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Uma nova scisão acaba de se w

declarar no seio do namo partido, '

motivada pela indisciplina e re-:

belliáo dos srs. Campos Henri-

ques e 'Wenceslau 'de Lima que,

partido que terão de disputar com'

o perigo de uma nova scisão.

A felicidade da patria para

O partido regenerador que pe- l

ln ambição perdeu [já alguns dos

seus filhos mais dl ectos, sente a

falta dos srs' Campos Henriques,

Wenceslau de Lima e d'alguns dos

conluiados com o sr. José Luciano 1 seus amigos' mas não chora a sua

e guiados por elle, aspiram, quaes 1

irmãos siamezes, á futura e mutua l

chefia d'u-m partido succursal do¡

progressista, cuja séde é, como to- y

dos sabem, na rua dos Navegan-

tes. Alli se formou o novo ministe-

rio depois das tentativas manquées '

dos senhores Beirão e Sebastião'

Telles e da recusa do sr. Antonio v

d'Azevedo, tentativas 'que fatal- l

mente teriam de mallogrnr porque

o sr. Julio de Vilhena tivera a co- ¡

ragem neccessaria para procla- L

mar bem alto a independencia do l

partido regenerador. l

O velho partido de Fontes ti- 3

nha ancias de liberdade e nao se

resignava por mais tempo ao vil-

pendio d'uma situação moral hu-

milhante. Assim o tinha compre-

hendido ultimamente o finado che-

fe ilintze Ribeiro rompendo aber--

tamente com o sr. José Luciano

e com os especuladores dos gran-

dcs monopolios 'que têm ao seu

' serviço conselheiros d'Estado.

Ao sr. José Luciano, ao parti-

do progressista e seus satellitea

sómente convém, como muito

bem disse o Seculo, o mysterio e

o silencio. Representam o velho

systema da administração da fa-

zenda publica cheio de caruncho,

d'adeantamentos, benesses, cone-

zias e tudo o mais.

O partido regenerador aspira

à completa modificação d'esses cos-

tumes refundindo a'argamassa da

nossa vida publica, cre-ando assim

um Portugal novo que passa viver

condignamente com o mundo civi-

lisado. l '

Para isso se emancipou com

altivcz pela voz do seu chefe e pela

vontade dos seus soldados da tu-

tellu absorvente e manhosa do sr.

José Luciano que tem sido ha mui-

tos annos,qual outro Petronio,o ar-

bitro supremo da politica portu-

gueza.

' Os acontecimentos politicos dos

ultimos tempos despertaram na al-

inorbido da indiferença. A opinião i

publica despertou d'essc letbargo

vergonhoso e sabe já apreciar os

actos d'aquelles que acima dos in-

teresses pensoues antepõem o ben¡

da patria.

A ambição é, entre todas as

paixões humanas, a mais ferina

em suas aspirações e mais desen

i'reada nassuas cubiças, e todavia

a mais astuta no intento e mais

ardilosa nos planos. O sr. José Lu-

ciano querendo conservar na sua

mão, n'um monopolio que só de-

prime o paiz, o sceptro da politi-

ca, encontrou nos dois marechaes

ex-regeneradores, e em alguns dos

seus amigos elementos proprios

para pôr em pratica os seus ardi-

losos planos, para .desconsiderar o

sr..lulio de Vilhena, que não quiz

subjeitar-se as suas imposições e

para tentar aniquilar de vez n au-

tonomia do partido r3generador.

Nem tima nem outrç coisa succede-

ra. O sr. Conselheiro Julio de Vi-

lhena é e será o chefe do glorioso

partido regenerador e sabe bem o

valôr que deite ligar ásdesconside 5

rações commetticlas por quem d“el-

las nào pode tomar responsabili-

dades.

Ambiciosos e nada mais são

os senhores Campos Henriques- e

Wenceslau de Lima que à disci-

' plin'a partidaria e a cohesào do

partido, aos interesses das ins-

tituições e ao bem estar da pa-

tria antepóem as pastas de minis-

tros. e a problematica chefia d'um

perda.

lUINll-FElHlllUEDEZ

FÚNDADÕRE

José Estevão Coelho de Magalhães. Manuel José Mendes Leite,

Agostinho Pinheiro e Silva e Antonio A. de Souza Mata'.

  

E' que elle ela sua grande

força pode e sab resistir a estas

luctas inte'stina's que lhe mOVem

nada lhes importa: nào querem os seus tllhos natal-aee.

lembrar-se doque a ambição e a

felicidade seguem estradas tâo op-

pastas, que nunca podem encon-

trar-se. ' ' '

--.n-_-

HOSTE-BIO

Os medicos Áiimawio Cunha

e Pereira da C( !ij ;im'ficipaln

aos sócios 'do “fonte-Pio Avei-

rense., que cessa n de lhes pres-

toras mascarar; gratuitos.

Internacional Insttnción

- Electrotecnicn, de valencia

_WI-_'-

(Continuado do n.° 3:'183)

0 SI'- Cervera. desde mui io-l tempo que Marconi na italia, des-

çab'riu e fez importantes apare-ven, se dedicou à Republica e ao

profundo estudo das Sciencias Na-

 

turmas.

Quando pela renuncia do Rei

Amadeu, se proclamou a Republi-

ca em: Espanha, tomou parte acti-l

Seg'orhe, sua terra natal, na pro-

víncia de Valencia, e ahi e n'outros

pontos proferiu ardentes iliscn rails.,

A guerra carlista fel-o aban-

donar os seus estudos predilectos

e matricular-se na Escola Militar

de Valladolid, onde, em breve tem-

po e. com brilho, alcançou a clas-

sificação de n.o l na arma de Cu-

valaria. .

Concluída a guerra, visitou

Marrocos, e escreveu os Itinera-

rios Militares de Marrocos e a Geo-

grafia Militar de Alfarrocns, mos-

trando tal copia e intensidade de

conhecimentos que lhe valeram a

reputação de sahio africanista.

Concluída essa instructiva via-

gem, -matriculou-se' na Escola de

Engenheiros Militares cuj'o curso

concluiu com distincção em 4 an-

uos; e publicou importantes tra-

balhos sobre Engenheria, a criti-

ca da campanha lngleza no Egy-

pto, e Servicios de Ia Cabaleria

em cam aña, obra esta que pela

l novida e e firmeza dos conceito-s

levantou uma tempestade de dis~

cussões entre os homens da espe-

cialidade.

. Fez os cinco annos da uerra

de Melilla, como a udante e Ma-

cias, general em e efe. ' -

Durante a guerra colonial, foi

mandado para adefeza de Porto

Rico. Comandando uma coluna,

sustentou, em Guayama, sangren-

to combate contra o general nor-

te-americano Bre'et, a quem obri-

gou a bater em retirada. Distin-

guiu-se, ainda mais, na defeza do

transatlantico Antonio Lopez que

trazia um carregamento de peças

de artilharia e suas munições. F-ste

navio chegara a Porto Rico, acos-

sado de perto por um cruzador

norte-americano, e teve de refu-

giar-se- na costa para eii'óapar ao

fogo do pen-seguidor. A tripulação

abandonou o navio e salvou-se a

nado. Então o sr. Cervera,-vendo

. este em perigo de cair nas maos

do inimigo, não hesitou em ir pa-

ra bordo com algumas forças, e

emquanto uns defendiam o navio,

outros' descarregavam toda a' carr

ga com suas 'i peças d'e artilharia

e 300 caixas de polvora, de que ha

via absoluta carencia. Este bene-

merito e glorioso trabalho durou

dois diasl

Pelos seus feitas de guerra.

amam-lhe a. farda- as maias-pre;

ciadas condecorações. , '

Concluída a. desastrosa guer-

ra coloni'al, o sr. Cerver'a recolheu

á m'etropole e entr ou-se sofre-

gamente á solução e problemas

scientificos.

Foi então, que elle, ao meeting-

va nas manifestações populares de .

.1.

lhos de telegrafia sem tios, que

mereceram os elogiós dos sabias

das nações mais cultas.

Depois fundou a «Internacio-

nal Institución Eletr'otecnica».

Agora a nniitica arrancou-o à

sciencia e deu-lhe a cadeira de de-

putado por Valencia.

N!) comia-'io celebrado n'esta'

cidade p-n-a apresentação da sua

candidatura fez o sr. Cervcra um

discurso sensnsional. que mostra

a sua estatura mental, em que

brilha, por igual o patricia e o

sabio.

E' tal o seu prestígio, que du-

rou 20 minutos a ovação, quando

se apresentou para falam

Eis a sumula de alguns perio-

dos d'esae discurso: ~

«Amigo de Zorrilla defendi

sempre as ideas revolucionarias,

sem descanso, sem nenhum inte-

resse particular, só pelo triunfo do

ideal, a que consagrei toda a'mi-

nha vida e todos os meusentusias-

mos. ,

«Soldado razo, fui sempre pe-

la luta; e .no gabinete e no livro

procurei sempre soluções que Ie-

vassem ao engrandecimento o meu .

paiz querido. _

«Os Parlamentos estrangeiros

não são politicas, Erolocionam

scientiticamentc, estudam carinho-

samente o be'niesta'r e o problema

do contribuinte.

«No nosso desditoso paiz faz

se o contrario. Votam-se muitos

milhões para 'construir uma eis-

quadra, e, em vez de se fazer na-

vios, atira-se cont' o dinheiro à'

agua. y ' p

«A situaçao 'de Espanha com

relação às “outras nações exige

ue adoptcin'os uma 'situação dc-

ensiva. Devemosli'adquirir=torpe-

deiros e não navios 'tao grandes

como inuteis».› ' " '

Depois de apresentar a que-:-

tão marroqu'ina com "muita lucidez

e eloquencia, Continua assim :

_«No caso de rebentar o confli-

to, Valencia oferecia excelente por-

to estrategico 'pará- receber e em-

barcar forças. 'i '

«Para conseguir isto; é neces- :1 _v_=(.)___.-

saria a construcçào do caminho de

ferro directo de -Válenciu a' Madrid,

electrico, de via dupla, igual aos

que actualmente funccionam na

Alemanha e na America, com' 0'

que o precurso se faria em 3 tro-

ras¡ .

«Desterremos os processos an-

tiqua'dOS e' dotemos a? nossa nação

com os princesas que a sciencia

moderna ensinar¡

' Sentimos' não poder alargar

mais as informações sobre esse

conspic'uo vulto de' Espanha, para

dar-lhe .a verdadeira .importancia

e vulgarisal-o em Portugal. Mas

nào dispomos de espaço para isso.

Barão de Cantora.

Etna HE 1988
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conselheiro

Hintza Ribeiro

l 4 A subscripçño aberta pelo nos-

90 presado amigo, sr.- dr. Arthur

Pinto Basto, na comarca d'Oliveira

d'Azemeis, para

I'IIIIIJCAÇJICI -Can-uupoudencinu e unnun- -

em., 30 réis por linha. Agrudscinwmoo ou rúcln-

mas im L' pagina 60 réis u liltlm. I'llth'I-Ir

'|- .rgumnu o- ullinlllh-I'vll'll.

›
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O Conselho d'Eatado foi favo¡

ravel ao addiamento dasICumaraa

que soabrirào no dia i de Marco.

Ha dias reconhecia a incapa-

a ereccão d'um cidade d'alguns dos membros do

monumento a Hintze Ribeiro, teve' actual governo: agora precura com

o resultado seguinte t

Dt. Arthur !ln Costa Sons-- P. Bruto.

Clllludlvl Pinto Carvalho, (5.'l'liiugn) 58003

Jncimhu June da Silva, ln) . . . . l 23500

l Domingos de Pinho Dino. (n) . . .- . 13000

| parir“ Albino' Lupus T. de Pinho. (I 25500

\Pudru Marin da Paim-cn, (a) . . . c 51000

'JuliuAumo d'Amv-cdu. (.i. . . . . MUDO

j Camillo Pacha-cn da C. Feireirn, (a). 56000

Joaquim Fei-ruin d'Aaevmici,(o) . . lã!) 'O

 

Manuel Julé de Carvalho, (o). . . .

v .loaln José de Pinho e Costa. (n). . .

l Antonin 'I'lmums Ferreira Cardozo. (-)

Albnrtn Martiuliu d'Anrvedo, (-i . .

l Antonio Betim Pereira Gumlru, (Oli-

l vein¡ tl'AlHlueÍB)

l Manuel Soure¡ de Pinho Junior, (u).

13000

i Manim¡ Antonio Banhos». (u) . . . - 55000

l Dr. Amuan P. Pelinio Hellen. (a) . 10.6000

l Antonio Jumil Moreira, (A.) . . . . . . 11000

Marc-:lino Tavares Bulimia, .' . 15000

V Rafael Pei-aim Amorim., (o). . . . . llllllO

Jueé Antonio Eau-wa, (-'l . . . . . .

José Ferro-ira nos Sulina. (e. Rique)

Padre' Joaquim \hum-'l l". Pinto, (Ui)

,Manual da Conceição B. e Sllvu, (l'i

lll|"ll'0). . - . .' . l . a . . . . u

5! '00

!$500

João Return“) . . . . .r . . .v . . .- ¡dOOO

Francisco Soares ul'ñlmridn, (a) . . ?$000

Mnnun-l Dina d'Oliveira. (nu. . . . . '25000

l Jusé mensn du Qumima_ )u), _ . . 25000

Eduardo Albuquurqn- Corte-Ren]| (o) 26000

J-mé Smrea l'niI-I. (barreiro) . . . . 15500

Manuel Uzil'lmn nl» (lastro, (Palmas 16000

Anil nin 'ln SJl'tt C›r\'›4lll.›.( l . y . 1:55'“)

lim-nv¡ J-mé :i'UIivt-nn. (“nllln) 15mm

Rulin \ph-¡ilumrlih lv) . . . . . . “$000

J wiu Rudi-12mm Quaimze Junior, (n). lâÕUl)

:'\lfr--nlu it'Amirndo- (n) . . . . . . . lâOOO

Manari F¡ .ucicru d'Amel-u Jo) . . 16000 '

Att-.11mm du- Unsim L. B audio, (o) . IJUOU

Manuwl J-Iué da ?lili-a lmnu. (Creu). lJõUO

l Ur. Alfrmln Praça Vascmu-ullos_ (n). p 25500

í Padre Modesto Caellio da Casta Pea-

_ sun. (Travanca) . . . . . . . . . 15000

° l'l'ilru Joaquim Tavarou da Oliveira

_ Coutinho. (Cambra) . . . . . . . 55000

1 August-- Corn-i i do Amaral. (v). . . 55000

Antonio Corn-lu VHzXQ'Aguiur_ (.j . [5000

Pn-ire J-mqmm Manuel Tavares, (a). |60le 4

Padua Bernardo Tavares Pinlm¡ (I). 15000

F'runrincn 'I'nvuren de Punho. (n). . .- !$000

Manuel Nunes du Vinho_ (n). . . . . |60|.”

Padre- Antnnm R. 'I'undellu, (Arões). 2.5507

José Pereira Dina, (Junqueira) . . . 16000

Somml. tóil . . . l27l000

Donutivu de Arthur Pinto Busto, en-

tregue- Cum a rui-lu «ln 31 de “mio 20H"”

Du c-ml'elhu d'inih'inl . .- . . . . . 876500

Du emu-.alho dr' Mat-uma de Cunnibl'n._ “$500

_ A .ulm-vinçzl.: foi publicada no -Dmrio

Popular: -lv 2 ilqejullltu

A- copia d'estn' subscripção

foi já enviada a Redacção do

Diario Popular, para ser publica-

do e seguidamente entregue ao sr.

conselheiro Henrique Matheus dos

Santos, director do Bancode Por-

tugal e thesoureiro da commissão

nom cada pelo partido regenerador,

conforme a vontade expressa do

i'lIUstre chefe do_ partido regenera-

dor d'Oliveira &Azemeis;

Tendo sido o donativo do sr.

dr. Arthur da Pinto Basto entre-

gue quando inicioui a subscripçào

no Diario Popular, o producto da

nc agora abriu nos concelhos de

liveira d'Azemeis e Macieira de

Cambra, são respectivamente de

815030 e 1953)] rei-i,

Os nossos ,collegaa Discussão,

d'Ovar, e Correio da Feira, abri-

ram' tambem já subscripçoes,

A redacção do Dístricto de Avei-

I

l

l

 

dois nie/.es de ferias daràlhes tempo

para prepararam a sua bagagem e

mtooo a machina. .-. eleitoral.

Vito m entendel-os l

ü

E dizem ainda que já não ha

valentes!

Aqui temos nós os regenera-

dores do districto d'Aveiro na op-

¡wm posiçñoha mais dc 20 alunos sem-

nom¡

“500; paçào ds tutella d'Anadial

pre com a esperança da emanci-

Por_tal motivo se demittiram

uma gdvernndores civis que tivéram a

sumo ousadia de olhar aos intereses da'

partido regenerador, em que mili-

tavam, procurando fazer adminis-

tração recta e justa.- _

Haja vista o que succedeu aos

WOOD' srs; Visconde de Balsemâo, Conse-

lheiro Motta Prego e outros.

Libertadós do paz-ado jugo n'es-

55ooot ses 58 dias de inolvidnve'l mcmo-

ria Voltaram a receber as imposi-'

ções vex'atorias dos magnates pro-

gressistas :qdo dispõem do distri-

cto como coisa sua, tractando só-

mente de anichar compadres e

amigos e pondo Completamente de *

parte a administração das receitas

publicas.

Depois. de terem dado as car-

tas no ministerio makavenko d'ac-

calmaçào pondo a frente da adini-V.. ;

nistra'ç'ão do nosso districto o sr.

Conde d'Agueda, que outro homem

mais t'acciOso não poderiam en-

contrar, continuarão dispondode

tudo isto como coisa sua.- .lá não

cstranhamos. O ar. Campos llen-

riqncs assim o quiz. Que o digam

certas vagas que se não prehcn-

choram para não descontentar os

amigos alliados.

Ú

Corre por ahi que a Camara'

Municipal demlttiu a sr.n D. Den-

linda dc Figueiredo do logar der

professora d'instrucçno primaria

da secção feminina do asilo cs-

chola¡ y .

Não ha tal.- A verdade manda'

dizer que não havendo verba par

ra pagamento de tal despeza o mi-'

nister'io do' reino n'ão a sanccionou.

E para que se hão-dc nomear

utais mostras de leitura para aquel-r

la instituição, mais immoral do

que moral, onde já ha duas?

Todas as reformas que n'a uel-

le' estabelecimento se intro uzi-

rcm só mereccrào a nossa appro-

siçâo, visto estar demasiadamente

provado que nq-uillo como está só"

serve para levar as internadas ao*

caminho da indolencia e do vicio.

Reforme-se tudo aquillo cm-

nome da moralidade l-

l .

Ha' quem a ffirmc que' serão 21,.

tantos como os progressistas que

acompanharam 0' sr. Conselheiro

Alpoim, os deputados que a ora

seguirão os srs COnselheiros “am-

l
l

pos Henriques e Wenceslau de 7

Lima.›

O

Dizem-nos que o Progresso se'

refere ho'e á attitude do nossa'

prezado

ro, tenda“ pela memoria de Hintza 'tintos acontecimentos.~

Ribeiro a' mais alta consideração e

,elogiado sempre a iniciativa' do

“ ex.“ .-zr. dr.- Arthur da Costa Sou-

za Pinto Basto, faz- identico convi-

te aosseus correligionarios do con-

celho du'Aveiro e por sua vez pede

aos seus c'ollegas do districto,

abram' tambem nas suas columna's

a mesma su'b'scripçào, porque a to-

dos cumpre fazei-o.

evascnquão '

55000 reisRedacção Ilu District!)

3,3000 »Francisca) ngslln. . . .

.Barão do Cadoru ..

à - a ,

_.- rn:M”“ÂJM;Ju-ID__ _l ..A-l' _._ _..-

1

l

l

O que o Progresso diz não é'

verdadeiro, como muito bem se'

deprehende do que' em' artigo prin-'

cipal- affirme'mos.›

E' a melhor resposta que até'-

vêr, lhe podemos dar.-

* 1

E' fa'láo tudo quanto o «P'ra-

grosso d'Avei'ro» hoje invent'a' de.

indecisóes politicas ao partido' re.

ge'ner'ador local, cuja lealdade o,

i-rector em face dos ul-'I

 

«Progresso d'Aveiro» e o sr.- Con_

de bem conhecem. Do districto d'A..I

veiro, pelo que... nos consta, nem;

uma só influencia de vulto' colher-.'11

 
25000 »› [o sr. Campos Henriques..



   

OS TRATADOS DE COMMEH'

CO

Allenmnhu, latglntrrrn e França

,w

cursos pronunciadas pelo sr. Con-

selheiro Wenceslau de Lima no

banquete com quetos commerclan-

tes e victicultores, nacionacs e es-

trangeiro», residentes no Porto, o

honraram pela celebração do ex-

celente tratado de Commercio que

assignou com a Allemanha, damos

pelo pequenez d'este jornal, resu-

mido extracto. mas por onde se

pode julgar da enorme importam

cia d'ea'se tratado e de iudeuticos

em negociações com Inglaterra e

1°'numa. '

De um dos subatnnciosos disc l

(O governo alle-mão, cuja hoa

vontade no tlucorrt-rulns negociaçõe
s

nos importa agradece-r. concedeu

nos, a lrncn do tratanwnto de uaç. u

manu I'Morectdn, a sua pmna muu-

ma e a garantia (lar. marcas regio-

naeu (deguullo n ¡luturnna do conve-

mo de Madrid. pela qual lemos

Sempre ptuznuulo_| para os "baum

Vlnhun do l'orto e du Madeira_ jus¡

tn cuulpt'tldnçñu da situação do no

gnrauça qurl lhe garantiamoe uo

!tosco mercado abr-ndo non os seus

mercadun nau lllt'rllllas condução¡ o-tn

que o laz .- ontrus nações. praltcott

um auto de hoa p--lltwa volume-rcnd

A Allemunltn não prvci-:ava tl»

(llmtunlçôu'u ¡willian-'4. |)r'lllilnsll'a u

a rxlmlwñn do svu rumuwreio. ¡pu-

(lBSclr- 1892 alé hoje augmvuluu

ennrmo-nmntu o nvu valor; carema

@penas do tra|auwuto do nação mam

rarorecula e da vturulaçâo (lo paula

actual ou de outra mmimn que a

equivalem-e de maneira a ter uma

bene segura e lixa para o ¡lt-*ernvol-

vimento das suas operações com

uwrm'avn. [eso lhe ñcou assegurado

por um periodo de tempo longo

bastante para que lhe seia utll. Sen

do a prtmelra unção a tomar posição

no IIUVU rn'guuen ñ'ral portuguez.

procura preparar uma solida Correu-

le cmnuwrmal de salt'lda a-m gene--

ro¡ o raulnjosa :l nun marinha In--r

cante_ (lr-uvnvtllvr'lttlu u inter-cam

bio geral entire ua dous pur/.eu, de

maneira utnl para alllhI'tlJ)

«N'eute rum-iodo duvida e de

pesulnuamu syiletnaltco que por

vezes nm¡ assalta. já Be avuut--n que

o [ralado cult¡ a Alleutaulin Linho

escanlnhon politicos “lula- se escun.

dlam Concessões no (“nt'téne, eu¡

Lourenço Marque¡ e não se¡ onde

mais. eum graves modificações na

orientação da nossa poldica inter-

nacional.

Para liuura da Mlmnanha e pn-

ra honra nossa. n-nlmnuvmr-ule op

ponho a aluulhaute-s aunerções o

mais soh-nuno deuuc-utulo Nem a

Alletuanhu pop pwlio. Itr'll' nós of

fvrenmuos ou -lem »N mais do' que

no tratado .m vêr E' um pacto cout

Ino-rmal. Mais nada n

......co
--uc-o-o

n.

«A pauta porlugneza actual, no

seu conjunctu, mwra o Commercio

allmnñu ou¡ cerca de 25 0¡0 ud va

lorem» A pauta hespanhola. a pau

ta russa. a pauta norte americana,

para não Cllíll' mais, protegem cer

ratlntue-uto as sua'. auriculluru e

llltltlnlrlas. uuerum o Commercio al

lemâo nau Importações respectiva¡

ainda nng pesadamente do que nós

El 0¡0, setulo o deuutvelament-r de

ounlan 0'0er eua-o nações e o amp»

rlo allenuio meuou :mportnnlv talva-z

do que aupu-llo- que n nód num réu'

I'Iis apesar d'isao goaam na Alle-

manha (lim bem-Gema da pauta uu-

nimn.» .1'

«Em todos estará radicada a

¡deta de que a Inglaterra é livre

camhlula e nós ferozmeula pruer

cmniutaa I'm-i tudo aqui-*lie que, eu»

mo eu. se dér ao Inc mmodo dt- em

tuular a p-'rumln commercial entre

este“ dom pow-s, «um ulrarn que a

Inglaterra !rthuta o c-ommc'rrto pur-

logth Pllurlivu o'llt 18 8 0.0 nd va

lw'e . no pas-'u qm- Itú-4 luhutamus

o coluna-octu- Ingle a enlrada em

P--rtugal l9.| 0¡0. nun-r dizer, com

tros ilveimou apt-nau a mais, valôr

aduaneiramenlv tnstzutñcante.

E se Íôrtuuu vêr os proprios

IIVI'IIN da mpemalidadn- e as eslntls

“CAS ingll-zas, »Inc-,outrarmuos que

.--

as pf'lprtau manufucturas inglezaa¡

   

            

  
    

 

   

não «lu-.gnu a ser appliuada, vtudo

a ferir só o eolnmermo de Portugal,

que- lo'lu uma 'mula mais moderada

do que a Ho'Bl)Hllh_M para as memo

donas Írance-zas, mas que não lr

uhamoa como a llespnulm uma

pauta maxima que uu- defendesse

Por isso eu¡ bons condução!! --stamos

para lralur com a França. Bem ue-

rt-ssuluelv de sacrvñcarmuu a tudos

(na narioual. e da path da França.

¡lr-vu diz-'i o t' agradar-.Mm. eucnu

tru- a m--lllor v- ntmlv de que se ul

llme um P(|lltla|l\tn accorqlu.;

r#

&rgiâilü Gilrgnmc

VIMOS BM AVEIRO OS

SRS 1

U'Anndm n Dn. Antonio Emilio d'Aluieidn

Almedo, Innrelinimu juiz de dir-eifo.

«De Vugnu- UI. Baum¡ do Alnlrnl, him

bem magistrado judicial du comarca.

--l)›4 Surrnzolln- Dr. Marquro du Coat¡ e

Vidal Ouduwl.

-D Eixo-Dr_ Erlnlrdu dr' Moura.

-Du Murtuzn Rvilur Araujo e Cuatro.

SEGUIMM D mma OS SBS:

Para Lisboa Aristides de Figneirndo, com

ana ¡mle e irmã.

Para n Belgica e Alemuulm- Antonio de

Bustos Nuueu, nono amigo, d'Uliveirn d'A

zenwü.

DE \llSlTl

De visita aos ICU., encontra-ue n'eltn cida-

de, o nono velho «migo e illuurudo escrivão

noturno em Pounbul.sr. Arlltur Puilm›ro_nconnm-

nlm'do de nun “pode e interrnumeu ñllliuhua.

DllS FELIZES

Pnru seu tio, o ur. Agostinho M-rqm-n t1.-

Almoida Balla!, euplhllluu ruido-nte .-m Paris,

fui pedida'i hn dia¡ em cannlncnuo, a ala' l) Ma

ria Nolan-ih Couceiro Bastou. ¡zeltlil Elim do

nr. Almeida Bolton. dl qumtu d'Alqueidñc,

lllmvu.

IINWEBSIMDS

'Homem-l). Marin Antonia Bc-gallu Somar,

esposa do ¡llualrudo profeuor do uonoo lyceu.

or. dr. José Rodrigues :luana e- u ala' I'. Aunn

de thlh'uu Bnrbuun dn- Magalhães. gunlíl Ellus

du Br. dr. Bau'boln du'. M-cgullnles.

_Hoje-l). bauru Mendes Leite. D. Et'me

lindu do Valle Guimarães e 0 nr. dr. Burbunu de

Magalhães (filho)

_Alllnlllllâ-l). Gloria Pereira Peixinho_ oa-

poen du ur. dr. J -nquim Poixiuho e o revd.° Se-

ruplnim Mon-im da Sa¡ Couto, illustrado purocho

d'Ulivrirn d'Azmnnin

--.-

\ l'c-Hle ÍaI'vn-viuriu

do (listrlcto

l

'J

U mauor desenvolvimequ da ré-

de.;le esgtrudns e sua necessaria repai-

ração. bem como o da tracção a vapor,

muito accreacndo nos ultImos-lemlms.

sào sem duvida um dos principaes lnu-

l clores do riqueza do pniz.

Neste dtalriclo as estradas cs-

DlS'I'IilC'l'O

  

l l0llllhllElll-0 lllllllll E SlLl'l

-=='_)(.00
: --

Falleceu seguudmletra na sua

cana do l'orto, o nr. conselheiro

Antonio Ferreira ¡I'Arauio e Snlva.

veilto auugo du Dislncto d'Aveiro.

que llllh'lrull por vvzen, com a una "8mm Alma »tm/l" 95"“" ' ' ”fm“ Dura_ 'A

prum¡ do litternlu Iunllo aprectavel l' m“l" dó" s“l're' “tl-Cm"”w e Ag“¡gualura

*3 "e P"“l'¡'“""“*l "i'l'n'llms'mmv Nat/“rem Na Rewsm de Ohms (mencionar a «lala do anacom-nto

Em 1869. foi despachado eu. Publicas e Minas miconlrumvse dr á margem)

gu-nlnetro da roparllçñn clmll'lclal de 'WMM memories mtas. (lollahorou
E_ R. M' ñ

tAvelrn. PAMSHIN'II mo 1875 para a 9'" "'““'“r"““*"WWW“, "l"-

ltlireccào dns ohms pnluvms d'estei Q"” "'*SCH'W'* "4" l“z “ V”"e' FORMULA N.“ !r

(llquQCHI o nemlu'notuumlo director ' “md” c“lallãm a lim"“ " l'a'¡ de"“

em l886. ('.onstrniu atpu m-ntenarvu “m" “I" V3““ ¡"'a "e ""'VlQ'S l"" Ill.“ e ex.” nr. .J

de kdoumtros de edlrutlus, proje bh”“ A se"" "'"lãm'a “- 9“"9'1W3" F... de. .. anuos de edado.

clon nutnt-rormn' mlÍñcÍUs. Desempe- 'lelll-“a- 3' 9"”“ 3“""'l""'h“""'“ "a estado. . . profissão. . . morador ou¡ ›'

llllnu diverso¡ cargo; ¡'leclIVuu. co- sua grande dôr.'o no“" lie-WII** . . . precisa para üus eleitoraus. que .

mo o¡ de vogal da junta geral, elei- 4°._- v. ex.' alteste a sua requlencta

1.. pur Ovar, Agumla e Sever. mem-

'DE AVElBO

   

  

 

  

  
   

  

poemas ruuntdns em algun¡ Volu-

:nas e .lunar-nus em multa: puhll

calções Em 1879. reuniu um Volu-

me em artigos rmer o portoi-dc-

Leixõn-s e possibilidade do melho-

rnuwnlo da barra do Douro '.Énu

1 1886. IHIIIHCUU O Mosteiro de Arau-

cu, lt-ucla luana-rum ; um 1886. num

pomun Camões e a Historia: em

' 1905. uma glosa do sunt-Lo como

FORMULA N.° 3

[ll "0 u r-x "'° ur.

F. .. de. .. anuos do edado,

ñlho de. . . o de. . . natural de. . .

freguezia do. . . precisa para lina

oletlorsn-.e que v. ex.“ lltu passo a

sua Certidão do eilmlo.

P. deferimento.

O :nar em Espinho l'. deferimento.

C¡ tão. é certo. no mais vergonhoso dos quo desempenhou ¡listlnctamenle RECENSEAMENTO

M
1 Cilada-n. mas 'em Compensação. n ll- até o anno parando, lslo é, durante

ELE. rORAL ;

gnçáo ferro-riaria dos sem mais Ílll- 19 ¡4“"09' Sã" m"““mÚSS'mM '3; __ ____ Í', v

portanles centros de população e de "hm” a que " 'nu-“fa “maullmrf'i __'.'.__

__ ' industria. está-se Cuzentlocom grande “bmw " “f“ nm““ “ “Wall“ dam"“ Regmndo ainda nqguns dh¡ _

ldtsvrlo. embora um puttcu tnurmea- em' &encumanmmâ
”ajuda ( a"? para a apresentação_ dos requer-'p' - .

â a ¡ _ | _ mhulmla" l = Mente_
P"“ ""”*|""“- l"“ ".V'MÊ" P"“l' 3 mentos para a inscripçâo d'clettoc

9 " “l“'s l“ 'm' a"" " l' - " _ _ da Ermida e de Villa do ( onde. os res no recenseamento do prommo

Vlw"“ H"'_l'“"h”- Q"“ l“" Mc"" l A c""'l"'"|"“ "É “3"" d' _Vime quarteis da estrada de Cunnmvnl auno, lembramos àquclles que por d'

_tlo comnwnual com a Inglntorra, do do Vouga veto ltgatr_¡á com Aveiro e ¡açñn .h, pm““ as m"“ amas m¡ r terem iá completado 31 mmos e m_ d

ou» um l'urlugal, unção muiga e Dl- I'm-Io a formosa e rtca villa¡ .l'Olnvei~ Acaçlvmia I'm-mama de Balla.; Ar berem lêr e escreVer, têem direito p

nana_ Não será' jnun enp--rurtnnm ..d d' “www Fe.” c wma. im”- um 01,4., qu.. ¡'..¡ em“" “Num".o .tt. a essa inscripçào, u convenienci.

com..cnnñadamenteesperam
os,que mcmm_ Amanha será Águeda. um..., memo). u lltmpltnl do Bunnñnl_ n de quanto antes apresentarem os E¡

a "açã" mgl'ln' a q"“ "W ¡'r'm'lem guru¡ e todos as'ru'os ¡umouções que hmlnital da Miwrieordia de l'ena- _gãgselãflerimemos à ('ommlssão l

um"" a“"m'm' 'nlcnmsasle “'l'?" retrata-ssa no let¡ Itu-go trajecto_ ulvm 5"'. (.I Dupvniariu_ da Rnluha D pNño eáige séuo o papel do re_

ç::»Tr-:Taiff:ó:::2::
:53Itaim::. de "Us trazer cln'ectmneule das Bui- AMM““ " "M" AU"“ dl' ET“" a quêfímento. nem o reconhecimen- a

:nmmluní z .- - u | ' .ras M sm“ w_ “meu“ ?mudam lrauulonunção llulllt'hll'ul »à (1.10., (o d este é pag?, sendo as suas for. (1_

'duto t equilalw . um"“ u U A l v n a ( rocha .Ia Afnnuln, a Escola [u- mula.; as segumtes; .

'3" CNM"“ P“C'" (1"“ “'"M m“" m" muçüsâ" menmmüc "e- du~trial Farm Gnonnrães a trthuna
'-' ul

desumana ea um"“ WMM"“ 0""" ""h' já l“” a 0""“"m'çh "'"ma Vl" da ¡gr-'ja clalTrindmle olc›,"nrl(›. rlc. FORMULA N.° l a

uwrclnes? E'. por certo Eem bons ferreu que logue il Bcwtidn e.¡›nr cou- pur e““ ¡mplmanles Unha_
l.

termos me parece o mlcm dm¡ tm- seguinte a l'orrr'ira dado o proximo uma nmrhuu_ u cnnwumim Am¡in
"Lao e ex'mo sr_ h

gc-cmções Não esqueçamos qu“ "B estnhvlm-nmeuto das Inuclms n Vapor. a Silva "u“¡erngnu (“remunhug da F. . . . de. . .. armor de ndmlc.

h“"s "eg“c'"'lr““" m' bm" a"" ¡cum Estarreja-we por laulu com o npréço. laulo o-Íñcuiec 130an parli- 9'13""“ - I""ñ“ã“' - ~ ñ““ d"" ' v

gos.
tmn“, e m| .1.. pm', cutumg_

e da. .. uulurnl de. . . fregnezu¡ ll

CM“ a França. "açãn gemer"“ l A Villa da Feira que :Ilê agora PM' PT"P"R'8 (ln Inlnialro dan d"- -- 'm'm'll'r “a "|15| dr'- -- "-°-- - ' '7

a q"“ 'amanha ma'w'wm "um“ e I se encontram¡ golnda ut) dmlrtcln e obras public-.as lim-lhe. confunda 'a ami”. r“'gll'i'f'a d”“- "Wu'" a V' Í'

mtvllentual lr-lll no nnsw "WH. PM' t“ "mas l' uma?“ “HM“ WMM”. cumuwnda da (“.uncmçmH' cum a ex. 1m «ligue inscreve lo no rem-ue |I

igual dewmog celt'hl'ar, sem nem-s 1 l .m5 _B 1¡ _ l i _ O declamçñ" da "uma ”num“. Em “amem" 918mm“ da mas"“ fm_ g

Mila"” d** Í“""*" P”“'w'ü "m :mor \'ÍlCllli' .-.-¡..r .rm Ja ¡umnc :t esld- . Ppnañel fm dam, n ,mn hum., a uma gut-.ma. com o fundamento de anher tt

do. Se excc-ptuanuun u nasua-_ar_ g... ;ção do Vollr :l.- :Iluogn e own-mento "Y“mda; 0 “u “na“. 'm cüunca_ ler u agcwver_
d

lm- o qual mmdu- ¡mpusm ñ-cnl e | será o xe lv' cl'fl_"""(.'-'” 'l" Imh" e"- . du na gnlc-rla dos hemlettorc-s da P- ""ferlmenw-

não protecctoninta. a trnhutaçño da t; trc Cri-Null'. (1).» a) t. D...“ com nm ' lermnnha .raquena ctdarlu; na¡ . . . de. . . de 190. l

:Iowa [Hola para u cullilllwln du I'un'nl a ltgur rum u do \'.nlle du Ealuna da 0mm“ da Trmdmte Lam. Asstgnalura.
'l

Cnílllllt'l'1'lu france-c é de cerca de Vouga.
hum figura o seu retrato, em corpo E. R- M. (

20 0lo- a" P4“" Ílu" a "É Fumê“ é Ho lilllllmln a Concesrão para ¡nte-tro; e igualmente na Aragorn::
_ f

'1“ '5 Olo Para " pm'qmnnn" ll"” uma lluha que ligará Avon-n, llhnvo, ção de Classe do¡ Operanos Tece- FORMULA N-o 2 l

Para "i “xp"“ammfa ”“J'““" Vagos, CuntuulteJe e Barra e uostn 'Õr's de Amhou os Sexos do Porto,
m m M

:lan nuas unporiaçors em lurtu- No“
p“” em.va que preto“ a esta . e ex. sr.

ual H pouqunsslmo porque para U _ _ , _' ch“...
de... sumos de Hzlade, a

numa-8 H“llo'l'lN nos está por eum (l "numa d “eu" em “um" Nonwroans a 'Importantes cum- ”um" " "Nanã“ ' ' m"“"la' -' l¡

"lp“. fe'chad., .. ¡n..mmk, franc,.z_ :que nào mão longe. parece que lerá r "Humps A" _www hmm CHM-Im!“ freguesia de. . . ro-qner a v. tax." ea r

como pur «xa-tuplo para os nossos UNI"“ 0* “3'“ ("'“lí'fumâ “Pl"“mm'l'” a” _.nnvnihmm Amujn t, SH“. de digno ¡moreira-lo no caderno eletlo- c

Vlnhnu_
¡te wrvulm por rima lerreus. o quegselnlwuhmmww

“em-Pre de “mas ral da referida Erngnozm por ser

A Fiança de facto não só nos í poderosmuenlc concorrem_ para¡ o mu"” ¡¡¡gua"w"w.
Contribuinte do lsdado em quantia g

npplma a sua pauta utuxmla, e SÓ a ! duwnwlvuneuto du sua ngrncnllura E' "um”"ua H ”mada a "bm não Inferior a 500 ,réu _

uóa, mas ainda um¡ applica a sua couuucrcm e "Mash-.a.
lillerarm do cinlteethr-I Araujo u l deferimento. l

pauta de guerra d91906, feita como
Sd". Cumwu as um““ em“ uma .. . do. . . de 190. ¡

l'plallilçãu contra n Hc-apnuha, a qual Falecimentc
cm¡ Preddpcçñ”, acham“, m M mas Austguatura. E. R M.

 

bro do conselho districtal, Collec São ,resuhdnms as .muda, re- Data.
u

ctonou os productos para as expmu- com““ Í_v.dqucua form"” "mm Autgnnlura. l

~ I ' ). . l
k .

à r

çoea de llulmlelphla, lana, etc. Nus 3 dms apenas de 2¡ a 28 lu. R. M. I

São sem conta as obras que

 

' la [Cocanha, Branco_ -\ít¡uc~rublm e

'Salrt-tt; na' #Mahou c ¡ut-ulqu do han-1

os preiumus eram eanlcolados etnuuus

de sem (ontos de reisl

No dia 27 arulmu do callir so-

ylire t» mar o parte da lroularta da :lu-

O requerimento formula n.“ l _w

é para u inscripçào no recensca-n '

mento por saber lêr e escrever; "

deve ser feito perante um tubsllião

que assim o declare e entregue ao

secretario do serviço respectivo

até 5 de janeiro,teudo de ser acom-

panhado da certidão de edude con-rl

forme a formula n.° 3 e attcstudop

do regedor, formula n.° li. ,'

Para ser inscripto por pngnrl

contribuição, serve o requerimen-¡

to da formula n.° 2. que não pre-r.

cisu de ser reconhecido, devendov

ir acompanhado dodocumento de'

contribuição, da certidão de edndelr

e do atteatado de residencia. Egualo

mente ha de ser entregue _ao ee- .-

cretario do serviço de recenseav-

mento até ao dia 5 de janeiro.

...-__..-_-- _.-

Sllçñllltlll'llm
Fatlleceu domingo ultimo. tm sua'

casa da rua 'l'eurule Rezende. eu)

idade avançado. o sr. Joaquim dos

Santos Gnuwllns. chefe de numerosa

prole e :antigo patrão don remadnres

da nll'nnulcgn :l'esta cidade.

Em um lmm velho, contando a

estima e o respeito de todos os seu

patricim.

Á toda o familia quurllas e rm

mpeclttl. :l seu l'dho e nosso auugo

gr_ Jose' de Moraes Gamellas. o nosso

pcznme.

pmic-etou. meu Como: - as ¡gro-jm¡

de Vera l'ruz, de S. João da Ma

.letra. de Oauella e da Minerncumlta

de Vagos;as pontes de Elllruvus-

Ring_ Luurmral, Carregosa. Ruivo,

Cavallar. Brabo, Fuulella_ Bnnça,

   

           

    

   

  

 

   
   

    

 

    

   

  

  

 

  

     

  

”liga cosa du cncunro que ainda¡ .w en-

ronlrnva de pé. e na rm do Nocle

Morte, Pampilhosa. Moção e l'ortu- fura." “vendas quais tros .amu, antes

mar; um quartel de unhnlerta e de l que .. ..mr se encarreng ¡resgu L.-

"Pn'llârm &O; a." “usas-r"" "sem” d” l rt-Ín; lI-l mn du Fuule l'orau: -lemolt-

h Jura". (.ocuyir-s. S'. [Hung-n, Snu- _LN "WN ln“ I'm“,ncwhlu du“ md_

3 llns, ale bon con~trurçào ao dr. Ama-

dor Valente, de Oliveira¡ le ›\zemeis.

'O mar continua :n'nnçndo. o u'csle

1runrnhnr n propria Avenida Serpa

Illl'm du Luau, S Jurge e S Pedro

dc- b'ul; as alieste--om-uloa de aguas

de Awtr~ _v Qu»,- u 'I'Plelal de Al W

qnt-...hum u 'lhunlru de AVturu .4 l Pluto não l-N'tlnl'á multn u ser allin-

Anadia, a ('mxa Eeu-uomtcn d Ave¡ lgtula.

ro. Htc.

Recebeu numerosos leon-nur

llllou de apreço por entes notarem

llruhÂllnus. uuncl.. .IqoobpeIuC-autoja .hmm. dúemmm dc to...“ ;H ”gn-,es

l e v: .› o-uut- u *- a ku -

'r ' ' h d .oleIColna do pmz.

Araujo r- 5.1““: a lltlla rua ..luerlu

jm““ l¡ pa m pm” N O P' l Íh M'ralllulil ¡ulormam que se

u sul' . I 1 .. .l.

\

CH) .1.. Quan.. l cl.. Sn Inc-!crv'll the as“. """_°°"“""" à factura da "une

nos muitos lugares d aquelle conec-

umn p' rtarta tln- low/ur, lavrada ¡...r
O

ordem de Fontes Pereira de Mello, um' 'MW-9"“" " ll'eço l'"r lãs“) 'v'

I850 reis os dez Iutrm.

é o ser agraciado com o gran de

cavalleiro de S. Thiago. _CO-"'-

Fo¡ o conselheiro Araujo e SIL' ”Correio do Vouga”

van alma da brilhante exposição

retrospectiva de objectos da Arte.

decorativa e das industrias llllldc'r-

nas do cltntriclu de Aveiro, promo.

vtde em 1882 pelo Gremto Mode-r-

no., abrangendo mais de 700 uij

elos. Em 1888. fo¡ o conselheiro

Araujo e Stlvu nomeado director

das obras publtcaa du Porto, cargo

--.I-I_-

1) preco (lo azeite

 

A producção do :Iletle foi abun-

M

Recebemos já o u.° 2 do Cor-

raio do Vouga. d'lüxo, uuulo hem re-

:ligado llebclllllliltlnl'lt), pobllcmlo sub :t

direcção Intelligeute. do nosso :uni-

go. sr. dr. Alfredo Coelho de Magu-

lhães.

Os nossos cumprimentos c ro-

los de longa vida.
_
M



:ri

Ltoc

mo

por

sa-

sito

ci.

os

'são

re-

en-

for-

l'.

Nic.

Bill¡

a v.

;Ml-

fre-

that'

l).

Ir.

alle.

_' se

ei! n.

ser

tutia' '

to.

v1.

Br.

Iaile,

!Ha . n

fins

!du a

to.

wnto

M.

HI'.

tlmle,

or can

5.(¡116

a

tlu.

M.

l n.” 1

!osca- '

rever;

nlliño

;ue tl'.)

activo

acom-

le con-

estudo

pagar

úmem

to pre~

vendo

no de-

edade

Egual- ' i

_ao se-

e ¡isca--

ro.

..._-

lb

un sua

la. eu¡

uu :los

nmrosa

¡adnres

lanilo a

os seus

is e rm

:ung

o nosso

. riâüi

bjx¡

Mw

 

i Gomez, a Vico-l'rvuulvucia no Dr I

l

r cumanu, por ¡tratou-ler n ¡mir-¡WII-
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..Atrium-.uma

@um

, .

E curm-

de “atuainia a

Cuba constituiçíín

«lo Governo da formosa e rica ilha

O Governo

_ (le ('uba que¡ um hrnvu ficará llnt

pa da ocupação ¡ullltarclns yankecs.

' ir'rvsnlencia pvrtvnm- ao gelar-ral

Zayan o muuuito-rm (lu muito a ('ou-i|

li-llannon. n (le ('.umm'ttiu @Traba-

lho a Ortelin Fuyo, n .la Fazvocla

u Nuclarso. o (ln Justiça a l'o-layn

Gurcm. o :ln Obras Publicas n |.n

gunrtlclu. o ala lnqlrnnçãu l'nhlica

a Butano-nun, u du- Sauulailo' a FPF-

namlc-z, o o (los Estrangeiros a Vé-

lez.

O Vit-.u Pro-¡titlean Zayas ente-

ve na prmflo ct'ltllar «le .Vlatlrul n

nn Presídio Ilu (“eum rt-'antl-

 

tiBllClál cl» ('nhn! t) tompn I'M. “ll-.91

¡...uça e Zruyaa «lave «lar w. pur pa

gv: «ln sr'll moruriu ¡io-la una «luiçño

para a \her-Presidencia liU Estado

da sua quando Unha.

O uwstuo succmle ao Minni-

tn,- dos Nngncius Eatrangmron, que

¡lrnuncimln cmun anarquista por

('anovas ¡Io-.I Castilho an gnvorlm

franca¡ estava encarderatlo nn pra-

snlln tie Lynn!

Vit-¡ssaltulo-s «ln vulal

Dom pl'uultlml'itu. a nm tl'ulles

num o lahcn l'H Anarquista. rom-mi

»notam linjo uma noção ::ronda o*

nova join-to (lan mazures potenumu?

du mundo!

0 mais Clll'lllBt'l sen¡ Ver Como

(-llas 8o vntn”ntlo-r:¡o com o lutural

l'resliln'ute ¡ln-n Eatmlna Uoiilmt (ln

Numa, Mr. Tufi. que fu¡ n mais ru

¡le- tlltttatlur nuno atuermauo

O tribunal «lu De v terá

:lvbibrusg'oun rm¡ n i r a o

sobre u ¡uni-i _.,n H .va 0

denteth Caput' Kame; "ñ”

than“... | lilt' bastou

(lu a anuitlznlo causulmu almnao tlu

Dr Krivgp, convidou o cumpwuu

jim:: nurisultm ulepula !o ›l:t|ian-, xr.

'Pudiuatn para auxnlml u ¡fi-sm: tri-

hunal

Provavelmente o Kaisc-r qulz

«lar nwl pelos belçus :i [Iulia, :i sua

arm-dia aliado. svm sn unpurlar

com a (pmusia quo Itnpigia a Dl'.

Kru-ge pur nur th. cosa, e estar

muvrncnlo iln qua santos do casa

não fazem milagre.

A Austria urlucn Nava

u buen. de [Luliu m a r a

(lua Dr'pntmlm) em Vianna, M.

llIo-nlwrt, Presidentes :lo Conselho'

de i“ltllslruu. declarou que um ja.

nt'lr'l proximo aprusuntnrá um pro

¡octu ¡ln lt'l para a tzrvaçz'l-n Ill* Fa

culclacluu «le Dirnim italiana¡

Eita declaração produziu gran-

(leu ¡Hola-MUS,

A ltalla está sentiu manto ali-4

ciatla pelas Culllparlmd .la Tnpltcu.

BARÃO DE (“ADORO

_.-.-_-

thanpaclln-i da Ílthl'lllacal›

Fui nomeado ¡Irolmsor «la eu-

nlo normal «lo Porch u sr. “eum-

~ Sant' tuna. que exerceu nlenticn's

!'Ões ' escola nlclmlnliloçtlnIl'ea-

. .trlcto e que por :algum teinpn

,i seu director.

Gosavn em Aveiro do geram

'tllllüllllàl A

(Ilret'lorcs ou regentes «hrs menina

-- Fui determinando qm: quandoÀ terrenos tl'illmrgnria-á-Vcllm a

  

w :amenu'm «lo serviço «las re5¡›eut|vus

mim (list *alugo-im¡ “rolos. os referidos cursos pussm'ào

a wr regidas itlulwulintaunuulrz pelo

,uolrssor-njmlnute em” a reSprtttiva

gratificação. Se honvér na escola mais

de um ¡n'oluSnV-::joclante. :i regem-

cia do cut-ao será_ enurcitla pelo mais

antigo.

-Foi auctorisaula a permuta¡

dos professores «lo Valle (I lllnnm e

(la 'l'nvlm (Cantanhede)- srs. Manuel

tlu .'¡Iva Martins e João dos Santos

Pulullo.
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Club dus Gnllitzna

Realisou-se no dia 24 a eleição

dos novos corpos ge rentes para o

anno de 191)), que ficaram assum

constituídos :

Assembleia geral -Ellncllvoní

Dl'. J :ycuv Don'lz- SUV!... lutam-im¡

tv; Antonin Fern Ira l'imw .ln Sun-

za. l.° secretario; .e qunuu Vun-

tnra 2° worcetarlu. '

Substitutos: Alruwl-o [Comeu,

pn-.ulvunq I'lrlnu .VI-*onlnnçm l.°

secretario; a D -mingau .Vlartlns Vil-

laço, "l.° won-lan".

Conselho ¡issu! -- Efl' "'llVDS :

Dr. André .lu.- R H. pro-mimtt-;

Jnntltltlll Swan-.u v Jn-é P--r›~ira «la-

(Éurvalho Branco. vwgawe.

Sllbshltllüs: “motel Lopes da

Silva Guunnrñns. pra-.unha IIP; Liu..

da thm .\']-.rtlI|n-|›¡ t' ¡ia-lua L !lll't'lF

qo :la HIV“ Salgueiro, Vogavu.

Direcção -El'feclitmsz l'mnpn-u

(Ia (Nisto I'Bl'üll'll,-llfesltit'lll9; Autm

um ¡la ('.unlia Coelho_ 'thvsnnrvtrtq

Francisco Ferrmrn da Envarnaçãn.

Hourvlnrm; Francisco Mana «Ina

Sant-vs Freire, Roque Forum» e

Manual (la Nom l'acln-co, vogaus

Substituto:: Augusto Gulllln-

rães. ¡nrvuulentm Francisco LNc-guel

ra. tllesonrmm; Abel Augusto ¡I'O

livmm o Costa. wcrvlarin; Riczmlu

leriguns Nllml'n. “lliiun :In ('ruz

ltegdlln e Manuel ala Silva ltnlmmu,

vugaus.

4-#C

Janta (ln-a man-12m¡

E' assim constituida a junta

das matrizes d'estc concelho. no

proximo anno de 1909:

Vagues efectivos : -- Amadeu

Farm .Io Mngulhño-s, Janiulhn Aga

pltn [it-.bocha o Ignacio Marque-3 da

Í'unha; VHgRBS solutitutns: (Ir. Jo

sé“Rvnlnguns Soon-n_ (Ir. Jimé Ta

von-u -l'Alon-ula Lebre e João Fran-

cmco ('liryvsoutouw.

l'n-uitlrnte o onuwrvadnrtla co

marca. ar Ilr'

' Silva Mu-Ilu Guimarães. secratarm

o «escrivão ale faunnla, ar. Autumn

x Augilstn ll O'ltvmra

...OH

Hama] da anlu du

Vouga

Continuam os proprietario! de

1le-

es á

 

:vanlarrm ai¡ tumores cltl'li't-nlclml

inmrias o'ntle lmnvér professor-:rins i Companion ' tleA Violla' cl'UÍVmIgir. "as

nto por qualquer motivo se estan-a

m á regunwn tl'e'ssc-s vma-sos ou se

L

 

;elpruprluções do terrenos.

@EU _Po LIT E o

MATRÍCULA PILWANENTE

ercial, de Tele raphia e de Pharmacia.-Classes de gymnastica, esggi

de alumnm internos, s'e'mi-i'nter'nos: e externos d'am'bos os! stçx'os' para I'nstr'ucção_ Pri

ma, dansa, desenho artistico, pintura e tmmca.

msrmcro .nr. um
.-.;_._›..._. H.-.

frerá bastante na n'cçãn 'ert'i'HI .Im

sem trabalhos_ u que Instante pre-

Ínclutnrá a nona região.

Julguue até já indispensavel

nana pruõitlcncw do governo.

46-”-.
.

Reunião the prufuusnmeâ

Ell'ectuon-qu hn Alias. :i convite

do sr. José Cuslutiro da Salva. nm.:

'reunião dos ¡irolosamt'es ¡n-umrios do

cout'elllo. para proceder-se á eleição

(lo Centro Escolar_ que licuu assim

constituida:

Presidente. José Camniro (lu

Silva; saci-otario. .l-nse' Gonçalves' de

Queiroz; Vogues, D. Morin «ln Gloria

«I'Uliveira Mui-quam el). Maria Euulin

Líll'tl'llgell'ü.

Para delegados Condelhim á

eleição «le (lelegauln do Uircctorio ro-

rum uscolltnlm os srs. Molltlci dm

Suntus Conta. .lo-é Moreira tl'Aieve-

(lo e D. Utilia de Lemm.

Estes, com oq dele-gado.: (lu ooo-

celho tl'AIbergarméu-Vclh.. escolha,-

ram para represento¡ u.- cl este ein-eua

lo escolar no Clt'lçàü Directonn 'lo

l'rolcssormln l'nm: là l'orlugm-z.

em Coimbra. o sr. »sé Casimiro clan

Silva.

.do. _-

Th.eum-n Av «il chile

No dia 6 do proximo mez de

janeiro realiza-se no nosso theatro

um magnifico e'spectaculo, promo-

vido pelo sympathico actor avei-

rense sr¡ J, Paulo e em beneficio

0

 

Prutc-Hnui'a do A zyln

Cmnla-uus que o s'r. presiden-

te «lu cantora wie dispensar os servi-

ço's (ln not-a profeâhtiru iln .ser'çàn Íe-I

unnanu Il'ns' uzylos, sr.a I).l Olinda¡ duI

Figurirmlo.

Não censuranms o Ínclo. se a

elle presidir talo sómente o espirito

.le ecullutlliál.

Us uzyltulos. corno todan as cream¡

ços da¡ lrcgnezm, tem niigrésul mw¡

esa-ulus ccnlraes (la citlmle. aonde pô-

rlem ter llílbllllatlül para¡ nxstnles e

nt'mnpanlimlos por um prefeito. l'o-

movl ur e o ensino qnu recebem é

outro.

Mas isto só succmlerá quando

as nossas vereuções entenderem que

osuzylos não “in collcgiow «le gonte

rica, nem recolhimentos de exerucios

e habito» monaczies.

x '..- _

Embora não se considére o Vi-I

gar do t 'abello do Dr. Ager como

um remedio propriamente dito,

não deve passar sem uma noticia

n'esta connexâo; Este preparado

é¡ julgamos, o unico artigo des'tlá

nado ao uzo dos cabellos, _que tem'

sido composto sob basesWCientiü-

cas e physiolotzicas, e depois de

um estudo perfeito e com conheciá

mento das canoas que affectam a.

saude e a vida dos cabellos.

Torna-se, pois, de uma effica-

cia incmhparavél pará conservar,

restaurar enformosear os cabeh

los: e curar as diversas molestias

ido pericranco e das glundulns cw

 

de doía~ nossos bemquistos patri- t pillnx'cs. Suas virtudes são jz'l bem

cios, que ha muito se encontram : c'onl senda:: e apreciadas pelas seo

doentes e luctaudo coni grandes nhorua da mais alta sociedade n'es-

 

Aotumo Carlos da M

 

difilculdades.

O programinha,- bastante varia-

do e interessante é o seguinte:

l.' parte. - O Palhaço. Come-

tlia em l acto.

2 ' parte -Hulmia da Museo(

lc. cnnlaoa por J Paulo; Bumbo

nu cancc'u, Cançnn-Ia cantada por

M Paulo¡ Los parar/uns, clvtnlto

cantado por Maria Lupas n J l'au

lu; Copias da Cosan da Jac'inllw,

anotados pelo ¡nn-nina Auulta L-u-

pus; O Esptrru. cançonwla cantada

por J. Paulo; As laranjas :la Sub¡

uu, tango hr'uztleiru cunlmln por

Man» Lupa; A rir. . a a rir. i .,

cançonu-ta cantada por José l'uulu.

3 ' parte.--A' procuro -de caril»

mento!. . . cume-dm mu 2 actos.

r~---.--

Burt-a (”Ay-.giro

tho-¡n-nos oguru que a camara

vao reprvsrnlar no governo para

!orem tlmlas as ¡Irnvulvucian que o

¡n-ssuun estmln .la n-wso barra n-XI-

go. Au sr. guvrlnanr civil, como

"result-nte da junta tla barro. num-

prn_ ancnmlar ou hum¡ desejou «la

costura.

Centuuul'iu ¡lc- Jusé

Eatnvuui

A camara Ill' Liuhua tlt*|ilh'l'n||

já. n'um:: alas ~un~ ultimas Br'vhõt'a¡

cmmnemorar cnlltllgllalllvllle u m-n-

h-uanu d'teuln saiitloso vulto «la tri-

bnn'a ¡Maringa-1. n

A tl'Aveiro parnc'e q'nn ainda

agora Começou a pensar. . .na caSo.

..-.-_-

Ann ¡nana-:bus

Todm on umucelms que até lilo-í

je iá tiverem completanch l'9 almost

tl'ulmle e' qnt! ainda não tonllum .sitio .

rec'enseawlus, são'olnrig-adus, t'mno sem

paes, tutores ou pessoas ale que cle-

puoilmn¡ a participar. durante o pro-'

xítno me¡ de iüllñlfO'. á ¡tmmnnmão »lo

recemuantento que“*t'zliegarmu-á ¡clo-

tle cle ser in'scriptos no recenseamen-

to' militargsob' nem do'paga'ntcnio

ele multa de '20 a 503000 réis.

te e em outros patins.

Preparado pelo Dr¡ J; C. Áyer

sc' C3.

Lowell, Mass, Estados-Unidos

-U. 8. A.

Venda nas principacs ph arma-

cias e drogarias.

Depo'sit'a'rlos geraes:

CaSSels 8: C# Successores

Rua do Mousinho da Silveira

85,- 1.” Porto:

- _...-_-

Nutneu'u'ñu

Acaba «le ser nouicmlo escriVão

ele um dos ¡listrictos crnnmm-s

Porto_ o nosso :unigo sr Manuel Cu-

çân Gaspar. autlgn escrivão notou-io

d'cstn culatild:

As uosgns ft'llttllílçñtls.

...-.-

O l'tsl (ln assumir

Jameá

rio

Fnllct'cu no (LiliÍorIu-I o intitu-

lado rei «lo ais-Silent' Sliret-kvlce. que

deixa uma fortuna¡ «le 25 Inliltõ'cs de.

dollars, cerca «le ?5' mil Contos.

_DO_

Nova Una-¡inracãu (IM

.

I Ínl'ntmam-uuu qu» :tmauhñ ou

ítlopmu citou-Inri.. us llusstls lialrh

mw que procuram leur a vleto a

ora-ação il'un¡ novo corpo de «nl

  

salvuoãu publica¡

vação publica Contra ¡ncendion ,

os sous [lrltlluirHS trabalhos pa~

ra n suhst-rlpçâo qua ¡nojo-riam

abrir com.; ou liuhitamm ala culmle

para a cnnm-éuçñu tim¡ lina altruil-

tas a quo votam.

Da éaumra ohtlvi-tam já a pro

!nessa do tudo o ao'xilm ponewel

hein como a cells-ncia nl'ilnm hom-

ha e want-'cum tttalvríál.

-----.-.---

!Itanhandu :lu n hutlnaüold

O Nut.“ Bispo (“nulla f--z con»

tar qm- Sna Santitlatln clinpvunml

do ¡irncuiún da :tllatinmtcia de cor

na o dia do anta letra. t de ja-

llell'u.

“Ó”.

ptibli--ut-õua

o Urt'trmm'ric-u ...* 1079

:lo Occidcnle celéhra o neon-nario

(lo Mlltuu ptiblii'nmln n n-trato ¡lo

celebre' autor do ptlvmn 0 Porno-o

Perdido_ uma lela gravurn tupi¡

(ln nula miniatura original Í'nluica

!muitu-uu u retrato tlo nov" Ill'tj'dltll'll'

to Pluto tio Rn-¡mhllm liIfN Enlatiul

Unulos cl» Amorim¡ do Nurtw. Mr;

\Nilliam Tulio Vuntn ¡l.- Snu Mn

gostado El-ilr-I I) Manuel nu Por-

tu dom num: gravuras rvprntltlcçñd

do hann untanlanens tirado» um

Avtflru_ Guunarñea_ Barcelos o Pur-

tn. Retrato tln capitão (ln Eutailo

Maior. pru-limao!“ Áutollin Canil-'|-

uhelra. hu ¡muco falo-nulo

Colaboração lltt-rarta tlo : João

"tudu-ncia' Ú Francisco «Io Nuru-

' nha_ Àlhcrln Tc-lloa. anrique Mat'-

ques Jtlllltlr¡ Hc.

A asuign-uura (lu 006111ch

custa :tputlns 930 reis 'cada trimes-

tre.

a O

Sorrlmlo ...

_.=(.)._~.._

N'uma sala fallava-se a Í'HQpGÍ

to da inconcle e lnziáni se nuno!-

«Ivraçt'L-u. ('.almn metlvmlogie nd

Conversa_ tlIz:

-Su nm iucmtlin é terrivel;

tuna qunutluçño é tlltllln piu": por

que o inc--mlm algumas wzos :ipa

ga au a n inunnnlaçñn nunca.

 

ANNIINCIO

STÃÍ') para arrendar os praias

E do' Mourian dentro do Qmo-

tn (lu Gasol de âraalu, ele que lt'lnsi-

tlu ¡irrun'dnlarlo Mnum'l Ferreira 'ro-

ne'otu. do int-sun¡ lugar. Quan¡ quizer

[omni-N «Io reunia escreva no sun clo-

no'. o Morgado ele 3. Sichslro, pelo'

t'orrelo rle ('.uim'ln'a para¡ S. Silvestre.

olYtereccmlo a romln annual_ que ou-

 

* SOUTO RATO

tcmlcr putlcr alan'.

_a_ _.-. _ .....-...4

LLA

#MW

JOALHERIA.

OUR'IVESARIA;

RELOJOARÍA
Ç

fAàAdos'. NACI
ONAES E ESTRANCÉEÍIBOS"

.PAPELARIA E! POSTAES' ILLUST'RADOS

--=§W==--

Í.0TÊR'I~.AS

Envia'm'-se enco'mmendas pelo correio;

Hua da costeira' - Praça

  

;os matricula os ?os Lyceus, Escolas Industriaes', normaes¡ Polytechnicay' de telegrá'phía.: Ínatltutos e'ConaeTvatorios:

Les/'i0' tem: ”cupim habilitado N'UM' SÓ; ARNO' todos os' seus nllumnos a faze-J v

Esto Collrgiu te'nÍ aposentos que "ir peruntt'cm ler os dois seus' alis'ofulnmenm iso-a

as um :lo outro

A vigilancia do sexo Íemeoino e (la classe infantil estão a rargo da E'qpos'a do seu Dio,

or e do antiga [irofelrsorr Í). Eduarda Henriquehr Peri-mr.

' O: cnsino «ln Curso elos Lycem está orientado de motfo que os allnnnos' d”est't§›00negi0'

vn habilitar-se em DOIS ANNOS' para o exame Ilo l.°. 2.“ e 3.° aonos; N'UM ANNO para

me (le 43' e 5.° e lmnbetu N'UM ANNU para 63mm- tlt' 6." e 7.'. o que representa uma'

-rtanto economia de tempo e de dinheiro¡

 

. Este Col

i reni' 0' Curso de tolegraphns que' na' Escola Ol'llcial é tl

U Lycen l'olytctrlnnco vigia rnldudoáameute o aprox'

¡eu! pemmmat'ns-parn de tudo (lar conta as respeétiros familias; r A '

U's pensionistas «lo Eycen !'oljteclitnw que Frequentarem o Looservutorio tem n'esW?

PREÇOS üoñlcos"

.Emma-st' zsrnuros n rms nscuucmnm'ros A QUEM sz DlGNAR rnmr-os.

colleg'io magnifico: piaooos d'gstutlo.

..._ -....-...,«
___._ --. .

Luiz Cypriano -- AV 51:3;

 

-....~

"I ic o _(COLLEcio FUNDAD'O HA 25 Ã'NNOS

Palacio Numa' -~ Calçada do Combro (PAULIS

maria (infantil, l.° e 2.°

Tambem recebe como'

TA“S) - LISBOA.

vans.) Cursos dos' Lyceus¡ Cómo'

PLNSÍONISTAS alumnos dos dois'

e dois atmos.

eithuh'enlo o éomportamento do!

0 D I R 'E C T O' R. -= ADELINO .GABRIBIRA

   



DlS'l'IllC'M DE AVEIRO

  

' ug-EMPREZA*"MilBILIA-'DÍDIIA @à w

DE 'JOSÉ :FERREIRA AVEÍR 0 20-RUA no MES-22

[NUONTRARÀ o publ-oo n'eete umportante estabeneolmento, o primeiro no genero n'eete cidade, todos oe moveis necessarios em madeira, ferro e louça, para a de-

   

 

cumçâo ue qualquer caga, desde o mais humime me ao melhor por preços baratlsslmos e sem competencia. Encarrega-ee o eeu proprietario de mobiler, luxuosa

. .ou modeetemente, salas de visitas, de jantar, equartoe, etc., ou qualquer residencia pOr oomoleoto sendo excesevvameute esornpuloeo noe trabalhos oonoemgmgg a

81)! industria Tambem vende todo e qualquer movel avulso para o que acaba de Obter uma !11101101088 001100950 (108 refer““ “11503 Da'a assim bem poder servi¡

o puhllao. No mesmo estabelecimento encentrara tambem o publico_ todoa oe objectos respeitante“ oolxmrm. assim como todas as materias empregadas na conaeo.

ção da referida industria se quaee são de eXpZendtda qualidade'e'se vendem tambem por preooe modtooe. so vendo se acreditar-a; e por leao a Empreza nlubt-

uadura convide olpuhlloo a visitar e seu estabelecimento honrando o seu proprietario com as suas ordene, as qnaee serao rapidamente cumpndae.

Vendas a prompto pagamento esa prestações.

.MALA REAL INGLEZA* _, '

(,

 

:e um..- Mr»

A ›13›1n:~,_¡;nutritínn ' (NO BRAZIL E NA EUROPA)

 

Devidamente legalizada em Portugal e dc'stinguído

com um premw da Hom-a de 1.' ::lana __

e cinco medalha¡ de Ouro, l

na Ameríca do Norte, França e Brazil,

pela perfeifa manipulação a eficacia

dos teus productos medicina“

peitoral bz QC¡ .nbará-

ÍREGISTA'DCD) '

maquetes corrzine a sahir be feirões'
' ' ' -- Pr|V|leglado,anctorleado pelo go

terno, _e' approvado pela junta

'l'llAMES = Em 28 (lcdczombm " ”E“ÉIJQÉ'ÉgÉÍ 33338333135“
. Geral de Hyg-veue da

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Behie, Rio de Janeiro, Cól'te do Rio de

SANTOS, Montevideo e Buenos-Ayres. ' _ Janeiro.

 

(Menu RtoIennA)

O 0 l PI-eluiado con) as lneda- Core premptne radiculmente e¡ tone¡ ou rouqnidõee;

E' El“
_lhas de uuro nas ex- Cum a lm'ynglle;

Cum pede-iminente e broncllite aguda ou ehronicn. simples ou nlhmelife:

l |)I'¡Sl(¡_$O(-BB Industrial de Cura u tyeÍOa pulmonar| como o provam nllmeroena atleeladne medlcon e pnltlculere

Pete a Madeira Pernambuco Bahia Rio do Janeiro, L'Sb”a e Ulnvel" Curl¡ inconleamvellnenla n anthmu. moh-alia dimcil do nur dehelludu pol mllrol mein

SANTOS anwidm ., Bmw... Ay”. ' ' sal (le ]?aI-ls. Cura udmiravelmente a coquuhnche. a pelo seu goela ngrnduol, é nppetcoido poll

I
0

_l

4

crennçne .

E' omolhor tooico numtivoque :e conhece Fr“w' “000 réu¡ a fu"“ 2.700 r“"

Preço da PII-3119“' de 3-. Classe Para 0 BH¡le - - - ' ' - - ~ ' ' 255000 E' m'nílo digestivo. fortiñcunlc e reconellluinle

 

» p g o o Ryu da Prata _ . . . 255000 Sob a em¡ iuBnonciu desenvolve-ee repidumenlo '

' - e appetite, enriquece-ee o sangue fortalecem-ee P L H AS DA A V l D A

oe ¡Mneouloe o voltam ue forca.. (RBGISTADCJ)

____=(')=_-__ 3-'6 Para nl orennç-e ou pensas muito debeie I Combulem o faetlo. a azia. u geelrulgiu, na Imueeee e vomitol| o enjôo do mar. o m¡

' ' ° o “"Wl' um"" d“ de WP“ C“ 'l Vu; e P““ 00 "a “O ü “Mult'llclu o e dilatação do velomugo. São de gmnde rfllunciu mu meloelin do ul

a udullñe. done a tre¡ colhem de cada vez. ro o dl» [mile, nn fraqueza doe nerwe e do quguo.

;Esta dóeo com quneequer holuchinhue é um Caixa. 600 réis; 6 caixa., 36240 réis.

ezodllento «lunch- para as pensou trace¡ ou

convñluecvmee; prepara o estomago para «cecal

'FRAMES == Em 29 de dezembro Lima.: 23:22:::3151.3113: 1.::::11252 06 "t'muli'os líslwt'ilit'üS Í!III pílulas sacclwrimls

M-_m--a-

tar emupletnnwnte e digestão.
(BEGISTADOB)

. . . . . _ Peru evimr a coú'trnlucçio, oe envolucroe

P”“ 5 Mad“"an S- WMM“) Pen'ambuc"| Ball": Rm d“ J'"°"“› dl" igarth devem eolzaer o_ relrnto do auclor ' Entes medicamento¡ curnm com rapidez e ¡noñoneividmlu

SANTOS, Montevideo e Buenos-Ayres. o 01min». em pequenas cií'cnloe eumrelloe, nnu- Feb'rua_ em geral; _ _

ça «me está (lopuelludo em conformidmle da lui _ Mo|eeuue nt'rvoeue, da pellu, dee via¡ renpirulorin. de «tom-go. de¡ nutrelmee a

dia fdp. ín'nho de 1883. › orgao:: ¡mma-In.;

= l l _' 'Mais de cem medicas' attestam a su- d;:r:ñ'|h°'“ 0 dll cr-nnçn¡

_' _- v 7- .
pu 'UT-dam? d “me “nha 1””“ combat“" a Iuñulnmuçõee o congutõelz

  

_ _ _ , [alta Ile forças. Im meu¡ do nun ue'

Pl" 5 Mad“'lt P"““mbl'co' Bah"“ Rm d“ J“"Mm' ' ?Emprego-ee com o male felil exito uoe en- ' Frfquuzn e um¡ cgneequencien.

SANTOS. Montevideo e Buenos-Ayres . tomng'oe ainda os mn¡e"debein, para comhnlel Fruacn' 500 m.; 6 "no“ 25700 ,um

M “Rana“ “um“ e l“buriíml'sv *l di“PUPSÍ¡ Coneultemo lwro~0 NOVO M EDICO-palo Viec. de Souza Source, ú vmdu nu d»

A“ \ F l ¡ e O . MN““SLM K““l'áu'dY'lllíg?Htmlgm- “mtu“. *W- positos do¡ relut-dioeldo nuctor. Preço: brovlmdo. 200 réis e encuderlmdo 400 réie.

= imIc -ño oe org os, mu ll taum. coneumhcnu Ima ___ __ __ _______

L l ln' ~ l cumçee; alfa-ções escroplmloses, e em gem¡ da .Vl l. _ l ^' . _ i l v

, wwnlescença da md" u dwwnsmonué pm_ . e( lua !mentos unnpnpatlliunn gn¡ ant c ou, aw uliw

Para e Medeíre, Prrnumbuco, Bahia, Rio do Jenoiro, ci” 'm'nnhu' na forcas- e em tranca:- das diversos u¡mu IlhnH

SANTOS, Montevideu e Buenos-Aya.. um “uma d 95m VinhOD reple' l Tubo com-globulus '260 rei.; duzia 23600.

› senta um bom bife. 1 Fruco com liulurn 3.- ou 5.- 400 mas; duzia 45000.

. . Ache-ne á venda !me principaee plmrmlcizu l Dito com triluraçño 3.' 700 réis; duzia 75000.

PTBÇO da passagem de 3 classe para 0 Brille . . . . . . . . . 221000 de Portugal e do eetl'unguíro. Deposito geral Vêdo oe Preços-corremos_ o .Auxilio Hmm-upulhico- ou O Medico de Caen u n -Nm

n D n n n O Rm (la Prata . . . . 225000 ml Pltarumcin Fl'ameo. Filhos. um Belem. Guin Hm¡mopull¡icn.e pelo \'Ieuuude dv Souza Sum-uu.

I=
Deposito Olll Aveiro - Pllar- E““ ptollm-Ios vendem- PII¡ AVEIRO uu Plluvumciu o drogarin de Frnnciom (ln LI

__-_- ~__~F - . . . . . & Filho; ('IllALBERGÂRIA-A-VELHA (AIqm-ruhim) no estabeleclmeuw du Muullul Mel-

A BORDO HA CREA-Dos PORTUG-U'Bzgs “mel“ e "mgarla medlcmal de “l“ Amador. DEPOSITO GERAL em Portugal. Porto. run de Seul.“ Cnthnrinu 1508.

. . beim Junior á rua¡ Direita.

NIB ¡gt-meme do P'IIÍO o Linho., podem oe are. penaguroe de 1.' olaeee

1

..colher o¡ huliclwn á viula ¡lne planlau dee pequena, mas para issu re- _--------------_- "A u ISO

connmendanum toda u antecipação. ' V . .

N 7 U Estalualemmenlo tem um mecluco encnrre mlo de res mll

0S ltX-HMIEÀS
5 I

agraluilalnenle,› n qualquer consulta por escriplo wbre o lralanmlh

A GENTE S (2-. ml'ça") pplicaçño (l'estee remedms. v

Uno! volume com perto do 200 paginas
'

NO PORTO l EM LISBOA: e uma Capa a côreN, illustrudu

T A I T ek O O o | JAMES RAWES & CO- ' Á' com o' "eh-'nm do !motor

19, Rua d.. lnfanle D Henrique.l Rua d'EIRe., 31-13 _ :300 ré¡-

  

pen/1.1931: FRANCEZA DO 'GMMQPHONE

  

DECOSER

As ñlais perfeitas ¡naClllinas fal- na e mais ba

 

lentes até hoje conhecidas.

'Gràlldñe econlpleto Sortido dc' dis-

.
5 _ T A ' .

cos em todos os generos_ “03.13A9 '

_ Importação-seminal.de todos as PH E E US U l B H !E i

mais recentes novidades: V › Concessionario em Portug

. - - o -mmDESUUNTMBEWNIEBDRES

,ARTHUR BARBEDO-R- “1° msm“ da S“Vm- 3"“- anâgzmm A“WMM s. um,mm.
?-

s


