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este pão, ha ou !005. N'essaü agencias df! Paíz, e po a Deus que no Ceu' á sua febre. mas á cuutella tomei ainda
“idade. Pão .p ritos, sustentadas pelo Esta- pelo fructo_ bella alma a recompensa que me- as 2 ultimas doses do frasco, e se

  

    

   

        

   

 

  

    

    

   

          

   

 

   

  

   

          

  

   

    

  

  

  

 

   

   

  

   

           

   

  

   

   

  

 

   

  

     

  

   

                                               

   
   

  

vam toda a sombra; e Acreon- dos das vias respiratorias, des-

   

   

    

   

          

   

  

                

    

 

   

  

    

   

       

   

    

 

   

   

. .l . l b u t d _d d não comme¡ foi Porque V me te calçou de estrophes que se- apparecem com o uso dos
. era regis ros es ecraes para - rece pe os e os ao os e cart- a e .

._ . .
lanteiga, pão ra g mumema_ 028m preleu_ O nome'da nogueira pro- qu, Puma“ durante a sua ,Guga gana““ que e" hum. Gato as melhavain lacteas perolas, o mcomparavets Rebuçados 'im-
ormat etc. stiluir familia, dirige-se a vem do hmm ”W" que! Pro' cliuiuica, com os innumcros enfer- caldado de agua fria tem medo! Pé ebumeo das DCM”, de ¡0970303-aos domicílio., gencias, onde facilmente po- prianiente falando, significa mos indigentes.

ente de manhl ml"- -- COIIOCaÇãOÍ 09 em' noz. E' uma arvore da familia Um abraço cordea| e demortdo
s respectivos fornecerão t0- da inglandeas_ aos nossos queridos amigos, srs.

Se o depoimento de um conde-

mnado á morte pôde ter utilida-

de na divulgação do lv'eêricil, use

Quinze annoa d'exito se-

guro e ininterrupto, brilhante-

seios rijos. tumidos e direith

onde as cigarras p')lt!BUl\Ill pe-

los ardentes calores dos meios. . t l 'n.. CSClareCÍMBDIOS elaCÍIÍIHTÊO E - h d Firmino de Vilhena, dr. Francisco d'elle á. vontade, que '411a muito dia¡ mb"” de e 1,0 d u có_ Tine. cotmfãmvadlf' ge: lí;'Oprletarío ngm r approximação. sta “pec” °99Pre_°° e Regalla, Agnelo Regalla e Luiz quem possa approveitar este con- 7 m n " u palm °' em““ ° ° mas pessoas qu tende egualmente o mesmo grandes arvore¡ 01'18"13"“ da Firmino Regalla de Vilhena. selho: Nada. de quim'nol A minha P“ d“ ”W795 “1"” de [1683585 de tOdañ a!

   

          

    

  

         

   

   

    

   

  

             

   

  

    

   

 

   

   

   

   

   

  

._ do conseguir que seja aboli- Persia e da America do norte,

Í que ¡mPGÚB 05 brancos de de folhas alternas, flores mas-
n com as pretas. Se se tri- l¡ q r n l o amem_

Silva mano os celibatarlos, diz elle, por- cu na fo ma do ong a
ou“, se pmmbe que um tillios eflores femininas solita-

r escolha quem lhe agradar rias ou diBPOStM em Pequems
ua companheirs?... O ho- agrupamentos. As flores mas-

em 'Não !EMO mais qua“wi culinas apresentam de quaton

' meu"? rol mudem““ “m ze a trinta estames; as femini-

' ' Ã de wasmngton a 18 “nos nas com v rio dividido emisão correccioual por haver ° a

clado casamento com um¡ quatro IOjBB ou CKVldadeã e

quuanto a lei odiosa, que encimado de dons estylos cur-

em 27 Estados americanos, tos_

r cbulltlll, o imposto sobre Os O fmcto isto é a noz é

tarios representa uma violen- ' ' '
exp“cave¡ nvum pm de ,amas uma drupa coriacea, diVidin-

r ades como é a Amen“, - do-se em duas valvulas eguaes

nega. menemh_ o contendo uma unica semente

DE L ' o neg'us da Abyssinia, que a ou grão, que não necessita ser _
usa de ha tempos deu como descripto, tão conhecido é. ficou com o bilhete, prometteu-

i , acha-se, segundo lêmos em en o ueíra _0m re_ do a cada caixeiro 5005000 reis
Janeiro, SAN ntes jornaes estrangeiros, em O g em" g L p se lhe sahisse a sorte grande.

simo estado, parecendo que hfmde grande num?” de 6398' Quand9_á noite este! lhe_ de-
vez mon-era denuiiivamemel 0188. D essas espemes mencio- ram a noticia, recebeu-a quest ln

ueiro, Santo., ., limas noticias, procedentes de naremos em particular_ a no- dlñ'rgeptemente- _ _
.Ababa e expedidas por altas gueira commum, que se acha Boi dãr al patria:: mulherfe

254000 utilidades da corte abyssinla, espalhada por toda a Europel em segui a votou _ ta aesria s -

i ' ' i firmando ue daria um conto de
Prata 255000 que a imperatriz Taitou assu apresentando uma casca 188_ q

DE .v a regencia do imperio e que _ _ _ "aii 8 ?nda caixeiPO. _
adicos esperam a todo o mo branqmçada 6 cuja madeira Muitas pessoas o tem cumpri-

com veias escuras, formando
I o fatal desenlace. montado 'e abraçado _

Janeiro, SA mhloãna¡ (1:12tu a morletdo ondeados, é dura e compacto, ondgfãíl'zrízeg::làu "5:52 Ef::

,,“quã 131161233523335; *em “um da“ màlhore a:: animados das amiga. '
Juego, SAN - europeia. Parece que já em se_empreg“ "a ?a'ce'lanã' _ A sorte d esta vez eslhou bem,

.ahaha teem occorrmo aco". rmzas grossas ornecem ese- pois fez duma familia pobre, com

entes que promettem sggra- nhos bellissimos. posta de sets pessoas, uma familia

l e quando o soberano fallecer. A madeira da nogueira é, ricahever 9

2 .liabíbslllfmtbílifmww presaglos ::id:moãrelããà: ::mzsrfezeáãá Mais uma existencia preciosa.
2 t acaba de extiu uir-sel

Prata 92m ,02:23:33,3?3525612 de mobilias de gronde valor Mais um_dt§s homens importan
que o dono emma muuo e que Arespeito da nogueira exiu- tes de Aveiro se unnu, deixando

¡UEZES lnhança não pode ver nem en- tem algumas superstições, co~ ::2:21:32“sãgldzrztexotaagãzfx'qt

passageiros d ,Pull-;01236333, ps:: n33: É: m0 p.“ ?Femglo a de “trata" nas horas amargss _da vida' encou
plluetes, . I comem., _ao de Donner, na ° raw' a"? em se Pre eu e travam n'elle o clinico abalisado, o
a '11113801', " _ milancoun, notou que o no. que a noguelra 8111313- emana' conselheiro _da resignação e muitas

, ,(Rip) se compõe de "os ie. ções nocivas e até funestas. vezes o mitigadnr da fome a tantos

que princliípiam a formula !sa Quanto a attrahir o raio, d“?à'l'llgzuo M_ dr Lui¡ Angus
ental - e uiescat in ace A ' ' ' O - '

[SBOAs te da visinhfnça, aterradpa, mal :tiago: eãggzaréftãà :5:3: t0 da FOB““ 3033113, 0880 homem

que as descargas electricas a

preñram, como succede com

outras arvores, que formam

uma especie de para-raios na-

e o cão ¡adrar no, 1080 nlum
que toda a cidade d'làveiro venera-

& b de desasocego e não será para vs. e quest todo o paiz conhecia pe-

_ altar que ámanliã «Rip» appa- ls elevada nobreza do seu coração

“a *El-"li . ;ou envenenado ou atravessado

turaes.

A cultura da nogueira é

facil, tanto mais que é uma

diamantino.

minah_ ' Com 72 annos, pois nasceu em

o *0 oww“ezàwnme, esta qua-

arvore que se adapta a todos

os terrenos.

1837, era um d'aquelles respeita-
m empre a “Toa-..quando o amo veis cidadãos a quem a gente es-

está em casa, uiva constante- eu“" °°m T“Pmm-
te. Ha tempos, eomo não hou-

As folhas da nogueira são

tonicas e adstringentes. sendo

empregadas nos eufartamen

Não nos é dado traçar a bio-

- e maneira de o calar, uma mu-

. exclamou:

toa escrofulosos. Tambem se

graphic do illustre finado, porque,

retidos n'este canto do districto, só

-llaio de câul Quando o dono

_para trabalhar este diaboestá

recommendam em estado fres-

co para combater as postulas

ha poucos anuos começamos a co-

l pre de goela aberta. Parece que

I 2 que o amo vae dar cabo d'al-

malignas.

nhecer os homens mais importantes

de Aveiro.

Era o dr. Regalla um dos que
m_ _ _ Maldm, Cãu¡

a nossa estima mais venerava e ve

. 0 multierin anda tora de si des-

ll'la 0 graval Que o tal sugeito descobriu que

u um ll. um I. e um P. se es-

Oinvolucro oua casca ver-

de da noz serve para compor

um extracto contra os vermes

intestinaes. Tambem serve pa-

nerará mesmo além tumulo pelos

e--Itequiescat in pace.

_li tem razão. O raio do cão cliei-

ra se fazer um licor estomacal

seus raros predicados e exemplos

' r enterro que tresandal

e ainda cataplasmas adstrin-

salutares.

A toda a sua estremosa familia

sem particular a sua esposa, genroa

c filhos, enviamos as nossas condo-
_ m Bacanas“) na côr_ leucias aecnàpiãnhando-os na sua

site. 1. 3 _ japoneza.-Os jornues de "uma” “u a e'
io occupaui-se largamente d'um

nde escandslo ;evelado por um

. - - alista nippon. rala-se d um ll~

,tlílên'áã' o da corte do Mikado que, sen gentes- _

As nozes passam Igual-

mente por serem vermifugas,

sendo por isso um fructo que

as creanças podem comer

quando solfram de bichas.

A. Barbosa de Castro.

, de “and. casado. se consormou lia pouco

E' uma arvore que foi in-

0 Febrieil e o

Histogenol Naline

,8" a Pre“. uma princeza do sequito im-

troduzida na Europa ha dois

seculos e que bem merecia ser

'5: 0 Primeiro casamento etl'e- . Depmmento dium con'

mais propagada.

Coimbra, 9.

A sorte grande dos 25 contos

sahiu ao sr. Francisco Mendonça.

pintor de carruagens aqui, casado

e com cinco filhos.

Esta familia é muito modesta,

vivendo apenas do braço do chi-fe

O ar. Mendonça joga ha muito

ua loteria. Já. apanhou duas sortes,

uma de 4006000 reis, ha tempo, e

a outra de 1005000 reis em um

bilhete inteiro, na peuultitua lote

ria.

Ha dias entrou na :Tabacaria

uniãon_ da Sophia e pediu um bi-

lhete inteiro, suppondo que a lote.

ria era de 12 contos. Quando viu

que era de mais, regeitou.

Os caixeíros instaram com elle

e tanto teimaram que o homem

gratidão é tanta que ds boa vou-

tade lhe mandaria retratos, mas

não os tenho. Antes só valeria a

pena tiraI-o para servir n'algum

concurso de bichos. Depois hei-de

tiral-o mais tarde, nando com

mais dois frascos do amoso His-

togenol Nalino com aêllo Viteri, me

encontrar outra vez tão gordo e bo-

nito como“rminha mae me. . . deuá

luz.

Hei-de tiral-o com um frasco

de Febrici'l n'nma das mãos e um

de [Iislogenol na Outra, visto que

só a elles devo o estar quasi em

estado de voltar :i minha vida e

procurar compensação aos muitos

prejuizos que sofl'ri. E termino com

uin (Hurrahls ao séllo Viteri' que

d sempre garantia do que é bom.

Luiz Victor .'i'Andrade.

Avenida-LISBOA

=

O Febricil cura com um frasco

as tebres pelludosas, sezões, inter-

mitentes etc. O Histoge'nol Naline

com séllo Viteri' dá. resultados mais

rapidos que o ferro e as emulsõea.

Exigir o so'llo Vitara'.

Pedidos ao deposito: Vicente

Ribeiro & C.“-Rua dos Fanquei-

ros, 1.o direito-LISBOA

Houve um zagal, que pas-

toreaVa as manadas nos pra~

dos d'altas hervas e lançava a

sua frecha contra as aguias,

que sonhou lindos sonhos com

a suave e ingenua, Chlcé, nas

languidas manhãs em que el-

la, despindo a sua clamyd»

vaporose e com os cabellos ful-

vos picados da brancura d'uui

narciso, se banhava nos rega;

tos crystalinos e murmurosos,

e colheu n'essa bocea immacu-

lada e sanguínea, como um bo-

tão de rosa, os beijos virginaes

e perturbantes como um vinho

forte.

Céres, ao amadurecer das

cearas ondeando ao vento co

mo um denso mar d'oiro fosco,

surgia com a fronte enramada

de papoilaa, cheia de Angelica

formosura, abencoando o pão

que havia de encher as tulhas,

com alegria da sua bondade;

Juno a d'ollios scisiuadores e

tão fundos que muitas veses

os Deuses se curv-avam para

espreitar (is mundos desconhe-

cidos que ii'cllcs ue reñetiam,

batia as ¡izas entre os pomares

onde as levadas de rega corri-

am e gorgolejavaui, e Diana

refugiava-se entre bolsas, á

beira dos lagos das nyrnplias

abysmadas na Mocidade irra-

diante das suas maravilhosas

formas.

Quando ella mergulhava

nas espumas niveas ou nas on-

das azuladas, os seus dois pei-

tos pareciam nenuphares enor-

mes, pingados d'aurora.

Porque os Immortaes não

conheciam as tristezas da ve-

lhice, os mysterios inviolaveis

da morte,, as amarguras da

dôr cruel.

A' sua volta, tudo morria,

tudo suspirava de desejos, tu-

.do arquejava de soñ'rimento,

tudo se linava de saude. A

propria natura, pelos outonos

elegiacos, amarellecia; as co-

rollos fanavam-se e as apira-

ções dos bons imperfeito¡ eram

tão estreitas que nem chega-

vam longinquo ceu, n'um _vôo

supremo! mas clles ignoravam

o travôr das lagrimas ou de-

sesperos d'anciedades insatis- . .

feitas e nos seus labios verme caçao promFu'da: Quem 3°“"

lhos nunca se apagava o ful- her da' ?xl'te'lcl'f de mas“
gm. do riso, "em nas eu“ phosphorica, dinimse a Ber-

frontes, sereuas desfallecia o nardo Joaé de, (Jarwilhol um

clarão alegria alada. A sua 'ias .Bateu. n em“ (”dade de

voz vibrante entoava os fortes Aya"” antiga morada do 'r'

e victoriosos canticos que os Plcado'

ventos sonoros levavam susur-

rando para longe.

classes sociaes que os teem usa-

do e pelos innumeros attesta-

dos dos mais eminentes e con-

ceituados clínicos do Porto,

da capital e de todo o paiz

assim o demonstram a eviden-

cia. Officina e deposito geral, .

(Pharmacia-orientaln, rua de

S. Lazaro 296 Porto-Preço

210 réis, cada caixa; pelo cor-

deio 230 réis. A' venda em to-

das as pharmacias.

Edital

José Maria Soares, medico-ci-

rurgião pela Escola medico-

cirurgica do Porto, vice-pre-

sidente da Camara munici-

pal do concelho d'Avei'ro, em

exercicio:

FAÇO saber que, em con-

 

   

   

  

     

  

  

            

   

    

  

  

    

      

           

  
  

    

  

    

  

formidade co'n o disposto

no artigo 105 do Codigo

administrativo, se aclia em re-

clamação. pelo praao de cito

dias, a contar d'lioje, a conta

da receita e despeza da geren-

cia do anuo de 1908, que po-

de ser examinada na secreta-

rin municipal, bem como to-

dos os documentos que lhe di-

zem respeito, ein 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.

 

Il "Campeão,. lilterario dl scienlilico

0 lmor entre os lltllltt

Houve tempo em que os

Deuses do remoto Olympo

d'Homero, quando se cança-

vain da sua lenta immobilida-

de entre as flores perpetuameu-

te frescas, os altares de prata

sempre illuminados e o tem-

plos dloiro e cedro continua-

mente adormecidos de paz e

de claridade, sob o cantar dos

tordos e das rôlas, os zumbi_

dos enxames e o escorrer sem

fim da agua límpida manaudo

entre os musgos e vergeis, vi-

nham errar por ente as alegrias

ephemeras da terra, onde se

arrastava uma triste humani-

dade lamentavel. Os seus cor-

pos d'um explendor d'aurora

e lua ondulaudo no rythmo do-

lente das vagas musicas e das

côres tenues e immateriaes, dei-

xavam rastros de claridade, lu-

cilações de luz e estremeciain

ás carícias das aragens doces

como debeis caules de flôr ten-

ra; e eram ellos que davam ao

mundo melancholico e mono-

tono todo o seu encanto espiri-

tual e poetico. A Grécia anti-

ga, sobretudo, foi muito amada

pelos Immortaes, que ahi mos-

traram a fabulosa opulencia

da sua nudez e a incompara

vel belleza das suas linhas.

Ahi, pelas tardes mornas de

primavera, descançavam á

sombra dos bosques de lourei-

raes e myrthos ou conversa-

vam amorosamente nos jardins

do Parthenon, desfolhando li-

rios de neve ,e discutindo com

poetas e philosophos sobre os

 

“ei". Santos,

 

0 Vice-presidente da camara,

José María Soares.

Gratificação de

100t000 reis

A-SE uma gratificação

n de cem mil reis a

quem fornecer indica-

ções para a descoberta de pes-

soas que façam o commercio

de importação e venda de mas-

sa phosphorica (o que está pro-

hibido por lei), desde que d'es-

sas informações resulte a ap-

prehenção da massa phospho-

rica com multa para o deli-

queute não inferior á gratifi-

  

l

'Il'

240 "ü o ou-se ein Londres, lia annos. Em gemnago á mortes_
' uida a varias peripecias, o lldal- que eêllial'gl'lllJÊG

,ou 05"”“ japones, que é o conde Todo, fârve 0 5 o °
udonou a esposa, que é uma

' . .m“ e do til ingleza, part ndo para o seu Ç O Febrwtl é um Prodlgloso Ine-
p onde toda a gente o comme. dicamentol Durante 8 annos, em

l soltelro. Africa, tomei com certeza mais de _

o imperador, posto ao curreme uma cai-roda de quinino, e foi por trechos épicos que os rapsho-

(Continua)

JoÃo GRAVE

Notas d'algibeira

   

veis por pra

  

,
ESTAÇÃO TELEGRÀPHO POSTill. llll lllllllll pn' a, - g n d

. acontecimento-R, licou de tal ' ' ¡530 Q“e “V9 de 7°"" á metmpm dos? então levavam P0' “da a - - - - ~ -' oiie Molas/maio”“ i
mm" d' m do furioso Que dissolveu o se- Mala' da' prOVlncla 1°. “,"Ân e.“t'd') de amiga; Em“" Parte, desde o Peloponeso até fila"” d"“ dâStã'bmçlãot &Gemadapdrledãplatloodrlc

do casamento e desmum o con_
çao. qui os accesaos e e re con- - ~ expe Iç 0 e recepç O ema as: Jaseíro,eapprovedo

”t d“ la) 3_ de todos os Nulos e cargos que Dos ”03303 correspondentes tinuaram e tambem continuaram a aos “hmm” e vem.“ mares 1.'-ás 7 4/2 da manhã P“"Jumcomfuu'r Or“? m ,ch na cóne, desierrando.o pa. Anadia, 5. fazer-me engulir as dóses do gran- gregos onde a¡ “emula“ can' 2.'-ás 9 da manh¡ “naum”.. uma ;emma annual Foi aqui recebida com o maior

cure" A ingleza vive actualmente n'u- agrado l boa. noticia de que os

i propriedades que a familia n°'s°3_P"“d“"°° 3° “Num, Para
sua nas cercam“ de Londres_ O os effeitos das luctus parlamenta-

¡menlo com egsa dama ce_ res, :803 regeneradorea do Sl'. 00“

rado claudeslinamente por uui “um” Jul“) d° Vilhena- Até que
gyman condescendeute que se “nm“-

stou a realisar esse acto dispen- _AGBbsrñmi felizmente. as V818-

'. . do as formalidades que a lei W"“ “13'13”55“ d“ regenendO'
. l '

x gia. res a Anadia. Agora sim. Pó-

A corte do japão “eo" mm“, de-se o districto d'Aveiro conside-

pressiouada com este caso, tanto
rar livre de tutelas vergonhosas.

is quanto o conde 'l'odo era um B““ dm" (lua. mesmo “0 te“!lw
algo que lodo, esumavam e em que estava no poder o partido

miravam pelas suas ticas ma-
regenerador, era Anadia quem

ires e pela sua conducta lrrepre- mami““ em tud°i Franca““ 's
nsivel. maiores injustiças e violencissl. . .

"liiillllltiil0n nos campos

de envenenador. Era tão completo lavam quando O 901 !übltt das

o meu desanimo que li o annuncio bandas do nascente como n'u-
do iebrtcil uma centena de vezes ma apotheose gloriosa¡ e onde

n de resolve -mc a eus 'a -o. - .a tes r a' l as aloyones gemiam ao cahirE' que receíava que fosse o quini- d .

no com nome suppoatc-por causa os poenteB lacnmosos e n03'
da policial Seria caso para dizer-se talgicos. _

que o patife, depois de velho, prin- O ar cheirava ás larangei-
cipiava a sentir vergonha de seus 'as' symbolo de pureza e d'u_
crimes.
Um dia “hm ”uma de de_ bordados, as rosas desabroxa-

7

sespero, mandei buscar um frasco vam c°m° serPemesi vesnndo

e tomei logo a primeira dose, até O chão negro d'uma pompa

sem ler as instrucções. Quando, nupcial,

uma hora depois, senti ameaças de Platão, o transcendente e

febre, encolhi os hombres e excls- '

mei completamente desanimado scoto' o sabm' convwemm

«Não é com easasl Isto agora só se muito com e"“i Passeando

cura com banhos de terra fria no atravez das florestas resci'n-

gaitaz do “CAMPEÃO,

cemitericlr No dia seguinte, se dentes da¡ resinas dos cypreg-
ganda dóse. Póde alguem calcular tes, onde as iria desawaavam,

:ongãlzzrããggãeqlmügargioüíx no viço e na graça das suas As toscos, rouquidões, bron-
' - tintas cliimericas e onde as chites, constipações, injíuenza,

sem febre, pela primeira vez nos
_

coqueluche, e mais enoommo-

3.'-as 6 4/1 da. tarde*

Para o nor

1.'-ás 5,20 ds manhã

2.*-ás 5,10 da tarde

Para o sul

J.“-ás 8,15 da manhã

2.'-ás 10,30 da tarde

Recepção de malas

Do norte

1.'-ás 8,45 da msnh!

2.'-ás 11,10 da tarde

Do sul

1.'-ás 5,58 da. manhã

2.“-ás 5,50 da tarde

E' o melhor tonico r

~ nutritivo que se conhe- _'

ee; é muito digestivo,

- fortiñcauteareconsti- '

tuinte.Sob a sua ln- r

t ñuencla desenvolve-se '

rapidamente o apetite, ,

- enri ucoe-seosanguc, '

fort ecem-sc os mus- ü

culos, e voltem as for-

ças.
a

- Empregn-se com o

mais feliz exito, nos A

w estoma os ainda os

mais de eis.para com-

- bater as digestão¡ tar-

dias e laboriosas,a dis-

~ pepsia cardlalg'..., gas-

troodynla, gastrnl is., ,n

- anemiaoulnaeçño os g

org¡os,rachiticcs,con- _-

i sumpçño de carnes.“-

fecçõesescropholosas, ,

~ e na ral convales-

cençs. etodasasdocn- A

' ças,aonde é priciso i

levantar as forças.

    

  

  

  

 

    

 

a( Ainda que já mandasse-

mos o nosso cartão de profundas

sentimentos á familia enlutada do

nunca esquecido e bondoso medico

dr. Luiz challa, de quem eramos
, um dos mais sinceros amigos, rei-

. 1108“““ é uma da' arvore” teremos d'aqui o nosso profundo
site espalhadas no nosso pesar, supplicando ao mesmo tem-
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ultimos 9 annos? Nunca mais tive vjoletas, aos molhos, perfuma-
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es Leite. 21

56, Marcadores. 70

de EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO umaI

Tem a honra de participar ás suas ex "'” clientes que já recebeu todo o seu numeroso sortido para a presente estação:
Tecidos d'alta novidade,em todas as qualidades, para vestidos. Côrtes de 7," de pura 1a a 15800,›2§000, 23500, 315000 e mais preços. Sortido completo em meltons, moseons.

proprios para capas e casacos. Calçado de borracha, rande quantidade. Grande variedade em a

O

asallios taos como boas elleríne 5. blusas de malh nerds-lamas oaohe- '

teltro e muitos outros artigos proprios do seu estabo sclmento.
g i i p

a, g l como“. ”maya, luna' calçtdo do

0808.3.: ' SABONETE IRENE', EXCLUSIVO DA CASA, A 100 REIS xp”“

xoxoxoxoxaxoxoxxxoxoxoxox.xoxoxoxoxxoxoxox.xoxoxoxmexeu;

CO E!Padaria Bijou d'Áyeim Além d'em pão, ha oua
.

de mais qualidades. Pão oxENDE-SE na Fabrica do a CABA de installar-se palitos de manteiga, pão r “Gaz-Averro.
uma nova padaria na do, pão de forma, etc.

zebelllnes e mais tecidos

o
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Paludismo, malaria.

sezões, febres dos pan-

tanos, intermittentes,

terçâs e quartãs e todas sa

 

Arrobafou 15 kilos. .. 120 réis rua' do Caes! com t"“ Manda aos domicílios,

t
. í ~

1:0(Il kilos . - . . . . . . ..65000 n das as Condições 1, gienicm, ,em ão uent l L

febre!! dos (il-:imail quentes cu- ¡ [Que fabrica o verdadeiro pãdltardci). q e ( e man
ram-se rap: amente e para

v .- w.
bjiou. Este pão como muitos O .' - xcomo . AGENCIA EUMMEHBML E MAHITIMA ,e a ::assinantesvem conhecer, é um pão de co (1° 'FEBBIC|L LEGALMENTE HABILITADA fabrico “pedal que não é « “ J"“'em-

azedo.
Nenhum caso conhecemos

  
DE

_dáda Silva Mattos.em que tenha sido preciso em- _

pregar mais de Joaqmm l.. G. Moreira

Ill FRASCO PARA COMPLETA CURA, 23500 Agente de todas as companhias marítimas. Venda de

 

Exigír o seno de garantia passagens para todos os portos do Brazil e Africa. Solicitam- "

t .

com a palavra_ ”ten-a ver_ se passaportes bem como todos os documentos para os ob er
malha Tratam-se licenças aos reservistas de 1.' e 2.' reservas. Des-

'
h ' ' - ÍÍ

Pedidos ao deposito: Vi_ ::o ec::- de vmbos e outras mercadorias para todas as par

cento Ribeiro & 0.', 84, rua ' i

N BRAZIL E NA EUROPA)dos Fanqueiros, 1.°-Lisbos.
( O

Avenida [lente de llenra (em frente ao Mereadnllanuel Firmino)

   

a ;a ::aii-::rss L::'*::°,:':.::'°r; i - - 2 ,o ; - ~WW

Honra de 1.' classe o cinco medalhas

Escovas para. dentes e
::asas :3;::aaããgggã'gâg PAOUETES CORREIOS A SAHIR DE LEIXOEunhas ma”“ me” '_ 23..."” °' P AMAZON. Em 8 de março

Esco;psparacabeçamar-

reitoragzdsaticpmbará M Parada MadBeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SAN i
Escãovtafnpara fato marca

,o o““ ”MLPEÊE 'Fodwmnt" 'a omeBÃINeUÉÉ-lggsiõ de março
Viteri . :ÔÓÓÔÓÓÓÓÓÓMOÔÓÓÔÓÔÔÓÓÔ.00:3. ea??u .rpfpyçglãâv h. .Para S. Vicente, Êernambum, Bahia, Rio de Janeiro, Santos, ePentleãinquebraveis mar- :e OURIVESARIA E RELOJOARIA .o _Mauéscpgmggãgeàgmx tevrdeu e Buenos-Ayres.
ca a em tica;

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil 255000
Cura a tysies pulmonar, como o

D D RIO da Prata 257'

D D I D

s ttestados medl- F' "::gemeas 'l th PAGUETES cosmos A same DE LISB __
urainoontestave menteaas ma, AMAZON, Em 9 de março

' ' ' b l " .

33133333?" de a" de e.“ Por Pare a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SAGuru admiravelmente a coquelu- Montevrdeo e Buenos Ayres.
che, e, pelo seu gosto agradavel, é ap- . DANUBE Em 16 de mar o

pela”“ pel“ melamina' Para S. Vicente. í'ernambuco, Bahia, ç;tio de Janeiro, SAv . Montevideu e Buenos A res.Objectos de ouro e prata de tino gosto; orystaes gusrneci- Frasco, 1.#000 ?918; y

Ô

DE Ó

3
Ó

â

dos a prata em estojos proprios para brindes; pedras É 3 frascos, 2$700 réis. ARAGUAYA'Em 92 de mar?

É
Ó

í
Ó

Ô'

Manuel Fernandes Lopes
Successor de Antonio da Cota.

'Comprar sempre o bom

porque sáe mais barato!!!

Pedidos ao deposito: Vi-

cente Ribeiro & 0.', rua dos

Fanqueiros, 84, l.°-›Lisboa.

 

Rua dos Marcadores-AVEIRO
as escovas na »maca Viteri

são cosroas a' NÃO cnunanas

INTERNAS

Hemorrhoides n
,EXTERNAS

i

'r

En“ e relojoaria comphta.
Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rm de é. santos,

tevideu e Buenos Ayres.

PASTILãàidola-¡JA VIDA Preço da passagem de 3_- classe para o Brazil 225000

Combatsm o fastio| a azia, a gas- ' ' D ) › › Rio da Prata 225000 A l "l r

;SÉ3333,”É“1332311335 1.' 'àsàxuienêiã *__ '

;sua:assadassaaaa3:23': ^ “5°” “^ “m“ "m““Em,o e da pena, m fraqueza_ dos nervos Nas agencras do Porto e Lisboa podem os srs.

Officinn com pessoal oompetentemente habilitado
a fabricar e concertsr qualquer objecto d'ouro, prata, ou

pedras preciosas; galvanismos a ouro, prata e cobre, pelos

mais finos e modernos processos; gravura; cravação de

ç pedras; oxigdação de caixas de relogios de aço e qual-
. quer objecto de prata.

:í

O
N

t>
“
Ó
Ó
N
N
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
N

auvro lMMEDlATO E CURA RA-

PIDA COM o-Laxol-SUP-

  

PoslTORIOS E GRÊME Ó
a do gangye, _ . classe escolher os beliches á vista das plantas dos 23:33:38::

- Cama, 600116313; 6 cal. para Isso recommendamos toda a. -Lnteci 'r,,
um“, tratamento .3: t Preços sem competencra O . “8,3%“ reis_ ção_

que reallsa curas!!! '83» › eoeeeeeeeeno»o«ewee»g » _ __ _ AGENTES
Exigir o sello de garantia .ais.

g 35 RllllDIOS lSPEQlFlCOS NO PORTO: EM LISBOA:corn a palavra_ Viteri-a ver-
mililitüyus SAC (“Em TA & c o J A _ _melho'

_ Estesmedicámentos ouram com ' &

Caixa de 12 euppositorios 700 reis
_v “plüzbgelsnzãeümlllde 19. Rua d° Inf“” D- Henrique- ipote da Mame, 600 ireis

Molestias nervosas, da pelle, das   

 

    

  

  

   

     
   

   

  

   

  

  

vias respiratorias,do estomago. dos. . .
intestinos dos orgãos urinarios;Pedidos ao deposito: V1-

'

-' Ia

;3331113133135 3;;;1,3135 Machines de costura WERTHEIM ;1 °
Inflammações e congestões;

 

- - - - Im nrezas do san ue;As mais perfeitas e lllíllS baratas que CXISIL'lll no mercado Frapqueza e suas soonequencias;
. a

_ Frasco, 500 reis; 6
amei'1631103 Machines industriaes frascos, 2$700 reis.

Completo e permanente sorlido «le peças avulsas
BARBADOS E ENXERTADOS ¡uuuiuunumururnmmmw

'unanimmuuummmwmul c°nault°m ° ll"°='o N°V° um“”Ofücina de reparações
cen=pslo Visconde de Souza Soares;

      

.
_ _ à venda nos depositos dos remedios

. .

Bags e Mana Gomes, so- Sempre cm deposrto varios modelos do auctor. Preço: broohado 200 réis, Fazendas e HIOililS Camisana e grava
bre aramão eoutras castas das ww-ÉM-_NNM _ d b lh d ~M^~w~-^~ ügãã'êâdàõgãígg homeopa DE
de melhor roduu ão de toda nsrno grsturto e quaesquer tra a os e costura ou

'B . d p ç bordado aos compradores da WERTHEIM "11005 garantidos, av“"l a"“ 3-
sos e em caixas de dl-i Vendas a prestações de 500 reis semanaes versos tamanhos Rua José Estevam 52 e 54 _ .

0 V veírista,
2

›
J.. ' Actualmente fazemos-os seguintes preços'nos melhores modelos: 1 Tubo com global” Georgia_ du

Rua mande-9 heim. 1. 3 I; Ja- '
'1

BOBINA CENTRAL para costureiras e alfaiates..... Rs. zia 2.8160. l
AVEIRO

, ' e n mesmo modelo com coberta..... n á 1 Frasco com tintura 3' ou 5);- _ í » n movel de luxo de 4 gavetas com 400 réis; du ia 45320.
- - › - . . _

COSlil do lallade
movimento éintorio da ogbeçn n 40mm 1 Dito wmmmnçào 3'27“) nie; progretano d este estabelecimento, participa as v_ _n n o mesmo modelo com 6 gavetas. a 42.3000 duzia 7,5560.

”- 011911193 e 8° publico em geral, que acaba do ' ' ›'
e n grande modelo para correeiros e Í_ Vede os [free os correntes. o Au- 0658!' um grandioso e variado sortimento de fazend

Idsapaterrosb. .t. . . . . . . . . n ::um llonçeopctktco uu o medico de Casa oulros artigos da mais alta novidade, pan ¡ pre _ ,
v .

n n › em com eo er a . . . . . . . . I 85 ow, e a Nava uma Homeopathwa, pelo Vls- estação, a saber¡
'

an n de BRAÇO para sapaterros. . . . . . . . . . u ñ conde de Sousa Soares.
Fazem¡ d ,ã .d , r .ooooooooo - ooooooooo h tro] l as ° Pum . para vesti os, desde 240 rsrs o w é#

E t d t d - . w a '

Preços comme, das cai_ Grande novidade de ecdae para bordar ao preco de ”mag“ &3:05; 2°“d,:';,:§¡_°*: Enorme sortudo do Hanellas, amazous, meltoas e zibe
xa¡ de petroleo. gasolina e 7o nie o tube de 90 metres e 5o nie o tube (1:45 metros pnncwumem ms “Bum“, _ para casacos e capas.

E _ 7,
agua_râa de L. qualidade¡ Temo, sempre em deposno con,th som-do de peças aval_ F Aveiro.:PIl:nrm;%ralhe drogaria de Ultimos mpdelos _de peleriues o boas de plumas e de .sas fazendo nós todos os concertos necessarios por pessoal ha- “faut“:mfgdh êlüuerubím): n38, 1desde 15000 relsll

bilitado. Garantimos as nossas machinas contra quaesquer de- Estabelecimento de Manuel Maria _calçadlf dc b“"d" e 0351“!” ¡'npermeiaveís P0r P v 5"
AVE'ROFORTO feito de construção. Para isto chamamos a attenção do pu- Amador. mimo lljud¡005-

'' blieo.

  

Deposito geral em Por tuganorto

rua Santa Catharina, 1503.

,etnias americano, caixa de

¡latas . . . . . . . . . 3¡355¡3¡325

“2:'331135 ?filial :um senso NDA E & OS

Variado snrtimento de bluzas e bolóros de malha, da u '
alta uovrdadc, desde 213000 reis.

l
Completo sorllllo de guarda-lamas, camisolas de li!, !AAVISO IMPORTANTL gos dc malha, calçado d'agasalbo, chales, cobertores, u '

61:2Íldn:,d:.:n.; ?unlldfppjftt ”550 ”em p Agentes das incomparaveis bicyclettes thbelecimemo .em mem” h. J - \ prugas, luvas, velludos. pluolies, etc., ect.

-. . ~ Ei???*rÉZ-ÉEEÍÉ-Êãiíi-íiiêãiár?~ ;dia Perfumarias . Büoureamam na BARBA-AVEIRO '
_ . gio d'c-so- "mas“.

Preços IIIOdlCOS


