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dos» para formar a commissão

da reforma do Codigo-civil.

Pelo seu saber e vastos conhe-

cimentos juridicos, hão-de ser

valiosos os seus serviços, pois

s. ex.l é hoje, sem contestação,

um dos primeiros advogados,

não só da capital como do

pais. ›

x Como era de snppôr, o

Supremo-tribunal -administra-

tivo concedeu hoje provimento

nos recursos relatiwis ás elei-

ções camararias d'Oliveira d'A-

zemeis e Mealhada, que eram

regeneradoras, mas que agora

por effeito de politicas, pas-

sam a ser. . . progressistas.

O nosso dilecto amigo, sr.

dr. Barbosa de Magalhães, fi-

lho, que era o patrono des re-

correntes da Mealhada, bem

demonstrou a illegalidade do

i caso, mas os julgadoras salta-

ram por cima de tudo!

g Passa além d'ámanhão

fausto anniversario natalicio

do nosso dilecto amigo, s'r.

Manuel Firmino de Almeida

Maia Magalhães, intelligente e'

sympathico official de estado

maior, que regressou já. da Fi-

resco›, da mesma empreza da a determinados individos da

«Historia de Portugaln; e «Jo- freguesia para que auxiliem o

sé Estevam- Memorias bio- movimento e desautoremo pa-

graphicas›, livro destinado á rocho.

consagração do primeiro cen- Taes factos são de gravi-

tenario do lribuno, que passa, dade e natureza que reclamam

como 6 sabido, este anno, o a intervenção immediata da

que deve apparecer por todo auctoridade. E ou ella inter-

o mez de julho. vem e urgentemente, ou assu

Pareja tem promptas duas me responsabilidades que de

monographias: a primeira, so- certo lhe não convem.

bre uma das maiores proprio» Ao rev.° vigario tem ido

dades ruraes da antiga provin- prestar a homenagem do seu

cia d'entre Douro e Minho; e desgosto, por taes factos, as

a segunda sobre uma preciosa pessôas mais grades da cida-

reliquia da casa da Oliveiri- de, que reconhecem no sinpa-

nha. ' dre Santos Pato um parocho

E a mais da sua brilhan- exemplar e um caracter mo-

tissima collaboração litteraria dello.

n'este jànal, teve no anno En- A essas homenagens nos

do a parte importantíssima nos associamos tambem.

trabalhos da commissão incum- _ . .

hida da recepção de elrei D. çarloes de Vlsna

Manuel, onde as decorações _-

a seu cargo, como foram: a ca- . ANNWERSÀRIOB

sa que serviu de paço; o inte- . _ E““ fun”"

rior do «Collegio de Santa H“JB' ° sr' Joao Augum Mu'

. ques G lmss. ,

Joanna“ e a' sala onde fm ser' A'manhã, a sr.“ l). iunocencia

Vido ° jantar: Offerecmo a E““ Couceiro; e os srs. Manuel Firmino

magestade pelas camaras do d'Almeida Mais Magalhães e Simão

¡istricto, que attingiram um Monte“” de Car'va'ho- i

grau de bom gosto e de saooír Além? os m' dr' Joaqum “O

administração intelligente, eco-

nomica e liberal, contribuindo

assim para a reabilitação do

paiz.

Ao prestigioso chefe da

dissidencia progressista foram

d'alli enviados varios telegram-

mas de adhesão e congratula-

ção pela marcha triumphal da

dissidencia.

O illustre presidente do

centro, enviou a sua ex.a a se-

guinte communicação :

   

     

  
   

  

   

  

 

selheiro José Maria d'Alpoim.

Pr !sidente effective, o dr.

Egas Moniz.

Vice-presidente, dr. Ma

nuel Pires Mourão.

Secretarias, srs. Dias Ay-

dos e padre Francisco Mou-

rão.

Vogaes, sr. João Pires

Mourão, João Ribeiro, Augus-

to Ferreira da Silva, Abel Fer-

reira dos Santos, Manuel Do-

mingues Pereira, Antonio Lo-

pes d'Oliveira e José d'Olivoira

Mattoso.

Feita aapresentação,o sr. dr.

Egas Moniz tomou a presi-

dencia, produzindo em segui-

da o discurso brilhantissimo

de que acima damos a sumula.

As actas da Constituição

do centro foram enviadas ao

illustre chefe do partido, e du-

rante o acto da inauguração

foram recebidos na mesa tele-

grammas de fclicitação do illus-

tre chefe dissidencia,do esclare-

cido medico d'Aveiro,sr. dr. Pe-

reirada Cruz,e do nosso Valioso

correligionario, sr. Montene-

gro dos Santos, em nome dos

correligionarios d'Espinho, e

   

    

    

   

 

   

  

      

  

  

  

  

  

   

   

   

   

  

   

   

 

A VEIRO

l lissidenii n

lislrielo l'liiiri

Algumas das eloquentes pala-

vras pronunciadas na reu-

' niño da abertura do centro

dissidente d'Albergaria-a-ve-

m' lha pelo illustre deputado, seu

.éh presidente eñ'ectivo, sr. dr.

. Egas Moniz. Ficaram por di-

A ' ser no artigo anterior. Cabia-

lhes este logar.

Dizem por si, essas pala-

vras, que tão profundamente

csllaram no animo dos assis-

lentes, quanto basta para se

aferir do _valor dos homens

que dirigem o partido e com-

”, mungam o credo dissidente, o

_ novo Evangelho que se abre

'é" a milhares de crente.

' Eil-as, em sumula, nas ra-

pidas notas que n'os foi possi-

veltomar:

1°. Começou o brilhante parlamen-

a's tar foi agradecer, em nome do sr.

a' “ conselheiro José d'Alpoim, que re-
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Albergaria, 3.-Communico a

v. ox.' que acaba de constituir-se

o Centro dissidente, sendo eleito v.

err.l presidente lionorario; dr. Egas

Moniz, presidente effective; Ma-

nuel Pires, vice presidente; Aydos

e padre Francisco Mourão, seore

tarios; e João Pires, Ribeiro, Fer-

reira da Silva, Santos Ferreira,

Pereira, Lopes Oliveira eMattoeo,

vogaes.

Na reunião houve grande en-

thusiasmc, sendo o nome de v. ex.“

entnusiastioamente saudade.

O Centro dissidente de Alber-

garia cumprimenta o seu querido

chefe.

0 Presidente do_ centro.

#I
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iro,

   

drigues d'Almeida, Ancas; e Carlos
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resentava n'aquella reunião parti-

daria, a sua nomeação para presi-

dente honorsrio do centro dissiden-

te de Albergaria. Muito se honra

sua ex.“ com essa distincção e não

nisnos se deve honrar o centro dis-

sidente que agora se inaugura, pois

o sr. conselheiro Alpoim é hoje a

Wado maiden¡ destaque

na politica nacional.

Before-se largamente ao illustrs

homem político cujo alto valor põe

sin evidencia, em phrase calorosa,

dizendo que as horas da adversidade

que tem atravessado só teem feito

brilhar as grandes qualidades do

distinoto parlamentar e grande es-

tadista que sua ex' é.

Fez depois a historia da dissi-

dsnoia e sua orientação politica, que

de - sinthetisar-se n'esta divisa:

iberdsdede, honestidade e descen-

tralisação.

Referinde-se á. politica distrital,

mostrou que em Aveiro triumpha-

va uma suzerania despotica que só

pensava no sacrifício dos outros em

proveito proprio. Que o diga esta

comarca de que foi desligado Se-

ver do Vouga, dando-se o facto ex-

trsvagsnte de terem os habitantes

d'sase concelho de atravessar Al-

bergaria para ir para a sua comar-

OI.

Fez uma larga_ dissertação so-

bre s historia politica do districto

nos ultimos anuos, tendo palavras

de louvor para os esforços dos amigos

de Jose Dias Ferreira n'este con-

selho e, em especial,parao dr. No-

gueira Mello, d'Alquerubim. Tam-

bem teve palavras amaveis para o

dr. Pereira L:mos e outras indivi-

dualidades d'alli.

0 centro dissidente que slli se

inaugurou vem insurgir~se contra a

osntralissção politica do distrioto.

Mas não vem fazer guerra a ho-

mens que pouco valem. mas luctar

por principios e por ideaes, que

do divisa das agremiações moder-

nss. E' iudispensavel inaugurar-se

sin Aveiro a politica descentralisa

doura, sem a qual não podem pro-

gredir as localidades..

Asessão de inauguração

abriu-a o valioso membro do

.A centro, sr. Dias Aydos, decla-

V i' rsndo qual o 'dm que alli le-

vava o extraordinario numero

_de individuos que compare-

' rain ao convite feito.

V Serviram de secretarias os

a sis. Santos Ferreira e padre

Francisco Mourão, dois ele-

mentos de preponderancia alli.

Em seguida foi eleita a

tommissão executiva, que li-

son assim constituida:

Presidente honorario, con-

   outros.
Assistiram, entre varios

outros cavalheiros cujos no-

mes nos não occorrem agora,

os srs. dr. Abel Portal, dr,

Eduardo Silva, Cabral, Ma-

nuel Luiz Ferreira, Paula Li-

ma, Marques Mourão, Ameri-

co Mourão, U. Machado, A.

Gordo, Antonio H. Ribeiro,

Maia Mendonça, João R Fer-

reira da Silva, dr. João Ro-

drigues Cruz,Bernardino Cos

ta, João Ferrechil, João Nu-

nes, Manuel D. da Cruz. Al-

bino D. da Costa, Manuel

Andrade, José F. Vidal, Vi-

cente R. Faca, Joaquim An-

tonio Ferreira, Francisco C.

Martins, José C. Martins,Joa-

quim H. da Silva, Jeronymo

F. Grillo, José L.' de Figuei-

redo, José Austo Pinheiro, Jo-

sé Fernandes Dourado, Sebas-

tião Ferreira da Silva, Fran-

cisco de Magalhães, J Soares,

José Moreira, Carlos Alberto

da Costa, as redacções do

Campeão das Províncias, do

Jornal d'Estari-eja, Correio de

Albergaria, etc., e os repre-

sentantes do Primeiro ds Ja-

neiro, Dia, Diario de Notícias,

Mundo, Mala da Europa, Van-

guarda, etc. Abilio Marques

Ramos, Manuel d'Almeida, Sil-

verio Nunes, Firmino de Vi-

lhena, etc., etc.

Adheriram ao centro os

sr. José Marques da Silva e

Simão Joaquim, Francisco

Correia Quartim, José Cor-

reia Martins, Jeronymo Fran-

cisco Grillo, Joaquim Henri-

ques da Silva, proprietarios,

João Pereira, Manuel Domin-

gues da Cruz, Soão Ferreira

Vidal, João Ferreira da Silva,

Americo Pereira, Antonio Gor-

do, João Cruz, B. Costa, Al-

bino Costa, Manuel Rodrigues

d'Andrade, José Vidal, Rodri-

gues Faca, José Luiz de Fi-

gueiredo, Antonio Reynaldo

Dourado, Manuel d”Alineida e

muitos outros cavalheiros,que

declararam acompanhar a po-

litica progresista dissidente

a unica que dentro da monar-

.chia pode se garantia (Puma

  

Marques Gomes

 

' hoje o dia d'annos d'este

infatigavel obreiro das le-

tras e erudito chronista avei-

reuse.

A' sua obra, que já vae

larga, e ao que no ultimo an-

no por esta occasião escreve-

mos aqui, temos hoje a accros-

centar que completou a histo-

ria dos reinados de D. Pedro

V e D Luiz, e que constituem

o vol. XII da :Historia de Por-

tugal, popular e illustrada, de

Pinheiro Chagas», trabalho

que lhe mereceu merecidos elo-

gios.

Alem d'outros escriptos de

merito na imprensa periodica,

publicou o «Centenario da

guerra peninsular,18')8-1908.

Contribuição da Camara mu-

nicipal d'Aveiro para a sua

historia-Notas e documen-

tos».

Encetou um trabalho de

largo folego, enorme respon-

sabilidade e inteiramente no-

vo entre nós-e Historia da

egreja em Portugal», que deve

produzir tres grossos volumes,

e é editada pela já benemerita

e accreditada empreza da c His-

toria de Portugal». Esta obra

é dedicada a sua magestade

el rei D. Manuel II. que gen-

tilmente e da forma mais ca-

ptivante para o auctor se di-

gnou aeeitar o offerecimento

que este d'ella lhe fez.

Outros trabalhos, tambem

valiosos, prepara para o prelo,

como são: a «Provincia do

Douro», do «Portugal pitto-

 

faire, que lhe mereceram os

gabos de quantos os viram e

admiraram, pois não ha aqui

quem nâisto o exceda.

Porçultímo, e n'este fausto

dia, não podemos deixar de

saudar jubilosamente o amigo

e camarada de tantos annos.

Aveiro, 6-II-909.

Francisco de Magalhães

CAso_e_RAVE

Na visinha povoação d'A-

rads vae ateada a desordem.

E o caso não é de pequena

monta, antes assumiu um ca-

racter grave.

Trata-se de hostilisar o

parocho, que é um caracter

honesto e um pastor de coração

beu: formado.

Expol-o ás vaias dos disco-

los o tumulto infrene que

levra ao animo de conhecidos

ñgurões, e por isso o sr. vigario

tem recebido insultos a que

é preciso pôr termo, fazendo

entrar na legalidade quem

d'ella se arredou pelo simples

capricho de fazer mal.

A auctoridade tem já, de

certo, conhecimento do facto e

de esperar é que ponha um

freio s tão desprimoroso espe-

ctaculo. _

Alem de outros, referiu-se

o Seculo ao caso nos seguin-

tes termos, em telegramma

d'aqui enviado:

Aveiro, 3.-Em Arade, fregue-

zia d'este concelho, vse grande ce-

leuma contra o vigario, motivada

por inconfes'saveis inter=sses pes-

soaes. Varios disoolos promettem

desordens, sendo capitaneados pelo

professor primario Rocha Martins.

O vigario Pato, sacerdote libe

ral e honesto, desagrado aos des-

ordeiros por defender os legítimos

interesses da junta, s gosa de mui-

tas sympathias u'esta cidade e entre

a gente de bem da sua paroohia.

Ao sub-inspector Cerqueira, e a

quem mais competir, se pedem pro-

videncias, cuja falta já esta mere-

cendo reparos.-Leite.»

Faltou accrescentar ao te-

legramina que se tem como

certo que o proprio regedor

ateia a desordem em ves de

manter a ordem, e que d'a-

qui teem ido cartas e bilhetes

 

   
de Figueiredo.

Depois, a sr.a D. Victoria Bran-

dão.

O nansssos:

Regressou a disc, onde está de

visita a sua familia, 'Lollo de Lou

renço Marquos, o spuugiulo Evan-

gelista de Lima Vidal, irmão do no-

vo bispo de Angola, sr. João Evan-

gelista de Lima Vidal.

os- De Lisbo: regressou o s'r.

Mario Duarte, nosso estimavel col

legs do Districto, que por este-

dias segue para a raia *em excur

são veuatoria.

4o- Regressou tambem na

quinta-feira a esta cidade, vindo de

Almeida, o nosso amigo, sr. Marine.

Augusto Telles, altares do 3.° es-

quadrão de cavellaris 7, com sua

gentil esposa, a sr.“ I). Gabriella de

MelIoTelles.

o ESTADAS:

Vimos n'estes dias em Aveiro

os srs. dr. Marques da Costa, live-

lino Dias de Figueiredo, Manuel Ma-

theus Ventura, padre Roquo Ferrei-

ra, Henrique Maria Rodrigues da

Costa, Luiz Padua, visconde de Bus-

tos, Francisco d'Alineida e Brito, dr.

Carlos da Rocha Ribeiro Gualdmu

Manuel da [tocha Calixto, Bernardo

Maria da Silva, Manuel Simões Mais

da Fonte e Accacio Rosa-

. DOENTES:

Tem estado doente o nosso sm¡-

go e digno conservador da comar-

ca, sr. dr. Antonio Carlos da Silva

Mello Guimarães, a quem desejamos

prompto restabelecimento.

Mala-do-sul

LISBOA, 5.

A reunião dos regeneradores

continua a ser o prato do

dia, adubado agora com o tem-

pero do protesto dos 87 minis-

tros, pares, deputados e go-

vernadores civis da regenera-

ção, que declaramillegal aquel-

la reunião. Não ha, pois, du-

vidas de que o grande partido

historico está dividido em dois

grupos dissidentes e cada um

se agrupa em volta da sua

bandeira, uns contra o. . . go-

verno, outros a favor!

X Apesar de pelos seus

padeciuientos se achar afasta-

do no seu retiro da Senhora do

Monte, o nosso bom amigo,

sr. dr. Barbosa de Magalhães,

o seu nome não foi esquecido

e faz parte dos notaveis socios

da ;Associação dos advoga-

 

   
gueira da Foz.

Os nossos jubilosos para-

bens para elle e seus estreme-

sos pae e irmão.

X Um punhado de. . .

promessas. São do ministro da

justiça, que manda dizer á

gente ter promptas para o

parlamento as seguintes pro-

postas:

Sobre abusos de liberdade

de imprensa; substituindo a

lei de 13 de fevereiro; organi-

ando os juízos criminaes ein

Lisboa e Porto; creando &ta-

belecimentos para a correcção*

de menores d'ambos os sexos;

organisando inspecções aos

serviços judiciaes das comar-

cas; e regulando as congruas

parochiaes.

Dizem-nos que é ainda in-

tuito do sr. ministro da justi-

ça melhorar as más condições

financeiras das classes judi-

cial e ministerio publico.

N'este proposito, consta-

nos que tem prompta uma,

proposta de lei augmentaudo

os proventos aos delegados do

procurador regio, cujo ordena-

do e emolumentos não exce-

dam a 800ç§000 reis, pois que

ha comarcas em que os dele-

gados não chegam a receber

por anno 5005000 reis, e não

é facil com tão minguados pro-

ventos prover ás suas necessi-

dades e da sua familia.

Parece que o grande mi-

nistro pensa tambem em au-

gmentar os ordenados aos jui-

zes, por diuturnidade de servi-

ço, e em melhorar a situação

dos oiiiciaes de justiça.

N'este proposito, porque

não pode dar a estes ordena-

dos condignos, visto as cir-

cumstancias do thesouro o não

permittirem, apresentará uma

proposta de lei diminuindo o

numero de empregos nas co-

marcas, em que tal diminui-

ção se possa fazer sem prejui-

zo para o serviço, e resalvan-

do, é claro, os direitos adqui-

ridos dos actuaos serventua-

rios..

Uma farturinha por um

vintem.

Jota.
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Preferi sempre a Farinha

Boulllo de Croionanoo,

que todos procuram cmitar, mas que

é a unica completa com tudo quan-

to é preciso para desenvolver os

musculos e garantida isenta de mi-

ambios.

Entre os Biberons preferi sem-

pre os da ¡Sociedade de medicos e

porteiras de Pariu-os

Parfaii Nourricier

unicos que permitiam uma lavage

perfeita e deixam as mesmo“ .o Tratam-se licenças aos reservislas de 1.“ e 2.“

 

LEGALMENTE HABILITADA

DE

Joaquim L. G. Moreira

Agente de todas as companhias maritimes. Venda de

passagens para todos os portos do Brazil e Africa. Solicitam-

m se passaportes bem como todos os documento para os obter.

reservas. Des-

abrigo das diarrhêas e enteritssi pachos de vinhos e outras mercadorias para todas as par-

quasi sempre fataes.

Lata de farinha, 600 reis

Biberons, 600 'reis

Exigir o sello_ de garantia com

a pilavra-Vlterl-a vermelho.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri-

beiro & 0.', rua dos Fanqueiros,

84, 1.°-Lisboa.

»WW

Curas rapidamente a tosse.,

rouquldão, anglna, bron-

chlte, dlspnéa, deíluxo,

usando as PASTILHAS DE

VILDA com sello Viterl, cujo

uso continuado vos preservará d'es-

ses incommodos e de todas as doen-

ças das vias respiratorias, 'uso per-

manente aconselhado aos fumadores

e aos viajantes.

Regeitar as que não levarem o

sello de garantia com a palavra-

VIÍBI'I-a vermelho.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri-

beiro & 0.', rua dos Fanqueiros,

84, 1.“-Lisboa.

Lata, 600 reis

-WEÊÊW

As senhoras anemicas; as

pessoas qua tratalham mui-

to; as que praticam exces-

sos de prazer, as que se cle-

dicam a sports violentos; os

velhos;- os convalesoentes;

os impotentes só devem beber o

VINHO MARIANI

com sello Vlterl, o reconstituinte

com a base de coca do Pe-

ru, o unico vinho que lhes

6 util e não augmenta a perda de

forças. O ministro de Portugal em

Paris é de opinião que este mara-

vilhoso vinho cdesperta o espirito

n'um ecrpo reinvenescidoa.

Exigir o sello de garantia com

a palavra-Viterl-a vermelho.

GARRAFA, 23190 -5 GARRAFAS, “13000

Pedidos ao deposito: Vicente

Ribeiro & 0.', rua dos Fanqueiros,

84, 1.“-Lisbos.

BRCRAIOS americanos

BARBADOS E ENXERTADOS

Baga e Maria Gomes, so-

bre uramão e outras castas das

de melhor prodncção de toda

a Bairrada.

O viveirista,

aiuuu smõrs Limnno

Costa do l'allade ~ Ulillllllllllll

Yacnnm 011 Company

Preços correntes das caio

xas de petroleo, gasolina e

agua-ras de 1.' qualidade:

 

AVEIRO PORTO

   

;stroke americano, caixa de

I latas . . . . . . . . . 38555 ¡3J325

Agua-rs¡ de 1.' qualidade,csi -

n de !latas . . . . . .335650 85560

(inclina de 1.' qualidade,csi-

¡Ide!latas...........3655316250 A

 

Vaounm Oil Gnompox

ESTRADA DA BARRA-AVEIRO
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Estação ã

Inverno
Tecidos d'alts. novidade, em todos as qualidades, para vestidos. Córtes de 7,“1 de pura lã. a “800, 2,5000, 23500, 3,501) s mais preços.

roprios para capas s casacos. Cilçado de borracha, grande quantidade. Grande variedade ein agasalhos, taes com) boas, pe'lerinu, blusas do «n ilha, guarda-lamas, cache-corsets, jerseys, luvas, calçado de

eltro e muitos outros artigos proprios do seu estabelecimento.

tes, etc.

Avenida Bento de lloura (em frente ao Reinado Ilanuel Firmino)

AYEIRO

ããooooeooo xxxxxxxx

GFFICINA DRUURIVESARIA

_DE_

ANTUNIQJILLRR

Em frente ao antigo estabelecimento de ouri-

vesaria de Antonio da Costa. succeseor.

á rua dos Mercadores=AVEiRO

CABA de ser montada uma oiilclna d'ourlvesa-

rla, onde se executa toda a qualidade de trabalho con-

cernente á sua arte, desde o mais íino gosto ao mais bara-

to que se deseje. sempre com a maxima perfeicão.

- N'esta oiiieina não só se fabrica toda a qualidade de

objectos em ouro ou prata, como tambem se dou-

s', ¡Il-teia, oxido, colar-oia, cravo e gra-

va o que se deseje, para o que o proprietario se encon-

tra apto.

,e

ManufactuI-n-se non encommenda, com

a msXIma precisão e rapidez.

Douro-ne a côres, gravam-so letras e mono-

grammas.

Esta officina encontra-se oompetentemente montada para

satisfazer todas as exigencias.
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Serledadc absoluta em todos os contractos

XXXXXXXX ...00...

A Machinas de costura WEBTHEIM

As niais perlcilas e mais baratas que existem no mercado
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Machines industriaes

Completo e permanente sortido de peças avulsas

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW' Wlllllllllllllllllllllllllmllll

Officina de reparações _

Sempre em deposito varios modelos

».I-.r . ¡Aly-.N

 

'Ensino gratuito de quaesquer trabalhos de costura ou

bordado aos compradores da WERTHEIM

Vendas a prestações de 500 reis semanaes

Actualmente fazemos os seguintes preços nos melhores modelos:

BOBINA OBI'I'BAI. para costureiras e a1faiates..... Rs. 26J000

n n mesmo modelo com coberta..... n 28,¡000

s n movel de luxo, de 4 gavetas, com

movimento giratorio da cabeça n 40J000

n a o mesmo modelo com 6 gavetas. n 42$000

n n grande modelo para correeiros o

sepateiros . - . . . . . . . . n 81§000

n n Idem com coberta . . . . . . . . a 836000

n de :BRAÇO para sapateiros. . . . . . . . . . n 35.5000

ooo-000000

 

lôrande novidade de ecdae para bordar ao preço de

7o reis o tubo de oo metros eso reis o tubo dc45 metros

Temos sempre em deposito completo som'do de peças avul-

sas tazendo nós todos os concertos necessarios por pessoal ha-

bilitado. Garantimos as nossas machines contra quacsquer de-

feito de construção. Para isto chamamos a attençño do pu-

blico.

TRINDADE 81 FILHOS

Agentes das incomparaveis bicyclettes TR|UMPH

RUA DIREITA AVEIRO ' y

XX

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO
Tem a honra de participar ás suas ex.“'"

  

COKE
ENDE-SE na Fabrica do

Graz-Aveiro.

Arroba. ou 15 kilos. . . 120 réis

1:000 kilos..........6§000 n

   
Estab. Ind. Pliann.

“Souza Soares,

(NO BRAZIL E NA EUROPA)

'Devídamente legaliudo em Portu-

gal e distinguido com um premio de

Honra de 1.' clone e oinoo medalhas

de Ouro. na America do .este. Pran-

ça e Brasil. pelo perfeito manipulação

e eücacio dos seus productos medici-

nuas.

Peitos-al ele Cambará

(Regirtado)

Cura prompta e radicalmente as

tosses ou rouquidões;

Cura a larynglto;

Cura perfeitamente a bronchite

aguda ou ohronica, simples ou asthma-

tica;

Cura a tysica pulmonar, como o

provam numerosos attestados medi-

cos e particulares.

Cura incontesta'elmonte a asthma,

molestia didicil de ser debelada por

outros meios;

Ouro admiravslmente a coquelu-

che, e, pelo seu gosto agradavel, é ap-

petecido pelas creanças.

Frasco, 1$000 reis;

3 frascos, 2%700 reis.

PASTILHAS DA VIDA

(Registados)

Combatern o fastio, a azia, a gas-

traigis, ss nauseas e vomitos, o en-

jôo do mar, o mau halito, a ñatulencia

e a dilatação do estomago. São de

grande eñícaoia nas molestiaa do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

xas, 3$240 reis.

36 RRMllllllS RSPRClFlCllS

SEM PlLllLAS SACCRARIN
(Registado)

Estes medicamentos cor-am com

rapidez e inofensividade

Febres em geral;

Molestiss nervosas, da polls, das

vlas respiratorias, do estomago, dos

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molostias das senhoras e das

creançss;

Dóres em geral:

Inflammaçôes e congestões;

Impurezas do sangue;

Fraqusza e suas consequencias;

Frasco, 500 reis; 6

frascos, 2%700 reis.

Consultem o livro=a0 Novo Medl-

coio=pelo Visconde de Souza Soares;

á venda nos depositos dos remedios

do auctor. Preço: brochado 200 réis,

encadernado 500 reis.

Medicamentos homeopa-

thlcos garantidos, avul-

sos e em caixas de dl-

versos tamanhos

 

1 Tubo com globulos 200 reis; du-

zia 2§160.

1 Frasco com tintura 3' ou 5.';

400 réis¡ du ia 45320.

1 Dito comuituração 3.'; 700 reis¡

duzia '6560.

Vede os Preços correntes, o Au-

xilio Homeopathico uu o Medico de Casa

e a Nova Guia Honwopathíca, pelo Vis-

conde de Sousa Soares.

Estes productos vendem-se em

todas as pharmaoias e drogarias e

principalmente nas seguintes:

Aveiro.=Pharmacia e drogaria de

Francisco da Luz & Filho.

Ahergnril-n-Velhn (Alquerubim).=

Estabelecimento de Manuel Maria

Amador.

Deposito geral em Portuga lPorto

rua Santa Catharina, 1508.

AVISO IMPORTANTE

O Estabelecimento tem medico ha-

bilit-do, encarregado de responder gra-

'* tuilamentc, a qualquer consulta por el-

aripto sobre o tratamento o lpgliol-

pio d'ostes remedios.

Padaria Bijou d'Aieiro

A
das as condições hygienicas, I tem pão quente de manhã e 6

que fabrica o verdadeiro pão tarde.

bjiou. Este pão, como muitos

senhores aveirenses de- ce

vem conhecer, é nm pão de coadjuvarem_

fabrico especial que não é

azedo.

_RÍ_

 

ex.

 

rua do Caes, com tu-

mon

M. S. P.

    

 

de mais qualidades. Pão doce,

CABA de installar-se palitos de manteiga, pão rala-

uma nova. padaria na do, pão de forma, etc.

 

   
Além d'este pão, ba outro

Manda aos domicílios, e

O seu proprietario agrade-

a todas as pessoas que o

José da Silva Mattos.
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PAQUETES CORREIOS A same DE LEIXÓES lêãi
P ARÊÉUAÊYAFm 2.5 de janeiro . 331;
ara a s eira ernam uco Bahia, lt' d J ' .

Montevideu e Buenos-Ayres. , 1° e Enem' SANTOS'. 01a

P ARNAPONS, Es: 22 de fevereiro ::É
ara a a eira . ícente, Pernambuco B h' R' ' -

Santos, Montevided e Buenos-Ayres. , a m' m de Jum”, cru,

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil 255000 “i. con

s r t › 1 r s Rio da Prata 254000 3 va]

PAQUETES COBREIOo A SAHIR DE LISBOA I Em

PARÉAÊUAPYA, bEm 26 de janeiro , g::
ara a a eirs, eruam uco Bahia Rio d J '

Montevideo e Buenos Ayres. 1 , e “em, SANTOSJ'I to'

AVON, Em 8 de fevereiro l gm'
Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Jgneir. E pa¡

Santos, Montevideo e Buenos Ayres. ' l da

P ARÉÉONP, Emb28 de fevereiro A ros

ara a a eira, ernam uco, Bahia R' d J ' A.

Montevideu e Buenos Ayres. , m e anel”, SANTOS'A ::É

Preço da passagem de 3.l classe para o Brazil 2243000 róisi be¡

› a n ) s › Rio da Prata 22:5000 a ." a

a nonoo na canoas PORTUGUEZES i "l

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros da 1.'g 0

classe escolher os beliches á vista das plantas dos pa1uetes, ma¡

Caixa,1 6001-313; 6 cal. piu-a isso recommendamos toda. a antecipa..

AGENTES

cao.

NO PORTO:

19_ Rua do Infante D. Henrique.
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ELITE AVEIBENSE

  

EM LISBOA:
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TlllT a c. JAMES RAWES & c: í ::A
31_i.o Rua d'El-rei, 3 '

ln l." _ - 'lr'
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“A ELEGAH I E 'A~- l! ' a'
s s I m

Fazendas e modas Gamisnria e gravalari¡ Ê 2'

na ' A p.

l l

POMPEU DA CMA PEREIRA É 'à

Rua José Estevam, 52 e 54 Í' à::

Rua Mendes Leite. i. 3 e 5 a¡

AVEIRO
9M'

dei

proprietario d'este estabelecimento, participa ás san m'

em““ clientes e ao publico em geral, que acaba de re- - P“

oeber um grandioso e variado sortimento de fazendas e 3°'

outros artigos da mais alta novidade, para a presmte 'ó

estação, a saber: l l"

Fazendas de pura lã, para vestidos,-dosde 240 reis o me l 6°.:

Enorme sortido de Hanellas, amazons, meltons e nibeliues 'ld

para casacos e capas. 1'“

Ultimos modelos de pelerines e boas de plumas e de pen-

nas, desde 1,5500 reisll n O*
.Calçado de borracha e casacos impormeiaveis por preços “A

muito medicos. --; i'

Variado sortimento de bluzas e boléros de malha, da mais “A

alta novidade, desde 25000 reis. di]

Completo sortido de guarda-lamas, camisolas de lã, arti- °.°l

gos de malha, calçado d'agasalho, chales, cobertores, meias, P“

pingas, luvas, velludos, pluches, etc., cet. m,

II y t.

Bijouterias “à

Preços medicos ~“4 g?!
QI

ia

. s am

gx xoxoxoooo M

n Rua Mendes Leite. 21 x "3'.x a all

lili, Ilercadores, 70
q

clientes que já recebeu todo o seu numeroso sortido para a presente estação:

Sortido completo em meltons, moscons, zebellines e mais tecidos

SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA, A ;400 REIS

O
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AVEIRO
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