Estiveram nestes dias em Aveiro

os srs. Domingos Luiz da Conceição,

Primo Chaves, Domingos Pereira de

Almeida, Benjamim da Fonseca, Car-

los Guerra, Manuel' Maria da Concei-

çao Tancredo Lobo Martins da Silva,

Joaquim Maria da Silva Vagueiro e

Manuel Maria Amador.

EM VIAGEM:

Chegaram de Lisboa a' sua casa da

Formiga o sr. Jaime Esgaris Neves, sua

esposa e filhos.

Ô Regressou ao paiz o sr. Guilher-

me Valente Teixeira, proprietario de

uma importante casa comercial no Rio

de Janeiro.

Q Vindo de Santos chegou tambem

a Portugal o sr. Antonio José da Sil

va, conceituado comercianre naquela

cidade.

O Tambem de Manaus regressa-

ram ha dias os srs. Manuel Nunes Se-

queira e Manuel Antonio Ferreira.

O Acompanhado de sua esposa e

filhos segue nesta semana para o Mí-

nho o iustre escritor e nosso bom

amigo e colaborador, sr. Domingos

Guimarães. que vai assistir ao casa-

mento do grande poeta Antonio Cor-

rêa de Oliveira, que se realisa breve-

mente no solar de Belinho, em Viana.

O Regressou do Para, onde estava

ha muitos anos, o sr. João Ferreira

Braga, que vem residir algum tempo

na sua terra.

  

II

Ondeo conde prepara o ter-

reno

O Daniel _almoçou com bom

apetite, porque o carater fran-

co e carinhoso do conde da Fé

lhe reanimava o espirito, inspi-

rando-lhe contiança.

O velho aristocrata, gasto

como Sardanaplo e sceptico

como Voltaire, mostrava vivo

interesse em conquistar a sim-

patia do orfão.

Os plano maquiavelicos,

que fervilhavam naquele cra-

neo de setenta anos, não po-

diam realisar-se sem que Da-

niel se tornasse para com oseu

protetor um desses filhos á mo-

derna, que conversam com os

pais a respeito das suas aman-

tes, da infelicidade do jogo, fa-

zendo alarde de todas as más

paixões de que e' susceptível o

para fazer do monstruoso-_figa- coração humano.

do um manjar digno .de prin-

Wei!,

O trabalho do conde da Fe'

para explorar o coração de Da-

mo dissemos, vem passar a estação

o sr. Manuel Augusto Amaral.

acorn anhar sua gentil sobrinh o nos-

so:vo ho em'

“dor, sr. José einaldo V

'drum '

do amigo sr. Antonio Montenegro dos

Santos. digno presidente da Camara

municipal e '

dores, faleceu ante-ontem de

manhã a menina Rachel, uma

galante filhinha do benquis-

to capitalista

cinto Agapito Rebocho.

O Chega hoje a Aveiro, onde, eo~

   

    

   

        

   

  

     

   

  

    

   

   

   

    

 

  

    

   

   

  

  

  

almosa, o nosso considerado atricio.

r. Antonio da Silva Melo Guimaraes

.De Manaus regressou a Ovar

O Regressar¡ de Leiria, onde foi

e obz uioso ca ahora-

angel de Qua-

ENFERMOS: .

A Tem estado doente o nosso presa-

Espmho.

 

IO ?IM 06 “uma

Após tormentosos dias de

local, sr. Ja-

Foi uma meningite que a

vitimou, e contra a qual não

houve exforço que se não

empregasse. Tudo baldado.

O mal e' dos peiores, não

tendo a sciencia até hoje des-

coberto remedio eficaz para

combatêl-o.

A falecida era uma interes-

santissima creança, de i 3 anos

apenas, inteligente e viva como

raras da sua edade.

Fazendo o enlevo dos pais,

era para quantos a viam a ado-

ravel encarnação das coisas

superiores.

O seu enterro foi uma elo-

quente demonstração de sim-

patia e de pesar.

Aos pais feridos por tão

fundo golpe, aos irmãos e mais

doridos, a sincera expressão

do nosso pe/ar.

_-

::e
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d adubação das plantas

   

Não resta duvida de que

ainda ha entre nós muito agri-

cultor que se sente embaraça-

do sobre a melhor maneira de

adubar ou estrumar as suas

diversas culturas. .

Se proprietarios ha que co-

nhecem perfeitamente os adu-

bos que devem aplicar ás suas

terras na cultura desta ou de

aquela planta, outros existem

que não se encontram nesse

mesmo caso, sendo esses infe-

lizmente a grande maioria.

Não somos partidarios das

formulas gerais, reconhecendo

que estas só devem ser empre-

gadas com cautela e prudencia.

No emtanto essas formulas al-

guma coisa de bom teem, pois

fornecem indicações acerca da

natureza dos adubos a empre-

gar e tambem sobre as quanti-

dades a aplicar Ao agricultor

pertence o cuidado de diminuir

ou de aumentar essas quanti-

dades, consoante a riqueza do

terreno que arrotea.

Numa obra recentemente

M

niel ia ter começo naquele mes-

mo dia.

Em certas scenas intimas,

todos os personagens alem de

dois são demasiados; o .conde

indicou com o olhar ao seu se-

cretario que devia retirar-se, e,

em seguida, tomando orfão pe-

lo braço, conduziu-o para o

gabine proximo, onde estava

servido o café.

' Sobre uma elegante mezi-

n..a de pau rosa, via-se o ser-

viço desse delicioso cosimento

que os arabes mascam e os eu-

ropeus bebem; como o conde

gostava do esplendor em tudo,

c em nada queria violentar o

seu afilhado, tinha mandado

colocar tambem sóbre outra

meza proxima um serviço de

chá.

No _negro marmore ›-do fo-

gão, viu Daniel destacar-se a

branca e descarnada caveira

que tanto o tinha sobresaltado

no dia anterior. Sobre a cavei-

ra estava uma grande chavena

publicada em França, intitula-

da «Os adubos», fez-se um es-

tudo profundo de tão impor-

tante materia,

um reportorio alfabetico, ex-

tremamente original sobre a

adubação das plantas.

deramos preciosíssimo para to-

dos os agricultores. bem mere-

ce que dele demos conheci-

mento aos leitores pela utili-

dade que dele resalta em tudo.

,principaes plantas cultivadas e

indicando os adubos que de-

vem aplicar-se-lhes, o reporto-

rio alfabetico expõe o seguinte,

sendo a quantidade dos adu-

bos a aplicar por hectare:

 

  

  

 

    

   

       

    

  

   

  

estabelecendo

Este reportorio, que consi-

Passando em revista as

Espargo-Nitrato de soda,

200 kilos; sulfato de amonia-

co, ioo kilos; superfosfato de

cal, 300 kilos. Podem-se igual-

mente aplicar: superfosfato,

200 kilos; cloreto de patassio,

200 kilos; gesso, izooo kilos

ou escorias de defosforação,

goo kilos; kainite, 350 kilos;

nitrato de soda, iso kilos.

Beringela-Nitrato de soda,

250 kilos; cloreto de' potassio,

i5o kilos; superfosfato de cal,

400 kilos; gesso, 400 kilos.

Deita-se este adubo por duas

vezes; isto e', a potassa e o aci-

do fosforico alguns dias antes

da replantação, e o resto quin-

ze ou vinte dias depois.

Alcachofra-Nitrato de so-

da, 2 5o kilos; cloreto de po-

tassio, 200 kilos; gesso, 400

kilos. Deita-se este adubo an-

tes da plantação dos reben-

tos; comtudo, o nitrato de so-

- da deve“ser lançado em março. j

No ano seguinte, lançar o ado-1

bo antes da amontoa e o niira-'

to na primavera depois da tic-j

samontoa.

Alho -Nitrato de so'da, 200 j

kilos; cloreto de potassio, 250¡

adubo por duas vezes, isto é, o

acido fosforico e a potassa an-

tes da plantação e o nitrato de

soda desde os meados até ao

fim de fevereiro.

Aveia-Para a aveia de

inverno empregar-se-ha 2 5 :ooo

kilos de estrume de curral;

300 kilos de superfosfato e

150 kilos de nitrato de soda em

cobertura na primavera. Po-

der-se-ha juntar, havendo lo-

gar, lOO kilos do cloreto de

potassio na lavra e antes da

gradagem. No caso de faltar o

estrume de curral, poder-se-ha

deitar 500 kilos de superfosfa-

to antes da sementeira; i5o ki-

los de sulfato de amoniaco na

mesma ocasião; ioo kilos de

soda na primavera, logo que a

rebentação da planta se mani-

feste; too kilos de clorereto de

potassio na mesma ocasião,mas

só no caso do terreno ter falta

de potassa.

 

de prata cheia de verde rhum

da Jamaica.

As persianas da janela es-

tavam corridas; espargia- se sua-

vemente por todo o gabinete

uma luz tenue como o crepus-

culo matinal. _

O conde chegou á chama

do fogão um pequeno papel, e

depois de incendiado comuni-

cou-o ao conteúdo da chavena

de prata de onde brotou logo

uma chama azulada, que, co~

mo o fogo fatuo dos gregos, ar-

rastava a imaginação para o

mistei io fóra do alcance da

creatura.

Daniel não falava, subju-

gado pelas surprezas que oiam-

dominando sucessivamente, co-

mo a crença a quem a conta

aos serões de inverno os con-

tos fantasticos das Mil e uma

noites.

O conde sentou-se perto

da meza onde estava o serviço

docafé, indicou ao orfão a ou-

tra poltrona, e disse-lhe:

emprega-se-hão i 5o kilos de ni-

trato de soda; 3oo kilos de su-

perfosfato de cal, 100 kilos de

cloreto de

los de nitrato de soda,d3 52815-

los de su rfosfato e e . ~ › .-..

too kilos ti: sulfato de 'potas- 'so'da' ['50 mos de Quim“ '

sa. '

trume de curral, 35:000 kilos,

antes de lavra; 450 kilos de

superfosfato tambem antes da

lavra e 150 kilos de nitrato de

soda em cobertura, após a nas-

cença. Tambem se podem em-

pregar 500 kilos de superfos-

fato; 200 kilos de sulfato de

amoniaco; izooo kilos de clo-

reto de potassio e 200 kilos

de soda por duas vezes e em

cobertura.

to de soda, 200 kilos; superfos-

 

   

  

 

   

   

   

   

    

    

   

  

  

Para a aveia da primavera

potassio, ou 150 ki-

Beterravajforraginosa -Es-

Beterrava hortense-Nitra-

fato 450 kilos; gesso, 350 ki-

los. Deita-se metade deste adu-

bo antes de se efetuar a caua e

a outra metade depois da re-

bentação da planta.

Beterraba de assucar--Es-

trume de curral bem decom-

posto, 3 5:000 kilos; superfos-

fato, 800 kilos; cloreto de po-

tassio, i5o kilos; gesso, 35o

kilos; nitrato de soda, por tres

vezes, 300 kilos, sendo lOO de-

pois da rebentação, outros ioo

um pouco mais tarde e os lOO

kilos restantes algumas sema-

nas depois.

Podem-se egnalmente em-

pie-gar'. 200 kilos de superfos-

fato; 'zoo kilos de sulfato de

amoniaco; i5o kilos de cloreto

de potassio; ioo kilos de nitra-

to de potassa; 300 kilos de ni-

trato de soda e 35o kilos de

gesso.

Trigo-_Nos terrenos fer-

eis e em bom estado de cultu-

ra: 400 kilos de superfosfato:

[5(

l

mistura egual de sulfato de
amoniaco e de muito de soda, l tono da empreza editora, rua de

:Santo Ildefonso, 425 e 429. 'l

na primavera, no caso de nc-

CeSSIdade.

Nas terras dc fertilidade

media, mas bem cultivadas te- l Objeto é definido

mos a aplicar 4oo kilos de su-

perfosfato de cal; too kilos de

sulfato de amoniaco; too kilos

de nitrato de soda na primave

ra. Nas terras não adubadas

com estrume de curral, empre-

gar-se-hão 55-0 kilos de super-

fosfato; 20x kilos de sulfato de

amoniaco; 150 kilos de cloreto

de potassio e i 5o kilos de ni-

trato de soda.

Em boa terra ordinaria:

250 kilos de nitrato de soda;

25o kilos de superfosfato, tudo

deitado segundo as epocas con-

venientes ás diversas aduba-

ções.

Eis mais algumas formulas

especiaes para o trigo da pri-

mavera:

- Sei, meu caro Daniel,

que tens sido sempreum rapaz

independente, a quem a des-

graça havla encerrado nos es-

treitos limites de uma aldeia

modesta; vai começar para ti

uma vida nova; considerar-me-

hei feliz se chegar a conseguir

que me estimes camo se eu fô-

ra teu, já que a desventurá te

roubou a satisfação de conhe-

cer aquele a quem devesaexis-

tencia.

- Minha mãe, sr. conde,

replicou o orfão, dirigindo olha-

res receiosos para a caveira,

sobre a qual ardia a chama

azulada do rhum, ensinou-me

desde pequeno a ser agradeci-

do. Tendo ficado só no mun-

do, unicamente ao sr. conde

devo o esplendor desta nova

vida; eu seria o mais ingrato

dos homens se lhe não pagasse

tantos faVOres com muita esti-

ma e respeito.

-- Assim o espero; mas to-

rnemos cafe'. é um bom diges-

soda; 300 kilos de supe q_ ,

t0 e, em caso de necessi_

'1.50 kilos de ,cloreto de mt

me '

niaco; 350 kilos 'de super

to e' t 50 kilos de sulfato'

potassa.

ta publicado o n.” 5 desta .

plendida revista semanal il ~

da portuense, unica no seu

ro .entre nós, proliciente

redigida or uma sociedade i'i

homens

do sr. dr. Eduardo Pimenta. É?)

te numero, como os anterior

quer pelo esmero da impr t

variedade do texto, é um eric

l

i kilos de superfosfato deíii meta.

kilos; superfosfato, Ooo kilogz;íallOfliílCOZ l 5o kilos de cloreto

gesso, 400 kilos_ Deita.se este dc potassio; zoo kilos de uma

  

    

  

  

  

 

  

  

   

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

   

  

   

  

 

  

  

  

 

  

   

   

   

   

    

 

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

 

  

    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

   

  

   

  

  

  

  

 

  

  

   

 

1.¡ 350 kilos de aiii-ata:-i

2.n _250 kilos de nitrato

_Nvas edlçõ é

1

“Mundo ¡Nati-ado,.- ›~e

s.
w

e letras sob a dire

e beleza das gravuras, quer . v?

to. Segue o sumario:

Texto-Impressões da se l

na. A proposuo do juram .i-

de bandeiras; Sherlock-Ho¡ .'

no Porto. O cadaver que se

de (conto sensacional), Do

Co le; A descarga do bacalh fi

Vi a politica. O con resso rep

blicano;CrocodiIos; egredo ~ ›

petuo, soneto de Joaquim de

mos; O circuito do Minho;

islação industanica. As leis ~ V

anú; Os escalpadores m

;emance de aventuras); arie í

es.

Gravuras-Aspetos do Po

A _desgraça do bacalhau na '-

beira;_' Na festa do juramento «

bandeiras em infanteria 18. Ab ,

tura de abrigos debaixo de fog'

Um soldado ciclista quebr

um_cantaro que continha a n

O jogo das fitas; O congr

republicano em Braga. A chegas

da do dr. Afonso Costa ao tea*
de Geraldo; A meza da :Ç
sessao do congresso; Um ¡tape-l
in da sala das sessões; Nas

gens do Nilo. A caça do cr ›

dilo; No Zambeze. A caça

crocodilo; O circuito do Minha¡
Niineta; João Candido de Al-i
merda, i.° classificado, chegandet

l

t

i) Mundo ilustrado encont

se _a venda em todos os kiosques'-

e livrarias, e assigna-se no esm-

tiumen.-Está aumentan .i

constantemente o grupo de co-Í».

laboradores desta revista, cujo'
.

elas alavras
-~ a Vida e o Idea . E CSÊC facto

se_ por um lado mostra a realisa. '

çao_ de um dos seus proposito»

¡neita a estudar e a produzir'-

aqueles que entre nós se interes-

sam 'por questões filosofias e"

sociais, por outro lado concorre'-

para a larga aceitação que vai

tendo do publico. A Adolfo Li-

ma, Bernardo Sá, Cesar Porto,

Emilio Costa, Joaquim Madurei-i'

ra, Jorge Coutinho e Severino_

de Carvalho juntam-se, no ml»

mero de maio, Rodrigo Parreir

discreteando sobre a crise agraria.

O resto das 24 paginas deste'

numero contem o seguinte: Ea-

colas subreviadas por A. L'. 0"

papel da lei na sociedade por

. Kropotkine; Palavras de G.

L. Bon; Vocabulario social, ..r

Bel Adan etc. A redação em

rua dos Remolares, 35-2.°-.

Lisboa.
-

l

tivo, depois de havermos

migo bem; se não preferes A'

chá, de que são orgulhosos os¡

filhos do Celeste império, e que

eu classifico como cozimento

inutil que para nada serve. A

- Agora, Daniel, conver-

semos como dois bons amigos.

Vais entrar numa nova vida::

cheia de encantos e seduções,

mas que não está isenta-de . .

rigos, _principalmente para ti,,'

em cu10 peito suponho que pal-

pita um coração tranquilo ,

Virgem de paixões. 2

O conde saboreou um g w

lo de café, fitou nos do o 2. i

os seus pequeninos penetra .

olhos e continuou:

_Aos dozanove anos, o'

mundo não é mais ,do que

campo coberto de flores.

i,

(Contínúd). l'

l



   

  
  

  

  

   

  

 

   

 

    

       

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

   

 

av" '

Í a-a-velha. 'Mtv-Faleceu na

.. A em S. joão de Loure,vitima da

«1-2 ,a sn' D. Maria Augusta

u tllha do abastado proprietario

73 'joaquim Nunes Baeta, com armazem

palhas em Lisboa, e sobrinha do sr.

,n Moreira da Silva, digno juiz de

comarca.

, ' ' bem no mesmo ,dia aqui ta-

, Margarida Fortunata, que ha bas-

'anos estava entrevada.

' ies aos doridos.

Estiveram aqui, de visita ao dt-

_iecebedor deste concelho sr. João

" o, o sr. josé Vidal, inspetor do

;de Oliveira de Azemeis, acom-

i do de sua esposa e l'llhlnhos.

' Retiraram pouco depois.

› O No sabado, pelas 9 horas da

.1 andando uma filhita de Matilde

ho, de 4 anos, a brincar na compa-

de outras pequenas, caiu com tal

dade, que foi bater com a cabe-

ue estava no
. , acusado q r

, tirando com um golpe muito tun-

na cabeça. Foram-lhe prestados os

" rossocorros medicos pelos dis-

s clinicoss, sr. dr. Manuel Marques

..caninos e dr. josé Homem de Albu-

Buarque. na farmacia Lemos e filha de

estrita.

sua 2.' tentaram_ diatñbuidas

casa do sr.. Manuel de' Oliveira,

ã

Wii) reis,que lhes legou um carido-

so muinto.

' é", _ im. 14.-Esteve doente e

, patirestabelecido o sr. dr. joão Cira-

Mpelo que o telicitamos.

O Estão agora na maior torça os

#abelhas com as sementeiras do milho

do¡ campos marginais do Vouga.

”3-00 vinho tem baixado de preço,

-porque as vinhas prometem abundante

.imita. já por aqui se vende algum a

"m reis o litro.

.O Ha dias foi agredido, sem saber

..1.11. e, o cidadão Urbano de Carva-

;_ ,rapaz inofensivo. A justiça tomou

_conta do caso.

  

 

  

   

s da instrução ?

'.s' ele

r

 

  

- a varios melhoramentos, para o

"' a, 14.-Faz-se cada dia sen

ttrniais a falta de braços nos serviço

;pico

gordas mulheres por 260 e 280 reis.

l Mosque se tomam a toda a horad

O Em Agadão houve ha dias gros-

ancadaria na tabema de Adelino
-Jl

iieiiriquesde Oliveira. E' o que faz

'A 'abundanc'la de vinho.

.a .O De Pelotas, on

 

    

  

  

   

  

  

   

  
  
   

 

   

  

  

  

  

   

  

  
   

  
    

  

  

     

  

  

   

   

     

y comerciante no Rio grande do Sul.

na Macinhata o sr.

daCosta, um dos pro

_ brica de meias Minerva de S. Paul

- Anadia. 14.-A

essisita. ara o salvar se te

' PNE?

.-ii'áio'ã'
1' nando-se agora melhor.

_7._

v 'úteis a lucrar.

, ' humana,

do' individuos

preceitos.

Delta,

só_ me ocupare

«zsêi'eis lorçados a reso

de parte todas as

vos serão ensinadas p

'mo não tratei

do coman

sob a Vigilancia

"118,"se cam a pu

' ir ser util, a um s

ientement

elos voss

dos superiores

blicação

WE“ . .

mae ulgarei Suiic

- mm os que tive

dao'.

TENENTE CORONEL

| ' .

a.: .0' '

..L

serviço Neste caso

;mino con
i tamento,
ã

medico.

1, g Ílllllllello :nas 111w

Esposa esmolas aos pobres mais* ' a

;mostrados desta vila, no valor de as cavas

O _Os professores primarios conti-

niiiin caloteados. Abonam dinheiro pa-

; l ezas de limpeza e expediente,

vga“iellltpes' again, ha muito, renda de

' .aa de ha itação, e ainda tem calotes

mezea de ordenado do ano

' Não haverá senador ou deputado

vante a sua vós a favor destes

.Em'Alquerubim ha agora treze

ecimentos comerciais, e alguns

¡$331! ordem. Alquerubim progri-

« ' de, e a junta de paroquia vai proceder

que

dispõe de cerca de vinte contos de

n13, ,

las, por virtude da constante emi-

ara o Brazil e Africa. O salario

, . OP

'momens orça por 500 reis e vinho,

O No rio Agueda começaram já os

de é acreditado

' V ciante, chegou á sua casa da

ourisca o sr. Antonio Henriques Car-

r ' O Chegou tambem ali com sua es-
_

e al¡ vem nm¡ resumem, 'O sr_ contravam ha anos, chegaram a Alber

Ferreira de Matos, acreditado

O Tambem chegou com sua espo-

Altredo Ferreira

prietari'os da ta-

gravaram-se ultima-

os adecimentos do sr. josé Lu-

-deêastrm ue foi chefe do par-

ado todos os extorços, vindo de

o sr. dr. Moreirajunior, encon-

 

%

Quanto maior .fôr uma aglomera-

tão mais rigorosamente devem ser,

que a constituírem, observados

desde já; declarar-vos que neste tra-

i das' circumnstancias em
que

lver por vós mesmos, pondo

disposições regulamentares que

das determinações que sam atri

do e A que vós tereis de executar

ó que seja de vós, com

de suportar para o levara

 

_an highie individual do soldado

hecimento á respetiva repa

icipação á qual será junto o

 

liga I-SO iiio 'iii
fazemos nascer:

O e barba aos sem ela em

20 a 24 dias

Garante-se que nao é nocivo

M CABELO E BARBA QUEM N

   Orla dias apareceu na povoação

de Tamengos um cão raivoso, que mor-

deu :uma creança filho de Libania de

S..José, daquele logar.

O sr. administrador do concelho,

mal teve conhecimento do facto, deu

todas as providencias necessarias para

a ida da creança a Lisboa e ordenou o

abatimento-de todos os cães mordidos.

O Estão a concurso documental as

escolas primarias do sexo mascolino

desta vila (2.° logar) e.do sexo femini-

no da Fogueira, deste concelho.

O Chegou do Para com sua familia

o nosso estimado amigo, sr. Manuel

Valente Portovedo, ativo e acreditado

industrial naquela cidade brazileira.

'l Teve o seu,qu sucesso, dando

alas umarea deserto feinlnlnoya i_

si'.I D. Branca ortela NaVega', esposa

do sr. dr. Luiz Navega, ilustrado clini-

co das termas da Curia. '

estamja. tm-Maniiestou-se
um

violento indendio na ca'sa _do sr. joão

Antonio da Silva, da Bestida, sendo de-

voradas pelas chamas 3 grandes medas

de palha branca comunicando a um

curral onde estavam 4 vacas, que po-

deram saivar-se. _ t

Desconiia-se' que toi mão crimino-

sa quem o lançou.

O Vai 'grande atividade nos cam-

ÀS sementeiras do milho vão mui-

deantadas e 'nas vinhas continuam

e a sulfatação. Estão prome-

tedoras.

O Tem estado em Estarreja, de vi-

sita ao sr. Roberto Simões Nunes de

ãouza, o sr. Fernando Brito da Silva

eis.
'

O Che ou de Manaus o sr. Alfre-

do Cravo, ãlho mais velho do sr. Anto-

nio Maria Cravo, conceituado comer-

ciante. -

O Re essaram do

os srs

felicida

todos o

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

  

   

 

  

   

   

   

  

   

   

   

    

  

tralia é

aprec1a

¡limita-ii rum inda a distração

O genuíno Mootcv é o unico

preparado para a barba e o

cabelo que se produz segundo as:

ultimas experiencias da sciencia

e é provado que o genuíno

Mootcv é o unico ,remedio que

produz um tai efeito 'sobre as

células dogcabelo e as raizes da

barba que crescem logo depois

daaplicação.

300=OOO reis

Para prevenção contra as imitações c falsos remedios,

ara todas as partes, mesmo para as mais afastadas, com a explicação clara d

diantado ou pagamento pelo correio no acto da entrega.

mente).

para a

gamos

se o re

¡ii-ad

  

p

contra pagamento a

   

O maior e o mais importante estabelecimento da espe

Responde-se a to

A' venda em.LKÊÊ©A na casa de:

_Ferreira a Ferreira sucessores,

 

Eixo, Es ucirn, llhavo, Ponte da Raia,

 

Rio de Janeiro

 

' uz Do goi_

Sistema :um

I'llTEitiE fEB 21- |91|

Senaacional noví-

daCie-Assem-

broso sucesso

.Atilio Narcizo das Neves e Au-
ñ

usto arcízo das Neves; do Para, José Quinta o Gato, Vilar, Requeixo, b.

boates¡ Manuel Chai/35 e ANÍOUÍO de Bernardo, Alquerubim, Loure. Pinhei-

ro, Vagos, etc., ás 9,35 (manhã).

Par.. a t'osta e ovoa do Valude,

Oliveirinha, Nariz, Quintana e Palhoça,

ás 8,30 (manhã)
,

Distribuiçoes domiciliárias na ci-

dade, ás 8 e 9,45 (manhã) e ás 18 3o

(tarde .)

Ellilil ças til tala: ,.

Custo do premio de emissão para

o continente e ilhas, 25 reis por cada

55000 reis ou fração desta quar.tia,além

do sêlo correspondente: de. 15000 até

105000 reis, 10 reis; de mais de 105000

até 205000 reis. ao reis; de mais de

coloco até 505000 reis, 4.0 reis; de '

mais d; Soñooo até 1005000 reis. 60

reis; de mais de 1005000 até 6001000

reis, ioo reis. '

Le¡ in iilu

De 15000 até 105000 reis, io reis

De !05000 ate' Solooo reis, 20 reis. De

505000 até 100le reis, 30 reis. De

ioolooo até 3505000 reis 50 reis. Cada

:Soiooo reis a mais ou iração, 50 reis.

”Cartaz anunciadur

A'E'aEiNE'OP .
OR o Juizo de direito de

esta comarca e cartorio

do escrivão do 2.0 oficio, Bar-

bosa de Magalhães, rios autos

de ação executiva por fóros, que

e ri sam exequentes Antonio

da Rocha Braz, lavradôr, e

mulher Maria Nunes Ramos,

de Ilhavo, e executado Jose'

Caramonête «o Calmaria», sol-

teiro, natural de llhavo e au-

sente em parte inCerta, vái á

praça no dia 2 de junho pro-

ximo luturo, por 11 horas, á

porta do Tribunal judicial des-

ta comarca, sito na Praça da

Republica desta cidade, para

ser arrematado por quem mais'

oferecêr acima da sua avalia-“

ção, que é o preço por que vái.

á praça, o seguinte predio pe-

nhorado ao executado:

Uma _leira de vessada ou.

terra baixa, com' suas perten-

ças, sita no Dianteiro, fregue-

sia de Ílhavo, desta comarca

de Aveiro, :io valôr de 45aooo

Almeida Maia; de Pelotas, Antonio dos

Santos Pimpão, Manuel Gil e Manuel

de Bastos Calixto.

Feira. t4.- Na visinha treguezia de

Pouzadela, foi cometido um crime de

assassinato que causou consternação.

Questiunculas' motivada
s da presu-

mida posse de terrenos, entre Antonio

de Barros Catarino, viuvo, e sua cu-

nhada Maria Nunes da Silva, casada,

levaram esta a lançar mão de uma pe-

dra com a qual bateu no craneo daque-

le produzindo-lhe quasi morte instan-

tanea. Uma filha da assassina, Matilde

Nunes da Silva, de l7 anos, ajudou a

mãe e ambas foram logo presas.

O Por haver suspeitas de ter sido

envenenado, rocedeu-se á autopsia do

cadaver de anuel Pereira Pedrosa,

casado, do Mato, de Nogueira, deste

concelho, sepultado em janeiro passa_-

do no cemiterio. As vísceras do morto

foram remetidas para_ a morgue do

Pdrto.

Sever do Vouga. K-No logar do

Cortez, sucedeu na 5.? teira ao chefe

de uma familia sair de casa, deixando

dentro, numa saleta. um filho de 14

anos, o qual, vendo um armario aberto,

ali encontrou um revólver, correndo

com ele para a cozinha; Apontou-o

a uma creada, menor tambem, dispa-

rando-o e- matando-a. Alguns vlsinhos

que acudiram á detonação do tiro e aos

gritos do rapazito, foram encontral-a

num lago de sangue, pois que a bala

llie atravessára o peito.

O Vindos do Brazil, onde se en-

X
O
X
O
X
O
X

ti

I
l

.
X
3

 

ilimillinin sistema llt

intandsmnsia intensiva

S Luz e aquecimento

sem maquinísmos e sem in-

termediarios estranhos, isto é:

a_ conversão direta do conbus-

tivel em luz e aquecimento,

nos proprios locais do con-

sumo.

Com os aparelhos WIZARD,

cada um produz a luz e o

aquecimento para a sua pro-

pria habitacão, sem estar su-

jeito ás exigencías enormes

das companhias de gaz e ele-

tricidadc.

Com as lampadas WIZARD, _

obtem-se uma luz brilhantissi-

ma, branca, constante, não dando cheiro nem fumo,

duos ou depositos deleterios. E' de facilima montagem e

explosão.

Corn os aparelhos WIZARD, pode-se cosinhar e aquecer as habita-

ções com a maxima facilidade c or um baixo preço.

Com os aparelhos WlZA l), obtem-se um banho quente em dez

minutos, consumindo-sc _apenas 115 de litro de essencia.

Para informações dirigir a

CARLOS GUÉRRA.

antigo diretor de fabricas de gaz. Agente exclusivo para os distritos do

Porto e AVCtro. .

Escritorio, Café Brazil-PORTO

narra

   

0

 

 
a

 
uão produzindo resi-

Henriques Noguei-

scm perigo de
garia os srs. Amaro _

josé Teixeira de
ra,]osé Bento Alves,

Melo e sua esposa.

M

indicações uteis

,Extradição ils mala: du GIIH'IÍIII

i Para o norte, ás 5 (manhã) e as

17,30 (tarde). “ '

Para o su

22,30 (tarde) _

Para os logares, fregueZias e con-

celhos proximos, Aradas, Cacia, Eirol,

*
í
x
e
a
o
x
o
x
o
x
o
x
o
x
o
x
o
x
o
x
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m l, ás 8,30 (manhã) e ás

 

ORÇAMENTOS E CATALOGO¡ G

    

   
  

  

   

 

    

Motores Ga.: Pobre “63.103,,

Os mais modernos e mais economicos

tintura: a liaz Grice tintura: a liazolina e Patinho Grice

Coberturas de ORALITE

o Isolamentos OOII'I'RA FOGO

,vnoaçõls SEBE DE AÇO em concorrencia e' superiores às de ño _

galvanimdo e ás de rêde de arame. PURIFICAÇAO .DE AGUA,

INTAS, VERNIZES, etc , etc.

J'. Matos Braancamp. Consultorio de engenhei'ia

Erigoriiica -Rua do Ouro, 232, 1 °-l 'SBOA

    

o'

 

|elétrica para a iluminação pú-

blica e particular da povoa-

ção do Luzo, nas condições

que estam patentes na secre-nitiraiiia do concelho

da taria da Camara, para serem

consultados pelos concorren-

Fornecimento de luz ele-tes, nos días uteis, das dez

trico para ilumina- às (lume horas;

ção publica_ e parti.. 2.° Para ser admitido ao

culm- concurso é necessário provar

ter feito na tesouraria da mes-

ma Câmara o depósito pro-

Visorio de Sowooo réis;

os chefes, bem co-
- . - , . ~ .

bui- Ester"“ e 89° Comum Municipal adm
referidos exequentes Antonio

da Rocha Braz e mulher, em

150 réis anuais,c0m laudemio

de quarentena e com venci-

mento pelo Sam Miguel (vinte

e nove de setembro).

Pelo presente sam citadas

todas e quaisquer pessôas in-

certas que se julguem com di-

reitos ao prodúto da arrema-

tação, para virem deduzi-los

nos termos da lei, sob pena de

deste trabalho eu

 

e compensado dos

VASCONCELOS DlSA.

'1M cumprimento de de-

* liberação tomada por

l
. ,.

O

j V
revelia_ _ esta Comissao, anun- 3: . 55 Propostas devem

;ii-:lida i 1M:a ::60:72:20 de tempo q e h Aveim* 6 de maio de '912' Cia-se: :er dmgcidas'emdcanêfecimda

i e acon ec r , ll
. .

res¡ enC1a "

'Mil entre a comparencia á junta de inspeção
Verifiquei:

1.' Que ?Slá aperto, P01' musicipa¡ adminãstragrxssã:

il a apresentação da unidade, á qual tenha sido O Juiz de direito, espaç° de mma mas' a con' Mealhada i

Marido, o recruta haja adquirido doença ou si- ' l- tar da segunda publicação ° , _

:do vitima de um acidente que o torne incapaz do
Rega ao' deste amado no Diario do Mealhada, .29 de abril de

deve desse fado se' dado O 35“”” d° 2-0 °ñ°¡° Governo, o concurso público l912' '

O presidente da Comissão,

Joaquim da Cruz.

r' ão de .
.

'ç Silverio augusto 'Barbosa de para a concessão do exclusr-

Magalhães. vo do fornecimento de luz \

'We

tem vindo pedir o nosso concurso. Em

verdade, que gosa a fama universal.

O preço para o Monte' é de 25515

por poção (uma poçao chega perfeita-

fazemos notar que todos os_ pacotes tem escrita a palavra TI'Iootcv

a maneira de ser usado e com o certificado de garantia em portuguez,

 

o__

trailler

D

a descoberta de pessoas que

façam o comercio de impor-

 

io QUER
milhares e milhares de pessoas te-

mos com o nosso Mootcv levado a

de. Homens notaveis todos nos

s paizes da Europa e America,

em muitos logares de Africa e de Aus-

onosso Mootcv conhecido e

do Pode-se or isso dizer, com

O edido de duas poçoes, uma

bar a e outra para o cabelo

tem o preço especial de 4:0420 reis.

Com cada porção vai um ccrtiñ-

cado de garantia, pelo qual nos obri-

a restitmr o dinheiro recebido

medio nao der resultado algum.

Se lsto não ¡ôr vei--

dade pagamos ao com-

OI'

_Envia-se diariamente

99 Rita tia Prata, lili

_O

ilç iiiliiiiiii reis

A-SE uma gratificação de

cem mil reis a qticm

tornecer indicações para

ação e venda de massa lu «iu-

rica (o que está proibido por

ei), desde que dessas ¡pior-

moções resulte a npreenção

da massa fosforica mm multa

para o deliquente não infe-

rior á gratificação pioiiictida.

Quem souber da existem-u .le

massa fosforica, dirija-se a

Francisco Godinho, rtlu das

Barcas, nesta cidade de Aní-

ro antiga morada do xr. Pixiirlo.

lilillllil
ou empregados pilliilgus,

preços comodo-W em luis::

Recht'iiz ~c liris-

pedcs, twtutinmcs

| .
s.

tail. ki'tuada no melhor loca

dade. Dirigir ;1 um !'Ctlnc

~' contava,

A *D E Bati-PMN:

Farinha Pri.: -- › ;, . , _. ..

da pitaco-:w 5 t

Esta Inri! ' - v x-l'

alimento rap:

otitissimo ,

.loliilou en 1 ' _ ' 'v '-- r- mini-'lui

pessoas ido - uv. “g".itlIL'lth. e .im 'lí ui

mo tempo um precioso medicamento

que pela sua acção toniea reconsti-

tuinta é do mais reconhecido proveito

nas pessoas anemicu, de constitui

fraca, e, em geral, que carecem de or-

::is _no organismo. Está ie alinente au-

--lurtsiiila e rivilegíada. 'l de 300

;tomador d s rimeiroa medico¡ ga-

ranto-ni a sua e caeiii. Q

Conde do Restello 0.'

' LISBOA-BELEM
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Oonfeiteiro

ARA uma cidade ou pro-

víncia, com estação de

caminho de ferro, precisa-se

de pessôa, homem ,ou 'mulher

religiosa, que saiba bem da

arte de confeitaria. Dá-se ca-

ma e mesa e o diario que se

combinar.

Paga-se a _viagem Carta

a este jornal para A. D.

Í Palha enfardada a vapôr

t e a gado.

t ¡atirliz to lll'llll [Illle Ml¡

Encarrega-se de compras

  

M»

Alter do Chão

O'

á comissão: azeites, cereais

e carrão vegetal.
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_0-0_- Aveiro.

Um carro ou 500 kilos... .-

¡000'ki103¡...u...
......

Vende-se na Fa-

brica do Gaz-

ra: ”Í“
' P
W



A* ELEGANTE'

Pompeu da. Gosta. Pereira.

Í"
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E Estação

  

Modas e confeções

casas do Porto e Lisboa.

Mais previne as suas ex.um clientes de que em dias proximos estarão concluídas as importantes modificações que lez no seu

estabelecimento, ampliando-0 e dando-lhe um aspecto moderno,.digno desta cidade.

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

à Glenn ellltliittltt para. senhora lindo e variado sortido de chapeus para senhora, ultimos modêlos e a preços_ sem competencia.

ANTES DE COMPRAR VÊR 0 SORTIDO DA- Elegante_

Rua deJose Estevam Rua Mendes Leite i
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Camisaria e gravataria

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

_ e apurado gosto, importado diretamente de Londres, Paris e Viena, de forma o poder competir, em sorttmento e preços, com as primeiras

Por contrato especial com uma das primeiras_ casas de Lisboa, apresenta este ano, pela; primeira, vez., um_

  

   

     

     

 

       

  

   

    
   

   

 

   

 

   

 

  
  

    

  

  

   

  

 

    

 

«g eus da' Loura, riia ;

Roque, para sement

desde 2 ¡o a 300 reis.. '

para consumo desde 349 a

_400 .reis, sendo esta da gre?,

- da. E' toda ela da melhor q <

'lidade

m terminator .x.
'J | ACELOS,._b_arbados "'¡z'

i ¡tados em grandes ¡quanti
y t' ' ' “eu" Iv:

_ Dirigir_ a Manuel Sim

'Lameier'Costafd »i Valq'dà”

i V o i . < › m-Ummmmm ~ ¡ss-n -v ~ 3 O¡

Estabelecimento Ilidre entre de Pedras Salgadas 223*““““"*Ê*"“'*'-**'$'4'$3' B,o M 3# Pr 4

- ' W ' “z“ " V «nasA mms mon esrnncln no PAi-z t z ,

a ABERTO DESDE o DIA eo DE MAIO ç A ~ v A A o . o

. . ç Rua dos Fanquelrm, 263 a 267-blSBOA 4 -' ,¡_

Assistencia medica, farmacia. massagista, novo es- , Ó _ t

tabelecimento balnear completo. soberbo parque. 0 ' o * '

divertimentos ao ar livre. grande casino-teatro, Ó o' '

estacas telegrafo-postal, garage,iluminaçào eletri- ç o

ca em todos os hoteis pertencentes á Companhia. o Ó Í __

no casino-teatro e em todos os parques, etc.. etc. o O w: 'I J :-« ” '

Aguas alcalinas, gazosas, litícas, arsenicais e fefrrugincàsasñ utãis z z ' “ '7"' '1“' 15" ' A

na gota. manifesta ões dc artristismo diabete, ae ões e ga o. , 't

estomago, intestinoí, rins, bexiga, dermirtoses e muitoçs outros pade- Ç Ó

cimentos, como o provam inumeros atestados das maiores natabili- o " " ' ' ' A ' ' ' ' ' ' ' ' ' W' '^ ' ' ' ' ' " - 9-”) “

dades medicas do paiz e estrangeiros. Ó

Excelentes hoteis, propriedade da Companhia: GRAND¡ xo- Ó AVON. 0m A27 de maio 1

rn. no Honra, HOTEL navnouns n anus no'rnn, todos Ó z ' ' ' -

eles muito ampliados e os uais se acham situados no centro dos - ,

magtzjñcos hparqucs, onde a ted'iperatura é agradabilissima. t z Para a Madeira, S. Vicente, ?âmamaucm Baia, Rio de Janeiro, Santos, Monta:

.amm o de ferro a !zonas sanouus. . ' v eu e uenos-A res' t . ~ u t

l_ dEntão as _suas diversas nascentes encontram-se as mais minera? O Preço da 93.553_ng em 3-' Classe Para 0 Bruily31=500 Rio da Prata 31:51¡

Isa as a região. ' . . r'

roer¡ D. ”BNAHDO: muito gazosa e bicarbonatadá sodi- t z

ca, natural, e excelente agua de mêsa e a mais radio ativa da região. ,› Q em 10 de Junho

Encontram~se à venda as aguas de todas as nascentes de Pedras o . . . _ t .in- .O , . ,, _ , v

Salgadas, hoteis. restaurantes, drogarias e farmacias e em todas as O Enmpletn !lll'lllllllltll dl FÉIZMIIÍHS, MMS .i'll 83. . O . A

casas df Primeira crêem . . . . -+ Flanela: e mais artigos de laminas: nacionais e estarmos, Para a Madeira. Pernambuco, Baia. Rio de Janeiro. Santos Monte-
Esdarecrmenws no escritorio e deposuo da companhia, rua da Ó , Ó vide“ e Buenos.“Ay¡-es A › 't ' t :¡_

came!“ Ví'ha' 39 a ÊJÊQHSA4 R mv“ ,0, &C. L" 9 Bandeiras em filele. sempre completo sortimento. Ô Preco da passasem em 3.“ classe para o Brazil.'3l:500 Rio_da Prata 3¡ n.

”e 30 de Same À,,,'o,,°¡o d; ,_._ '_ ° ' z tenso nacionais corno estrangeiras e para ' " "_ ' ' " 'i

d F . 51¡ BRAGA-_Manoel de Sousa Pereira-Lar- Ó aSSOClaÇões de Classe o A

go e 5. ranctsco, . . , l M ' ' ' ' .' " ' ' .'wl. _
P_ SO_SBndo a Companhia proprietária dos me_ t Perfeiçao no acabamento 'HJ-'H- PREÇOS SEM CO PETENCIA AVON ' 2 d l

lhores hoteis desta formosa est-anota, avisa os .O. Enviam-se amOSÍl'aS Para ÍOdOS 05_ FOMOS .o, ~: ' I 9'“ e ma o,

ex mos grs_ aquistae que_ em harmonia com o ar_ O oÓ do país a quem as requlsltar o.. Para a Madeira, Pernapãggâo, Bâíxa, RioAde Janeiro, Santos, qute.

' o - o -

ttgo 158. do seu regulamento, o passeio no. par- o... »ooo »coco ›§§§§ 060006036 se -› e ?me da passagem em 3;. das“ pf” cima-,l

 

ques só é permitido aos hospedes alojados nos ho-

teis da mesma Companhia, devendo os alojados

em outros hoteis fazer uma inscrição especial

para ter dir eito a essas regalias.      

  

Glllllllll'll llll MIME

21 DE ABRIL - 827 QUILOMETROS

iirande triunte das metes WANDIii““

° Corrida de amadores--Ganha em motocictetes WANDER DE 3 H. P.

gil? PREMIO«-Ex."° sr. João Hitzmann, em 6 horas e 36 minutos.

(apenas mais 8 minutos que o primeiro profissional que

montach um engenho de outra marca de dobrada força l)

PRIMEIROb PRÉMIOS DA CABEÇA-Todos até Braga-Ex m°

Sr. A. Sousa Guedes.

' 3.0 PREMIO--Eicm0 Sr. Artur Oliveira e Silva, em 7 horas e

5¡ minutos.
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i'llllln ll“ll'iliilu PAR .a lEV't NTAR

OUCONSERVAR

As FORÇASÍ
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  Representantes edepesitario: nen distrito: de llnaire a Bnimhra

Abel Guedes de Pinho Q. (3.a

Praca da Republica-OVAR

- Unico autorisado pelo governo. aprendo

pela Junta de saude publica e privilegiado

       

  

Recomendado por centenares Está tambem sendo muito usa-

dos mais distintos mcdlcos, que do ás colheres com quaesquer bo-

girantem a sua superioridade na lachas ao lunch, a tim de preparar
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convalesccnça de todos as doenças u estomago para receber bcm a x
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_ _ GRANDE

Armazem le noventa @atentam-0 ttltlltttii

João Francisco Leitão
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e sempre que é preciso levantar as alimentação do jantar; podendo

x forças ou enriquecero sangue;em- ' tambem tomar-se ao tons!, para

x prugundo'w, tom o mais feliz facilitar completamenteadigestão.

E' o melhor tomco nutritivo

mais debeis, para combater as di- que se conhece: é muito dígeSIi-

' gestoes _tardias e (abortosas. a dis- vo, fortiñcunte e rcconstituinte.

_ pepst'a, anemia, ou inaçao dos ar- Sob a sua intiuencia desenvolve-

aos, o raquitismo, afeçoes, escro- sc rapidamente o_apctite,enrique-

No Porto:

. nos estomagos, ainda os

ulas, etc. ce-se o sangue, tortalecem-se os

' Usam~no tambem, como maior musculos e voltam as forças. Um

pmveíto, as pessoas de perfeitafcalix deste vinho representa um

saude que teem excesso de traba- bom bife.

 

_ _O seu alto valor tem-lhe con-

rar as perdas ocasronadas por esse qmstado as medalhas deparo em

excesso de trabalho, e tambem todas as exposições nacronaes e'

lho ñsi'o ou inteletual, ara re a- . . . . .

° p p Completo 'sorttdo de postais ilustrados, quinqm-

ilherias, molduras, papeis 'para forrar salas e objetos

* para escritorio. Moveis de mad: ira e ferro, colchoa-

ria e_outros artigos para decorações, do mais ñno gosto.

.ODICÍDIDE DE PREÇOS

53-Rua José Estevão-59 AVEIRO

Constantino MoreiraZà_
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x aquelas que, não tendo trabalho estrangeiras aque tem concorrido.

x em excesso, receiam comtudo en-

X

X

X

x

X

x

O

fraquecer, em consequencia da sua x

Acha-se á venda nas principais farmacias de ã t

Portugal e estrangeiro. Deposito geral: Pede-o x

ã

organisação pouco robusta.

Fev-non à n.3, Farmacia Franco. F.Os Belem.

LISBOA
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2_- Fernenednr de carnes-nantes

Talho no «Mercado Manuel

Firmino», em Aveiro, e em

Cacio

Continua com o seu talho

nn; *
   

 

com A 1055:¡
  

Xarope peitoral James

 

(Premiado com medalhas douro _ _

em todas as exposições na_ em Cac1a. Satisfaz todos os
EM sem re á venda os mais finos dôces d'ovos . i

' 'P ' i cz'onaes e estrangezras a que_ PcCthS de carnes de Vaca'
especialidade da terra. Sonido variadissimo, para

,chá e sobremeza, numa escolha esmerada e

abúndante. '

'Esta casa encarrega-se de despachar nas me-

lhores condições todas as encomendas que lhe se-

iam feitas, para_ todos os pontos do paiz, Africa e

“Brazil, onde tem os seus reVendedores.

Faz descontos ás casas que lhe gastem em

grande quantidade os Ovos moles, em latas ou

barricas de variados tamanhos Os Classicos maris-

cos tia¡- de Aveiro, em conserva, e as saborosas

_ elnguias _assadas á pescador.

.Rugd

 

   tem euncon-ijo_ ou de carneiro. As rezes são

Recomendado por- mais @andas no Matadouro ml!-

d'e 300 med“”- ' mCIpal e examinadas pelo ve_

NICO especifico contra tozses apro- (cl-mano' Teem Sempre o ca'

vado pelo «Conselho de saude pu- rimbo mumcrpal. Preços:

' blíca» c tambem o unico legalmente _

autorisado e privilegiado, depois dc Carne do pelto e ába.

evidenciada a sua eficacia em muitissi- s propria para

mas observações oficialmente feitas assar 3

no.: hospitacscna clinica particular, ° ' ' ' ' ' .' ' 0° ›

l sendo considerado como um verdadei- l' dê Pemaa 11m'

lro especifico contra as bronquites (agu- pa,sem osso. . . , . 400 ,

idas ou cronicas), dejiuxo, fosses rebel- Carneiro _ _ , _ _ . 220 D .“

das, to'sse convulsa e astema, dôr do 5

' lpeito e contra todas as irritaçoes ner-

' vosas.

   

  
    

  2,60 reis, 1

    

      

 

Dias de venda_ em Aveiro, à

todos; em Cacra. aos sabados t

Al venda nas farmacius. Deposito e terças_fciras até ás [4 horas_ t

1-_ -. . r "nlz ¡muaou rnnnco, rm_-

ÊONDE DE RESTECO & c.,

Baeta-LI :aos Seriedààñ e economia

A

   
 

 

  

a @esteira-- Aveiro

. I   
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ARAGON, em n de Junho

Para a Madeira, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos, Monte-

Preçoçda'passagem em33* classe para'o Brazil 3l:500 _

ARbANZA, em 24 dalunho,

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos,-

Preço davpassagetnl em 3.? classe para o' Brazil 31:500

l ,nonoo un. enganos Pontuautses

Nas agencias do Porto e Lis-boa,
, escolher os beliches á vista das plantas dos' :t uetes ' , |

›_ «metodo .antecipação.
p 3/ v n isso raw

i Os paquetes de rest-_assode Brazil, oferecem todas as comodidades los
srs. passageiros que se destinam a Paris e' Londres..

Aceitam-setambem' passageiros ara NewhYork S. ° "
gado) com'trasbordo em Southampton.p ' e Miguel (Ponta Blix I

TÂHW&C3

rg, Rua do* lntame D. Henrique

Rio da Prata zisgça,

1, .
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vtdeu e-Buenos-Ayras

Rio da Prata 3h50) .

.tl'

Montevideu e Buenos-Ayres

Rio da Prata 31:50)¡

1.

ódem os srs. passageiros de 1.' classe

" ,nu

AGENTES

Embtshoa: w

'assalta-.ves «ea
' ou¡ _

Rua _do Comercio. 3l-.lli -

 

_ 31._

h:

_lfor egual, se det/.eraproceder no caso dans,

ocasm em. que deve ter logar ainçor :,g_

o recruta estar sofrendo doença que o niba,

efetuar a marcha. 5'

Posto que não seja regulamentar, bem aviso:

dos andarão aqueles que, em taes circumstan. .~,_,,

derem do facto conhecimento ao comandante_ M

unidade a que tiverem sido destinados. i

ll

Incorporado

A' chegada ao quastel, o recruta é observado?

pelo medico do regirnento que, numa folha, , l ,m

vidual, indica, entre outros dados, a sua alt¡ "

pêso, perímetro toracico, etc., interrogando-o

mesmo tempo sobre as alterações que, porv

tura, tenha sofrido a sua saude no periodo de;

corrido entre a inspeção 'e a incorporação.

Nessa ocasião, deve o recruta fornecer ao»

medico todas as informações que'por ele lhe tom

rem pedidas, nada me açultêndst'deer .dP Eram?
pre em atenção que ter um del'eito'ou óssun.. t

tara fisica, não é vergonha e que ocultal-a podel

ser em extremo prejudicial.

Se o recruta tiver'rélutancia e'm expôr, dianc"

te dos enfermeiros, ~os seus deieitos, pedindo'

medico que o observe em separado, pedidõa v, w

ele prontamente acederá. "

III

Ho quartel

Hi'eine individual 7
, v , I.

Para se gosar saude é necesario 3ng A


