
    

 

to, consoguisr pôr de parte as in-

compatibilidades *parlament
ares tão

desastradamente creadss pela inin-

telligencia dc chef~ progressista.

que só se vê a si e aos seus cdios

e não uma outra coisa.

Elle impõe, e parece impc~sivel

hoje a minha doente está quest' res-

tabelecida.n

(Assignado) Dr. Souza Campos-

Psços de Ferreira.

    

  

                 

  

  

   

    

  

           

  

              

  

        

  

   

  

 

   

   
   

   

  

   

    

   

        

  

 

A secção arclieologica compre-

ver de manliñ, no .campo do

henderà em toda a sua variedade

Rocio exercicio de recrutas do e e ,eu _ s , ,« ,-

3.o e ,1- - x sao ° em““ "5 a' '3 "
“ill“ a0 de cava"“'a 7, cos ou folk-loucos da Gallza, ante

c“J“ ”mude" ser dad” Prom' rir res ao seculo XIX, que oilereçam

pia d'instrnçâo no Em dieste algum interesse para o conhecimen-

mez,
t-i d'aquella região nas suas origem

. tro, para tomar a ver as aguas

"onda aprendeu a nadar, segundo

a aos singela mas eloquente phrase.

Com Antonio ds Benta deu-se

outro exemplo.

Tendo ajudado a pôr fóra da

barra de Aveiro um navio, em oc-

   

  

  

 

  

  

  

   

   

   

 

  
   

  

  

 

   

       

   

     

  
  

  
  

  

   
   

    

  
  

   

  
  

   

   

   

    

  

   

  

                    

  
  

   

  

  

 

  

 

  
   

   

  

    

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

     

  

    

  

  

  

  

   

  

       

  
  

  

   

  

  

Notas d'algibeim

'-_Hnllltllu nos comícios

Cheg. e partidas llil estação d'lveiro

De blsboa para o Porto
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a0 Histogenol Naline já ha

muito que o emprego. sempre com

    

cuido reprovado pelos pilotos d'el-
etnicas, nos seus costumes carecte- "alguma, resultado_ Actuajmemei que os seus adeptos a'nrls não onm- Cheg.l Í'nrl

la, ocapitão fez-lhe vantajosissi-
risticos e no seu desenvolvimento "do, aponte¡ e um membro da prehendessem a newssldnd» de ----

mas propoatas ara seguir viagem
._ h storicn.

minh¡ familia_ estão a toma“, com abandonar s sua politics, as suas Tramvvay..... - 3.5¡ m.. só d'Meir

No intuito de tornar mais curiov
' imp.›siçõ s e artimanhas r-'gedo OmnibuIm-n 5.“ «5345 me“

visíveis resultados, sendo de notar

que, como estimulante da nutrição

geral, não conheço preparado que

se lhe possa comparar).

(Assiguado) Dr. .l. Guimarães.

Arcos de Val-de-Vea.

(Malditos falsiñcadoresl Por

tros vezes tentei usar o Histogensl

Naline e tive de desistir por não

poder supportsr o gosto sore e nau-

seabundo.

Por indicação sua fui compral-o

onde o vendem com o séllo Viteri.

Agora percebo tudo. O outro tem o

nome de Histogenol Nsline mas é

para lograr os patos. Elles vão di-

zendo sempre que é todo egual,

mas o Elixir e o granulado verda-

deiros teem um sabor delicioso.

Agora estou quasi curado da

minha doença e vou applical o á

pequenada, que toma a Emulsão

ha muitos armas sem resultado que

se vejam

Pedro Augusto de Souza.

R. Nova da Trindade

Lisboa.

O Histogenol póde ser usado

em qualquel epocha do auno.

Comprar o Histogenol Noline

só onde tenham com o sêllo de ga-

rantia Viteri.

_ apenas até ao orto, Antonio da

. Benta recusou-se obstinadsmente,

diaendo que nada havia que o re-

solvesse a sshir de Aveiro; e voltou

na catraia que fôrs ao bota-fóra,

para cahir na miseris que uma se-

msns de ausencia poderia ter all¡-

visdo muito.

Educsdo nos duros trabalhos da

pesos, Antonio da Benta teve em

ro uma vida ati'anosa, e não sof-

reu desgraça que não servisse pa-

rs pôr em relevo ca dotes do seu

coração bem formado.

A infelicidade experimenta-o s
em

cessar. Casado e pao de cinco ti-

lhos, tem tido, ns vida domes-

tica, occssiões de tremenda prova-

çh_
.

Imagine-se o msrtyrio do homem

honrado a braços com a. miseria, e

vendo, com um coração sensível,

os ülhos nús e famintos, e a espo-

sa, tão estremecida como estre-

mcss, luotando tres annos com uma

tysica. Peso-se bem c desespero

d'esse desditoso marido, quando

no fim de longos o medonhos ss,-

criiicios, e depois de ter os pulsos

ssmsgsdoa pelas pesadas garras

da desgraça, se vê obrigado pela

miseria a separar-so da esposa mo

ribuda e a level-s. para o hospi-

tal, para a var morrer passados

dois mezas. E ter-se-ha a medida

das smargnras que lhe teem enre-

dsrlo a vida. _

I s Mas não param aqui as prova-

- ções. Pouco tempo depois da perds

. ds esposa, softreu a de um filho de

oito snncs, tysico tambem; e oil-o,

::é cnnuca cxnuncsoa

'
=

Trsmway(*)... 10.357 10,0 manha

Doenças das vias nrinarias

Rapido luh... 2,! !ii tarda

Doenças das senhoras

tlmnibus.. .. . . 5,29 5,1“ tarde

Rapido,l.'e2.' 9,5l 9,55 tarde

Omnibus... . .. 10,19 l0,23 tarde

riaes, qu» só redundam em pr juiz

das instituições e ilo pela.

O sr. Wenceslau de Lima for

mou o goVerno com amigos pessoses

e sem politica partidaria, a quem

se não póde negar por ora boas in-

tenções e vontade de bem servir os

interesses do povo. Mas tal gover-

no, não convem ao sr. JoséLucis-

no que vê assim fugir lhe o terre-

no, pois que o er. chnceslau de

Lima nem lhe pediu apoio nem

ministros. Julgsva o sr. José Lu

ciuno que seria o manditnrio abso-

luto e perpetuc d'estes reinos d'a-

quem e d'alem-mar.

Enganou-se, e liquidcu.

O (blocos não ambicionava o

poder. Não o quer por favor, por

que o conquistsrá. pelo direito que

um dia lhe hão de reconher os seus

mais encarniçados adversarios Mas

ha de ver-se que se errou não o

chamando.

Apesar de estar fóra o «blÓLOn

vao demonstrar que as suas pala-

vras se tornam em factos chegado

que seja o momento, provando por

essa nobre attitude que só trabalha

para a regeneração da patria.

O «blocos vue collaborar con-

junctamente com o governo. Oxalá

este consiga merecer a sua util col-

_ _ _ laboração.

Deposrto central-Vicente
Ri-

beiro 85 C?, rua dos anqueircs, Amarante; 180

84-Lisboa.
Quando Bernardo Teixeira de

Frasco para 20 dia!, 15700', Carvalho Thomsr, ambos d'ests

meio frasco, 950.
villa, tinham ido para a missa, tres

5M
_ñlhcs d'estes, de oito, doze e quin-

Ensaios
se annos, foram para c rio Tamo-

Ds responsabilidade do auctor ga e, embarcando n'um bote, se.

guirsm rio acima. Ao chegarem pro-

0 canto do engeüado ximo das azenhas da Feitoria, o

barco metteu agua e voltou-se, não

tornando mais a spparecer os tres

tripulantes.

Uma rapariga que estava na

praia atirou-se s agua para os soc

correr mtu tambem morreu.

A desgraça causou profunda

consternação.

Ferreira do Zezere, 18

A constituição do novo governo

causou aqui boa impressão, abstra

indo, já se sabe, os elementos pro-

gressistas e seus auxiliares, que an-

teveem o seu predominio politico a

declinar. E aosim deve ser, poi-

desde que João Franco foi ao po

der, o mesmo administrador do con

sa esta exposiçãn varios delegados

percoran o nosso pais precurando

interessar os ¡ndustriaes e archeo

logos. Para as províncias do .lliulio

e Douro foramenviados os srs. l).

Benito F. Alonso, archivista d'Oren

se, e l). Pablo Ballesteros, Il'Chl\l5'

to municipal de Compostella.

Dada a importancia d'esle cer-

tamen estamos convencidos (le que

a tentativa dos promotores d'e~'ta

exposição ha-de ser coroada do

melhor exito.

loiro almas-olho con-

tra incendios.
- Apporecsu

Marte ea Terra-_Não recentemente um novo spparelho

é só o professor Pickering que pre- para extincçãc de incendios, desti-

tende communicar com Marle- 0 nado a fabricas, estabelecimentos e

professor do collegio de Amherst, casas particulares. Denomina-se o

David Toddi, está tambem resolvido «Radical›, e foi inventado por um

s realisaratelegraph
laiuter plane- industrial de Sttugard, chamado

tarie.N'estelntuito,
no proximo mez Wan. Esse apparelho é de uma

dB selemln'o elevar-56413. em ba' grande simplicidade. Consiste n'u-

lãc, até alturas ainda não attingidas, ma especie de bomba, na qual se

não WMO Para Be aPPI'OJÚHNH mais deita agua. Em occasiões de logo,

do Flanela, 001110 Pill'a OPEN' D'U- basta premir uma mola, para ser

ma atmcsphcra serena onde as cor. addicionado à agua um preparado

rentes d'ether. de vento e de calor chimico e dar ao apparelho uma

poderão auxiliar as tentativas de pressão de 12 armospheras_ 0 u.

approximsção.
quido projectado é absolutamente

Toddi não quer, n'este primeiro iuotleosivo, pois que não estraga

ensaio, estabelecer relações dire- "em estofos, nem metres, nem mo

ctas com os habitantes de Marte. biliario,

Pretende apenas fazer observações As experienms na pouco feitas

'lua "1° Permuta!“ “'39“ um Plano na Belgica deram os mais satisfato-

que o conduza a resultados dellnit'i- nos resultados_

vos. Gentle na electricidade, e está Jornal¡.ta- enigma--

convencido de que os homens de do¡ e ba.tonado._
-_\ se-

“ane, 9m 5°“ emendar “Nilo ¡n' mana linda lo¡ pessima para os jor-

lelllgemes e Vive““ n'um me“) nalistas. Mourad, o director do (Mi-

spól tanto: e tão tremendo: annos muito mais civilisado do que o nos- um», jar. nos carceres de Stam-

Ile 110830““ 0 míssris. obrigado a so, de ha muito terão tentado qual- bau¡ :a espera_ , _ que o enforquem

Implrar quatro filhinha!, de que n quer coisa no sentido de communi- por ordem da joven Turquia rrium.

mais velha conta hoje apenas dez cai_- com a Terra. Servir-se-ha tam- prum¡ Mauad, preso por haver_

¡mm-
bem de ”Parem“ de telegraphla segundo dizem os referidos jovens

Eb P°r°mo “le h°m°mr que Bem flo. se 05 seus calCUlOS não la- turcos-organismo a revolta de l3

deveria ter o coração martyrisado lliarem, a questão está resolvida e, de abri¡ não e, porém, enforcado

l”“ &958'59' ¡M°°°“¡V°l M“ im' \18“er de POUCO lemP°› a Terra PO' como jornalista, mas sim. . . como

?Elm generOBOB. quem .eonltmte- dera entrar em relações directas aguador_ amam; ja é uma consola

manto está. dando signaes de oora- com Marte,
can¡

8°“ ° “0981?“ !insullreñrlevm 0 professor Toddi é pouco ex- Pauol,jcrnslists persa, toi mor-

“ á' l““ “ln“ ° 5°“ d° “95” PanSÍVO. Segundo““ 0 jornal 00d* to em Teherau, gritando pouco an-

sflndioñll, Praticadañ 00m Plena encontramos esta notic'a, e porisso ,ea de ”ph-ar;

consciencia. Eis a prova d'isso. se remetteu s uma grande reserva -Camaradas, amas a “bel-dade

D°P°¡' d° ¡mnteclmmm d' quando l0¡ interrogado 3 "9898“0 com a ternura com que sempre a

Costa-nova, n'uina reuniao de pes- da sua primeira viagem aerea. Ac- 3mm, Adeus!

adore. perguntou-lhe um 8° ° "- crescemos. porém, que depois de Djavid bey e Ali-Kernel hey, do

#vghürñ ”fm” communic” com Mame "uma de jornal clkdaim, de Constantinopla,

a.. pondera simplesmente que

Jose Lebre

sos

Doenças dos olhos

Abilio Justiça

oo

electrotherapía \lán.
fn

Rua do Visconde da Luz, n.° 8

%

lnlormação estrangeira

E
m

h Do Porto para blsboa

M.

Cheg. l'srt.

Omnibus.. . . . . 8,35 8,36 manlii¡

Rapido,l.' e 2.' 10,5 |0,6 mzinlil

Tramvvuy(*').. l!,|3 ltJG tarde

Expressodj, :l :1,31 &,87 tarda

Rapido luxo. .. 6,13 6,11 tarda

Trsmvvuy. . . . . 8,58 _ tirds,sté Aveiro

Omnibus ..... 10.50 llodlã tarde

     

  

(*) E' tramwoy eo entre Figueira e Coim-

bra, s Aveiro e Porto.

(1*) E' t ¡mway só entre l'crto a Aveiro,

c Coimbra e igusira.

.-dw_

|MPOSTO DO SELLO

Letras de cambio

Sacrsilss no reino s illizis adjacentes, d vista

ou ato 8 tllli:

de 15000 nte 205000 réis . . !O

ii 205000 n 50ñ000 a . . 50

n 505000 »25033000 u . . 100

cada 250d000 reis mais ou lrsoçto 100

a mais da 8 dias:

de !$000 ale “$000 reis . . 20

n 205000 n t0à000 s . . 10

“HOW o 603000 I . . 60

60§000 u 80§000 s . . 80

805000 s tOOJOOO s . . 100

cada 1005000 reis mais ou fracção 100

M

Cartaz do “CAMPEÃO,

Coimbra

TRESPASSA-SE a anti-

ga padaria site na tra-

vessa de Mont'srroio, n.° 25,

por o seu dono não poder es-

tar á frente da sua administra-

ção.

E' bem afreguezada.

Para tratar, na rua do

Po ".o, n.° 14-Coimbra.

Gratificação de

1003000 reis

' A-SE uma gratificação

de cem mil reis a

celho aqui se tem OODBGI'VRÕO.
quem tbm““ mdlca'

E' tempo que n'est., mulfndado ções para a descoberta de pes-

concelho tal estado de cousas cesse, aoas que façam o commercio

e já. que_ os lu-:isnistas são de aber- de importação e venda de mas.

tn hostilidade ao novo governo, bom ,a ho¡ horicaü, ue está ro_

será. que estelhe pague na mesmo mde P l . d qd à),

moeda, substituindo-lhe as auctori- l _o por 81)? ea eq“e ea'

dades por outras de absoluta coa- 5M Informaçõea "53111“ a “P“

fiança..
prehenção da massa. pbospho-

Muito embora o actual gabine rica com multa para o de“-

te pense apenas n'uma politica de - - -

aoalmação, com o que tambem con queãte não "iffnor á gratifi-

cordamos,oousns ha que se impõem caç o promfm a: Quem 8°“-

ber da eaistencia de massa.

phosphorica, dirija-se a Ber-

  

Quem me dera ter tambem

uma mãe,

uma mãe que me beiiaase

e apertasse

de encontro ao coraçao!

Uma mãe que me sorrisos,

com meiguice,

uma mãe que me contasse

e ensinssse

uma singela oraçãol

     

Quão feliz era, meu Deus!

vendo os ceus

e o rosto de minha mâel

Ohl ninguem

teria maior ventura!

communica' 00m VEMB- tiveram de fugir para escapar á lu-

lsso, isso! Por ahi and-srt me« m dos seus ¡n¡m¡gos_

“1°" ° ll'OlundO “WV-'HL 00mm** Os irmãos Namcur, redactcres

nicsr com Venus parece-nos muito do .Liggan el magrebpi não tendo

mais facil do que entrar em rela- “song“do o magnum, achamse

9539 00m Marie¡ que é 03“¡th em' eucarcerados em Fez, devendo ser

bill?)le 9 malcreado- Venus é 0“' bastonados pelo gravissimo delictc

“a (Nulidade de cream”: mal* de não adularein o sultão e a gen-

amsvel e attenciosa. Em sabendo ,e que o rodeia_ g não morreram

que alguem Pretende Communlcar porque, preveuidos a tempo do pe-

com ella, decerto não se fará roga- ,-¡go que comam, “olharam.se à

da- - - DEDO“, segundo 05 trabalhos protecção do consulado frances em

dos mais eruditos astronomos, te- ranger_

mos já muitas noções relativas a E' por ¡550 que a semana pas.

9339 Pl309l3› “Sim, sabem“ que seda foi perversa para os jornalis-

em VEHUS OS dies teem mÍHUlOS tag, e isto faz com que cada vez

menos de que 05 1103903: P°¡3 São detestemos maiso msghzen, o sliah,

de 23 bom, 9¡ ml““los e 7 568110' os lribunaes marciaes e até os se-

d“, 00'11“03 ?01° Tel°8¡°› › - como chores jovens turcos quando elles

lv“ - Nem ta deu um capo de vi-

' nho? insistiu o interlocutor.

Ao que elle redsrguiu:

_Estas cousas não se fsaem

por dinheiro nem para beber vi-

nho. Eu, quando me lancoiao mar,

lembrei-me de que tinha em casa

quatro ñlhinhas.

Esta resposta digna, mostra

« bem a consciencia que Antonio da

' Benta tinha de si e do feito que

praticou. E como este tem pratica-

do muitos, cuja especialisação se

perdeu sempre na obscuridade do

seu nome, e na modestia do seu

caracter.

O mais recente foi noticiado, ha

Sentir no peito o calor

do amor,

do amor puro e suave

de quem sabe

enlsvar só com ternura!

Receber na alma o conforto,

sempre morto

na minha vida, tão triste,

onde existe

a desventura por beml. . .

em nome mesmo d'essa acalmsção,

Que prazer eu pentiria, estando n'esse caso a substituição

. I dias, pel05nosso jornal, quando An n'esta misera bola (bola ou perat...) ordena“, violencm tão revoiianies_ _ 3° “1° V“ d“ “WMM“ NF!“ °°n°°lh°- nardo Joaé de Carvalho, rua

I tomo da Ben“ levou um cabo de em que habnamos' as nuvens es_ _____4______
joelhado aos pés da Cruz Dos actuaes ministros, apenas das Bam“ Dream cidade de

do Jesus, aqui é conhecido pessoalmente o sr. l

vao-vem ao navio Resina que deu á

costa no norte da barra do Aveiro

conseguindo com elle salvar cinco

vidas.

A imprensa eleva-se quando

promove o premio de serviços tão

valiosos.

Aquellu modestis é uma virtude;

se é virtude não exaltar os proprios

feitos inss é doce vel-os reconheci-

dos o galardoal-os.

Bem tiraram, pois, a imprensa

com os seus louvores o Antonio da

Benta, a Associação de instrucçño

popular de Coimbra oíisrecendo-lhe

o diploma de socio benemerito; o

hilantropico cavalheiro de Villa

arde, o sr. Simelo Pinto de Mes-

quita, dando lhe 256000 reis; o

ministro que o oondecorou com s

medalha de ou'rc, e o respeitavel

overnsdor civil de Aveiro, o sr.

glande¡ Leite que mandou propos-

ta para essa mercê.

#
-

palham uma frescura deliciosa ala-

gando as planícies de chuva copio-

sa que as refrigera e as fertilisa, e

que os habitantes, vivendo n'ume

temperatura sempre egual, são de

uma graça e d'uma fluidez que os

tornem adoraveis entre todos os se-

res que habitam os espaços estrel-

lsdos. Já o poeta Brewster, dirigiu

do-se a Venus, lhe perguntou cá de

baixo:

Noticias religiosas

@informe o costume, realisa-

ram-se na manhã de ente-

hontem, hontem e 'hoje as pie-

dosas procissões das ladei-

nhas, percorrendo os costuma-

dos templos da cidade.

X A'manhã é um dos dias

mais festivos da Egreja pois se

celebra a Ascençâo do Senhor.

Nos dois templos parocbiaes

da cidade ha as pomposas fes-

tividades da. comemoração do

dia com a costumada cerimo-

nia da Hora, de Nôa, e festa

da distribuição de flôres.

X Tambem tem logar na

aprasivel e frondosa mata do

Bussaco a antiga e concorrida

romaria da Ascençâo, sempre

muito frequentado pelo povo

de. Bairrada e d'outras regiões.

HISTOGENOL lllLlllE
com eéLLo «VICGRI»

coronel Barjona de Freitas, irmão Aveiro) antiga morada' do ”-

do iilustre clinico do visinho con Picado-

oelho de Villa-nova d'Ourem, o par

do reino, sr. dr. Barjona de Frei

tas.

Orgulhamo-nos, pois, de ter si-

do elevado aos conselhos da ocrôa

um quasi nosso patricio e especial-

mente para dirigir a pasta das obras

publicas, de que esta região muito

tem a esperar, a lim de obter e

construcção da linha ferrea do En-

troncamento a chwia.

orando com minha mãel

 

E ouvir da sua boccs,

como louca,

a pedir para os infelizes

dias f'lizes,

resando dvd-Marias

Que saudade eu tenho, aii

sem ter pas. . .

sem ter ninguem-sem ninguem!

Mãe! mas! mâel. . .

As tu quelque demorou ou puissent

-Caridsde, não me euviss?

viu-re encor-

Ceua: que j'ai tant aimesi. . . Serais

tu [em patriei. . .

Alors guide mon ame es son dormia¡-

essor

et permets que je vive une secando

me

Prior'lagiodo auctorr'sado pelo w " 7 '

Tambem no novo governo ha '“ gomo,pcla !mpectsrs'a

um nome extremamente sympathi- GMM“ me do Rio“

co: é o do sr. dr. Francisco José 7: J”“"impprwid"

de Medeiros, espirito muito escls- ”jim“;fmzm

recido e liberal, não havendo moti-

vo senão para felicitar o sr. conse-

lheiro Wenceslau de Lima, que

n'este concelho possue um grande

numero de admiradores das suas

altas qualidades de estadista, por

se ter rodeado d'um tão importante

nucleo de homens de governo, que

hs de ter sem duvida do pais a es-

tima que merece.--An'edlac.

##
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Aveiro, 1909.

  

  

 

  

 

  

  

    

  

  

  

  

Augusto da Cruz

M

Mala-da-provmcm
_
M

E' o melhor tonico

e nutritivo que se conho- _

co; é muito digestivo,

- fortiücante o reconsti-

tuinta.Sob a. sua. ln-

- ñuencta desenvolve-sa

rapidamente o apetite,

› enri ueoa-ae ossnguo, ' '

forta seem-se os mus-

- culcs, o voltam as for-

ças.

A Emprego-ss com o '

. mais feliz exito, nos

4 ostom os ainda os

mais do els.paracom-

- bater na dlgcstões tar-

dias e laborlosae,s dia-

pepsia cardlalgís, gas-

tro-dynls, gsstral ta, _

- anemia onlnacçao os

orgãos,raohiticos,con-

- sumpção de carnes,at-

facções escropholosss , _

_ - e na ral convales-

i ccnçs etodssas doen-

- as,aondo 6 priciao

evnntar as forças.

Dos nossos correspondentes

Aguada, 18.

Mais uma vez foi preterido o

sblócos na formação do novo mi-

nisterio. Era o grupo de homens

que mais vantagens offerecis e que

com mais firmeza podia arcar com

as grandes diñruldsdes por que

actualmente atravessam c pais e a

corôa.

Era elle, no actual momento, o

unico que, a dentro dos partidos

monarchicos, tem um programms

traçado, rasgadamente liberal, e

que com .ss suas medidas podia pôr

isto no são, cortando cerce pelo que

tem dilaoerado a nação: a. politica

navegantina, que tem sido um ludi-

brio para todos.

Foi ainda preterido c sblócos l

El-rei é moço ainda, e só teve

n'esss preterição em vista, de cer-

Até hoje, que saibamos, ainda

ninguem respondeu so curioso poe-

ta, que era tambem um astronomc

magnillco. Pude ser que essa honra

esteja reservada ao professor Toddi,

o que muito estimaremos succeda

para honra do tempo em que vive-

mos.

Exposição regional

¡duram-Na cidade de Santuia-

go deve reslisar-se no corrente an-

uo uma exposição regional gallega.

A inauguração eii'ectuar-se-ha na

primeira qiinzeue do me: de julho

e será encerrada em outubro.

Serão admittidos n'esse certa-

men os productos originarios ou

produzidos na região gallego, pro-

cedentes das industrias agricola,

manufactureira on fabril, obras de

arte e trabalhos praticos de inves-

tigação scientidca, assim como obras

e producções de outras regiões.

Noticias militares

seguiu para Lisboa” onde foi

tomar parte no torneio hypi-

oo, que ahi se está realisando

. no velodromo de Palhavã, o

*i sr. Antonio de Mello Pinto

' Gusmão Calheiros. tenente do

vil! esquadão de cavalaria 7.

“No primeira quinzena

de junho renlisam-se n'estu 5.a

divisio militar exercicios de

quadros do destacam
entos mix-

tos, sob a direcção do respecti

vo command ante.

XTem continuado a ha-

 

Mortos

a visinha villa de Ilhavo fal-

leceu na 2.' feira o rev. Au-

gusto Candido Figueira, que

era um excellente caracter e

dotado de muita bondade.

A' sua familia, e especial-

mente ao sen irmão, digno se-

cretario da administração d'a-

quelle concelho, as nossas con-

thlCllclitS.

 

Extractos d'alguns certificados

recentes: _

(Uma pessoa de minha familia,

lymphatíca, 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 Histogenol com sello de ga-

rantia Viteri. Os resultados colhi-

dos foram tão surprshendentes, que
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pamanás, tustões, etc., etc.

verão

Tecidos d'alta novidade, em algcdões, las e sedes, para vestidos. O maior e mais completo sortidc em tecidos leves d'

Numeroso sortido em cintos de pailica e d'elastico. luvas, mitaines, blusas bordadas, saias ds baixo,

XX

numeroso sortido para a presente estação:

x reques, sedes, ruches, tnlles, gases, plinés, rendas e muitos outros artigos proprios da occasião.

SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA, A 100 REIS

O

..X 8083.8. .

COKE ECONOMIA!

ENDE-SE-na Fabrica do eu“,

Graz-Aveiro.

Arroba, ou 15 kilos. . .120 réis

15000 kilos . . , . . . . . .escoa n

MTENÇAO

Rhoumatismo o gotta

Ao emprego dos anti-hygien

(ILS

HVGIENEI

icos papeis pintados para forrar

deveis preferir as inegualaveis

(Preparadas, lavaveis. Não em pó)

As mais hygienicas tintas a agua e as unicas de seguros resul-

tados, como c provam attestadcs de distinctos architectcs, pintores,

mestres d”obras, proprietarics, etc.

Curam-sc definitivamente .GENTE Em “vmno

coma

.- Anticalculoso do Doutor Chevreux

com sello Viteri

un rsnsco DÁ ALIVIO; sms FRASCOS

EFFEGTUAM a comi

Capsulas, granulado. elixir

Captain-Caixa, 'ZMOO reis

Elixir e granulado-Frasco, 21100

Exigir o sello de garantia

com a palavra- Viterz' -a ver-

molho.

Pedidos ao deposito: Vi-

cente Ribeiro & 0.“, rua dos

Fanqueiros, 84, 1.°-Lisboa.

WW
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SENHORA:

Todas as senhoras devem,

em seguida ás relações sexnaes,

lavar-ss com o BOOK-SA-

MOVAR NIEDICAL»

o novo irrigador que permitte

manter durante uma hora a

temperatura descongestionan-

João Vieira da Cunha

Prolier sompro os superiores vernizes do Mandor Brothers

 

' TOSSES

A3 tosses, rouquidões, bron-

chites, constipações, inlíuenza,

coqueluche, e mais encommo-

.los das vias respiratorias, des-

apparecem com o uso dos

incomparaveis Rebuçados mi-

lagrosos.

Quinze annos d'exíto se-

guro e ininterrupto, brilhante-

mente comprovado, pelo in-

suspeíro testemunho dos mi-|
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lhares de pessôas de todas as

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 á eviden-

cia. Oiiicina 'p e deposito geral,

«Pharmacia-orientaln, rua de

S. Lazaro 296 Porto-Preço

210 réis, cada caixs;pelo cor-

deio 230 réis. A' venda em to-

das as pharmacias.

 

  
  

  

Fabrica de Pirolitos 'Padaria Bijou d'ireiro

_ EABRIU já, conti-

Rnuando o fabrico da

saborosa e util bebida de ve-

rão, a conhecida e conceitua-

da Fabrica de Pirolitos d'Ar-

nellas, que em setembro ter-

minará a laboraçâo do corren-

te anno e só reabre de novo

em abril do que vem.

Aviso aos conumidores.”

   
Estab. Ind. Phorm. ,

“Souza Soores,,

(NO BRAZIL E NA EUROPA)

Devidemenle legalizada em Portu-

gal e distinguido com um premio de

Honra de 1.' clone o cinco medalhas

de Ouro, ne America do Norte, Pun-

ça e Brasil. pelo perfeita manipulação

e emcaoia dos seus productos medici-

n°25¡

Peitos-al de Gambas-á

(Registado)

Cura prompta o radicalmente as

tosses ou rouquidões;

Cura a laryngita;

(Jura perfeitamente a bronchite

aguda ou chronica, simples ou asthma-

tica;

Cura a tysica pulmonar, como o

provam numerosos attsstadcs medi-

cos e particulares.

Cura incontestavelmente a asthms,

molestia diñicil de ser debelada por

outros meios;

Cum admiravelmente a coquelu-

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

petecidc pelas creanças.

XX
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EDUARDO“ AUGUSTO FERREiRA OSORIO

Tem a honra de artici ar ás suas ex.nm clientes ue tem em ex osição no seu estabelecimento todo o seu
P P

g i3, lino liondos Leito. 2l

56, llorcadoros. 70

AVEIRO

algodão em cassas, cambraias, voies, bsptistes, foulards, nanzuckes, zophirss,

sombrinhas em seda e algodão, colletes espartilho, meias, piugas
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Além d'este pão, ha outro

de mais qualidades. Pão doce,

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

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

rua do Caes, com to-

que fabrica o verdadeiro pão tarde.

bjiou. Este pão, como muitos

ex.“!ül

. . _ Manda aos domicílios, i

das as condições liygiemcas, l tem pão quente de manhã e á.

O seu proprietario agrade-

senhores aveirenses de- ce a todas as pesso“ que 0

vem conhecer, é um pão de coadjuvarem

fabrico especial que não é

azedo.

R. M. S. P.

José da Silva Mattos.

  

_ ,Na

PAGUETES CORREiOS A SAHIR DE LISBOA

ASTURIAS, Em 81 de maio

Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS.

Montevideu e Buenos-Ayres.

AVON, Em 14 de junho

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

SANTOS, Montevideo e Buenos Ayres.

ARAGON, Em 28 de junho

Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideo e Buenos Ayres.

DANUBEn Em 12 dejulho

u .

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro.

Santos, Montevideu e Buenos Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil

a › l )

_ 386500 réis

› Rio da Prata 406500 ›

A BORDO HA OREIDDS PORTUGUEZES
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LEGALMENTE HABILITADA

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros de 1.'

classe escolher os beiiches á vista das plantas dos pa testes, mas

pBra isso recommendamos toda. a "antecipa.-

Frasco, 1$000 reis;
te de 50°.

8 frascos, 2$700 reis.

FORMOLODOR VEIGNAULD

com' sello Viteri

que cura todos os corrimen-

tos, as fióres brancas,

purg'ações, gonorrheas e

evita as surprezas dessgrada-

veis. As senhoras desejo-

sas de ter ñlhos só de-

vem fazer as lavagens

desinfectantes uma hora

depois.

Tubo, 540 t'eis-Caima de 10

tubos, 55000 reis

Exigir o sello de garantia

com a palavra_ Viteri- a ver-

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.a e 2.a reservas. Des-

pachos de vinhos e outras mercadorias para todas as par~

tes, etc.

Avenida Bento do llonrn (em ironto ao Mercado llnnuol Firmino)

AVEIRO

 

PÁSTILHAS DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas-

tralgia, as nausoas e vomitos, o en-

jôo do mar, o mau halito, aüaiulencia

e a dilatação do estomago. São de

grande eiiicacia nas molestias do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 reis; 6 caí-

xas, 3$240 reis.

36 REMÉDIOS ESPECIFICOS

' till PllUliS Sittlliltli
(Registado)

Estes medicamentos curam com

rapidez e inoii'snsividads

Febres em geral;

Molcstias nervosas, da polls, das

vias respiratorias, do estomago, dos

cao.

.A.GENTES

EM LISBOA:

~JAMES RIWES & C.°

NO PORTO:

TAIT & C.°

19' Rua do Infante D. Henrique.

   

31-1.° Rua d'El-rei,

ESTAÇÃO DE INVERNO

 

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molestias das senhoras e das

creançss;

Dóres em geral:

Inflammações e ccngestões;

Impurezas do sangue;

Fraquezae suas consequencias;

Frasco, 500 reis; 6

frascos, 2%700 reis.

Consultem o livro=a0 Novo Madi-

ccn=pelo Visconde de Souza Soares, i'

o. venda nos depositos dos remedios

do auctor. Preço: brccbado 200 réis,

encadernado 500 reis.

Medicamentos homeona-

thicos garantidos, avul-

sos e em caixas de di-

versos tamanhos

Toinholooinonto Hidrologia do Pedras Solgoios

A MAIS RlCA ESTANCIA DO PAiZ

ABRE NO DIA 2:0 DIAIO

Assistencia medica, phermacia, novo estabelecimento

balnear completo. soberbo parque, divertimentos a:

ar livre, casino, estação telegrapho-postal, etc.

melho.

“A ELEEANTE” ,

Fazendas o modos

Pedidos ao deposito: Vi-

cente Ribeiro & 0.', 84, rua

dos Fanqueiros, 1.°-Lisboa.

ENHORA devidamente

s habilitada encarrega-se

da confecção de vesti-

dos e de todos e quaesquer

trabalhos tanto em roupa de

côr como em bordados a bran-

co. Póde ser procurada a qual-

quer hora na rua de José Es-

tevam, n.' 22.

Yaonum Oii Company

 

Camisnria o gravotnria

ronrro no Eira ritmo

   

AGUAS alcalinas, gasosas, litliicas, arssnicaes e terruginosas, uteis

na gotta, manifestações de nrthritísmcl diabetes, sii'ecções de liga-

do, estomago, intestinoa, rins, bexiga, dermatoscs e muitos outros pa-

dccimentos, como o provam innnmeroa atiestados das maiores notabili

dades medicas do reino e estrangeiro.

Excellentes hoteis, propriedade da Companhia: Grande “0-

tel, Hotel do lol-te e Real Hote| do Avellameo, to-

dos ellos muito ampliados.

Caminho de ferro até Pedras Salgadas.

Nascentes exploradas: Penedo, D. Fernando, Gl'qu

Mas-ia Pia, Grande Alcalina, José Julio Rods-¡-

guen e Penedo Ilovo.

  

Rua José Estevam, 52 e 54

Rua Mendes Leite. 1. 3 e B

AVEIRO

proprietario d'este estabelecimento, participa as seu

ex““ clientes e ao publico em geral, que acaba de rc-

oeber um grandioso e variado sortimento de fazendas o

outros artigos da mais alta novidade, para a presente

estação, a saber:

t lFazendas de pura lã, para ves tidos, desde 240 rsis o me

ro

 

1 Tubo com globulos 200 reis; du-

zia 2ô160.

1 Frasco com tintura 3 ' ou 5.',

400 réis; du ia 46320.

1 Dito com tiituraçào BJ; 700 reis;

duzia 75560.

 

Precos correntes das cai-

xas de petroleo, gasolina e

agua-rea de 1.' qualidade:

Manolo-ouro

33180 31150

 

  

 

Fstroloa americano, caixa ri

Slim...-...--

Agua-rss da 1.' qualidade,cai-

xldeilatu. e o o *r

Gasolina do 1.' qualidads,cai-

XI de! lltlS ..n-...n°00

3,3650 ssooo

osooo asoso

 

Vietnam Oil estampas res

.STRADA DA BARRA-_AVEIRO

Fonte D. Frnando: muito gasosa e bicaI-bonatada sodica,

natural, é cxcellente agua de meza.

Encontram-oe á venda, as aguas de todas as nascentes de

Pedras Salgadas, nos hoteis, restaurantes, drogarias e pharmacias e em

todas as casas de primeira ordem.

Esclarecimentos no escriptorio

Cancella-velha, 29 a 31--PORTO.

e deposito ds Companhia, rua da

Depositar-ins em Lisboa-J. R. Vasconcellos

& 0,“, Las-go de Santo Antonio da Sé, 5, l.°.

P. 5.-Sendo a Compan

hoteis d'es-:a formosa est

hía proprietaria dos melho-

ancia. resolveu eo permittír

Vede os Pre( os correntes, o Au-

xiu'o Homeopatliico uu o Medico de Oasa

ea Nava (iu-ia Homeoputhíca, pelo Vis-

conde de Sousa Soares.

Estes productos vendem-se em

todas as pharmacias e drogarias.

:Deposito geral em Portugal

PORTO-Ria Santa Cathariua, 1503

.AVISO IMPORTANTE

0 Estabelecimento tem medico hn-

bilitadn, encarregado de responder gr.:-

tuiiammzte, s qualquer consulta por 2--

cripto sobre o tratamento e :ppl na

o goso dos seus parques aos hospedes dos mesmos hoteis. ,ao arm.. remedios.

l 
Enorme sortido de flsnellas,

para casacos e capas.

Ultimos modelos de peierines

nas, desde 16500 reis!!

muito modicos.

alia n0vidade, desde 25000 reis.

Completo sortido de guarda-l

\ pragas, luvas, velludos, pluches,

/ \

A _Perfumarias

Preços medicos

amazons, meltons o zibelinos

e boas de plumas e de pen-

Calçado de borracha e casacos impermeiaveis por preços,

Variado sortimento de bluzas e boléros de malha, da mais

amas, camisolas de ll, arti-

gos de malha, calçado d'agasalho, chales, cobertores, maias,

etc. , ect.

Bijouterias

 


