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PUBLICAÇÕES-Escritos de interesse particular, 60 reisrpot. linha._Aurrnc_ios, 30 reis

A ' " mito 'nãêálitádo -Corn estarnpilha, ano 2$600 reis. Sem estam- ' _ _ '

)
Pubhca se ás quartas fe"” e sabados por lrnha singela. Repetições, 20 reis. Imposto do selo lO reis. Anuncios permanen-

.4 N

'o v ' reis. Nrmiero do dia, 30 reis; atrazado, 40 reis. Africa, 33500. Brazil,

_

Í A'. cobrança felta pelo correio, acresce a importancia com ela dispcndrda. A
_ooo-_-

tes, contrato especral. Os srs. assinantes teem o abatimento nos anuncios e qem

assim nos impressOS feitos nas nossas Oficinas. Acusa-se a receção e anunciaer

“ira _é sempre contada dos dias l ou 15 de cada mez e cobrada no começo Não é da responsabnmme do ¡omaj a doutn'na dos _ _ v _

as publrcaçoes de que à redação seja envrado um exemplar.

idmeãtfe- Não se restituem os originaes.
escritos assinados ou simplesmente rubricados

 

por qualquer forma, viciarem frio pode admitir que tantos

ou contribuirem para a 'vicia- acusados do mesmo cri-

ção de quaisquer actos ou me, ainda que com responsa-

documentos duma eleição. bilidades diferentes, sejam

Estas penalidades atin- julgados e absolvidos, conti-

gem tambem os juizes ou de- nuando, é claro, a cometer a

legados que não respeitarem mesma falta logoque aSpor-

as praxes estabelecidades na tas da prisão lhes sejam aber-

lei para os diversos tramites tas.

eleitorais. As penas impos- Era mais simples e me-

tas a esteswultimos vam até á nos edificante não os terem

suspensão por seis mezes do prendido ou então envial-os

juiz e um ano do delegado para Espanha em comboio

do procurador da Republica. 'especial e com as honras de-

Depois de aprovado o vidas ao seu cavalheiresco

 

Inqueritor_ ' _

r _' _ ,. , o sacristão Abel Barreiros e ou-

' - - _ .. ' - _ _ 'tros reacionarios, por desobedien-

I E _ . ._ _ cia á lei do registo civil. Foram

,_ , v, todos condenados em um ano de

,
prisão correcional, seis m'ezes de

multa a 100 reis por dia, custas

e selos e mais 10$000 reis de

multa.›

Ponhamos em confronto o

'grau' de responsabilidade dos

primeiros com a dos segundos,

a pena em que por tentativa de

rebelião contra a patria o tribu-

nal da capital do norte conde-

nou aqueles e o vereditum por

e regimen,
que terminou o julgamento des-

_ugbclamou ele, com to- tes, num simples tribunal de

',j i Éân'ênciã «da Sua ora- aldeia, por uma simples trans-

com brilho de pen- gressão. ›

ç' to- e largo gesto. Mas As justiças dos centros.. .

".u contra opovo, que o civilisados!

,,.i "r ue a sua conduta

1” q Palavras de verdadeÍ u: não correspondeu ásin-

O sr. ministro da justiça

das palavras com que ar-

*teve na sessão de ante-ontem

l. _ç A . É

.' ”nas multrdoes nos tem-

monarquia. Pedin-

ma'is uma ocasião de patentear

os seus grandes meritos de par-

i . .

. ;b justiça, não é justiça que o

lamentar caindo com palavras

trio José de Almeida

de verdade a fundo sobre a

, ;Ir W

proposta com que o chefe do

“é entravar a marcha do

- @mm-e' magual-o, é, princr-

evolucionismo ali foi em servi-

ço da causa da reação.

_,_ e,'-o que é bem: peror,

. _'.o, para fazer politica. . .

Mão. Atraidos os magna-

Um curto extrato:

«De vez em quando o 'parti-

' g ' caciques, atraz iriam os

'mundos
- r

do evolucionista argue o gover-
. 0 povo, conscro do que vale

no de falho de confiança e de

nada fazer. Quanto á confiança o' g.. , ' . tüs'salutares da Republi-

   

                                

  

   

  

      

  

         

   

 

   

  

  

   

   

  

             

  

  

   

   

  

   

   

          

   

 

     

   

                  

  

    

  

  

  

  

 

    

  

                     

  

        

  

          

  

  

              

    

  

     

   

   

 

lJmu iniciativa palrioilcu
O sr. Antonio José de Al-

O presidente do «Grupo meida pediu ao parlamento um

local de defeza da Republica›, inquerito para o apuro de res-

sr. Bernardo de Sousa Torres. ponsabilidades nos aconteci-

tomou a iniciativa de promo- mentos dos ultimos dias.

ver, entre todos os aveirenses .X E” contra o povo' genero-

e patriotas da região, uma grande acujasombra cres-

subscrição para a compra de cê, é contra o povo valoro-

uma bandeira destinada aga- so e nobre a cujo seio tanta

lardoar os serviços prestados vez se acolheu, gasto e cança-

pelo brioso corpo de infantaria do, que ele derdeja agora os

24 na defeza da Patriaeda Re- raios da sua colera.

ublica, e a r etuar a grati- E” ouvil-o, no parlamento _ _
_

São de que gdãs nós lhe so- e na imprensa, as tribunas do coqlgo elÊ'tOra'l' pilssar'se'ha procedlmento'

mos porisso devedores. alto das quais despeja injurias á dlscussao das le's_ comme' sendo certo que um_ nu'

E' simpatica a ideia, que que não podem ficar no olvido. mejntares _e qu? dlzem 'res' memso mid?? de pamOtas

coràalmeme abraçam“. Que O POVO, aquele povo perto á ler_ eleitoral dos cor- se teem sacrrfrcado para con-

Temos dito, em sucessivos junto do qual o veemente ora- pos admimsuatwos' dos de' SOI'dar, e fazer respe'tar a

numeros, do brilhante corpo dor noutras eras pelejou pela putados e.d°s senadofes' Repumlcaecçnsequçntemen'

do exercito,aquilo a que, como Liberdade e pela Redenção, as O Premio_ de le' refe' te as suas lels› é "me e de'

'raros outros, ele temjus. Quan- tenha presentes na memoria a rent? ele_'ça° dos corpos 501mm¡ Ver com? se recom'

do da sua partida para a from_ cada instante_ . administrativos deve assen- pensa-e como sejuigam aque-

teira, nas duas vezes que a E, Preciso que nela ¡he ñ_ tar nas seguintes~ bases. . les que não teem ferto mars

honrosa missão lhe foi conña- quem gravadas. Que as não _ Represçntaçao de mam' que e“XOVFIhaT e comem“

da, foi-nos com ele a'nossa al- esqueça, que as não esqueça. "as em “Sta Completa ef“ com despnmor a ReRutÊhÊa

ma de Portuguezes e de patrio_ _M
P todos os concelhos que _nao e os seus homens mars rm¡-

,as_ No¡ testimunho do nosso › . . forem caprtars de districto. nentes. _

amo e da nossa admiração pe_ _
Nestas aplrcar-se-ha o srste- Ha quem afirme com um

1a sua mconteslavel dedicação
ma proporcral de Hondt: A certo ar de glorra tola e qur-

á Patria, vai agora onosso co-
_ crdade_ do _Porto é _drvrdrda çá com saudades da casaca

ração tambem_
Sam as _segurntes as ba- em dors bairros, e Lisboaem das receções_ e esperas regras

A carta que do sr. Bernar_ ses prrncrpars sobre que as- quatro, para efeitos_ eleito- que na manrfestaçao de ha

senta o novo Codigo eleito- rars. Tambem e prrncrpro a3- dras como em todas as ou-

ral, a que já nos referimos no

numero anterior:
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' 'ÕsrnAntonio
José de Al-

ertvolveu, no seu discur-
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a; do hostilmente contra'

- ,comescandalomareCe
m

os em defender o an-  

  

  

  

  

 

  

 

  

      

     

     

   

     

    

   

  

    

   

  

  

do Torres recebemos e a qual
_

1

damos imediata publiddadc, é
sente estabelecer-se que ha- tras, se_vêem _so creaturas

concebida nos seguintes ter_
verá uma assembleia elerto- mal vestidas, cujos comenta-

ral por cada 500 eleitores. rios não poderiam ser ouvi-

 

  

   

    

   

  

   

 

    

   

  

',1 Iagoverno queonão oprr- _ _ _ mos.
T d -d d~ ~

1 - - artrdo evolucronrsta ue ane a ' * ° ° ° C' a ao que' 35m"“
'

› j j

_ . -
...W

-
-

. r, qmndo ordelramente e ãue abra a questão_ 7 ?Desafio-.ãá O «Grupo de defesa da Republica» dO lnSCl'ltO no recenseamento
nos da

do concelho de Aveiro tem a honra de queira usar do seu voto, requisi- Bru torno dDS quartel: Cla'

Não resta duvrda que os
.isso.

Não foge o governo a res-

ponsabilidades e deseja saber

derazão,
protesta indi-

,, contra os que the dr-

twr paz, ofendendo essas

tará na camara muicipal o cartão

eletorai, que adquire ao preço de

100 reis. Este cartão é valido pa-

convidar-vosaque vos associeis por

meio de subscrição publica e com a

quota que a cada um apr'ouver, a uma

justa homenagem, da qual este grupo

trabalhadores, os pobres, osSegue proximamente pa-

oprimidos, aqueles que de
ra S. Tomé, numa importante

' leis, que o elevaram. com quem conta. . . . . . .

r . . . j , .
_ julga credor o Regrmento de rnfantarra [a uma le ¡slatura ou se am tres . - à _ . . l_

__

Sea Republica for feita pe- verâuagãfe ::gigâaãlhgãmdzoãã
n.° 24,<aqui aquartclado. _ _ anos, tendgo, porem, de sier reno- Comlssao defelVlÇOV 0 0312190 Chapeu na mao se arrasta-

›
Nao tendo esse regimento ainda vado anualmente, quando O seu de engenharia nosso patrrcro, vam aos pes da na', sobreca..

saca e dum chapeu alto, sau-

dando com humildade os que

quando correspondiam com

um olhar se julgavam já cre- '

dores da sua dedicação, sam

os primeiros a manifestar-se

numa revolta energica contra

o procedimento anti-eguali-

tario edesonesto de quem não

sabe ou não quer aceitar a

liberdade, egualdade e frater-

nidade que o cinco de outu-

, bro, numa apoteose gigan-

tesca, ofereceu aos portugue-

zes, do alto da Rotunda.

A Republica fez-se para

todos; mas por isso mesmo é

necessario, é forçoso que to-

dos a respeitem e se habi-

tuem a ver nos rotos e nos

esfarrapados, o sentimentoda

alma nacional, os que com-

bateram, os que ,se _expose-

st'. José Celestino Regala.

-_-_- O capitão de cavalaria

e estado maior, nosso presado

amigo, sr. Maia Magalhães, não!

aceitou o honroso convite que

lhe foi feito para chefe do ga-

binete do governador de Mo-

çambique, sr. dr. Alfredo de

Magalhães.

= Apresentaram-se no co-

mando militar desta cidade os

r.os sargentos alunos da' Escola

de guerra, Luiz Figueiredo, Eu

rico de Castro Graça Luzarte e

Belarmino de Alencuão Bor-

dalo, que por ordem da secre-

taria da guerra foram manda-

dos fazer serviço nos corpos

da guarnição desta cidade, até

ao principio do proximo ano

letivo.

Ficaram os dois primeiros

em cavalaria 8 e o ultimo em

bandeira, julga o mesmo grupo, de to-

do o ponto bem cabido, tradusir aquela

homenagem na oferta de uma, adquiri-

da por subscrição publica entre os ha-

bitantes de esta região; e bem mereci-

da se antolha ao grupo ser tal homena-

gem, mais significativa, não lhe pare-

cendo Que outra haja que exprima o

nosso reconhecimento para com aquela

unidade militar.

E bem merecida que é a nossa ho-

menagemi

E bem cabide e justo que é o nos-

so reconhecimento!

Se a vida moral e social da oficia-

lidade e das praças que comandam são

titulos á nossa estima e consideração,

tomando a todos dignos de os conside-

rar-mos como nossos irmãos, acima,

muito acima disso está a maneira pa-

triotica como todos se tem portado e

arriscado na defesa desta querida Pa-

tria, a cada momento ameaçada de_cair

nas garras aduncas de torprSsimos' ex-

ploradores, onde os patrioticos esforços

dum punhado de homens, arriscando a

propria vida e o futuro dos filhos, a ar-

rancaram no glorioso dia 5 de outubro

de 1910. i

Ora quem, com o seu esforço e

vontade, concorrer para consolidar obra

tão redentora, bem merece de nós to-

í dos; e entre os que bem merecem de

nós é justo colocar o Regimento de

tude e amor pela Republicaoque

tem podido, apesar das contra

'riedades opostas pelo partido evo-

lucionista. Dir-se-ha que quem

assim argue o governo é porque

muito tem feito, ou pretende ta-

zer, e, todavia, esse partido ainda

não trouxe á camara essa avalan-

che de ideias que presume ter,

para possuir autoridade de ar-

guir alguem de incompetente. On-

de estão as reformas, os projetos

de lei, as afirmações de governo

'desse partido? Em arguições aos

outros, mais nada. Quanto á pro-

posta de inquerito, siga ela os

termos parlamentares e o gover-

no dirá dela sem tergiversar o

que pensa, e sobretudo sobre a

forma como ela foi posta a ra-

zões especiais com que se pre-

tende justifical-a.

O sr. Antonio“'Jose' de Al-

meida, perdeu, como se vê,

mais uma .ocasião de estar ca-

lado.

para o povo, com que _

=' ' 'se pretendeentra
var-lhe

'iphgitimo direito do
protesto, ou

'~ 'pode fazer com que ele

;omfoque e se resigne'?

.-.xE'o'ataque á prepria di-

é a desordem que

lhe pretende impor.

Â' O povo não protestará

. gundo vir que justiça é feita a

;mas O que ele não permite,

' ' o que se impõe indigna-

' contra o despotisrno,
contra

aràsudem, contra as violen-

contra tudo, enfim, que

os seus brios,ofen-

a justiça e ofendendol

w :or 'seus direitos, erguendo-se

contra os insultos que os ver-

,mi'dêsórdeirõs
lhe cos-

sam estes OS que fo-

'mgm'a anarquia á sombra

'dos louros colhidos em outros

possuidor dele queira usar para

efeitos civis, como bilhete de

identidade.

Sobre o cartão eleitoral, e em

casos para esse fim nele impres-

sos, se descarregará o voto, a fim

de evitar queo mesmo cidadão

vote mais duma vez.

A receita arrecadada pela ven-

da dos cartões eleitorais reverte

a favor das camaras, a fim de

que elas possam fazer face as

despezas com as eleições.

E' obrigatoria a declaração de

candidatura vinte dias antes do

acto eleitoral e assignada por dez'

eleitores. O voto é secreto e su-

jeito a medidas especiais.

A lista tem de conter o nome

do partido ou grupo a que per-

tençam os candidatos, será en-

cerrada em envelopes, cujas di-

mensões e carateristicas serão de-

cretadas pelo governo.

Os envelopes sam chancela-

dos com um carimbo especial,

nas camaras municipais, e serão

  

   

 

    

    

 

    

   

  

  

    

   

   

  

  

   

   

     

  

  
   

 

  

    

  

  

      

  

. -sam estesos ue dr- W
' ¡.ft. ?24'

l H“

tempos,
q ,

To-rrrult
osl m anAêrfrzirplrensa periodica'désta cidade vendldos Por Preço "15) nlflcante- infamaria H.. 2 o

k t _ V ç y

se roga principalmente não só se digne Os grupos ou part¡ os repre-
4 . _ fan, og “pç.ma

_

== A banda de rnfantarra damossdmheño
s,after-313“

_-i *patriotas, promovem

' ' ” ' ,e odios.

sentar-se-ham nasassembleiasele
i-

torais ,e os eleitores de cada uma

das listas nomeiam um delegado-

efetivo e outro substituto que

teem, junto das mezas, funções

privilegiadas com voto consultivo

em todos os incidentes da elei-

ção. Os candidatos teem tambem

o direito de intervenção nos actos

eleitorais, e dentro das assem-

bleias todas as imunidades de

r que ho'e gosam os deputados,

dizer o que tiverpor justo e bem cabi-

do sobre o assunto, como tambem
abrir

nas suas respetlvasredações, a subscri-

ãlo para a oferta de que acima se

a a.

Saude e Fraternidade. Aveiro, 28

de maio de 1912. Pelo grupo de defen-

sor da Republica, o presidente, Ber-

nardo Torres»

Fica aberta a subscrição.

inicial-a-hiamos se nos não in-

timidasse o receio de poder su-

por-se que o fazíamos em al-

dos nos bancos durante o

daíeuolução, dando

uin'a'lição' ao 'mundo na glo-'

riosa manhã de cinco_ de ou-

tubro em que o barrete -frlgio

afugentou a coroa real e o

casaco do rota, _do oprimido,

se colocou ao lado da' _casaca

do fidalgo, indicando-lheem

um ultimo rasgo de abnega-

n.° 24 toca amanhã no jardim

publico das 18,30 às 20,30.

r.a Parte. _- Marcha militar,

por Alves; Guarany, (sinfonia),

por' C. Gomes; Polca militar, por

Beucei', Dr'nórah, (famazia), por

Nleyesber.

_ 7..“ Parte. - Werther, (fanta-

zra), por Massenet; Crepuscolo,

(valsa), por Morais; Marcha mi-

litar, por Morais; Hino, por Keyll,

A preposito dos tumultos

que se anunciavam, ha dias,

por virtude das hostilidach

dos 'tribunais á Republica, es-

crevia o Intransigeme .-

 

   

,lê verberar indignado o_

h mento dos qr'Je tão la-

velmente provocam os

w' ::Mgmt empurra“do'o
«Só acreditamos'depois

de

amargura.
vermos, porque não e crrvel que

' 'm
- o overno derxe de tomar as pro-

r ' vi cncias que o caso reclama, a

,,,.. Confrontos

 

  

   

  

   

  

   

 

   

   

      

 

  
   

  

 

    

  

  
  

      

     
  

 

  

i
não se; que deseje pagar por

oden o acom anhar todas as

L' " ' dOÊeIaÊÉSÊÉS ::013: tura Superior ás 11”?”qu não fazes do acto elgitoral. W
ção e amor pela humanidade

_vdmmnicam do Porto: Publica e, g povo pormgueZJ aos desejos', 'de outros Subscri- Os-presidentes das mezas se_ 0 Í 'b ' A o caminjhoida Razão .O, ca:

::mamae julgados mais do* ' tores. A nossa quotairá no fim. rão, em todas as localidades, es- 8 e 0 minho, da ,Egumdade '

(7_ v_ - A' radares, todos de GUl- Mas quem é que os provo- _
W_

,ãolhidos Ide epttrelo professora-j
______ l m .MMTB

a
7 O

-___-_
. .

Dl¡ o tgcho áipcert¡ ' _ ' o frcra_ e pa rcu ar, membros crmicavdoiportoñ
_ , _

dos quais dois* se, encon-

arjaentes por terra espanho-

-. JElcio contra o seu parz.

. Ml

das comissões municipais admi-

nistratiVas 'e oficiais do registo

civil. Os recenseamentos serão

feitos pelos secretarios das cama-

ras e das administrações ;do con-

celho ou bairro».

Estabelece tambemocodi-

,go- graves; penalidades para,

todos os funcionarios que,

ca, esses tumultos?

A atitude agressiva dos tri-

bunais, agressiva das institui-

- ções, agressiva da justiça, agres-

siva do decero e dos' brios do

o republicano portuguez-.r

Diga assim o Intraníri'gente,

que diz uma verdade, 'para al'-

guma vez dizer bem.

 

Tem «sido assunto forçar.

do ocaso do 'julgamento dos

conspiradores e as alterações.

da ordem publica a que tai

julgamento deu logar.

.'Posltiv'arnerite .ninguem

que veja este caso a sangue_

O orgão do sr. Antonio Jo-

asé de -Almeida dizia 'ha dias:

' «A «intangível morreu ás: mã'os

'dorproprio ministro da justiça»

Fala, assim quem vê' cober-

ta de louros a sua reforma de

instrução primaria . . .

  

  

 

resmas DE FAMILIA:

V Fazem anos:

Hoje, o sr. dr. Brito de Freitas.

Arnanhã, o sr. dr. Sebastião de Ma-

\galhães Lima.

Alem, a sr.“ D. Marilia Ferreira.

Vrsrns:

Estiveram nestes ao em Aveiro.

'ifq inr'da'de do tribunal

- uma vez agora se fez sen-

Élançando a absolvição geral.›

*2 lnformam-nos do Cartaxo; pov

'giiõhfiliiirnal desta comarca fo-

w ho' julgados o padre oão

Mgnteiro, prior de Va ada,

   

  

    

  
  

 a



vindo aos escritorios

os srs. dr. Vicente de ”Brito, D '

Luiz _

tinha-?5 - -

O Em visita a seu pai, o sr. Anto-

nio Pereira da Cunha, que, como disse-

mos, se encontra enfermo no Farol, es-

do C ado.

da Conceição elosé Barbosa Cou-

tiveram em Aveiro a sr.“ D. Emilia Pe-

reira da Cunha Santiago e sua galante

filha D. Belmira.

mente _mais aliviado, e aquelas senho-

Las retiraram já para a sua casa de Lis-

oa.

O sr. Pereira da Cunha está feliz-

Q Hospede de sua avó e tios, a sr.a

D. Emilia dai Cunha Pereira e filhos,

esta em Aveiro a sr. D. Maria do Am-

pargdaacunha Pereira deVilhena, pre-

sada filha do falecido'ioinalista e es-

critor, nosso chorado camarada, Fer-

nando de Vilhena.

C

 

do povo republicano portu-I

guez ante a dos tribunais que

tem julgado os conspiradores,

pôz ponto,por agora,na comedia

dos julgamentos, que estavam

fazendo o pasmo de toda agen-

te, no paiz e no estrangeiro.

Nunca mesmo tal se viu 'em

qualquer paiz do mundo, paiz

civilisado,

justiça ocupa o primeiro logar

no coração e no cerebro de ca-

da cidadão.

rados na absolvição inínterruta

dos conspiradores, afeta gran-

demente o regimen e ofende

os brios nacionais. Porisso eles

explodiram, aqui e no Porto,

de maneira a chamar a inter-

venção dos poderes publicos,

  

Usboa, 23 de maio.

A atitude generosa e nobre

Não se comenta, aquilo.

onde o nome da

A comunhão de juizes e ju-

não a da força armada para

conter 'a onda da indignação

popular, mas a da voz da ra-

zão que nas instancias superio-

res deve imperar para suspen-

der isso a que se chama julgar

conjurados.

Pode ter-se como suspenso,

por tempo ilimitado, esse julga-

mento. Só tem um defeito

essa resolução: ter vindo tarde,

pois não apanha já a grande

parte dos criminosos que _an-

dam na rua dispostos a pegar

de novo em armas contra o

solo portuguez.

=' Foi enviada a todas as

autoridades administrativas ju-

diciaes uma circular, junta com

um exemplar do catalogo dos

jesuítas portuguezes em 1910,

conforme o encontrado no con-

vento do Barro, chamando a

atenção das referidas autorida-

des para o cumprimento do

decreto de outubro de 1910,

referente a congregações reli-

gíOsas a mn du evuar tentan-

vas da sua reconstituição no

paiz.

nhia carris de ferro añxou'do, de Eixo; de Manue Dias

= A direção dz; Compa-

hoje de tarde, na estação de

Santo Amaro, um avrso ao

pessoal declarando, em respos-

ta ás suas reclamações para _a

readmissáo de pessoal demiti-

do, que, ponderadas as razões

   

o* &ERÓS i

..Panini muinriii
UINTA PARTE

TRADUÇÃO DE JOSÉ suado

'Historia de uma caveira

› III

Continuação da novela

-Uma vez que a senhora

marqueza del Radio nos aplau-

de, disse Clotilde deixando o

tamborete do orgão, parece-

me que não devemos ter re-

ceio de tocar o terceto dian-

te de auditorio mais numeroso.

_ Sim, minha filha, pó-

dem o tocar a Ave-Maria na

embaixada ingleza easseguro-

lhes grande colheita_ de aplau-

sos e felicitações._Não é ver-

dade, sr. duque?

\

duque de S. ?tecido

Pereira, rancisco Pereira e filho, _

çalo Remisio, e joaquim Maria Rufma,

e da Africa o sr. Antonio Valente (“rever-

no. '

casa de Castelo o sr.

dão e sua familia. .

gressaram os srs. Narciso

quim Rodrigues de Oliveira, e

Marques, todos deste distrito, '

sr. José Martins Alberto,

proprietario em Nariz.

A orreio_ da capital

dessas demissões, não podia

readmitir os empregados des-

pedidos. Declara tratar bem o

pessoal, recomendando aos che-

fes que façam o mesmo; mas

não pode consentir que a mi-

noría desse pessoal queira cons-

.tituir corpo de revolta contra a

disciplina e boa ordem para

bem servir o publico, liquidan-

do com este aviso o incidente,

dispensando-se responder ou

tratar o assunto com comissões

das delegações.

hoje as leis que mandam con-

síderar como exercicio efetivo

das funções de juiz o serviço

prestado por magistrados ju-

diciais como membros do jury

do exame de estudantes de

direito; abrir um credito de

150 contos de reis destinado á

importação do trigo para a fa-

bricaçãona Manutenção mili-

tar, e outro de 300 contos de

reis para as despezas resultan-

tes da recente rebelião dos in-

dígenas em Timôr.

 

movimento local

 

Dia 29 de maio. - Aparece ar-

rombada a porta da egreja de

Esgueira, de onde os gatunos le-

   

 

   

  

   

 

   

 

    

 

   

   

  

   

    

  

     

   

 

   

                        

    

   

 

EM VIAGEM:

Ch aram do Brazil os srs.

O Seguirarn de Es inho para a sua

exandre Bran-

0 Tambem do Rio de aneiro re-

pes, oa-

sul'

ENFBRMOS:

Tem estado com uma peritonite,

benquisto

 

= A folha oficial publica

,se a G-

Anotações do passado (1911) -

vam o dinheiro e alfaias.

Dia 30.-Passam nesta Cida-

de 3 globs troters que se propo-

seram sair de Lisboa e dar vol-

ta ao mundo.

' Dia 31.-Sente-se um peque-

no abalo de terra.

Resoluções municl als-Ses-

são de 23 de maio. Jresidencia

do sr. dr. Luiz de Brito Guima-

rães, assistindo os vogais, Ma-

nuel Augusto da Silva, José da

Fonseca Prat, Pompilio Simões

Souto Ratola, Vicente Rodrigues

da Cruz e Manuel Rodrigues

Teixeira Ramalho.

Acta aprovada em minuta,

sendo em seguida presentes e

deferidos os requerimentos de

Manuel Ferreira Neto, de São

Bernardo; de Francisco Gonçal-

ves Caiado, da Presa; da firma

Moimento, Simões & Fi ueire-

Lopes, da Oliveirinha; de Pedro

Afonso Barbosa, do Paço; de

Antonio Marques Pêgo, de Ma-

taduços; de Antonio Ferreira de

Carvalho, de Mamodeiro; e de

Antonio Nunes Paulo, da Povoa

do Paço; todos para construções.

E

era um moço de vinte e qua-

tro anos, que de boa vontade

teria trocado os pergaminhos

e os haveres pela gloria de

Mozart ou de Beethowen; o

seu Deus era a arte da musica

os seus pensamentos a harmo-

nia, a sua paixão as notas.

A rebéca, esse instrumen-

to que, como disse um escri-

tor contemporanco, foi in-

ventado pelo diabo para de-

sespero dos homens, era o

favorito do duque de S. Pla-

cido. Tinha percorrido toda a

Europa sem outro fim do que

o de ouvir os grandes profes-

sôres.

Muitas vezes, desaparecia

de Madrid, os amigos procu-

ravam-o inutilmente, até que

um deles dizia: .Não se can-

cem a procurei-o; constou-

lhe que se dava um concerto

de rebéca em S. Petersburgo,

pegou na mala e marchou

: Na alta sociedade de Ma-

.. k r

A comissão tomou depois por nos_ pedaços, que _mais tarde

Dão unanimidade as seguintes reso- "

Cion- luções:

Indeferir, o requerimento de

D. Maria Emilia Branco de Mel-

lo. de Estarreja, por não lhe

pertencer o terreno que preten-

de vedar,.e que_ se acha no do-

minio publico ha muito mais de

trinta anos;

Conceder a Antonio Maria

dos Santos Freire', desta cidade,

o alinhamento marcado a tinta

cncarnada na planta que juntou

a Sl' D. Angelina Moreira, esposa do á sua petição para a reconstru-

ção do seu predio na rua do

Carmo, visto a resposta dada

pela Direção das obras publicas

deste distrito em seu ohcio nu-

mero 78, de t8 do corrente, e de

que a comissão agora tomou co-

nhecimento;

Intimar, a pedido da comis-

são paroquial da' freguezm _da

Gloria, os proprietarios emos

predios sam conñnantes com o

adro da egreja dêste nome para

que os caiem de branco, no ra-

so de 8 dias em conformi ade

com as posturas municipais;

Dar toda a publicidade á cir-

cular do governo civil n.° 187 de

t7 do corrente, afim de tornar

bem conhecido de todos os seus

munícipes o conteúdo da mesma

circular, sobre serviços mnote-

cnicos, pedindo a imprensa lo-

cal que chame a atençao dos seus

leitores para este assunto; e

Por proposta do seu presi-

dente resolveu ainda convocar os

4o maiores contribuintes do con-

celho, para os ouvir sobre a me-

lhor forma de se poderem levar

a efeito as obras de saneamento

e de captação de aguas para a

cidade, obras que sam de inadia-

vel necessidade e que os recur-

sos ordinarios do municipio não

têm permitido levar a efeito.

Achando-se presentes alguns

munícipes do logar da Povoa do

Paço, freguezin de Cacia. que

faziam parte'duma comissão ali

' ara levar a efeito a

um ediñcro destina-

do á escola primaria daquele

logar, e que vinham participar

que o cidadão Manuel Rodrigues

da Cunha, ali morador, oferecia

gratuitamente todo o terreno ne-

cessario para a construção da

dita escola; pela comissão foi re-

solvido aceitar esta valiosa oferta

consignando nesta acta um voto

de agradecimento e de louvor, e

ue o seu chefe de trabalhos ali

flosse vêr o aludido terreno para_

depois elaborar um projeto do

edificio que aquela comissão se

propõe construu'.

Lembranças-Parecia-nos con-

veniente modificar o recetaculo

da correspondencia aberto na pa-

rede do edificio do correio, que,

como está, dá ocasião a que com

facilidade se levantam as cartas

que não sam convenientemente Ç

atiradas para o fundo.

Por conveniencia do

e dos proprios emprega os, so-

bre quem recaiem, ás vezes, in-

devidamente, queixas da falta de

correspondencia, falta que é quasi

sempre devida ás más condições

orgamsada

construção

  

 

  

     

  

  

 

  

  

   

  

    

  

   

  

   

  

   

  

   

   

  

  

  

  

  

   

   

ublico

do mencionado recetaculo.

tos

O digno diretor da reparti-

ção dará, por certo, imediatas

providencias nesse sentido.

40- Tambem nos parece de

todo o ponto conveniente proce-

der-se sem demora ao concerto

dos rombos sofridos no em e-

dramento da Praça da Repubiica

pelo córte das arvores que de

ali sairam.

Por emquanto sam pequeni-

#

 

drid, o moço duque era tido

como homem excentrico; mui-

aristocratas

criticavam da sua predileção

pela musica,- o duque, porém,

não deixava a sua inclinação

añançados

pela arte por consideração

alguma.

Continuamos, porém, o

dialogo.

- 0h! Estou tão certo de

isso, senhora marqueza, res-

pondeu o duque guardando a

rebeca no caixa, que se o au-

ditorio que havemos de ter

na embaixada ingleza nos não

aplaudir Com frenesi, ver-me

-hei forçado

de estupido.

- U

a classiñcal-o

que seria mais uma

excentridade das do sr. du-

que de S. Placido,

Clotilde.

- Pouco me importa a

opinião que de mim formem

acudiu

CSSCS seres, que nascem e mor-

A

7 .

.tem sem_ haveres ocupado em

Todo o navio de vela ou de vapor

deverá ter o numero de embarcações

suficiente para, no caso de sinistro, po-

der recolher os seus tripulantes, manti-

mentos e aguada em condições de se

aguentarem no mar.

Os navios de vela ou vapór desti-

nad05 a transporte de passageiros, co-

lonos ou emigrantes, deverão ter as se-

guintes embarcações, conforme a sua

tonelagem:

Até 200 toneladas líquidas, 2 em-

barcações pelo menos, com a capacida-

de total de 12 metros cubicos; de 400

toneladas líquidas, 2 idem, idem, de

22 metros cubicos; de 600 toneladas 4

embarcações, idem de 32 metros cubi-

cos; de 1.000 toneladas, 5 embarca-

ções; idem de 48 metros; de 1.500 to-

neladas, 6 embarcações, idem de 67

metros; de 2.000 toneladas 7 embarca-

ções, idem de 86 metros, de 8.000 tone-

ladas, 8 embarcações, idem de 106 me-

tros; de 4.000 toneladas, 10 embarca-

ções, idem, idem, de 126 metros cubi-

cos; de 5.500 toneladas 12 embarcações

idem, idem de i40 metros; de 10.000 to-

neladas 14 embarcações, idem de 170

metros e superior a 10.000 toneladas lô

embarcações idem de 200 metros cu-

bicos.

A capacidade das embarcações de

navios de tonelagem intermedia e do

quadro, obtem-se por interpelação.

Nenhuma das embarcações pode

ter menos de tres metros cubicos de

capacidade.

”

 

outra coisa do que em viver

sem nada fazerem Se eu não

tivesse a infelicidade de nas-

cer rico, seria hoje talvez um

musico trivial, mas teria a sa

tisfação de ganhar o sustento

diario com o meu trabalho;

mas peço-lhes perdão do meu

egoísmo; falando de mim, es-

queci-me de manifestar-lhes

o entusiasmo que me causa-

ram as minhas inspiradas com

Metade pelo menos destas embar-

cações serão salva-vidas.

Não obstante o estabelecido neste

artigo, os navios devem. ser providos

de embarcações ou jangadas em condi-

ões de se aguentarem no mar, que

contentem todos os passageiros, colo-

nos, emigrantes e tripulantes a bordo,

mantimentos e aguada.

Todas as embarcações deverão ser

montadas em estado de servirem e de

serem arriadas com presteza, sem o que

serão frequentemente feitos os neces-

sarios exercicios, quer nos portos, quer

em viagem, devendo igualmente ter as

suas guarni 'ões fixadas no detalhe de

postos de a andono e incendio, para o

que as embarcações terão as suas lota-

ções, mantimentos e aguada fixados e

estarão providos de agulhas, cartas,

instrumentos, etc., e estará sempre uma

embarcação a cada bordo pronta a

arriar.

Para a perfeita execução do pre-

ceituado, os capitães dos portos, logo

que o navio inicie viagem longa, man-

darão, proceder ao detalhe da distribui-

ção de passageiros pelas diversas em-

barcações, sendo-lhes indicado o local

e o numero de embarcações onde de-

mais custarão a cerzrr. .

A demora nessa reparação,

sabemol-o, e' devida á. falta de

calceteiros e á urgencia de acu. mang de 3_a dasse, de 84 jo_

dir a outros trabalhos de impor-

ta“C'a- De cem) a camara a “3° water-closer, destinada á compo-

demorará agora.

Obras publicas-Vac _ser aber-

to concurso para a admissão de nas gerais da Companhia POI-m.

um condutor contratado para as

Obras PU_bllcas duma das “03" nha de Cintra, dando os melho-

sas colonias. '

exPomçao--A exportêçao_ de sair das mesmas oficinas uma

batata "ac-ima¡ “os Primeiros outra egual, que depois entrará

quatro males. do ano corrente' ao servrço nos comboios correios

obteve o valor 21:758mooo reis,

isto é, mais

que em egu

passado. _

y Foi em parte dos nossos si-

nos.

Um melhoramento Importante.

-Os srs. Manuel Soares Gue-

des e Manuel Alves do Rio, re-

prescntantes de uma empreza de

grandes capitais, projetam ligar

todos os concelhos e distritos do

paiz com as principais estações

de caminhos de ferro, por meio

de linhas ferreas eletricas e a

vapor. assentes nos leitos das

estradas, para o que conferen-

CIaram com o sr.

fomento sobre a fórma de obter,

o mais brevemente possivel,>a

concessão. O capital da empreza

é de 15 mil contos de reis.

Aos marianies.-Provldencias

contra os sinistros nas aguas.-

Vai ser mandado pôr em vigor,

provisoriamente, o seguinte, com

respeito as embarcaçoes que de-

vem ter os nthos mercantes:

al

panheiras.

bilidade.

l

~s~~

-- E decididamente sem-

pre tocaremos a Are-Maria

na embaixada ingleza? per-

guntou Branca, que, tímida

como a gazela, a assustava a

idéa de tocar piano diante de

espétadores.

-Temi medo,

perguntou Clotilde.

- A Ave-Maria de Gou-

nod é uma péça de muita im-

portancia, e, tocando-a, toma-

mos sobre nós uma responsa-

.N m

vem embarcar, tendo-se sempre em

atenção as pessoas que da mesma fa-

milia fiquem pertencendo á mesma

embarcação.

“ovos carros-A nova car-
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d

gares, com corredor lateral e

sição dos comboios correios e

mixtos, ha pouco saida das oficr-

ueza fez 'á ex eriencia na li-
g i P l

res resultados. Brevemente deve

t

_ do Porto, a que se destina, para

?488013300 “315 do inaugurar o horario de verão.

PcnOdo d° ano Em construção _estam mais oito,

o que perfaz um total de to. To-

das estas carruagens sam muni-

das de dois freios cada uma, e

iluminadas a gaz com timido.

Tlovas iabricas.- onsta que

o sr. visconde de Salreu vai

instalar naquela povoação uma

fabrica de manteiga e tecidos,

para o que já comprou alguns

terrenos.

t'l vida no man-Voltou-se ha

dias, em Es inho, um barco de

pesca, ñcan o maltratados alguns

dos tripulantes. Felizmente o ca-

so não teve consequencias mais

.graves.

Imprensa-A Montanha inau-

gurou com um excelente numero

de 8 paginas, ilustrado com nu-

merosas gravuras, ao centro das

uais se destaca o vulto gigante

de Afonso Costa, a sua maquina

rotativo.

E'-nos grato cumprimentar o

intemerato lutador, que é no

norte o campeão das hostes avan-

çadas e tem grangeado, em toda

a parte, o ,nome a que tem juz

quem tão altivamente exerce o

sacerdocio da imprensa.

40- A' Gazeta de Arouca, os

nossos agradecimentos elas gen-

tis referencias do seu u timo nu-

mero ao Campeão das Províncias.

Desastre-inerte.-O rapido

das 15 e meia de 5.a feira ulti-

ma colheu no logar de Aldeia de

Cortegaça um pobre .velho de

mais de 80 anos, natural da fre-

guezia de Esmoriz, que teve

morte instantanea Chamava-se

Manuel Rodrigues, era viuvo,

guarda fiscal aposentado e so-

fria bastante de surdez.

Boletim oficial. - Foi no-

meado vogal efetivo do Supremo

tribunal administrativo para a

vaga que deixouaaposenta ão do

sr. dr. Augusto Cesar Cau a Cos-

ta, o nosso velho amigo, sr. dr.

João Marques Vidal, actual go-

vernador civil de Evora. Asnos-

sas felicitações.

#Com uma lar a assis-

tencia tomou posse do ogar de

delegado do rocurador da Re-

publica em liveira de Azemeis

o sr. dr. Heitor da Cunha Oli-

veira Martins.

Tutro-awlmm-Causou, co-

mo era de esperar, grande sen-

sação, a notícia que démos da

vmda da explendida companhia

do Avenida a esta cidade, nos

proximos dias t7 e 18 de junho.

Aveiro vai ter ocasião de

apreciar a nossa melhor compa-

nhia de opereta e as duas peças

que nosultimos tempos teem cau-

sado o maior sucesso teatral.

Casta Suzana e Amor de Prin-

cipes, sam duas alegres operetas

vienenses, que prendem pelo seu

gracioso entrecho, cheio dum co-

mico imprevisto, e recheadas da

mais linda musica ue pode ima-

ginar-se, constituindo o mais ale-

gre e ñno espetaculo da moda.

Do desempenho, scenario e

ministro do

M

-Oral por cada ouvinte

que esteja no -caso de apreciar

uma frase musical, havemos

de ter cem ignorantes que

aplaudirão por verem aplau

dir, ou dormirão por habi-

t0.

- Está pois convencio-

nado que o ultimo ensaio se-

rá amanha a esta hora, e que

no sabado á noite executarê-

mos o terceto na embaixada

ingleza, fazendo a minha ami-

ga Branca a sua entrada no

grande mundo.

E como a irmã de Julio

de Monforte inclinasse a fron-

te ruborisada, Clotilde conti

nuou:

-O qne é isso? Não con-

corda com o meu plano?

-- Sou demasiado pobre

para me apresentar nos salões

do embaixador de Inglaterra,

respondeu Branca.

--Diz bem, Branca, acu-

diu a marqueza.

Branca?

gparda-roupa, basta dizer que .i

tao pouso vulgar admirar;

preza as fez representar qu

duas magníficas e inspired' '

posições de Lehar, o

da Viuva alegre, fazem uma ..

ca inteira, não saindo do cart

enorme e porisso facil é pit*

que o nosso teatro vat- ter =-“'. __

las nottes duas colossais enche*

ta na Tabacaria Havaneza, ao

Arcos.

seguintes as taxas que Vigor«

ate nova ordem,

conversão de va es do corr"

internacionais na semana co -

rente: franco, r97 reis; me

243; corôa, 206; dinheiro esterl'

no, é:: -

nim a debilidade o p 1 '

tentar aswforçasi-Recomend _

o Vinho nutritivo de came, de -

dro Franco e C3, unico legalm

te autorisado pelos governos 'e

autoridades sanitarias de Portus

gal e Brasil. Foi premiado

    

  

  
  
    

 

  

  

 

   

   

  

    

  

    

  
  

 

  
   

  

  

  

 

  

  

   

 

  

 

  

  

   

  

  

  

 

   
  

    
   

 

  

  

 

  

   

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

   

   

 

   

 

  

  

 

   

  

  

 

  

 

  

 

  

   

  

,E

alcos ortuauezes a correç .A

eslum ramento com que

74
by¡

feiiz a'ut

Por toda a parte oe'xito

es. _ _ Í

A assrgnntura continua aber-

Valores comblnadesn-¡Saql l i

ara emissão'

LÍ

"/31 por 1.10009_ reis.

I ll ,

medalhas de ouro em todas _

exposições nacionais e cstrang Í

ras a que tem concorrido, garan-

tindo a sua eficacia, para en'

quecer o sangue e levantar -A-,Í

sustentar as forças, centena --l

dos mais distintos medicos. n

calix deste vinho representa uu¡

excelente bife. (l

 

“O que eu l

Sahi Em dia a contemplar o mundo,

por ver quanto ha de belo e quanto

brilhl' l

nessa esplendida e eterna maravilha _.

quando suspensa no azul proiundo. . ,

Yi montes, vales, arvores e flores,

limpldas aguas, mermuras torrentes, ' i

do grande mar as musicas plan entes¡

dos céus sem fim os tremulos fu gem.

l

Trouxe _os olhos tão ricos de beleza, :u

o coraçao tao cheio de harmonia ,w

de quanto Vira em terra, mar e céus, "
,'r

:uq interpretando a sós a Natureza,

entro de mim esplendldo fulgt'a

num circulo de luz, !eu nome. ó Dear !J

Manuel de Arriaga. "-'l

&Bags-_i

.Nas quatro estações;

A moon DE HOJE 1

Enquanto que a moda va .

cila ainda entre os vestidos ci '

gidos e as anquinhas e, na a 4

petativa dos grandes dias spor-n

tivos que resolverão a questão?

de um modo decisivo,,passare--i

mos a tratar de detalhes que'

solicitam a nossa atenção.

A voga das saias e das poi..

lages plisse's, cujo aparecimen-:Í

to registâmos, afirma-se cada!,

vez mais; e dêste tema conheco

cido e caído em esquecimentd ,

estam-se tirando variações iné-j1

ditas e efeitos imprevistos, quep

nos parecem encantadores.

As pregas atuais sam mui-Ê'

to mais finas que as de outro-'r

ra. No plisse' «Moana Delza»,

por exemplo, um dos tipos

presentemente preferidos, as'

pregas não te'em mais de tresa

quatro milímetros de profundi-.r

dade e formam ondeados u A'

desenhos vagos e movediçosj:

que mudam, fogem, desapare- ¡

:a

-Pois se ela não vem;

adeus terceto, replicou Clo-

tilde. 'i

-Como?!. . . O que”. ..1'

não me faltava mais nada::

disse por sua vez o duque;

dirigindo a Branca um olhar

que denunciava o interesse -Í-

simpatia que ela lhe inspira-i

va. "

_ A marqueza fez um sinal**

de inteligencia a Clotilde, '

esta mudou de 'assunto dilení-i

do: '

-Emfim, amanhã ao e '

saio, decideremss o que ha-de"

fazer-se, e como Branca pas-

sa hoje o dia comigo, cu trip,

tarei dea conVencer. Agora,-

sr. duque, ha-de permitir-

que nós duas repassemos

gumas passagens mais difi' .

cieis.
l

(Continu'aJ
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so no TEM CABELO E BARBA QUEM no QUER-1
fazemos nascer: . -

Cabelo aos calvos

O e barba aos sem ela em

° 20 a 24 dias

Garante-se que náo é nocivo

  

milhares e milhares de pessoas te-

mos com o nossa Mootcv levado a

felicidade. Homens notaveis todos nos

tem vindo pedir o nosso concurso. Em Q

todos os paizes da Europa e America,

em muitos logarcs de Africa c dc Aus-

tralia e' o nasso mootcy Conhecido e

apreciado Pode-se por Isso dizer, com

verdade, que gosa da fama uniVersal.

O preço para o Mootev é de 2.5515 .

por poção (uma poçao chega perfeim-

mente). O pedido de duas poçoes, uma

para a barba c outra para o cabelo

tem o preço especial de .nano reis.

Com cada porção vai um certifi-

cado de garantia, pelo qual nos obri-

gamosa restituir o dinheiro recebioo

se o remedio não dér resultado algum.

 

  

    

  

    

   

  

. Remate-se 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

Mootcy é o unico remedio que

produz um tal efeito sobre as

celulas do cabelo e as raizes da

barbaque crescem logo depois

da aplicação.

300mm¡ reis (TREZENTOS MIL RFiS _
' "aumente

.z ¡- rtuguez,

Se isto não fôr ver-

dade pagamos ao com-

prado¡-

  

^i^e_s§réit'›rmam incessante- bina-se com renbas diverSas

v; Oplissé sumiu», for- LUXenil e Malines, Irlanda'c_

;de pregas de um centi'- Valencienes, ou Molines, Vene- A

~de largura, que se ali- za e ponto de Hespanha.

l u umas ao lado das outras era-_2
7”

a-se tambem muito. As N

. em .tubo, de orgão, 08 campos ll llllS lillllS

monsistem em réguinhas . -

l das, tendo pouiio mais ou li

;a a largura de um lapis, _ _

-7 mente grande exito. O paiz da Europa que pro-

módo encanudam-se lar- duz mais quantidade de bata-

corn as quais se orga- ta é indubitavelmente a Ale-

_guarnições muito ortgi- manha. Em 1908 ,a produção

do precioso tuberculo alimen-

-Os pontos abertos desem- ticio elevou-se ali a 465 mi-

:l'mt um logar importante lhões de quintais. .

trabalhos em que a A batata é ,cultivada pa

3...: se compraz. Nas toiletes Alemanha não' só para cones;

tecidosleves substituem as ponder, ás necessidades do

postureiras vulgares e ligam as consumo humano, Como para

illíerentesÍpettes do=corpitiho
e fornecer _a materia' prima de

&saimos peqUenos vieses que que necessitam as industrias

iu'niinam as golas baixas ou da fecula e da distilação e

_ “das. As proprias pregas e ainda para obter um excelen-

 

todos os pacotes tem escrita a palavra mootcv-Em li

Para prevenção contra as imitações e falsos remedios, fazemos notar que

da maneira de ser usado e com o certificado de gar-uniu: ..

  

  

 

  

  

  

na, otule e outros tecidos trans

ítazem-se á máquina.

;asia com canhões, draperies. tivos a 1908.

baianas sam cosidas por pontos alimento para os animais, não

gba-tos. O voilade algodão, a falando nostubercuios neces-

Wselina deisêda', a 'sarios para ao sementeira.

Mas estas 'diversas aplica-

parentes tambem se listam com ções da batata estão muito

'mtas abertos. Estes pontos longe de absorver a produção

anual, como o demonstram

Todos os vestidos de lan- os seguintes algarismos rela-

alimcntação do

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

contra pagamento adiantado ou pagamento pelo correio no acto da entrega.

 

Mootcy Depot, l'lolmens Kana

O maior e o mais importante estabelecimento da espe

Responde-se a

A' venda em na casa de:

Ferreira_ & Ferreira sucessores,

 

cialidade na Europa.

 

I 30. KOPENHAGEN 3i.

todas as perguntas vindo acompanhadas do respetivo por tc pura resposta.

  

99 lina da Praia, lili

_______

 

  
  

 

  

  

  

 

  

  
   

  

   

   

  

   

  

  

de panie'res, pragas en- Para a

"das, teem atualmente por homem, 136 milhões de quin-

.iln'do sêda trouxa. tafetá mus tais; para alimento dos ani-

.. _ aou em ponge', muito jus- mais, 190 milhões; para as

em cima e a'argando ligeira- industrias da fecula e distila-

m te para baixo. ção, 4o milhões; para a se-

'V' Os vestidos tailleurs, cujo menteiras, 55 milhões.

“doe sempre simples e direi- Por conseguinte 420 mi-

to, fazem-se sem fôrro nem lhões de quintais aotodo, ten-

?Irado de saia. do ñcádo em 1908 um exce-

Os corpinhos, blusas e che- dente de 44 milhões de quin-

, adultas. devendo ficar um tais, que não encontrou apli-

À'pouco vagos e frouxos, deixam cação.

,dçter varas de baleia, supri- E' certo que o excedente

" miuda-se ate' o iôrro, quandoo da produção varia anualmen-

 

  

   

  

  

  

  

 

   

 

  

     

  

 

  

  

      

  

   

  

  

   

 

capacidade, haVendo mesmo masiado lento, do consumo lcução por custas enque é exe- vo, no valor de desascte mil e

tendencias de que afrouxem humano, determinado pelo quenteo Ministerio publicoe quinhentos reis.

os pedidos dos produtos de acrescimo da população, tra- executados Rosa Cavilha, ca- Toda a contribuição de re-

distiilação, em consequancia ta-se como derradeiro reme-sada, pescadeira, de Ilhavo, e gisto e demais despezas da pra-

do aumento do imposto so- dio desenvolver o papel que Manuel dos Santos Mesquita, ça serão por conta do'arrema-

bre o alcool, medida que fará a batata representa na alimen- o «Cascam solteiro, jornaleiro, tante.

baixar mquesttonavelmente o tação dos animais. Para isso, da Gafanha, vai pela segunda Pelo presente sam citadas

consumo da aguardente em parem, torna-se imprescindi- vez á praça, no dia dois de ju- todas e quaisquer pessoas in-

proporções consideraveis. vel conservar os tubercul05 nho, por onze horas, á porta certas que se julguem com di-

Perante estas perspetivas, com todas as suas proprieda-.do Tribunal Judicial desta co- reito ao produto da arrema-

e como e' diñcil fazer acelerar des alimentícios. marca, sito na Praça da Repu- tação, para virem deduzil-os

o aumento natural, mas de-
blica desta cidade, para ser ar- nos termos da lei sob pena de

rematado por quem mais ofe- revelia.

recer acima de metade da sua Aveiro, 20 de maio de 1912.

(Continua).

   

tecido empregado nãoé traspa te segundo e imqortancia da -.
~

crente; no caso contrario, o for- Colheita. No entanto, na Ale-
avaliação, que é o preço por Veriñque¡;

ro'é em ponge'. cora ou mus- manha, o excedente da pro-
o que va¡ á Praça, oseguime pre_ O J a d) d_ _

”lina de sêda. dução da batata é a regra,

dio penhoradoáexecutada R0_ LP¡ *- “'31th

_ sa Cavilha:
Regalão.

 

A gola Robespierre está podendo-se dizer sem receio O escrivão do 2.° oficio

. .endoo grande sucesso do dia, de engano que todos os anos

'adatando-se agora ás jaquetas. ha um' excedente de algumas

;Jim-seen'ão de batistebran- dezenas de milhões de quin-

icacom bainhas de pontos aber- tais que não encontram err.-

m_
prego imediato com grande

l As chemíseltes de lingerie prejuizo do agricultor .Como

'mmpanharão quasi invaria- a batata é de dificil conserva-

.iminente as tailleurs de verão, ção, a consequencia é haver

formando uma coleção inexgo- todos os anos perdas conside-

compreendendo todos os raveis de tuberculos que apo-

,ilegraus da elegancia. Os pro- drecem nos celeiros.

t ' modêlos simples encon- A ñm de dar remedio a

meio de ser elegantes na _este estado de cousas, pensou

- coquelte frescura. Nas sé- -se em .desenvolver Os merca-

A quinta parte de uma ter-

A d . 26.~ á está aberto ao u- talicio do sr. osé Maria Tavares ben- - . _

que a l P l ' ra lavradia e vessada, sua no Silverio augusto (Barbosa de

blico o serviço telefonico entre Aguada- quisto capitalista daqui.
_ _

(le-cima e esta vila, podendo ser expe- O Chegou a Pardelhas, onde era já Col-go Mar-nnho, limite de Ilha_ Magalhães_

didos telegramas todos os dias das 8 esperado ha muito, o nosso velho ami-

ás 19 horas.
go, sr. Antonio Maria de Almeida Ho- o o

. .' '” i “

O Tendo-se propalado que o dr. mem, considerado comerciante em Ma- .

Roque Ferreira, esclarecido clinico em naus.

 

Fermentelos e dedicado repbulicano O Já se encontra na sua casa do

abandonára a politica, tenho a satisfa- Monte, vindo de Salvaterra o sr. Ma-

ção de informar os leitores de que não nuel Augusto Pereira.

só o boato é falso mas de que o meu O Tambem regressou a esta fre-

bom amigo está'para todos os efeitos guezia, vindo do Rio de Janeiro, o sr.

ao lado do antigo partido republicano. Guilherme Valente Teixeira.
, _

E' um democrata ardente. Feira, 28.-Vindo do Rio de Janei- Premio maior . . . . . .

Í'Do Rio deJaneiro, onde estavam ro, onde é respeitado negociante, che- Seguñdo premio _ _ _

ha anos, regressaram a Aguada-de-ci- gouá sua terra natal o sr. José Maria Terceko remio
' ° -

ma os srs. Manuel Alves do Amaral e MartinS, que vai fixar residencia em p ' ' ' ' '

Alem de muitos outros premios importantes
joaquim Rodrigues dos Santos. Espinho. .

é¡ 'Ao Brunhido regressou tambem O Dever“?i chega; aqur por estes l

do' razil o nosso devotado correli- dias os grs. anuel ernando, Joaquim Bilhetes a 30725000 re¡s m ' r

. . . , . . . . -
i 10 . ..

ronario, sr. Joaquim Jose Rodrigues de Pereira e familia, e Máinuel José i-er- Cimos a 33000 v¡ essimos'a ¡(32)530an ;3332313922332sa ;mf/ão“ de

astos.
reira Junior, considera os negociantes ' ' ' . _ , í) 0-

. De Manaus tambem al¡ regras_ no Rm de 13mm. Cautelas dc 5 o, 350, 210, tto e 60 reis. ezenas de 600 reis.

_ooo-

sou o sr. Manuel José de Bastos, que Mourisca. 28.-Vieram do Brazil os

vem incomodado de saude. srs. Francisco de Castro, Alberto Fer- esta as¡ remete quam"“ “amena d. bm' I v¡ “lmos ou “um“ l

O Um pobre demente, de Bolfiar, reira de Matos, acompanhados de suas "em emu" su ¡ ›

entrou num destes dias na casa da es- esposas, e Acurcio Saraiva. q Remeteamñ: ¡Egrfwoã 2:20:: :51:02' ° “9"" ° W"“

cola na ocasião em que a professora, Ovar. 26.-Um grupo de grevistas
P

  

Extração a 13 de junho de 1912

 

601000,»000

lOZOOOJfJOOO
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HA., mais elegantes empregam- dos existentes e adquirir ou-

9 nansouk e o línon com tros. Mas, ao que pareçe, as

,p.- 'ninas pregas e pontos industrias da lecüla eida dis-

fl., .Nos modêlos de gran- tilação chegaram ,na Alema-

" luxo, abatiste bordada com- nha ao seu extremo limite de
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éul'ar atenção, especialmente aos cavaleiros,

.. il'e evitarem as furuncuioras que vulgarmen-

z. (se observam nas praças montadas.

'°' Banhos frios-Durante a estação calmosa o

" r. é, sempre que se toma possivel, condu-

: ao banho no rio ou no mar, sendo da maior

' tagem que aproveite essa ocasião para apren-

"anadarr a natação é um dos melhores exer-

tiàcos.

co importa que o soldado se lance á

'estando a transpirar, mas o que é absoluta-

  

É

r; ro primeiro arrepio.

'Depois de um banho frio torna-se necessario

!a ' mais curto praso possivel embora não

I' i " 'a completamente enxuto.

' Os banhos frios devem ser tomados na pro-

w .e de um posto de natação aonde se en-

todos os socorros necessarios. 0 soldado

,. "se deve lançar á agua quando se encontre só

-çu *praia pois que em caso de perigo não terá

em o socorra;.e quando esteja doente da gar-

“. “tenha tosse, pomadas, dôres de cabeça ou

A ** deve apresentar-se na revista de saude

u ser dispensado do banho.

.Grid ' ç

1V

-. u_ Il alimentação

1 indispensavel é que sáia dela logo que

      

  

    

   

  

  

        

  

  

lição ás suas alunas desancando-a com

um guarda-chuva que levava, apavo-

rando as creanças que gritaram fazen-

do juntar ali muita gente.

Alquerublm, 27.-De visita ao rev.

paroco desta íreguezia e ao sr. dr. No-

gueira e Melo estiveram ontem aqui os

srs. drs. Abel Portal, dr. Jaime Feu?,

Francisco Miranda, José Lemos, secre-

tario de finanças, e João Cruz, de Al-

bergaria-a-vellia.
I

didos dois amigos do prior dali, que

esteve preso como conspirador. Um

dos agredidos ficou ferido gravemente.

O Por aqui' ha completo socego

entre este povo, que se prepara para

este ano ficar alagâdo em vinho!

O Vam adean das as obras da tor-

re da egreia de Segadães onde vam co-

locar um relogio.

dnadla, 26.-Grassa com bastante

intensidade, no logar de Vale-do-boi, a

epidemia da varioia, atacando agora,

indistintamente, creanças e adultos.

O Após doloroso sofrimento, fale-

ceu na sua casa desta vila, com 72 anos

a sr.“ D. Maria Izabel de Campos Ma-

galhães, irmã da sr.“ D. Januada de

Campos Ma aihães e dos srs. Antonio

de Campos a aihães, e maior refor-

mado José de ampos Magalhães.

Os nossos pezamea. -

Arouca, 26.-Realisou-se no do-

mingo ultimo, nesta vila, ocertamen de

gado bovino da raça arouqueza, que a

nossa solicita vereação resolveu pro-

mover. '

Teve um exito muito iísongeiro.

O Quando ha dias passava pelo

logar de Sanfins, freguezía de Varzea,

um insulto apopletico, o octogetlatio, sr.

Antonio Bernardo Duarte.

O Andou nesta vila um cão ataca-

do de hidrofobia, tendo mordido varios

animais da mesma especie. Mordeu

tambem um filho do sr. Custodio de

Sousa, de Sá.

Estarreja, 28.-Vam muito adeanta-

G Em Ois da Ribeira foram agre

sr. Isaac da Silveira, compelindo os ope-

rarios para aderirem ao movimento da

greve. Como, porem, estes se recusas-

sem, foram ameaçados pelos do grupo,

de revolver em punho.

Valença, 25.-Tem circulado boa-

tos sobre nova incursão pela fronteira.

Nada, porem, ha que confirme esses

boatos.

. As estações telegraficas estam da

serviço permanente em toda a raia, não

tendo havido até agora coisa alguma

que faça presumir estarmos em vespe-

ras de uma incursão por estes sitios.

cartaz anunciadur

AEBAIEIMIMM
Manuel Nunes da Cruz, o

Gestas, sinceramente grato _a

todas as pessoas que se di-

gnaram cumprimental-o du-

rante a sua grave enfermida-

de, ou por qualquer forma

manifestaram interesse pela

sua saude, a todos protesta o

seu grande reconhecimento.

Ao seu medico assistente,

o ex.m° sr. dr. Pereira da

Cruz, pelo seu muito disvelo,

cuidado e carinho com que o

  

faleceu repentinamente, atacado por tratou, protesta a sua eterna

gratidão.

ANUNCIO
2.a PUBLlÇAÇÃO

 

João Cand

sr.“i D. Matilde Pinto Soto-maior, dava entrou na propriedade que aqui possue o Todos os pedidos devem ser dos á casa

ido da Silva
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cumplitn :artimtntt ill ulznim,

-t- Flanela: r mais artigo:

Rua dos Fanquelros, 263 a 2_67-blSBOA

 

naun o lilinitttt. -t-

Ill latiiitltt matinal¡ l ::marina

Bandeiras em tileie. sempre completo aortimento.

tanto nacionais como estrangeiras e para.

associações de classe

OR este Juizo e cartorio Perfeição no acabamento

Ill EUVILHÃ “E

m-H- paeços SEM COMPETENCIA
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dos os trabalhos a ricolas por aqui. As

cavas para o mil o pros uem com

afam, sendo agora as terras aixas que

estam a ser semeadas.

.trama ontem o aniversario ua.-

do escrivão do segundo

oficio, Barbosa de Maga-

lhães, nos autos de exe-

O

Enviam-se amostras para todos os pontos *o*

do pais a_ quem as requisitar O:O6

“MNÓQÓQQQWÓOOQOÓÓÓÓÓJQQ   
  

“'Àcêtca da alimentação que é distribuída ao

' .cri só posso dizer que todo sos generos sam

qualidade pois que todos sam inspeciona-

um¡ comissão e pelo medico do regimneto.
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'A ELEGANTE

Pompeu da. Gosta. ;Pereira

  

Modas e confeções 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 gôsto, importado diretamente de Londres, Paris e Viena, de forma o poder competir, em sortimento e preços, com as primeiras

casas do Porto e Lisboa.

Mais previne as suas ex.'ms clientes de que em dias proximos estarão conclurdas as importantes modificações que iez

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

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

s Por contrato especial com uma das primeiras casas de Lisboa, apresenta este ano,

lindo e variado sortido de chapeus para senhora, ultimos modêlos e a preços sem competencia.

»ANTES DE COMPRAR VÊR 0 SORTID'O DA' Elegante“ .

Rua díqose Estevam ,Rua Mendes Leite * __

    

_._n_

co“rsad

A DEBlLIDADE

Farinha Pelloral Fermglnsa

da pharmaaa Franco o

Esta farinha, que é um etceilente

alimento reparador, de facil digesüo,

ntilissimo ra pensou de estomago

debil ou en ermo, para convalescentu,

i pessoas idosas ou ereanças, e ao mes-

mo tempo um precioso medicamento_

que pela sua acção tonica reconsti-

tnínte é do mais reconhecido !proveito

nas pessoas anemicas,de constitnigo

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

ças no organismo. Esta legalmente au-

ctorisada e privilegiada. Mais de 300

attuslatlos tibs rimeiros medicos ga-

rantem a sua e cacia, o

Conde do .Restellolt 0.'

° LISBOA~BELEM

Recebem-se hos-

pedes, estudantes

t ro,antiga morada do sr. Picado.

:Ênde'se na Fa' ou empregados publicos, por

“ca do Gdz_ preços comodos, em casa si-

Avelro- tuada no melhor local da ci-

: Um carro ou 50x) kilos.. . gôooo reis r

'1000 kilos..... . . . . #ooo u idade- Dirigira 35m redação'

l llllllllll'l'B-M MllllM

21 DE ABRIL -- 327 QUILOMETBOS

tirante tritmit da: motos WMl E“

Corrida de nmadores--Ganha em motocictctes \VANDER DE 3 H. P.

i.° PRliMlO--IEXJIu sr. João Hitzmann, em 6 horas e 36 minutos.

(apenas mais 8 minutos que o primeiro profissional que

montava um engenho de outra marca de dobrada força !)

PRlMElROb PRÉMIOS DA CABEÇA~Todos até Braga-Ex m°

Sr. A. Sousa Guedes. _

3.0 PREMIO-Ex.mo Sr. Artur Oliveira e Silva, em 7 horas e

51 minutos.

 

*Estabelecimento Iiitirnlogito diretiva: Salgadas Graliñeuçílo de |001000 reis

A mms nuca :susana no PAIZ

AÉERTO DESDE'O DIA ao DE MAIO

Assistencia medica, farmacia. massagista, novo es-

tabelecimento balnear completo, soberbo parque.

divertimentos ao ar livre. grande casino-teatro,

estaca i micareta-postal, garagedluminaçào eletri-

ca !r todos oe hoteis pertencentes a Cornpanhia.

no 3.\d;¡.O-Leatró e em todos os parques, etc., etc.

Aguas alcalinas, gazosas, liticas, arsenicais e fcrruginosas, uteis

na gota, manifestações de artristismo, diabete, afeções de ñgado.

estomago, intestinos, rins, bexiga, dcrmatoscs e muitos outros pade-

címento<, enmo o provam inumeros atestadm das maiores natabili-

dades medicas do paiz e estrangeiros.

Ext-lentes hoteis, propriedade da Companhia 2 unem: no-

eu .a. surra, morar. Lvnnnuns E entre no'rnl., todos

eles muito ampliados e os quais se acham situados no centro dos

magnificus par'ques, onde a temperatura e' agradabilissima.

Caminho de ferro a PEDRAS semanas.

Entre as suas diversas nascentes encontram-se as mais minera-

ltsadas da região. _

ro url D. ?ERNAUDO : muito gazosa e bicarbonatada sodi-

ca, natural, e excelente agua de mesa e a mais radio-ativa da região.

Encontram-se á venda as aguas de todas as nascentes de Pedras

Salgadas, hoteis. restaurantes, drogarias e farmacias e cm todas as

casas de primeira ordem.

EsclareCimentos no escritorio e deposrto da companhia, rua da

Cancela Velha, 29 a 31 _PORTO

. 0 ' ll nunca-J. R. de Vasconcelos Gt C.“-Lar-

não de Santo Antonio da Sé, 5, L“. _

BRAGA-Manoel de Sousa Pereira-Lar-

go de 5. Francisco, 5..

P. s.-Sendo a Companhia proprietaria dos me-

lhores hoteis desta formosa estancia, avisa os

9x3““ sre. aquietas Que. em harmonia com o ar-

tigo 158.° do seu regulamento, o passeio n09 par-

ques só e' permitido aos hospejee alojados nos hc~

teis da mesma Companhia, devendo os alojados

em outros hoteis faser uma inscrição especial

para ter direito a essas regalias. '

  

A-SE uma gratificação de

cem mil reis' a quem

tornecer indicações para

a descoberta de pessoas que

façam o comercio de impor-

tação e venda de massa fosfo

rica (o que está proibido por

lei), desde que dessas infor-

mações resulte a apreenção

da massa fosforica com multa.

para o deliquente não infe-

rior á gratificação prometida.

Quem souber da existencia de

massa fosforica, dirija-se a

'Francisco Godinho, rua das

Barcas, nesta cidade de Avei-
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!linho nutritivo

' os ' ou CONSERVAR

comu: AS FORÇAS

Unico uutorisa'ilo peló governo. aprovado

pela Junia de saude publica e privilegiado

Recomendado por ,centenares ' _ Está, tambem sendo muito usa-

dos mais distintos medicos queldo ás colheres com quaisquerbo-

garantem a sua superiorida e -na lachas ao hatch, a tim de preparar

convalescença de todas as doenças o estomago para receber bem a

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

forças ou enriquecero sangue; em- tambem tomar-se ao toast, para

pregando-sc, Com o mais feliz facilitar com letamente adigestão.

exito. nos estomagos, alnda os E' o me hor tonico nutritivo

mais deoeis, para combater as di- que se conhece: é muito digesti-

gestocs tardias e labor-'tasas' a dia- vo =fortiñcante e _reconstituínte.

pepsia, anemia, ou inaçao dos or»- Sob a sua intluencm desenvolve-

gaos, o raqaltísmo, afeçoes, eacro› se rapidamente o apetite,enrique.

falas, etc. ce-se o sangue, fortalecem-se os

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

proveito, as pessoas de perfeitatcalix deste vinho representa um

saude que teem, excesso de traba- bom bife.

lho ñsico ou imeletual. para repa- O seu alto valor tem-lhe con-

rar as perdas ocasionadas por esse quistado as medalhas de ouro em

excesso de trabalho, e tambem todas as exposições nacionies e

aquelas que. não_ tendo trabalho estrangeiras a que tem concorrido.

emexce'sso, recetam coitado en- A

fraquecer. em consequencia da sua !É

organisação pouco robusta. #E

 

PARALEVtNTAn
  

Representante: ;inusitadas no: distritos da llttirn e Bainhra

Abel Guedes de Pinho m C.a

Praca da Republica-ÓVAR

 

..mancada-ooo“”

canso:

* Armazem ie moveis le [instalam e nleinrii

João Francisco Leitão

No Porto:

   

Completo sortido de postais ilustrados, quinqui-

lherias, molduras, papeis para forrar salas e objetos

para escritorio. Maveis de mad ira e ferro, colchoa-

ria e_outros artigos para decorações, do mais fino gosto.

mantermos o: PREÇOS

53-Rua José Estevão-59 AVEIRO
Acha-se à venda nas principais tarmacias de

'ortuéal e .estrangeiro, Deposito geral: Pull-o

Franco a of, Farmacia' Franco, F.“ Belem.

r , .LISBOA _

xxxaâüüüükawxüaxxuxxxx

ê C a ê ê ê O ê.

M Constantino llneinE

----"_ fornecedor da cartas-tente:

7 'alho no a Mercado Manuel I
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*an-

tonttituriu Mourão, Surf“

 

CONTRA A Tosse'

Xarope peitoral James

Fizmi'no», em Aveiro, e em

Cacio

Continua com o seu talho

em Cacia. Satisfaz todas os

pedidos de carnes de vaca

ou de carneiro. As rezes sam

abatidos no Matadouro mu-

nicipal e examinadas pelo ve-i

terinario. Teem sempre 0 ca-l

rimbo municipal. Preços:

 

(Premiado con-1 medal/tas de ouro

em todas as exposições na-

cionais e estrangeiras a que

tem concorriio.

'EM sempre á venda os mais finos dôces d'ovos,

especialidade da terra. Sortido variadissimo, para

chá e, sobremeza, numa escolha esmerada e'

abundante.

Esta casa encarrega-se de despachar nas me-

lhores condições todas as encomendas que lhe se-

 

Recomendado ol- mais

de 300 me ¡c'os

UNlcO cspcciñco contra tosses apro-

vado pelo «Conselho de saude pu-

blica» e tambem o unico legalmente
' ' ' " Af 'ca e V . . .

¡Bam ffltasadpara ÍOdOS os Pontos :O pau' n autorisado c privilegiado, depois de Carne do Peito e aba- 26° reis,

ral¡ t on rchnde ores' evidenciada a sua eficacia em muttissi- › propria para

u_.anZ descoãiió' 'ãs que lhe gastem em mas' ¡obsertvaçóeàqoiíçàtíímcntletífeãtas assar _ _ _ O _ _ _ _ 300 ,,

_ i' ..5 A L. ul." ' 'a 9,' ..ar- t- . s “SH'JI'C t c 'tt ' cuar, -

gpàüãe qüanhaade Os mel-est em latas ?u l::ndo ::insiderado como umpverdadeii ” de perna? hm'

barrieasde variados tamanhos Os classicos maris- mutpeciñcocontraasbronquites(agu~ pa. sem osso. . - . - 400 n

'
das ou cronicas), dcñuxo, fosses noel-'carneiro . . . . . . 220 »

cos dá ria de Aveiro,ern conserVa, e as saborosas

cnguias assadas á pescador.

à ' Rliãaüàlcoíâ _ 'ira' e_ ,Aveiro

des, tosse convuler e astrna, dõr do

peito e contra todas as trrttaçoes ¡ter-

VOSdS.

Dias de venda em AVeirO,

todos; em Cacia. ans sabados

e terças-feiras até ás t4 horas.

  

A' venda nas farmacias. Deposito

eran FARMAOI't FRANCO, I'M_

g _ _ __

ONDE ur; RESTi-.Lo a c., _ _ _

>C Belem-LISBOA Subindo o' economia

 

pela primeiro vez, um

 

18.- M. S. IP.

 

encontras CORREIOS A saia DE LEIXÕ'

AVON. em 27' de maio

Para a Madeira, 8. Vlcente, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos, M'o ".

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazil 31:500

ARAGON, em to de lunho

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

Preço da passagem em 3.al classe para o Brazil 31:5“)

AVON, em 28 de maio 'a

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

Preço da passagem em 3.al classe para o Brazil' 31:500

ARAGON. em il de Junho

Para a Madeira, Pemambuco, Baía. Rio de Janeiro, Santos, Monte-

Preço da passagem em 3' classe para o Brazil 31:500

ARbANZA,

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bala, Rio de Janeiro,

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazil 3l:500

l Bonno na canoas ronruutsss

Nas agencias do Porto e Lisboa, ódem os ara. passageiros de 1.' Clem

escolher os beliche: á vista das

damos toda a antecipação. t

Os paqueres de regresso do Brazil, oferecem todas as comodidades no

srs. passageiros que se destinem a' Paris e Londres. _ y

Aceitam-se tambem passageiros para' New-York e S. Miguel (Ponta- M_

gada) com trasbordo em Southampton.

TNT à C.°

19, Rua do Intante' D. Henrique

  

   

  

  

BATATAS

r ENDE-AS Agostini¡ «11'

' ' Deus da Loura, rita 'I

' Roque, para semen'

desde 210 a 300 reisa

!para consumo desde 340v¡

V_ 400 reis, sendo esta da g

da. E' toda ela da melhorq :J:

lidade. -i

" ' . ' i .

litit trt. mma v

' #CEI/.OS, barbadm en'xi'_

ç tados em grandes quai¡

dades.

l Dirigir a ManuelSimiu

Lameiro, Costa du Valide;

l Olivieifinha. "
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vid'eu e Buenos-Aires n

Rio da Prata m'

videu e Buenos-Aires t "

Rio da Prataât- *

cosa-mos A saia DE nasal

videu e Buenos-Aires ._

Rio da Prata 3t' h"

.l

videu e BuenOs-Aires 'i

Rio da Prata 31m;

em 24 do' |unho

Montevideu e Buenos-Aires ..

Rio da Prata 31- |'

 

I

'n

plantas os paquetes, mas para liso retom-
fr

- l

AGENTES t

em btsboa: '

lamas Raves &'Ca

Rua do Comercio. !r u t

i

I
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A maior parte dos soldados encontram_;n

regimento uma alimentação muito superior aqi¡ "'.t'

que tinham na vida civil. A

Ha contudo um ponto que julgo necessário

tratar especialmente; é o que diz respeito ao _jar-z

necimento das conservas de came vulgarin

conhecidás, entre vós, pela denominação de ” t

caco! 1

As conservas sam tabricadas em Françá É“

carne empregada provém de animais _magn' ' .Amir.

examinados por veterinarios antes e depois' ;

matança; sam preparadas com o mais meticulp'

cuidado_ e pelos processos mais a erfeiçoa,

sendo todos os detalhes da preparaç o_ rigorq'u 1

mente tiscalisados por pessoalcompetentissimo.

y Podem, por consequencia, ser comidas¡ A -

o menor receio e constituem um alimento de

meira ordem.

A agua constitue a bebida usual do'sd

O alcool bem como todas asbebidas al, ,

cas samprejudiciais á saude, pelo contrario t'_

asbebidas naturais devem ser consideradas bien

cas. Dr. Legrain). _ ,I Í_ ,_

quantidade _de vinho que' sem inconvenJ _v

te, pode ser diariamente ingerido é de litrõ ,

Refeitorloa-Deve-se comer devagar: o :i '

dado come geralmente muito depressa, sofre -

mente, de que resulta não mastigar convenien'

mente os alimentos. _

O Dr. Ruote já se viu obrigado a abrir a ;.

ganta a um soldado para fazer a extração de u ..

vertebra de carneiro que ele havia engulido t › t

a sopa. y l

Quando sc não tem vontade de comer'


