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Assinaturas

Ano ... ... ... ... 10$00

Semestre...
5300

,r Colenias,ano
20$00

l Brazil e Estrangeiro, ano. ... ... . .. ... .. . 25$00
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Encerrou-se ontem, ás 16 horas, a subscrição do Em-

prestimo Nacional. ,

A' mesma hora a Republica ,tinha conseguido uma gran-

de vitória. O exito da emissão foi tão facil e tão grande que
os proprios Optimistas, aqueles para quem a salvação do
pais é uma certeza sempre carinhosamente embalada neSSe

berço de esperanças que é o coração português, se sentiram

assombrados com o enorme excedente de esPectativas.

E, facto importante a constatar: é pela propria força da

democracia que o problema financeiro entra num optimo ca-

minho de solução. Senão vejamos..

Porque vinha a nossa moeda a desvalorizar-se dia a dia,
agravando as despesas, aumentando os encargos, arruinando

o país?

Porque os governos eram coustrangidos a fazer face aos

deficits orçamentais com o aumento de circulação fiduciária

não o podendo fazer com o actual aumento de impostos pe-

rante as dificuldades constantemente levantadas pelas gran-

' des empresas capitalistas representadas nas suas associações

comerciais, industriais e agrícolas, para que estes não fos-

sem lacçados convenientemente;

Em guerra, com dificuldades muito delicadas, de toda a

ordem, a Republica então não quiz reagir.

Porém, a hora propicia havia de chegar, e chegou.

O Grovemosob o impulsosda cpm' ~ › - '

- pelos interesses macronais, que é a opinião de todos aqueles

que vêem mais alto as vantagens da Patria que as suas pro-

prias, canaliza emfim para os cofres publicos importantíssi-

mas receitas que t-:nto e tão beneficamente viriam a influir

no crédito nacional.

A primeira étape estava vencida pelo impulso da opi-

nião do povo sofredor_ e humilde.

Era preciso agora recorrer ao crédito para saldar as con-

tas de todo um passado de dificuldades. O governo organiza

a emissão de um emprestimo de Libras 4.000.000 baseado

numa politica de valorização do escudo.

Esse emprestimo é inicialmente combatido com vigor,

sem que aqueles que o combatiam indicassem solução mais

adequada ao problema.

Pois bem: a alma democrata do pais desinteressa-se in-

teiramente da campanha Contra a operação e eis que, no dia

em que é anunciada a abertura da subscrição acorre, num al-

voroço de contentamento aos locais indicados pelo Governo,

_ com as suas economias entregando-as numa confiança abso-

. luta.

Só na cidade do Porto, para _cima de um milhão e qui-

nhentas mil libras foram subscritas. '

E no entanto, por informações absolutamente seguras

que temos, algumas casas houve onde a média por cada

'subscritor é apenas de quarenta libras, quer dizer, é bem o

povo que o subscreve. _ _ _

› E' a confiança nos destinos da Patria absolutamente

' -vlva na alma popular.

E' a arreigada fé na administração da Republica.

Que essa alta demonstração de civismo e de fé seja o

_ inicio duma época de paz e de prosperidade.

Viva a Patria!

Viva a Republica!

A. S.

   

quela acolhedora amizade pelo

proximo, dava-nos em grande,

aquele mesmo espirito de cama-

radagem que é o apanágio de

- v *Ha um ano precisamente que quantas gerações uzaram a far-

',«Çmbarcamos no rapido para 0 da do Colégio Militar e que, di-

'A (Norte. A excursão prometia por latada de fronteira a fronteira e

<' lhe_ era. dera cuz-.da c Aveiro uma penetrando países, daria a har-

' ' "na linda segundo se afirmava. monia suprema dos povos civi-

E num exemplo constante e lízados, expressa nas mais fe-

"Mico de hospitalidade e genti- cundas realizações. Aveiro é bem

' liam'aquoles quatro dias passa- uma terra portugueza-uma ter-

.;ltim para 'nós rapidos, fugazes ra de paz e de trabalho, onde a

como uma utopia linda momen- arte é uma preocupação cons-

vilàpo'a'mente entrevista e logo de- tante de velhos e adultos, crean-

:apareciam E' que_ Aveiro, ns- ças e adolescentesE' preciso ter-

Aaí-'EIP :3, 21
..._ .. ..._.
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se &gadoan numa tar-

' ã'rñoúbunda e serena. para se

i compreender todo o encanto da

sua alma grande a simples. ”

Recolhem bateiras silencio-

sas pelo canal alvanoplaetiza-

do pelo oiro do toidente. Veem

de manso, muito de manso

para não acordar 'as companhei-

ras aninhadas -de' encontro ao

cais. As tripulações, silhuetadas

na luz,obedecem à, mesma. lei do

silencio e da hora; não falam-

trabalham suavemente como

sombras. Parecem rezar com as

casas estaticas, com a Natureza

inteira, a oração de graças por

mais um dia de 'trabalho fértil.

Aveiro, triste e 'religioso como

um monge penitente, persigna-

se para deitar-se. E a noite cáí

lentamente, sem um murmúrio,

sem um ái, como concha estre-

lada sobre a. paz solitária dum

lago - que sagrada tranquilida-

del!... Emtanto a' Ria, lá longe,

repartida pelas salinas fecunda-

das pelo braço forte do homem,

continua 'a sua ,gestação de ri-

queza e, cada manhã que des-

ponta, vai iluminar, numa au-

réola de apotesso; as gotas da

suar que, na. vespcraq_ omarno-

de sol e o vento 'a'-noite, cris-

talizaram em pedrinhas brancas

-os diamantes de Aveiro. 0h!

Pudesse eu evocar bem todas as

suas belezas, espreitar-ms nas

suaves recordações ds tanta emo-

ção sentidal. . . Dessas belezas

que são perfeitas porque sãp

mais que a forma exterior, espi-

ritualizando-se até a, bondade.

Foi ha um ano .já e estou a

recordar. . . Passo em revista,

mentalmente, as recepções na

Estação, no Quartel, no Liceu;

todas as palavras de acolhimen-

to, o passeio a Ria, a..visita ás

fabricas. E' uma impressão ra-

pida, cinematografica, estontean-

te. Como Aveiro nos ofereceu

tudo em tão pouco -tempolll Foi

ha um ano! E, dos que foram,

aqueles que a sorte'não separou

ainda, vão hoje confraternizar e

falar de vós com simpatia e sau-

dade. Um cálice ;de vinho do

Porto, um brinde, um desejo

sincero de prosperidade, uma

grande recordação. Aveiro vai

pois hoje ter a sua oral/za bem

quente. ' .

Jose Cezar de Sá.

Aluno do colegio militar

. . r . r .

Content humanista la Coimbra
Encerrou já. as suas sessões

o congresso municipalista de

Coimbra.

Nele se discutiram importan-

tes questões que interessam á

vida municipal e mesmo ao fo-

mento nacional.

Fizeram-se representar todas

ou quasi todas ascamaras do

Pais.

A junta geral do distrito de

Aveiro estava. representada pelo

nosso amigo e corrcligionario

sr. Domingos João dos Reis Ju-

nior.

E a Camara? Essa, _apezar

de estarmos a dois passos de

Coimbra, de termos rapidos de

meios de comunicação, brilhou

pela sua. ausencia. E' que a nos-

sa edilidadc vive .tam alto que

não pode nem deve preocupar-se

com tam insignificantes ninho)

rms... ' '
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A proposito duma carta

 

Publicámoa aqui, no nosso

ultimo numero, uma carta dum

nosso colaborador em que se

versavam varios assuntos que á

Camara dizem respeito.

Por absoluta. falta de espaço

não lhe fizemos os comentarios

requeridos.

lução! Eis o unico elixir que o

sr. Ribeiro de Carvalho encon-

tra na casa de drogas da Repr#

blira.

Pode la ser que os democra-

ticos tenham a confiança do

Paiz, que governam constitucio-

lnalmente, e que a maioria par-

lamentar actue sem submeter as

suas resoluções ao place! do sr.

Refere-se o nosso colabora-“Ribeiro de Carvalho?

dor entre outros assuntos, so

facto de a ilustre edilidade

nunca mandar para a imprensa

a nota das suas sessões com a

sumula dos assuntos tratados.

Tem razão, muitissima razão

o nosso correspondente. Em to-

da a parte os vereadores muni-

cipais que são legítimas ou ile-

gitimameute os representantes

do povo, teem interesse em que

os seus actos, as suas resoluções

sejam conhecidas no sentido,

certamente, de mostrarem que

trabalham, que se interessam

pelo desenvolvimento e progres-

so do municipio cujos destinos

lhes foram confiados, de darem
7h-ü-a'1_._ l u

ram.

Todos os jornais, desde os

de maior circulação aos de me-

nor tiragem, publicam largos ex-

tratos das sesões municipais.

Sabe-o toda a gente mas parece

desconhece-lo o ilustre presiden-

te da nossa Camara.

Não compreendemos a razão

de tal facto, não sabemos a que

atribuir tal atitude.

Talvez que o sr. presidente,

_julgando velharia anacronica e

sem valor a instituição da im-

prensa, pretenda, com o seu

exemplo, demonstrar que os Jor-

nais nào merecem as deferen-

cias e comidorações que todas

as entidades, hoje, lhes tributam.

Isto é apenas uma hipotese.

Conjecturas do nosso espirito

que, não desejando ser despri-

moroso para o sr. presidente,

não quer achar a razão em tal

procedimento em actos que pos-

sam acarretar deslustre para s.

6x7'.

E como enfermamos da mes-

ma ignorancia do nosso corres-

pondente, n'ão podendo, por is-

so, responder a sua pregunta,

transmitimo-la ao sr. presidente

esperançados em que s. ex.a nos

dará pronta e satisfatoria res-

posta.

Porque é que v. ex!, sr. dr.

Lourenço Peixinho, ilustre pre-

sidente da Camara de Aveiro,

não fornece a imprensa local

nota das sessões do corpo ad-

ministrativo_ a que preside 'P

Os Nacionalistas

 

Zangarsm-se novamente os na-

cionalistas e, como é velho cos-

tume da casa, atribuem ao nos-

so artido a causa de todos os

ma es da Patria e tambem. ..

das batatas.

Muito contente deve estar o»

sr. Ribeiro de Carvalho, o Catão

maximo do partido, evangeliza-

dor de ideias de extermínio con-

tra. o partido democratíco, pla/t-

ra dani/:Ira que tem reduzido o

Paiz á ultinia das miserias.

Revolução, Revolução, Revo-

Pode tolerar-se que o insi-

gne marechal nacionalista não

seja já, mas já, chamado a cons-

tituir governo e incumbido de

realizar a grande obra nacional,

o extermínio dos demorraticos?

Não póde ser: o sr. Ribeiro de

Carvalho é o homem do momen-

to, o unico que pode salvar-nos

duma ingloria morte a que es-

tamos fatalmente condenados se

os democraticos continuam a

mandar.

Famoso, explendído, este sr.

Ribeiro de Carvalho. Se ele não

existisse era preciso inventa-lo!

Pois então o Partido Demo-

cratico gem alguma culpa dos

maisena“ascartararnr par
ventura o responsavel da ine-

pcia politica a cada passo de-

monstrada pelos nacionalistas?

isto, com franquêsa, nem ao

diabo lembra. O que os nacio-

nalistas retendiam, com o sr.

Ribeiro dia Carvalho ú. frente, é

qué os parlamentares democra-

ticos ahdicassem dos principios

de indepedencia pessoal o até

da propria dignidade do lugar

que ocupam_ para satisfação e

gaudio dos seus caprichos.

Isso é que não pode ser. Os

parlamentares, pertençam eles a

qualquer partido, teem por ds-

ver zelar os interesses nacionais

e prestigiar a corporação a que

pertencem e nunca amoldarem-

se aos interesses da ambição po-

litica de qualquer Ribeiro de

Carvalho.

Agora vão os nacionalistas,

pela boca dos seus mais autori-

zados corifeus, expor ao País as

suas_ mágoas, os seus amargos

queixumcs.

Estamos a ver o nosso parti-

do fulminado por torrentes cau-

dalosas de retm'ica comicioirn

espalhada pelos quatro cantos

de Portugal.

Que lhe havemos de fazer?

Deixarmo-los desabafar porque

outra coisa não é que um desa-

bafo este novo expediente dos

insignes correligionarios do sr.

Ribeiro de Carvalho.

Uma vitoria da Republica

 

O exito magnifico do eru-

prestimo constituiu um explen-

dido triunfo para a Republica,

mau grado os seus mesquinhos

detractores ue se opuzeram,

por todas as ormas, a que esta

importante operação de credito

fosse levada a efeito.

Todo o Pais correspondeu

nobremente ao apelo do gover-

noe os subscritorea, pertenceu

a todas as classes sociais, capita-

listas, proprietarios, lavradores,

funcionarios publicos, militares,

todos acorreram aos bancos a

subscrever o emprestimo nacio-

nal, tam nacional que o gover-

          

    
  

 

  

 



 

Gazetilha

No lãgan- d'Alquer
qum,

Um lavrador abaslado,

Pim-_arames resultado

Do ?trt/rd lavrame.

Resolveu um tosco

E. homemiiiiarga vista,

Po¡ magnata

A ,feito seu reemitir.

    

  
   

   

         

  

   

         

   

  

          

  

    

   

    

  

  

A¡ lemos um ratão

serve-seda saerlstão

Reforçarrdo-lh'a
s gol/retas.

Cuca.

;Blade-.Notes

   

Fez 6 anos o menino Alberto,

filhinho# mais 'Velho do nosso

muito dedicado amigo sr. dr.

Adelino Simão Leal. Aos pais do

Albertinho envia O Debate sin-

ceros parabens.

= Para Lisboa. a fim de

acompanhar seu filho para fe_-

rías, partiu o nosso prezado ami-

go sr. dr. lose' María Soares,

distinto clinico ::esta cidade.

partiu já a familia do nosso de-

dicado eorrellgíonario
sr. Do-

mingos joão dos Rels junior.

= Encontra-se já, felizmen-

te. restabelecida do acidente de

que foi vietlma. o considerado

capitalista sr. Domingos joao

dos Rets.

= Vindo do Gerez esteve em

Aveiro o sr. dr. Manuel do Nas-

dmento Simão. carrego da Se' da

Guarda e irmão da nosso arm-

go dr. Adelino Simão.

= Esteve ontem em Avelro

acompanhado de sua esposa o

nosso prezado amrfo e correla-

glonario sr. dr. irgilio Perei-

ra da Silva, distinto advogado

na comarca' de Anadia.

“MigalNR #g
xyfgwdige 219;¡-

ra Rezende, de Oliveira de Aze-

mels.

= Reallsou-se hoje na fre-

guesia de Tamengos, concelho

de Anadia. o enlace do nosso

amigo sr. jose' Ferreira'januario,

com a sr.“ D. Marla do Alívio

Guedes Alvim. ,

Uma' perene lua de mel é o

que lhes desejamos.

Perigo eminente

Na.estação, estremo da no-

va avenida, a casa que é per-

tença do sr. Bruno da Rocha

ameaça derrocada. A parede

fendida e já sem alguns ado-

bos, deixa vêr uma imunda

retrete, o que representa uma

vergonha para quem superin-

tende naqueles serviços. E

mesmo ali perto, nos predios

continentes, os canos encra-

vados e sem escoante, estão

dando uma má impressão a

quer'n passa, com grave risco

da higiene. Bom seria que,

mesmo com prejuizo de ou-

tros serviços urgentes, se pu-

zessem olhos de vêr naquelas

casas que estão precisando de

revista e demolição.

_______-_.
___-w-----

-

no teve o cuidado de evitar que

ele ficasse confiando á alta fi-

trança.

O exito do emprestimo de-

monstra exuberanteinente que

todos os portugueses teem con-

fiança nos destinos da sua Pa-

tria. e na administração repu-

blicana.

A fé não ee erdeu, as virtu-

des que nos izeram grandes

não se extinguir-am. Tenhamos

todos confiança e o futuro de

Port al apresentar-se-nos-h
a

  

mais lsanuviado.

_Que o governo, agora, cor-

responda no voto de confiança

ue .e nação .inteira acabe. de

l e testemunhar-l
-

te que se fermou pela junção

de diversas forças partidarias.

Compostodeelemento
s hetero- l

gênios,_sem um caudílho com

prestígio e autorid

tes para exercer uma

acção dirigente, parece con-l

Que não recorre â* gazeias- denado a sindir-se novamente,

antes de exercer quacsquer

funções governatrvas. Apezar Stoke, e ¡sd-mimo Santos mu_

de numeroso, enfraquecem-no sic-;1 de Strauss e a «Boneca»

as dissensões internas. Alguns

dos seus elementos mais irri-.

quietos querem assaltar o po¡

der; outros mais refletidos' re-ll

_ ceiam que venha, a - repetir-Se' vez

ao 'gOVEÍ'rl'Or de artista consumada e graciosa,

Oranio e encaram essa press;conquistando'fartos aplausos. O

uzesx-.io sucedeu a Sofia Santos

que manteve o publico em fran-

ca hilaridade, sendo muito ova-

eionada.

uma vez patenteou a maleabili- longe da

dade da sua voz a talentosa ar-_

lista Aldina de Souza. '

o que sucedeu

pectiva com certo horror.

rão vir a sustentar-se no go-

verno com um leal apoio dos

democraticos. Eles são muito

aparentados com os monar-

quicos. Em muitas terras con-

= Para a Praia do Farol fundem-se até. Se forem ao

poder, os inimigos das insti-

tuições medram logo com a

protecção e favores que ob-

teem. Até leis favoraveis á

talassaria serão promulgadas.

Os elementos radicaes exas-

peram-se e a bernardo é cer-

ta, mesmo porque o naciona-

- 0 DABETE

Fundamentos Teatro.
W

Partido Nacionalista

E' um encravado es-

  

Os nacionalistas só pode-

  

  

  

  

  

    

  

  

lismo não tem força em Lis-

boa para lhes resistir.

Não fosse o partido demo-

cratico o grande defensor das

instituições e dos principios

republicanos, e suceder-lhe-ia

outro tanto.

O que os nacionalistas tem

a fazer é se uir egual rumo,

separanuu-s (105 munarqur'.

cos em toda a'línha. Estima-

riamos que se orientassem por

forma a merecer a confiança

dos verdadeiros republicanos,

progredindo e prestando ao

pais o seu concurso, pois so-

mos partidarios da existencia

de dois fortes agru amentos

politicos dentro da epublica

gue possam alternar-se no po-

er.

Dr. Teixeira de Abreu

A0 sr. ministro da instru-

ção foram dirigidos diversos

pedidos para que este antigo

lente da universidade de Coim-

tratar dum professor de gran-

de merecimento.

Embora tudo isto seja ver-

dade, a reintegração seria 'um

erro, porque aquela universi-

dade já tem monarquicos de-

mais. O que precisava era ser

republicanisada por qualquer

processo.

Contra a Republica

Um jornal monarquico que

se publica num concelho vi-

sinho procura atacar porto-

das as formas a Republica e

mais em evidencia.

E' praticado um assassma-

to, estoira uma bomba, os ge-

neros encarecem, as institui-

ções vigentee são culpados de

tudo. Não temos um estadista

honesto, está tudo perdido, a

não ser que seja restaurada a

monarquia. . .

Sempre nos parece que isto

é abusar demais da liberdade

que não ajudou a conquistar.

Não seria mau que tão rabu-

genta ave de mau agouro fos-

se obrigada a _tapar _o bico ou

a ter juizo. '

Teatro de vS. Luiz de Lisboa,

sob a direcção de Armando Vas-

lconcelos. deu três espectaculos

no nosso teatro, nos dias 15, 1o'

e

In lena» Gr' '

ade baStan' Dãosé Paul idéillamara e l-lum-

forte'berto Luna e Oliveira musica

de. Filipe Duarte. «A Ultima

Valsa“ original do Julio Bram-

mer e Alfredo Grumwaml tradu-

ção de Alberto Morais, Manuel

original de Maurice Urdomeau,

tradução de

Aoacio Antunes, musica de E.

Andrau, agradando plenamente.

Auzenda do Oliveira mais uma

bom. agradando sem reservas;

Vasco de Santana, o engraçado

comieo da companhia, houve-se

á altura dos seus créditos. sen-

do ambos muito ovacionados. O

conjunto não,desrnereeeu. A par-

te musical, oonfiada a Luiz tio-

mee, resentiu-se da pequenina da

orquestra, mas¡ o espaço e tão

reduzido que seria impossivel

aumenta-la; muito poucos ins-

trumentos de corda para os nai-

pes dos de metal. O publico eu-

cheu por completo o teatro sain-

do todoe muito bem impressio-

bra seja reintegrado, por se|

desacreditar os seus homens'

P, A, to nosso cartão de pezames.

Aveirense learning. heim 'A' ESQUINA...

galhardamente para o exito do

emprestimo nacional. 0 nume-

ro de subscritores o o numero

de titulos pedidos exceder-am ro-

da a espectativa.

Todos os bancos se empe-

nharam por que o exito tosse

completo mas mandam a verda-

de e a justiça que se digo. que

o Banco 'Ultramarino foi o que

mais trabalhou e o que mais

iuteligentemsnte fez a propa-

ganda do emprestimo. O exito

deste banco deve-se. sem duvi-

da, ao zêlo e inteligencia do seu

distinto gerente sr. .lose. Gonçal-

ves Faria.

U resultado du subscrição

em Aveiro foi, aproximadamen-

te. o seguinte:

Banco Nacional Ultramari-

no. 18.000 libras; 'Banco de Por-

tugal, 7.000; Banco-Regional de

Aveiro. 3.000.

Desconheeemos o resultado

   

Oh! Jesuinoi Toca o hino!

Mestre Barbosa bem se es-

falfa, mas nem com uma cunha

a musica do regimento se re-

solve a sair do seu amodor-

ramento.

Verdade, verdadinha! o ca-

so é para fazer pensar meio

mundo. Podendo os aveiren-

ses ter musica aos domingos

e quintas-feiras, não abicham

nem uma flautada. Não ha

coreto? Mas no jardim de

Santo Antonio já lá esteve

um provisorio e retiraram-no.

O que se anda ali a construir,

vai ficar obra apilarada. E até

já me dizem que quem o irá

inaugurar será a Velha-Ami-

zade. Sim, senhores, tem to.

do o direito a tirar-lhe a flor

da subscrição na tesouraria de a gosar'lhç as primícias' Não'

finanças mas não andarean se aperpmcuem 05 outr05›

verdade calculando que isso não lhes pertence.

em 30.000 libras o quantum da Nesse dia é f'un o jardim

subscrição da nossa cidade. “ea á cunha_ Tão certo ¡

t) tenor Sales Ribeiro, muitol, _.____-.
-W E até ficava bem se' '

. , ,

“ceu ag ¡1139er pois, pelas tardes amenas _de

O prazo para a entrega dos terão! dos don"“.gm e qt""-

requenmentos dos eandrdaton e. as' e'ras as mus'ÊaS se a ter'

prof. provisorios no ano lectivo nassem- AOS dommgos uma

de 1923-1924 termina em '2” (lê musica civil, ás quintas-fei-

Má::-I u in Í ~ ras a banda militar.

'aqi 1l' lell 08 SUI'HO ROC"“-

pnnhados dos seguintes (loeu- Mas.pregunt.a tt““me ago'

memos: ra a minha curiomdade? Por-

a)-Carta dum curso supo- que ¡lã-0 tem tocado 313311le

rior, ou certidão do curso com- dO regimento ? Falta de ele-

Plementar dos 110W? Para 09 que mentos? Falta de treino bo-

]a exerceram O (51191110 seclintla-

rio oficial. - x
71))_Cemaào de idade. Isto, aquilo, e tantas outras

o) _Certificado do registo cri- ml¡ Preguntas ?

miual. _ So os anjinhos podem res-

_ (lj-Certificado de haver sa- ponder;_() menino não ha

[refeito as leis do recrutamento careta y

militar. _ ' ,

o)-Atest.udo de bom vom- Ah! SO tocam dano' E Sc

-¡Ju-naum,¡u--munuem". todos metessem uma cunha

l)-Atestado medico em que ao comandante pedindo para

prove não sofrer de doença con- que tOCasse ? Temos sitios

agiosa. - n

à gc-Ccrtiiioado de revuciua- rnâããêgnêgs pgããeC2

94°
_ .m

Corêto. No Rocro, na Praça

Marquez de Pombal, ali mes-

mo _no largo da cadeia, no

jardim pllbllCO e... até na

Avenida.

Vou mandar resar uma no-

vena a vêr se a musica vem

para publico

A Companhia de Opereta do

1T. do corrente com a «Prima

r portuguez de

  

       

  

  

  

 

  

 

    

  

  

   

  

   

           

   

  

   

   

  

  

  

Souza BastOs e

confirmçufi ,seus creditosse¡

4

Como cantora, mais

 

   

 

   

    

   

  

   

   

  

   

 

  

   

  

nados pelas noites de arte e ale-

gria que oe espectaculos propor-

cionaram.

Na tarde de domingo, por

iniciativa do distinto tenor Sales

Ribeiro realisou-se urna pequena

matiné'devsnrte a que assistiu a

“loan-vo›tW'U'e. KB \tmtuu-.u

artistas"Aüzenda de Oliveira e

Sofia Santos representam a en-

graçada comedia dos irmãos

Quintas, «Leitura-escrita» --Vas-

eo Santana _foi muito feliz na

imitação do'grande Chaby re-

citaudo o «Meire» do Conde Ba-

rão; Sofia. Santos disse com mui-

ta graça um monologo.

Os principales artistas canto-

res de. Companhia fizeram-soou-

vir em trechos du Aida, Tosca,

Gioconda, Palhaços e Cavalaria

Rusticana, dandomos em segui-

da e na. 3.' parte do programa,

canções portuguesas, brasileiras

e a eançãn^das Vasquinhas da

«Leiteira de Entre Arroios.

Foi uma' festa de arte que

muito agradou cabendo a todos

os artistas que nela tomaram

parte os mais justos elogios pe-

la maneira como desempenha-

ram os papeis a seu cargo. Ao

piano, Luiz Gomes.

A direcção do Teatro digna

do nosso aplauso por ter promo-

vicio estes espectaculmi, com uma

companhia bem organizada, e a

maneira como o publico corres-

pondeu deve'servir-lhe de esti-

mulo para que no nosso Teatro

sejam (ia'dwsempre, bons espe-

tacules como estes, 'não deven-

do mais seriàdmitidos e anun-

ciados como bens aqueles como

os que um grupo de desgraça-

dos ali deu hapoueo com o 'pom-

poso titulo de Companhia de

Opera. estilonorteeamericano.

usenobonm

Só agora tivemos conhecimen-

to do. falecimento dum filhinho do

nosso amigo. sr. José Pinto de

Oliveira' Rezende, de Oliveira de

Azemeis. .

O anjinho tinha 18 mezes e

vitimou-o a gripe pneumonica. e o

seu enterro, realisado naquele

dia, toi muito Çoppgrrido, sendo o

caixão levado por creanças.

Ao sr. Rezende e sua familia

11)-Atestados dos Consellws

escolares, quando hajam exerci-

do o magisterio secundario ofi-

cial.

i)-At.estado de adesão a re-

publica.

_dO-OM

Excursão academica _

Por absoluta falta de espa-

ço não publicamos hoje a cro-

nica da excursão dos estu-

dantes e professores da 6.“ e

.7.a classes do Liceu a Olivei-

ra de Azemeis e arredores,

organizada pelo distinto pro-

fessor sr. dr. José Tavares.

_Fica para o proximo nu-

mero.

- - _MON

lllllli ll"“'lllllllll Ill llllllll

Festa escolar

Pelas 17 horas do proximo

domingo, 24 do corrente, efe-

ctua-se na E. P. S. de Aveiro

a habitual festa escolar de en-

cerramento do ano lectivo,

que constará de sessão sole-

ne, exercicios de ginastica e

canto, exposição de trabalhos

manuais, etc., e para a qual

serão convidadas as familias

dos alunos.

Exames de admissão

Deverão efectuar-se em fins

de Julho proximo, depois de

terminados os exames de saí-

da do 3.“ ano, os exames de

admissão :i Escola Primoria

Superior de Areiro.

Na secretaria desta escola

prestam-se, das 10 horas ás

17 de todos os dias uteis, os

necessarios esclarecimentos.

t

'It 'Vl

Pois senhores, isto da gor-

.. geta e luvas, pegou. .

Raramente tomo o meu ca- .

fé, no Café, e quando tomo,

não dou gorgeta a0 creado.

E' costume velho e economi-,

co. Pois. ha dias fui ao Ama-

rantino e como por habito,

não me csportulasse com, ao

menos, uma cedulasinha de .

meio resto, o creado resmun-

gou e recebeu a paga do li-

quido, de má cara.

_E que tal está_ o da rabeca,

hein ?
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Uma chusma de cauteleiros

desfardados invadiua cidade!

apregoando a taluda.

De vez em quando os caue

teleiros caem aqui como ban-

do de gafanhotos esfainrados-

e a respeito de cá deixarem

alguns premios, estão-se nas

tintas. Eu então fiz greve.

Não compro nada e fico ha.-

bilitado _a gastar 0 dinheiro

da cautela em cousa mais.

proveitosa. l

Alguns, no oferecimento

dos quadragessimos, são tão

meigos. .. se fossem mulhe_

res que as oferecessem, assim

_com tão _bons modos, ted

   



 

Coisas para arruinar

'i PElíiniü

paradoxalmen. ~ de olhos vivos

,- e queixo agudo

tias e fabricar sor¡ ã«n :.

I Em tempos eSllhl«,\.. hoje,

_Avhlíme m) me' 'ria de vencimento, se

nhatcomplexa uv “nim“ 91min na rua. de chapeu, tx-:o vestida-

o .DEBATE

 

lUma profissão 05 ¡'"ifsflaüeis
__

_ _ Quando Berta, esbeltti e ladi-

Mademonsc-¡ír F. t'* llmfl_“1' na criadita dosr. Queirol. velho

, gueirinha ele;«;-¡r~.t.e nas maneiras director

. e frajar. pre-::ticosa c. simples rg¡ com o ordenado volue-.zssnmeu-

tic aumentado com a no”: melho-

:i ;- rcsentou

ultima moda e fina e com meia

de seda, com sapato .h.- .cruiz de

A. substituiu os livros enfadonhos salto alto, todos que, tempos an-

pelas almofadinhas bordadas,

pelo treino recomendavcl do

«menage» e pelas cogilnç-Õos l'í-

losoficas sobre os passos do

amor. . .

I Sai pouco; pelas tardes pos-

ta-se á janela fazendo o quilo c

, mirando a ria. Tem negro o nheiras e outras

cabelo e - conselhos sabidos e

fin riríos do maneiro toucador!...

-com sublime arte o esguede-

lha á moda patuaca o cstrambo-

tica das «estrelas» americanas

da ecêna muda. ~

-.› y Abuse do «Tale Powder» que

se vinga estragando-lhe o tipo

deiciganitn fresca, e, de longe

em longe. passa nos lábios um

arzínho de. carmim; mas coisa

leve. não pincelada espessa sai-

da da paleta inverosiinil de Ma-

rísse,o artista estima-dor do mun- estirpe,

~ do contorcído em osgares.

Não é espalhafatos'a e tem o

defeito de ser-ou fingir-se_-

lranra demais, '

Aparece raramente no Ma-

. llO Duarte e mais vezes na mis-

' sa elegante. -

Desde que a conheço (ha um

bom par dc cstiosl,t. sempre

tem tido quinze anos; os dezes-

seis não Os fez ainda nem, creio

. eu, tenciona faze-los por rn-

' ' quanto. . .

' Tem amigas que detestam

os rapazes o fazem romarias dc

arte a compulsãr a vida, em cli-

° vagações transcendentes, espiri-

tualizadas, mascando frases de

conforto e recolhendo telas de

beleza. . . -

E agora, como dizia aquela

, (viaja muchacha-~ de Ednardo

ç &od;

__ -cLa ultima _v nos vamos...

I A minha moreninha não dei-

' 'ao de agradar onde quer que

rá: é um lindo retrato ' de inu-

- lher: z

- Guido Paya.

as,...7*Mà l O mr_ -___ .__

; CorreSpanñencta

Temos recebido algumas

cartas com informações e va-

. ria colaboração a que não da-

' mos publicidade sem que os

seus auctorcs se nos apresen-

Ítem ou nos digam o seu no-

" me, para assim sabermos com

_nem tratamos. Lulu, pode

irigir-sc-nos que aqui lhe

saberemos respeitar o iuco~

gnito. Dc outra maneira não

daremos credito as informa-

ções em nosso poder, nem tão

pouco publicaremos as produ-

ções ouvidas a esta redacção.

  

     

    

    

  
   

   

  

      

    

   

*“" o TEMPO

,.

O vento nordeste que ha

dias vem soprando, tem pre-

_ udicado bastante os milha-

, is. As vinhas c oliveirasé

'- _que beneficiam com este tem-

po. Continua a fazer bastante

I o' calor.

  

' caiam e elas fariam um nego-

,í çio'e... peras.

Fernão_ P-ires.

"J-P. S.-já escritas as tre-

' ,passamos soube que por to-

“ 'este ¡tt-;2 deve ficar con.

A ido o corêto do jardim e

'mc a sua inauguração, por

-usa da política-musical se

"Fi ,pelabanda do regimento.

assim? Veremos.

F. P.
h

 

tes a havia perseguido com pié-

gas galenteios ou ternos olhares e

piscadelas de olho. ficaram ban-

zados e de boca aberta. ouvindo

se de um e outro lado. exclama-

cões varias.

Até as Suas antigas compa-

quc com ela ti-

nham convivído, e ido á fonte e

com ela feito confidencias.ficaram

estasiadas e surprezas ante o lie

no aplomb da Berta.

( caso não era para menos;

mas o palminho de cara de leito~ mostrar que 0

 

Avoluma-se "o dossier dos

indesrjm'ris, mas como o es-

geral aposentado. rf ago- paco nos falta, .não pudemos '

aim-la hoje começar a publi-

car-lhes os nomes. _

vw_-

Examcs do admissão ao

Liceu

Requero-so desde um a quin-

ze de julho c são necessarios es-

tes documentos: - '

 

n)~Requorlmonto. indican-

do o nome, naturalidade e filia-

ção do requerente, e devendo

trazer, devidamente inutilízado,

nm selo de 153m. -

lvl-(“ertidiêoüe idade para

“aluno tera [O

sa epiderme, os olhos rasgados c anos até 81 do Dezembro.

negros, dum negro profundo e

misterioso, e os cabelos. da côr

de azeviche. de caracolinhos natu- pro

0)-Atestado passado por um

feesor habilitado ou pelo pai

rais. com todo o seu porte altívo do 31“““ em 0m““ ”t9 se “ha
e ademanes gaiatos, faziam~.delom condiçoes de ser admitido

Berta uma figura de aristocratica

Oral mas sabendo-sc como

ela se guindára até ao Chapeu e

por ai descem até aos pés para

calçar bom e fino sapato 'e meia

de seda, o caso não merece maior

reparo. E no entanto, muita cara

tisnada pelo sol, cujas possuido-

ras teem as mãos gretadas pelo

contacto continuo com as caçaro»

las e o fogão, tambem calcam

meia de seda ofertada pelo pa-

trão, e vão ao teatro e ao cinema

com bilhetes. .. de favor.

A Berta!... ora, a Berta, fi-

lha de Eva corno todas as mulhe<

res, anda vestida com o produto

do seu trabalho.

O sr. Queiroz, velho director

geral aposentado, gosando actual-

mente na Curia, a melhoria do

vencimento, gostava de teatros.

Não faltava a nenhum espectaculo

e fazia-se acompanhar sempre da

família e da creada, que ele con_-

siderava como parte obrigada da

familia.

Um dia anunciousse um sen-

sacional espectaculo de prestidi-

gitação ,e hipnotismo. Pois á noi-

te lá estava a família do sr. Quei-

roz, A Berta ficou na primeira

fila, perto do palco e por onde o

hipnotisador tinha que passar pa-

ra a plateia, pela descida de uma

escada de tres degraus. Logo na

primeira saída o olhar de Berta

o atraíra, e da segunda vez o ar-

tista encarando-a de frente, deu-

lhe a primeira sugestão. Depois,

no decorrer dos trabalhos os olha_-

res dirigidos, a Berta, dando-lhe

sugestões e impressionando-a com

a transmissão do pensamento.

adormeccram-na. No final do es-

pectncalo foi um suplicio para a

familia Queiroz, e necessario se

tornou chamar o artista, por in-

dicação de um medico, para a fa-

zer voltar á realidade. Duas leves

pancadas na cara fizeram voltar

Berta ao seu estado normal. Mas

o operador, ainda com o olhar

central, fez-lhe nova sugestão.

Ao outro dia Berta, como irn-

pulsionada pelos seus sentimen-

tos, foi ao hotel procurar o artis-

ta, e ali este propoz-lhe o. acom-

panha-lo, prometendo-lhe faze-la

sua ajudantee

A mulher que actualmente o

acompanhava, já idosa, ia perden-

do o poder de sugestionabilidade.

Preciso era que outra mulher

mais moça e impressionavel o au-

xiliasse.

Já se ve, pois, que Berta, a

criada ladina e esbelta do sr. di-

rector geral vestia e calçava do

produto do seu trabalho, sem re-

correr aos favores dos que todos

os días procuram aventuras faceis

e se despojam_ do que muitas ve-

zes podiam empregar em obras

de vulto ou esmolas piedosas.

Creadas com meias de seda e

sapatos de salto alto e vestidos

leves como gazc, ou enfeitados

como as ranieiras. , . não é para

todos . . . '

Aveiro, XX/VI/923.

' F3' N. correia.

  

ao exame.

«BD-Certidão 'de revacinação.

U DEATE atravez iu distinto

Saver in Vain, 6-6-923.

Estamos em época de festas.

Enquanto noutras terras em que

campeia a preversidade o troar

da bomba anuncia destruição e

morte, por aqui anuncia unica-

mente que o povo na sua ale-

gre simplicidade se diverte.Qua-

si sempre oito dias antes, lou~

gas salvas de morteiros dão o si-

nal de que vai ali haver fest-a ri'

ja. E isto agora e até ao fim do

verão.

Entre as muitas festa que se

vão' fazer nas diversaafreguezias

deste concellio,_Atdiatinguemese,

neste anofa do 'Slilóâo em Ce-

drim o a da Senhora da Boa' Via-

gem nos Padrões, pitoresco lo-

cal das proximidades desta vila.

Para ambas estao contratadas

diversas e afamados. musicas.

0 tempo frio e borrascoso

esta prejedicando nmito a nossa

agricultura. As doenças cripto-

gamicas atacam as vinhas o ba-

tataes. A floração dos cachos es-

tá-se fazendo em condições des-

favora-veis. Se o tempo continuar

assim, teremos uma oscaça C)-

lheita. Tambem não faz muita

falta, porque as adegas estão

ainda cheias, sendo pequena a

procura de vinhos, o que traz

dosanimadoa os lavradores que

precisam de dinheiro para as

suas despezas.

:O novo horario do com-

boio correio do Vale do Vouga

da agora tempo do sobra para o

carro do correio vir a Sever e

voltar a Paradela muito a horas

de entregar as malas, sem haver

atraso na correspondencia, co~

mo anteriormente sucedia algu-

mas vezes.

Do que se precisava era dum

comboio que servisse para ida e

    

.volta a quem precisa-'de ir á sé-

de da comarca, pelo menos nes

dias da audiencia. Atualmente

para ir a Aguada e voltar são

precisos perto de três dias, apro-

veitando o caminho_ de ferro.

Atendendo a estas dificulda-

des e á grande distancia que é

daqui para, a sédo›.da comarca,

- os senhores da justiça deveriam

dispensar os povos deste conce-

lho de ir ali, sempre que fosse

possivel;- mas é isto_ quo não su-

cede. Principalmente os escri-

vães, obrigam muitas vezes as

partes a ir aos seus cartorios,

podendo dispensa-las, se hou~

vosso boa vontade da parte

deles. --

C.

«O DEBATE»

_ 0, jornal de maior tira'gem

em todo o distritorde Aveiro.

  

VALE Dei M0 x
Estancia termal do ::nuas lcrrug'inosas

U

X

X

  

  

    Recomendada pela clinica como uma das mais ím-
portantes termas, para 'doenças da anemia e do estoma-
go. De elevada altitude, os seus ares são magníficos.

HOTEL MONTANHA

O seu proprietario. que o ano passado abriu o seu
hotel pela primeira vez. atendendo á já sua numerosa
clientela. acaba de o transformar completamente, com o .
aceio que a moderna hotelagem exige. Quartos de ba-
nho. Pessoal completamente habilitado a bem servir os
hospedes do Hotel Montanha. Mesa de .i .“ ordem.
Quartos arejados e bem mobilados.

A correspondencia deve ser dirigida ao seu proprie- °

X
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tario e gerente

Joaquim Teles ,

~ Vale tis-"Mo-annni'a** -

Úllllllll [la lllllllllll lundi' Prego @arame

Canal e Ponte de Esgueira A Emprcza industrial de

vende-se livre e'desembaraça- Pregafía e Moagem Limitada.

da a quinta acima, composta d? AVBlãS de Caminho-Ana-
de casa, terreno lavradio, pi- Char-comunica a0 comercio

    

nhal e areal. geral que tem sempre em de-

Para tratar com' Octavio de POSÍÍO Para entrega imediata'
Pinho. R. do Gravito, 40.

 

AVElRO

' VENDE-SE

l um na rua do

Vento,que era

do falecido pa-

dre jorge.

Trata-se com Manuel Soa-

res, rua de Santo Antonio,

l7-Aveiro. (38)

bElbÃO

Realiza-se no dia l de Ju-

lho proximo o leilão dos pe-

nhorcs, 'com mais de tres me-

zes em atraso, da casa de pe-

nhores desta cidade, de Artur

Lobo & Cs“, á Rua do Pas-

seio, 19.

 

Aveiro, l de Junho de

1923.

Artur Lobo é”: C.“l

Nua Fabrica le Luna e Azulejos

lililll lllllllillllll llillillll

AVEIRO-ARADAS

Além do costumado sortido

da industria, executa-se qual-

quer trabalho que o fregucz

desejar concernente á arte.

Enviam-se tabelas de _pre-

ços a quem as desejar.

E' esta a primeira fabrica

de faianças que se monta em

Aradas pelo proprietario da

mesma. (28

no ¡E3ch

  

joão jrrom'wo Dias, com iu-

dustria de Pechelaria e Funilaria,

nesta cidade, faz publico que na

proxima epoca bainear reabre,

na Barra, na casa da Assembleia,

o sen estabelecimento de mer-

cearia, cervejaria o café.

Neste estabelecimento, este

ano, encontra-se tambem á. ven-

da. diversas qualidades de frutas

e legumes.

Agradece desde a frequen-

cia dos srs. Banhistas.

CERVEJA PILSENER CRISTAL

Posta om Aveiro ao

PREÇO DA FABRICA

ENTREGA lMEDlATA

Pedidos a

 

POMPEU ALVARENGA ldr.

prego para todas as constru-

ções ao preço 'e condiçôes das

fabricas de Lisboa e Porto. As

nossas vendas intendem-se so-

bre vagon em Mogofôres, pelo

que o Comercio desta Região

muito cconomisa nos trans-

portes, hoje bastante elevados.

  

Pedir tabelas. (24)
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~MEDICO

Clinica .Geral, Sífilis, vias

urmarlas, operações.

Consultas na Avenida da

Estação n.° 8 da 1 ás 4. Cha-

madas em casa, Travessa do

Alfena, n.° 8. (21)

 

Parteira

ANGELICA d'Oliveira, com

pratica no HOSpítal de

Aveiro c na clinica particular,

oferece os serviços da sua

profissão a qualquer hora, tan~

to na cidade como fora de

Aveiro. (41)
-Mumug --...u .-M.m :uu-_uu_-

garmacia

PASSA-SE na província,

bem afreguesada e otimas cen-

dições.

Nesta redacção se diz. (27)

0 dentista de Espinha

ALBERTO MlLHElRO, que

vinha a Aveiro, á rua da Re-

volução, ás terças e sextas-

feiras, torna publico que des-

ta data em diante o seu ser~

viço de consultorio é perma--

nente, continuando a vir nos

.referidos dias e estando todos

os dias uteis o seu antigo

com nheiro de trabalho sr.

ngeln Leite. (26
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MOVEIS F . - - -

, .. Iüanimana Mecanica
Grandes A rmazens-'e Oficinas _

__ __ . 2 A Empreza Industrial de
DE ( l pregaria e Moagem, Lda, de Ruas JO E m a MB ú _t _ (l)

iAvelãs de Caminho, Anadia, S S Ville [[88 818

Jaime da Rosa 'Jima . ¡leya ao conhecimento dopu- _ _ '

Run José Estevam. 23 e 23-A e Mercadores. 8. e S-A -bl'CO em_ gera¡ que "CÉSCll'eu A- VBIRO

ldar o maior desenvolwmento

-- AVEIRO - possivel a esta Secção, pelo

, que executa com a maxima v1 ,

lortido completo de mobilias em todos os gostos e estilos perfeição todas as Obras de (nOllllM'ü t* vende 2 OUPO prata. t* l'ôlOglOS. Pra-

]-pslhom molduras. tapetes. Oleados e muitos outros artigos. carpintaria, dÍSPOUÓO Para ls' - '› ' r P '

MOVFN WULsos - so de pessoal habilitado e de lah' *lrl'mll'm' “010g“ dos melhores amores'-- 4 ~ - ““ maquinismos modernos.

¡elohoaria em todos os generoa. Preços sem competencia. Quem pretender os seus ('lJJOUlUH pari-L l)I'lllHGS iii! todos US preços

sem?“ mim““ °S “e"
ços, porque os nossos rivali- OFICINA PROPR]A g

 

sam com qualquer outra fa~

_ brica congênere.

'i Ha sempre em deposito,

soalhos e forros aparelhados

que vendemos a preços mo-

i ° .' dlCOS.

q abacana e papel?“ m Perfeição, economia e pron-

._ DE - I (4) tidão. Peçam tabelas. (3)'W

José Hugusfu Enucelrn -_---___

 

RUA COIMBRA --- AVEIRO

 

Avenida Bento de Moura, 1-A-AVEIRO Socieõaõe pmôutora

=.-. DE .-.- (5) _Ú_ (o)

Tabaco a 'onais e estran eiros, bo uilhas, ci :rei- . . . \ .

m, tgloaqizeiiag, ecic. l g b q í _ CthOTIã lslmliâõã .'\I'I'llí-IZPIII de sola. onbedms e calcado.

intas, livros, pape e outros o jectos para escri ono. O .

Tintas para pintar a óleo e aguarelas. _ ”Em Fabrico Manual Preços sem rival

Postais ilustrados. Perfumarias. Camisaria e gravatana. Prminenhge os nos_

Cem'as e aguas.
r ›_ r . .

rabalhos tipograficos em todos os géneros. SUS fillentes de (1110 a g'. . a* . e

Canetas aan/din e Ideal. partlr do dia 1 de No- _ Inturarta Uelrense

vembro 'á temos em (11)
..ow-

 

Tingem-se em qualquer côr todos os artigos

delà, seda e algodão. ('ôres lixos. Lutos em' 24

  

deposito'ohiooria estu-

1 fadatnos mehor es pre-

ços do mercado e bem

EQ' ' ' assim á aceitamos en-

886010' cademlca comenda de Semente hom'ls'od'is' 'is' ii'iformaeõee o eneomomhs devem

(Junto a0_ Jardim Publico) (7) ::e 3.10211?? procedente ser dirigidas á Chapeluria Carvalho, na rua

AVEIRO ePe'àÊdâs :rg' Coimbra, antiga rua da Costeira.-AVEIRO.

Dispondo de optimo edificio, com todas as condições Costa, Gonçalves Ô 3010

dazogicas, recebe alunos internos, semi-internos e ex- AVElRO

mos. i _ .

Instrução primaria, curso de comercio e explicações de

todas as disciplinas de curso geral e complementar do Liceu.

Corpo docente diplomado e escolhido. escolar e pedagogica com ex 1 d'd ' - '. , . p en l as instalações electri-

Tratar com cas, professam-se os cursos : de instruóão primlria, todas as dil-

ciplinas do curso geral e complementar dos liceus (letras e scien-

PADRE ALFREDO CAMPOS a cias). com inglez ou alemão; cursos singulares para todas as di¡-

_ ' ciplinae, incluindo a lingua alemã; arte aplicada, bordados, ren-

AVEIBO .. das, pintura, desenho, flores e piano.

, o Corpo docente devidamente diplomado e habilitado.

RUA JOSÉ ESTEX'AM Recebe alunas para frequentar o Liceu e Escola Primaria Su' 1

..Ricaran aa (Em m compfg:

 

ESTE colegio, situado num doa pontos mais centrais da

Cidade, obedecendo a todos os preconceitos da higiene .

   

Praça do Peixe-A VEIRO (8) sortido em artigos (le

_ _ , , 1 retrozeiro. .a _ . v

Estabeleclmento de mercearla, azelte, Vlll IOS Lãs em todas as CO_ (13)

ÍanS e carboreto res,'algóúõ'e's, retrozes, ALFAITARIA DOS ARCOS

Papelaria e objectos de escritorio botões, .ñtas de seda

~ ' - etc.' ' ' . '

Cote:: arãencanos :Ooutrastnlilludezas Rçndas de “mas as J

en as por ,un e aL quahdadeg em borda" ~== Rua dos Mercadores == »-

› dos, mantilhas de seda,

Sapatarta da Jiloda 1“ alg°da°° ' ”Em
Meias para senhora

em todas as qualidades.

9 - ..

amam““ em um“ de luxo ( ) Peugas para l101116111 Encarrega-se da execucao de todos os tra-c

Amaum de sola, cabedar's e todos os artigos perten- e creançn. Pentes e sa- balhos concernentes á arte_ A

units d industria de sapatana. Fabrch manual bonetes. E S p a. tl hOS, Garante-se a perfeição e 0 bom acaba-

__-- - ban1b1nelae,cortmados, mento_

Elmano Ferreira Jorge, 13.04 tanto Ramones como
estrangen'os. "1.3.1.27 y) t :-:mxg '

t sRUA 1vo MENDONÇA. 20-1.' (10)

._ AVEIRO -- l ' ' '  


