
    

   

    

    

   

    

    

   

   

   

 

   

 

   

 

    

  

  

  

  

 

    

  
   

 

  

   

  

   

  

  
  

  

    

 

   

   

   

 

   

   

 

   

  

  

  

  

   

   

  

   

  

  

  

    

 

  

   

 

   

 

   

   

t um delegado seu assistir

ca designada no artivo ante

para verificar a aptidão do

regado da pesca e a qualida

paraloso, mereceu bem a partida

que lhe pregaram.

Descoberta sil-choo-

Iogica. - Uma impoitantissima

   

        

    

  

  

    

  

 

  

  

  

   

   

   

    

     
   

 

  

  

    

   

                   

    
  

           

     

  

  

Um abraço de verdadeira-smi-

sades.

Da Correio d'Albergaria:

Campeão-dds-proviuvinis. Com-

   

  

             

   

  

    

  

  

   

  

    

  

      

   

   

         

    

  

    

                         

   

     

  

  

 

  

 

  

    

  

   

         

  

   
  

 

  

  

  

  

       

  

   

      

  

  

   

    

  

    

   

 

  

     

   

  

lamentsres italianos, ou, pelo

menos, têm, muito frequente

mente, d'estas aberrações ao

«O Histogenol Naline já lia

muito que o emprego, sempre com

magnifico resultado. Actualmente

varios clientes e um membro da

da freguesia, rev. João Emygdio

Rodrigues da Costa, um dos paro-

chos mais queridos e estimados que

tem estado n'esta freguesia   

       

   

  

     

    
  

             

  

   

                  

     
   

            

   
  

   

  

  

  

 

   

 

   

       

  

   

    

  

  

  
   

 

  

  

 

  

           

   

  

          

  
 

  

  

  

   

  

   

  

   

  

  

    

  

  

_ _ _ i material empregado, poden- llHâlCtilN-'trla archeologica acaba de PMO“ 57 “nos de 6““th em, Pé “O“ qu““ °Êhab1t95 de s' minha familia, estão a tomei-0, com ao' Vae abrir por este¡ diasdomicillos, star a licen a, seo serviço n10 ser feita em Brindisi or occasião ' ' '_ Bento BRO 11881 men BrailOB- visíveis resultados sendo de notar uma nova hai-macia na rua Nova,

, _ ç i P em redigido bi semana , um os _ _ | Ple manhã e nvementemento executado, ou das excavações a que se procedeu mais velhos e “cromados jornaeg Entretanto quisesse o destino- qlle, como estimulante da nutrição

geral, não conheço preparado que

se lhe possa comparar».

(Assignado) Di'. .I. Guimarães.

Arcos de Val (ie-Vez.

em Cacio, propriedade do antigo

pharmaceutico d'Angeja, sr'. Anto-

nio Augusto Pinto

ao' Ao digo chefe do nosso spea-

deiro, sr. Marques, dim-.os os pa-

ra ens, por ter novamente na pas-

sagem do mesmo apeaiieiro a uni-

ca guarda que para o povo de Ca-

cia é em extremo bouvlos-r, lillth

deixando a desejar o s-ii serviço.

Rio-meão (Feira), 5.

A camara mandou proceder tl

extincção dos cães, mas o serviço

do empregado que aqui está in-

cumbido da tarefa é que muito dei-

xa a dcsej ll". Basta dizer que não

ha conformidade nas intimações aos

donos, procedendo se com rigor pa-

ra com uns, e com brandura para

com outros. Isto nlo pode ser. Pe-

dimos providencias.

#Consta que ajiinta de pa-

rocbia da freguezia delib.~rou ven-

der um antigo caminho, ponto for-

çado de passagem de procissões.

A deliberação está sujeita ti

approvaçño da commissão distri-

ctal d'ahi, e bom é que ella saiba

fazer respeitar o que é publico.

Contra semelhante venda se levan-

lará. todo o povo da freguia, que

protesta contra tal ozurpaçào dos

seus direitos.

Mais de espaço fallaremos.

_Notas d'algilieira

' viveiro a que a criação se des- para as obras do novo mercado.

não dever comportar mais pei~ Os trabalhadores empregadOs

n'estas obras encontraram bellos

pilares de marmore e estatuas ma-

gníficas que os_archeologos mais

notaveis atteutauieiite exaininaram.

Segundo o parecer d'esses sabios,

as estatuas representam divindades

secundarias do culto hellenico pa-

gão, e os pilares devem ter feito

parte do famoso templo de Neme-

sis, o deus da vingança, ao qual a

colouia grega de Brindisi rendiii

cultos especiaes.

Foi u'esse templo que os resto.:

de Germanico, morto na Syria, fo~

ram depositados pelas mãos piedo-

sas d-'essa mulher Agrippina, o type

ideal da matrona romana, que

acompanhou seu marido quando 'Pi-

berio o enviou á Asia na qualidade

de consul. Segundo a historia refe-

re, Germauico morreu envenenado

por ordem de Cesar.

Seria realmente admiravel que

o seculo XX tributasse ao grande

Germanico, uma das mais puras

glorias da velha Roma, a honra

dos funeraes grandiosos. Se assim

succeder, os homens que tiverem

de lallar em tão commoveule ceri-

monia poderão commentar Tacito

com abundaucia. . .

Um. aponta original.

-Dois estudantes, um de direito e

outro de medicina, que de Francfort

foram passar uns dias feriados a

Deus Pouts, no Palstlnado. tiveram

uma altercação qualquer e fizeram

uma aposta, segundo a qual o que

perdesse atravessaria as ruas .da ci-

dade de casaca, chapeu de seda,

luva branca, conduzindo. . . um

porcol

Esclarecido o caso, o estudante

que perdeu a aposta cumpriu com

lingua de palmo: de casaca, luva,

um peitilho que resplandecia como

portuguezes, que tem por director

e proprietario o sr. Firmino de Vi-

lhene.

Ao nosso collega aveirense en

\'innos os nossos parabens, e que

continue sempre lutando no vasto o

campo da imprensa com brilho, é

que viiveras lhe desejamos.

%

ll "tampeao,. lillerario ii solenlilico

Costumes pollomonloioo

iiolionoo
Conclusão

A sorte designers o corres-

pondente do Corriere della Se

ra, de Milão, para pedir uma

reparação pelas armas ao es-

quentado deputado de Roma.

Queria o caso que me tratasse

precisamente de um amigo

pessoal de Santini. Mas que

importava isso! A forma de

Karl Marx não serviu só para

constituir e organisar o prole-

tariadoitaiiano. Todas as elas

ses, e particularmente a da im-

prensa, comprehenderam que é

na união que'a força reside, e

os jornalistas, a. despeito das

ideias politicas que os dividem,

são um por todos e todos por

um, desde que se trate de in-

teresse da classe.

O caso é que Santin¡ teve '

que bate-se e, como ao mesmo

tempo fôra declarada a sup-

pressão be boletim parlamen-

que nós soubessemos prodii

zir annualmente a somma de

traballio util e fecundo que es-

ta assembléia. produz, o exer-

cer a severa e proveitosa fisca-

lisação dos actos do govrrno

que ella exerce!

E" que exubersncias de

temperamento pouco damno

real fazendo quando, como

ii'este caso, são conti'abalança-

dos por uma boa dose de bom

senso e por uma forte consci-

encia das responsabilidades

contrahida perante o eleitor

realmente elege e que sabe o

que quer.

A Italia é como todos os

paises latinos, uma terra de

palreiros; e comtudo são raras

as vezes em que um deputado

fica com a palavra reservada,

ou em sobre o mesmo projecto

ou _assumpto em discussão fala

mais que o representante do

respectivo grupo que para isso

é delegado. 0 sol de Roma não

é menos bello e acariciador

que o que nos illumina; e en-

tretanto as sessões da camara

italianas são quasi sempre du-

plas, de manhã e á tarde, os

dias santos desconhecem-se,

como se desconhecem os pro-

textos para interromper os

trabalhos, (commemorações fu-

nebres, visitas de soberanos,

etc) e quantas e quantas vezes

ha sessões mesmo aos domin-

itario agrad

lessons que rt. 46.” As redes empregadas

esca de criação não poderão

ais que 10 metros de compri-

o e não estão sujeitas a limi-

i de malqa.

rt. 47.' Os actuaes viveiros

nados a crescimento e engorda

eixes serão inspeccionados, não

ndo o capitão do porto permit-

ue gozam da regalia consigna-

o artigo 44.', sem que se ve-

: e que se acham nas condicções

pensabeis para o fim a que se

«Malditos falsificadoresl Pir

trez vezes tentei usar o Histogcnsl

Naline c tive de desistir pir não

poder supportar o gosto acre e non

acabando.

Por indicação sua foi comprei-.i

onde o vendem com o séllo Viteri.

Agora percebo tudo. 0 outro temlo

nome de Histogenol Naiine mas é

para lograr os patos. Elles vão di

zendo sempre que é todo egusilI

mas o Elixir e o granulado verda-

deiros teem um sabor delicioso.

Agora estou quasi curado da

minha doença e vou applicul o á

pequenada, que toma a Emulsão

ha muitos rumos sem. resultado que

se vejam

Pedro Augusto de Souza.

R. Nova da Trindade

Lisboa.

0 Histogenol _pode ser usado

em qualquel epocha dc anne.

Comprar o Histogennl anine

só onde tenham com o sêllo de ga-

rantía Viteri.

Deposito central-Vicente Ri-

beiro & 0.“, rua dos Eanqueiros,

84-Lisboa.

Frasco para 20 dias, 15700;

meio frasco, 950. '4
_+__

a _ 311311_

Sob os ovni-estes

Na semana que hoje linda,

falleceraui - n'esta cidade,

além das pessoas que indicá-

mos no numero passado, mais:

a mãe dos srs. David Bernardo,

antigo chefe da estação nova

ia Mattos.,

  

   

  

o formação estreita

 

0 que oust um titu-

de nobrezn.-Appareceu

tempos em Nice um hungaro

to rico chamado lleurique Spar-

que se relacionou com um ca-

ro, SANTO eiro, de grandes ares aristocm-

s, que se dizia ser o barão von

Zoebeck. Eli'ectivamente, se

llentes charutos. Um belle dia,

rão disse ao rico hungaro:

-Você, Sparna, é uma creatura

' _ita e só lhe falta uma coisa-

titulo. Com a sua fortuna facil-

¡rd' SANTO te o obtem. Sempre é outra

, . Um titulo, meu caro amigo,

a é uma coisa magnifica. Com

o nome plebeu póde encontrar

' uldades em entrar na socieda-

elegaute. Senhor d'um titulo,

s as portas se lhe abrirão. . .

'Sant°.!M° 0 bungaro, que gostava de vi-

i à grande, achou excellente a

226000 o a. semente não sabia como ar-

| 226000 a lar o titulo, pois não conhecia

l uem que podesse ohtel-o.

  

ESTAÇÃO TlilliGlliPHÚ POSTAL lili-AVEIRO

Horario da distribuição,

expedição e recepção de malas:

.'-ás 7 l/g da msnhl

2.'-ás 9 da manhã

3.'-as 6 l/g da tarde

Para o nor

l.“-ás 5,20 da manhã

23-155 5,10 da tarde

 

' - - tar “os jornal” até que a Pre; os sem ue a ratuitidade da . Parc o sui
:IES “99'“ '53° !3°r mil““ 00m“- um espelho, percorreu as ruas da sidencia da camara desse uma ?unção ?e legãlador sirva a de Conmbra, e Manuel Bernar- 5-28 ?blgodâ "1150?_ .i as relações .que tenho, ÍWI' cidade conduzindo um cevado. F0i - f - ñ.- d-d _ do concenuado ¡adugtnnl 10- - -' 9 r ' 3" °¡geiros da le conseguirem que ambos de- um successo de gargalhada_ o es_ “m açao 303_ 9 e“ l O'i o“ este de pretexto para reclamar . ã d J é M Recepção de malas
me* m ' ¡n°3- - tudaute, com uma vara, procurava deputados_ amig¡mm'ae tanto descaiiço. Mais ainda: a fami- -ca 'Ema "th airbag _ ar' DO_ "0116tntecip Dias depois, o hungaro era apre gm" O sumo que, gwnmndo e fm_ com a edem de verem a sua umidade e a tutbulencia que cos e i arva o, a i mestre 1_:__á,, 8,40 da manhã

_M0 a madame Bruni“, V"“'a saudo, dava voltas e reviravoltas oratoria morrer entre as pare- assignale¡ serão pouco edim. d_°b"“› ° 0 5"- Benliimlm 2- _às 11,10 da “Ilda-<“'5l°cral3 “Handel Hayden de ua teimosia tão eculiar a esses d d M ' ' 1 _ ' Simões da Cunha cortador DO Sul- r- - p es ° Ont°clt°r10i que e" cantescomoo espectaculo mas . t 1 l á 558 d h¡
, ”ri sendo a apresentaçao e!“ brutos tao saborosos. Toda a gente ram Memora a ex rimir aos . d . .' do talho estabelecmo no mar- -a- 5 i 3 ma“30A¡ r madame de San-Genoa, relacio- m, a bom rh., e O estudante nã., P tem o merito e constituir um 2_ _ás 5,50 da tarde

cado «Manuel Firmino», de

que é proprietario o sr. Eduar-

do Lima.

X Tambem falleceu na

quinta-feira eui Braga o dele-

da com o barão von Kuah Zoe- jornalistas o fundo pesar de

toda a camara pelo aggravo

quelliee fôra feito.

Como se não bastasse a

turbulencia meridional dos de-

putados, ainda ha, piis na cs-

mara italiana um factor de

perturbação de que ella só tem

o privilegio; d'onde resulta que

os incidentes, ou as sessões

chamadas historicas, chegam

e parecer verdadeiros pande-

monios.

Se não está nas tradicções

parlamentares d'ltalia dar que

fazer aos ¡narceneiros pela que-

bra das carteiras, em compen

ção nem os proprios fraiicezes

levam a palma aos italianos

em expediente de chinfrim e

foi dos que menos galhofaram com

o píltoresco episodio.

_+_

CAMPEÃO lliS PlililllNGliS

- Do Dietricto d'Aveiro:

(Entrou no, 58 anno da sua pu

blicação o nosso velho e 'conceitua-

do college local Campeão-das-pro-

vínciae, orgão da dissidancia pro-

gressista n'este *districto.›

Independencia d'Agueda:

«Completou 57 annos de exis-

tencia o Campeão-das-prooincias,

um dos mais velhos jornaes portu-

guezes.

Ao college aveirense apresenta

mos os nossos cumprimentch

Da Voz d'Angeja:

.Acaba de festejar o seu aniver

sario o nosso presado college Cam

peão-daa-provinciaa. As nossas sin-

ceras felicitaçõesa.

 

excelente correctivo da proilxi-

dade oratoria e da maçada inu-

til. N'esses casos não ha con-

templações com corriligiona-

rios.nem respeito por vultos .prestigia. E, preciso conhecer gado do thesouro d'aquelle dis

o feitio do italiano para com- trigo' ar' Jo“é Amonío. dio“

prehender estas coisas. O ma- vem.” paf d.° s." Joaquim Ja.

çador é um encravado em Ita- “Yano d Ohvmw',amlg° 6.a“"

lia qualquer que seja o culto vao dl: fazenda d Baum-la' °

que cerque o seu nome as con- que 0-18 exerce agua¡ cargoõ . n'aqnella cidade, ado_ sr. Cus-

::ããgfdâs que anterior tenha todio Alberto d'Oliveira, capi-

Oondidere se ainda que a tão ajudante de cavallaria 9,

sessão legeslatíva, como em e.que servm em Agel") nos re'França, não tem soluções de gtmentos de cava lana 10 e 7,

continuidade, sendo o periodo ?aqufêle pagto e nos de tenen'

das ferias fixado pelos deputa- e 6:, 656821. d t.

dos; que a opposição por sys- 8 'um “às, os. e¡ 'netos

tema. ou por espirito de parti- as no"“ con ”penc'a'i'

Cartaz do “CAMPEÃO,

Edital

José MariauSoai-es, medico-ci-

rurgião pela Escola medico-

cirm'gica do Porto, vice-pre-

sidente da Camara munici-

pal do cancel/io d'Avez'ro, em

exercicio:

FAÇO saber que, em con-

. ¡fallen-se então na possibilidade

'El-rei, huugaro entrar ua familia da

1vii. Estudou-se o assumpto, exa-

tni-se u--mdu do* eo resolvarc

o e, tudo arranjado, estipulou-se

o seguinte: o hungaro puxaria pelos

'rdões à bolsa e daria: á viuva,

w. passava a ser sua mãe adopti-

, 8:000 francos; a madame Sau-

iioa, 2:000; e ao barão, 10:000.

o d'entrada. Quando recebesse o

.lilo esportular-se-liia com outros

:000 francos. que seriam egual-

. nte distribuidos com toda a equi-

de. . .

  

a com sociedade o dia em que

o ebesse o diploma que o guinda-

«ile plebeu a nobre hollandezl E

e dia não se fez esperar. Uma

Ia mauliã, o rico liungaro rece-

das mãos do barão um vistoso

formidade co u o disposto

no artigo 105 do Codigo

administrativo, se acha em re-

clamação. pelo praso de oito

dias, a contar d'lioje, a conta

 

,gammhm com um apparawso ED? Correõusi do Voduga. _ em Violencia de linguagem nos do é desconhecida, tratando_Emgizrããeàru: ::sgãzóisda gere"“0 e, “m DO““O “WF” d armas' bl- :na no “no d“ 'unnpu aim"“- cada grupo apenas de servir as Maia-da-provmcla d - ' que po'_n ú. se diploma, a que nao faltava ne- rm“? â 9d “05“ Pr?" ° °° :8“ O recorde “veste genero de eu“ idem e princípios sem _e ser eaaminsda na secreta-“) d ' um requesiio official, dava-lhe di- ”Piá” 9' “'vamçw'i _quão e' sport pertence de (“mito aHan_ b . . . . DO, nossos correspondentes ria municipal, bem como to..
I e r o a usar dos appehdos de Hay_ pela adação,éomais antigo jornal _ _ _ querer sa er se as iniciativas dos os d t 1h .fazendas A, de Mauger_ Em“, pm, Mal_ do paiz, se uso estamos em erro. rique Fem a proeminente fi- partem do governo ou não_e Cada, 4 “um“ 05 que e dl-a pressa Cumprimentamol-o oordealinen-

te s .

Do Notícioso:

.Tambem com o n.° 5834 en-

tou no seu 58 anniversario o nos-

eo querido college Campeão das-

prooinct'as, que se publica em Avei

ro.

Ao nosso confrade, envoltas com

as nossas felicitações, vae o arden-

tc desejo d'uma longa vida e pros

peridades.:

Do Correio de Vagos:

Campeão-das províncias. «En

trou no 58 anniversario de existen-

ciaeste nosso college, bem conheci-

do no nosso meio jornalístico.

Que continue a contar muitos

mais, siempre robusto e vivo, é o que

lha desejamos).

Dos Echos do Dão:

(Ao nosso estimadissimo colle-

ga o Campeão das-províncias, d'A-

veiro, que entrou no 58 anne da sua

existencia, digna e honrada apre-

sentamos a homenagem das nossas

felicitações pelo seu anniversario

desejando-lhe, uma prolongada exis-

tencia.

0 Campeão, orgão da dissiden-

cia progressista aveirence, foi fun-

dado pelo saudoso politico, sr. con-

selheiro Manoel Firmino d'Alineida

Maia, e é actualmente dirigido por

um filho do seu fundador, que her-

dou do pae não só as faculdades do

talento que o tornam conhecido,

mas tambem a investidura moral

que o compõe.

Nos ultimos dias tem estado

nm frio insupportavel tendo tem

bem chovido regularmente desde o

dia 1, chuva fria como gelo.

Desde a madrugada do dia 1

que a serra visinha d'Angeja se

tem conservado coberta de nen,

apresentando-nos um panorama des~

iumbrante.

3o' Já esta. concluída a nova ca

sa destinada a escola do sexo mas-

culino de Cacio, devendo dentro

de poucos dias ter logar a mudan-

ça do mobiliario do velho pardiei-

ro da rua do Pedregal para a no-

va casa.

31' Na parocbial egreja d'este

freguesia principiaram no passado

domingo os sermões quaresmaes,

que tem logar ás4 horas da tarde,

sermões que estão a cargo do nos-

so coadjuctor, rev. Manuel Simões

Amaro, um entendido orador sa-

grado.

ai' Está melhor o nosso bom

amigo, sr. Antonio Euzebio Perei-

ra, de Cscia, o que muito estima-

mos. v

as' Segundo nos consta este an-

anno não teremos a tradiccional

festa do Espirito Santo, no logar

de Cacis, a não ser que ú ultima

hora appareça alguma commissão

que d'isso se encarreguo.

Em compensação, parece que

na segunda feira, oitava do Espiri

to,Santo teremos uma festa ao San-

to Antonio do Rego, cuja capells

passou por uma transformaçlo ra-

dical, o que se deve ao digno prior

,tudo quanto havia de mais au-

uticamente aristocrata.

Coutentissiino, o ingenuo hun-

o mostrou o papel a um compa-

ta que, depois de o examinar,

'ateu a rir como um perdido. O

garo eucavacou.

-Porque diabo le ris tuf.. .

-Foste comido. meu simplorio.

.l pergaminho é falso. .. E' uma

ia reles dos titulos que perten-

. ram ao hollandez. Se fazes uso

lle corres o risca de ser presol

D'esta vez o pobre Sparna ficou

rdido e para esclarecer o caso

procurar o seu amigo barão.

e, onde iria elle se hein corres-

l 0 grande magauão jà se tinha

sto a andar, levando na algibeira

dez mil francos com que se es-

rtulara o ingeuuo huugaro.

Convencido de que havia sido

rujado dirigiu-se a policia. Clia-

das a viuva e madame San Ge-

- declararam (e assim se provou)

e andaram de boa fé, suppondo

e era lícita a negociação propos-

io barão. Muito envergonhadas

tituiram o dinheiro sendo man-

as em paz.

Quanto ao baião ou là o que é

' -se de tal modo que, até a

d'elle não ba nem novas nem

.rados.

' -de convir que se ba intru-

.trtie possam desculpar-se, esta

Í d'ellasl Por lim de contas, o

n ;4.0~ que queria trocar o seu

" É :guilda por outro mais ap-

gurado partido socialista e o

fogoso orador que n'este mo~

mento faz conferencias no Bra

zil e que Lisboa talvez ouvirá.

em breve- 00010 qm“" que 03 a trezentos projectos e propos-
principioe d'este partido_ não tas de lei, fazer oentos de in-
consintam o duello, a lingua terpeuaç

zem respeito, em todos os dias

uteis das 10 da manhã ás 3

horas da tarde.

Aveiro e secretaria da Ca-

mara municipal, aos 4 de

março de 1909.

comprehender-se-ha como é que

alem da discussão minuciosa

orçamento, se podem alii to-

dos os annos votar de duzen-

O Vice-presidente da camara,

José Maria Soares.

Gratificação de

1000000 reis

A-SE uma gratificação

D de cem mil reis a

quem fornecer indica-

ções para a descoberta. de pes-

soas que façam o commercie

de importação e venda de mas-j

sa phoaphorica (o que está pro-

hibido por lei), desde que d'es-

sas informações resultea ap-

prehenção da massa phospho-

rica com multa para o deli-

quente não inferior á gratifi-

cação promettida. Quem sou- i

ber da existencia de massa

phosphoríca, dirija-se a Ber-

nardo José de Carvalho, rua

das Barcas n'esta cidade de

Aveiro antiga morada do sr.

PicüdOI

co de os seus donos passarem te e proclamar, com justo or_

Pelo. desgosto de receber “133 gulho, no termo de legislatura,
centimetros de ferro na barri- como a camara agora fez, que

ga.
ella soube corresponder ao seu

Qufnla ter 94“¡ Pam 'e' mandado e dígníiicar as insti-
produzir textualmente, o ex- tuições parlamentares.

tracto de uma sessão do princi- LAMBERTINO PmTo

pio d'este anuo em que Ferri e -_--o_-__

degladiou com Santini, o ini-

migo nato dos maçons dos so-

cialistas e dos deputaldos da COM SéLr'o “nceRI'

extrema em geral. Por quasi

um quarto de hora, e d'este

vez com pasmo até do resto da

camara, embora habituada a

scenes, crusou-se entre os dois

uma eufusiada de improperíos

em que os epithetos de pal/za-

ço, caleoptero vendido ao Va-

ticano, tratante e cobarde não

foram, por ventura, os mais

violentos.

 

Extractos d'alguns certificados

recentes:

«Uma pessoa de minha familia,

lymphatica, ha muito fazia uso dos

reconstituintes de mais conhecida

reputação sem resultados evidentes.

Aninado pelo que observei em mi-

nha clinica, lembrei-me de recor-

rer ao Histogencl com sello de ga-

rantia Viteri. Os resultados colhi-

dos foram tão surprehenderites, que

hoje a minha doente está quasi res-

tabelecida.›

(Assignado) Dr. Souza Campos.

Paços de Ferreira.
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São assim os costumes par-«
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ATTENÇAO

'Amacian branquear '
e perfumar a pelle é signal

de bom gosto e só se consegue

usando o

COLD CREME ILRERT SIMON
com sello Viteri

usado pelas senhoras elegantes

para tirar manchas, sardas,

vermellu'dão, impígens, espi-

nhas, cravos, pontos negros, bor-

bul/zas, cieiros, pamw, etc.

Rejeitar o que não tiver o

sello de garantia com a pala-

vra_ Vitara'.

Pedidos ao deposito: Vi-

cente Ribeiro & 0.', 84, rual

dos Fanqueiros, 1.°--Lisboa.

Pote, 600 rs.=Meio pole, 450 rs.

"WW

Mas digestões, nau-

seas, fastío, diarrheía,

psoríasis, catarrhos, en-

fraquecimento digestivo

curam-se com o ELIXIR

DUCHAMP com sello Vi-

teri, que vpermitte aproveitar a

acção do Oleo de bacalhau, da

quina, do ferro e do cacau. Só

é verdadeiro o que tiver o sel-

Io de garantia com a palavra

_Viteri-a vermelho.

ronco, itsoo ins; 5 reinos, 8l700

Pedidos ao deposito: Vi-

cente Ribeiro & C.', 84, rua

dos Fanqueiros, 1.°- Lisboa.

WW

PRISÍD DE VENTRE HIBITUIL

Cura rapida e certa, sem

auxilio de purgantes, pelos

rnnoinnuns l'El'lllllilES
com sello \'ITERI

Uso diario aconselhado

aos que soffrem de he-

morrhoidal.

Rejeitar o que não tiver o

aello de garantia com a pala-

vra- Víteri-a vermelho.

Caixa, 600 reis-Meia caixa, 450 reis

Pedidos no deposito: Vi-

cente Ribeiro & Cr', rua dos

Fanqueiros, n.° 84, 1.°-Lis-

boa. '

Bacellos americanos

IARBADOS E ENXERTADOS

Baga e Maria Gomes, sc-i

bre aramão e outras castas das

de melhor producção de toda

a Bairrada.

 

O viveirista,

MliIlIEL SIMÕES LIMEIRO

Costa .do l'allade - OLIVEIRINHA

 

Yaonnni 01'] Company

Preços correntes das cai-

xas de petroleo. gasolina e

agua-ras de 1.' qualidade:

M

AVEIRO)PORTO

I A Ç _

¡alroleo americano, caixa de

l latas . . . . . . . . . 35355 .33325
Ana-ra¡ ds 1.' qualidade,i:l¡

¡adeliataa. . . . o.

Gasolina de 1.' qualidade,cai-

xa de! latas .. . .

_

35650 35560

 

3555335250

 

Iacuum Oil Champs'

,ESTRADA DA BARRA-AVEIRO

O
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?Estaço

- .

InveI'llO
Tecidos d'alta novidads,em todas as

proprios para capas e casacos. Calçado de
feltro e muitos outros artigos proprios do

 

   ¡JF-7*:

ABENBIA on¡
LEGALMENTE HABILITADA

DE

Joaquim L. G. Moreira

Agente de todas as companhias marítimas. Venda de

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

se passaportes bem como todos os documentos para os obter.

Tratam~se licenças aos reservistas de 1.' e 2.' reservas. Des-

tes, etc.

Avenida llenlo de Ilourn (em frente ao Mercado llnnuel Firmino)

AVEIRO

?Sáeeeeaeeem

à:

â

 

DFFIEINA DE UUHIVESARIA
_DE_

"ANTONILVILLAR
Em frente ao antigo estabelecimento de ouri-

vesaria de Antonio da Costa, successor.

à' rua dos Mercadores=AVElRO

X
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X
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ACABA de ser montada uma oíílclna d'ourlvesa-

ria, onde se executa toda a qualidade de trabalho con-
cernente á sua arte, desde o mais fino gosto ao mais bara-
to que se deseje, sempre com a maxima perfeicão.

N'esia ciiicina não só se fabrica toda a qualidade de
objectos em our-o ou prata, como tambem se dou-

I-a, prateia, oxida, com-eia, crava e gra-

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

tra apto.

;à

Manufactura-ae pol- encommenda, com
a maxima precisilo e rapidez.

[loura-se a côres, gravam-se letras e mono-
grammas.

Esta officina encontra-se competentemente montada para
satisfazer todas as exigencias.

3%

ê

ê
Serledade absoluta em todos os contractos x

;gáxxxxxxxx eeeoaeeeâ'êã

lleohinas de costura WERTHEIM

ds mais perfeitas e mais baratas que enislem no mercado
_a

_

Machinas industriaes

Completo e permanente sortidc de peças avulsas

llilillllllllIlllllillilllilillllllilllliu'

Oificina de reparações

Sempre em deposito varios modelos

 

'WMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

- AAA/x».~.^.r. Aro-.nwi
NVWNfJ/.PMW

Ensino gratuito de qnsesquer 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 cu'nur. para costureiras e alfaiatss.. ... R9. 263000
à o a mesmo modelo com coberta..... a 283W

movel de luxo, de 4 gavetas, com

movimento giratorio da cabeca s @$000

I n o mesmo modelo com 6 gavetas. › 423000

I n grande modelo para correeiros e

sapateiros . . . . . . . . . . n 313000

s n Idem com coberta . . . . . . . . a 335000
n da BRAÇO“para Sapateiros. . . . . . . . . . b 3550“)

000000000 000000000

_ Grande novidade de sedan para bordar ao _preço de

7o reis o tubo de 90 metros e 5o reis o tubo de 45 metros

Temos sempre em deposito completo sortido de peças avul~
sas fazendo nós todos os concertos necessarios por pessoal ha-
bilitado. Garantimos as nossas machinas contra quaesquer de-

feito de construção. Para isto chamamos a attenção do pn-
blico.

TRINDADE & FILHOS
Agentes das incomparaveis bicyclettes

RUA DIREITA AVEIRO l r

  

ãexexeaxox.XOXIXOXCRÓXOXÓXCX.

*X

borracha, grande quantidal

seu estabelecimento.

SABONETE IFENE, EXCLUSIVO DA CASA, A 100 REIS

pachos de vinhos e outras mercadorias para todas as par-

 

xxxxxxxxggx

'AVISO IMPORTANTE

' bilitado, encarregado de responde! gra-

' tuitamente, a qualquer consulta por ea-

quslidadcs, para. vestidos. Côrtes de 7,'ll de pura 1¡ a 1.5800, 2500C),

e. Grande vsris lads em agasalhos, tas

ENDE-SE na Fabrica do

Graz-Aveiro.

Ar'(il)a,%u15 kilos... 120 réis

1:000 kilos . . . . . . . . ..6;000 s

Estab. Ind. Plain.

“Sonia Soares,

(No BRAZIL E NA EUROPA)

Devidamente Iegaliaado em Portu-

gal e distinguido com um premio de

Honra de 1.' classe a cinco medalhas

de Ouro, na America do lorie, Fran-

ça e Brasil. pela perfeita manipulação

a emenda doa aeua productos medici-

nn'la

Peitos-al de Cambará

(Registado)

Cura prompta e radicalmente as

tosses ou rouquidões;

Cura a laryngite;

Cura parisitamente a bronchite

aguda ou chronica, simples ou asthma-

tica;

Cura a tysica pulmonar, como o

provam numerosos attestados medi-

cos e particulares.

Cura incontestavelmente a asthma,

molsstia diñicil de ser debelada por

outros meios;

Cura admiraveimente a coquelu-

che, s, pelo seu gosto agradavel, e' ap-

pstacido pelas oreancas.

Frasco, 10000 reis;

3 frascos, 20700 reis.

PASTILHÀS DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas-

tralgia, as naussas e vomitos, o sn-

jóo do mar, o mau halito, a Hatulencia

e a dilatação do estomago. São de

grande etiicacla nas molestias do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 reis; 6 cai-

xas, 8$240 reis.

36 REMEDIOS ESPECII'ICOS

SEM PllllliS SICCIIIRIN
(Registado)

Estes medicamentos curam com

rapidez e inoñ'snsividade

Febres em geral;

Molestias nervosas, da pelle, das

vias respiratorias, do estomago, dos

lntestinos, dos orgãos urinarios;

Molestlas das senhoras e das

oreanças;

Dores em geral:

Inñsmmações e congestõss;

lmpurezss dc sangue;

Fraqueza e suas consequencias;

Frasco, 500 reis; 6

frascos, 20700 reis.

Consultem o llvro=a0 Novo Medi-

c0n=polo Visconde de Souza Soares;

a venda nos depositos dos remedios

do auctor. Preço: brochado 200 réis,

encadernado 500 reis.

Medicamentos homeopa-

thicos garantidos, avul-

sos e em caixas de dl-

versos tamanhos

 

   

 

1 Tubo com globulos 200 reis; du-

zia 2o130.

1 Frasco com tintura 3 ' ou 5);

400 réis; du ia 45320. '

1 Dito com tiituraçào 3.'; 700 reis;

duzia 76560.

Vede os Preroscorrentes, o Au-

xílio Homeopatbico ou o Medico de Oasa

o a Nova Guia Homopathica, pelo Vis-

conde de Sousa Soares.

Estes productos vendem-ss em

todas as pharmacias e drogarias e

principalmente nas seguintes:

Aveiro.==Pharmacia e drogaria de

Francisco da Luz à: Filho.

Albergaria-»Velha (Alquerubim).=

Estabelecimento de Manuel Maria

Amador.

Deposito geral em PortugalPorto

rua Santa Catharina, 1508.

O Estabelecimento tem medico ha-

cripto sobre o tratamento e applioa

çio d'ealea remedios.

AÊÍEÊQÊÊOÊXOXOXOXOXÓXOXOX

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO
Ttln a honra de participar ás suas ex.“ clientes que já recebeu todo o seu numeroso sortido para a presente estação:

'23500, .R$000 e mais preços.

s como boas, pe'lerinss, blusas da u

  

   

 

   

  

Sort¡

ilha, guar Iii-lamas, caohe›co :sets

  

 

  

   

  

  

  

    

  

 

Além d'este pão, ha

de mais qualidades. Pão o r

palitos de manteiga, pão A :3

do, pão de forma, etc. ' ›
Manda aos domicíli 4'OUCÍ89a

riem PRO quente de maul¡ ranjar..

tarde.

iPadaria Bijou d'lreíro
CABA de installar-se

A uma nova padaria na

rua do Caes, com tn.

,das as condições luygienicas,

,que fabrica o verdadeiro pão

bji'ou. Este pilo, como muitos

ex.'“°' senhores aveirenses de-

vem conhecer, é um pão d

fabrico especial que não é

azedo.

'nogu

0 nogus

nas de h

  

 

  

PAQUETES CORREIOS A SAHIR DE LEIXÓ
, AMAZON. Em 8 de março
Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro

Montevideo e Buenos-Ayres.
'

DANUBE, Em 15 de março
Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Santos

tevideu e Buenos-Ayres.
'

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil, , p › › a Rio da Prata

PAQUETES cosmos

   

 

  

  

   

   

   

    

   

AMAZON. Em 9 de março o fatal d
Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro SA m jornal d,

Montevideo e Buenos Ayres. _ i ' lia-de pr

DANUBE, Em 16 de março s, que po
Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro SA europe“.

Muntevideu e Buenos Ayres. i “um 'a ,

êRAthFASPEA, Fim 23 de março ::11'33“33
ara a a eira, ernam uco, ahia, Riod J ' i

tevideu e Buenos Ayres. e meu.. sn“” “la qâlfmoi

Preço da passagem de 3.' classe para o Brasil 22 0:21'.
a › › ) a › Rio da Prata 22.5 w'. de a“

' lque o donoa Banco na casacos ronruauszas Inhanca nã
Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros 0113“::classe escolher os beliches á vista das plantas dos paluetes, ' ' com¡ novpêra isso recommendamos toda. a. ÍInte i “Hugo“

Çao'

V (Rip) 8

'que princi

u entst -NO PORTO: EM LISBO ' ~. da visin
o

i o cão Iad
& C.

I .e desssoc

[9_ Rua do Infante D. Henrique. 31-1 o Rua d'Ei-rei,

 

  

  

exclamou:

:--Ralo de e

para trabal

re de guel' “

que o v-

. . . Maid¡ w

. . i mulheriu :t
Gamisnria e gia ,us o m su

POMPEWA Eira rrenan
0--Requiec n';

Rua José Estevam, 52 e S4

ceber um grandioso e variado sortimento de faz

tem razão

enterro qu_

Rua Mendes Leite. 1.

AVEIRO

O outros artigos da mais alta novidade, para a p
estação, a saber:

' m caca r_

Japan.

Fazendas de

trol

;io occupame

lado escand

Enorme sortido de flanellss, amszons, meltoas
para casacos e capas.

"alista nippc

o da corto a

sado, se r”

uma princ_

al. O prime¡

pura lã, para vestidos, desde 240 rei¡ ”lp“ em Lp.
uni¡ a vsnsa

o l¡ -^']aponcz, qua*-

bkarlauou a u

Ultimos modelos de
u.

nas, desde 15500 reisll

Calçado de borracha e cas

muito medicos.
o 'mpendor'

Variado sortimcnto de blusas e boléros de malha, ' “Ontecimealta novidade, desde 26000 reis. '_ o furioso r'

Completo sortido de guarda-lamas, camisolas de l !do “uma“ É'gos de malha, calçado d'agasslho, chales, cobertores, › tados ospingos, luvas, Velludos, pluches, etc., ect. 'v cl' m cône

[sue nas cerc'

mento com '

fado claudes

yman cond_

o, 'tou a realisa

ea lonas

   

“A ELEEANTE'
Fazendas o modas

 

proprietario d'este estabelecimento, participa ü
133."" clientes e ao publico em geral, que acaba

peleríues e boas de plumas e d

      

acos impermeiaveis por

, onde toda

Bijou' ,A inglesa vi e

il inglezs, p

solteiro.

j p

:uma terriols o

de Perfumarias . WMM
' Preços medicos '

x §OXOXO

ã §l3,'lluo llendes Leite. 2d ' item., do T,

lili, Rercadores, 70 "MOM“ c,
'.l quanto o w;

AVEIRO ,Iso que W.:
:gritavam pet ~'

'_ s e pela

eivsi.

li,

do cimplsto em maltous, 1111800138, zebeliines a mais tecidos

,jorssys, luvas, calçado de

 


