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' anhou se'v- › . .

edal ' magisterio secun-

.icndentemente de vo concurso, com a designa-

secção de lettras, ção do grupo em que a vaga-

ios do curo de ha- tura se (lá.

_1.- tenham obtido pel:: será. de 30 dias, contados da

tradicional «Zé Pereira», obrigado

a tres bombas.

No dia õ, domingo, missa so-

lemn». a grande instrumental pela

distincta orclisstra de S. Thiago

de Riba UI, pregando o apreciado

Costa Nova, a de Nossa se 0"Campcão,. lilteraríoliscienlilicn

nhora da Encarnação.

DRAW DE JANELLA
Todas estas festas, excepto

(Continuação)

   

  

  

   

 

  

a de Nossa Senhora das Do-§ l.° O praso do concurso

res, que este. anno foi feita mo

LL Qto' em cada cadeira e sem (luta do «Diario do governo» destamentr. davhlo aO recente TIN"? “13'13"” er“WWW“ P“"°°h°

-- =“ " " r , ' ' . falle imento do iro riatario ° - f aq“" . . ..j. ,V ,rçao a approvaçao po em que fôr feito o annuncio c 1 p Ene unha vmto “fuga,- Temmmh a mu“, “hm da

:Lyaê'imidadm Para a secção
4 .tê.. _ _ _

\ije scienmas, pelos alumnm' bem aliixulo no atrm do ly-

h ;ue constituem os tres primei- ceu.

~' ' s annos do respectivo curso,

a e guiam' mio menos 15 valores, hajam

em cada uma das provas do

4.° anno do mesmo curso.

te. 1_ 3 e a . 2.o Precedendo provas pu-

blic

  

 

   

  

   

    

      

  

  

   

  

   

 

    
  

  

    

   

  

  

  

 

ou“ do PM_ dições do numeros anterior.

3.° Precedendo provas pu-

clame a 16600 blicas; os candidatos que apre-

sentarem os documentos exi-

gidos no artigo 193.° do de-

creto de 14 de agosto de 1895.

3 reis ll

anadines, fou-

s.

; e seda. § l.° Nenhum candidato

nodêlos, dos mencionados no n.°3.°, do

¡ef'nt'”¡'- presente artigo, poderá ser n0-

, êôres_ meado, emquanto não o forem

todos os incluidos no n.° eque

fossem approvados no mesmo

concurso.

§ 2.° A todos os candida-

tos são dispensadas as provas

da parte gerala que se refere

o decreto de 1905.

Art. 5.° O curso de habili-

tação para o magisterio, de

mathematica, sciencias, phy-Í

sico-chimicas, ' historics-natu-

raes e desenho, reparte-se em

duas secções, uma correspon-

dente ao 5.° c 7.° grupos dos

lyceus e outra correspondente

ao 6.° grupo,

Cada uma d'ellas é distri-

buída por quatro annos, de se-

guinte fôrma:

Secção de mathematica,

physics e desenho, l.° anno,

as seguntes cadeiras da Esco-

la polytechnica de Lisboa, ou

da Universidade de Coimbra

e Academia. polytechnica do

Porto: 1. a-tzueira, .', geome~

tria descriptiva, 1.* parte, de-

senho l.° anno: 2.' cadeira,

' chimioa organiata e analyse

chimica, 5.' cadeira, 1.' parte,

desenho, 3.° anno: 3.' cadeira,

5.' cadeira (2.a parte), 7.' (1.a

parte), trabalhos praticas de

geometria descriptive..

Secção de sciencias histo-

rioo-naturaes, 1.“ anno: 1.' ca-

deira, 6.“, desenho e zoologia;

2.° anno: chimica organica e

analyse chimica, phisica (L'

p.), 7.' cadeira (1.“ p) e dese-

ns, rendas, tu-

galões, O B .
-

-
1

O
I

s modelos, d

'orto-Preç

xa; pelo cor

renda em

s.

 

LISBOA

'O nho; 3.° anno, botanica, phy-

ro, SANTOS, sica (13l p.), 7.a cadeira (é) p.).

A qualquer das secções

compete as cadeiras do 4.° an-

no do Curso superior dde let-

tras, psycologia e logica, pe-l

'.ic de Janeiro,

ro' SANTOS, ¡tag-ogia do ensino secundario

e historia da pedagogia, bem

como trabalhos praticos rela-

los-Ayres. tivos á sua secção e executa-

_ dos no laboratorio.

385500 “1' § unico. Seráfacultado aos
a 485500 s . .

candidatos juntarem aos seus

Elis requerimentos quaesquer ou-

tros documentos abonatorios

da sua especial aptidão para o

logar a que concorrem.

Art. 6.° Logo que occorra

vagatura no quadro do pro-

fessorado dos lyceus, será no

«Diario do governo» annun-

again-os de 1.',

notes, ma.-

antecipa..

Es & c. ciada a abertura do respecti- Na Gafanha, defronte da

Bicycletes, Relojoa
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Jãotído approvação unanime ArchlVO do “Campeão"

 

d'educação nacional acaba de pu

_ blicar mais um livro notabilissimo

“3; 05 candldnos com O de Georges Renard. Tem por titu

curso do magisterio secunda- Io 0 que " e o socialismo e merece

rio (ue não este'am nas con- realmente Bel' lido-
l l

cumprindo o seu programma; dar a

conhecer, traduzidas para a nossa

_O mais bem sortido estabelecimento em Bicycletes,

Relogios, Oculos, Lunetas, Bengalas, Borracha

para. solas, Oleos mineraes, Vazelina, Gazolina e

Vendas por junto e a retalho

y Alugueís de bicycletes e motocycletes.

* Concertos de relogios de qualquer qualidade.

Ofñcina especial para concertos de bicycletes.

Venda especial da Moto-Reve e da melhor bicyclete

Rua de José Estevam

AVEIRO

  

   

   

   

  

   

 

   

   

   

  

  

  

   

   

   

   

   

   

    

   

 

  

 

   

   

  

  
   

   

  

   

  

  

  

  

  

   

   

 

   

   

       

   

   

   

   

  

       

    

  

   

   

  

§ 2.° O annunoioserá tam da capella sr. dr. José Tava ,,vum mm. morto de dwmga_

res d'Alma l“ L“bl"v foram nos as mais lindas. illu~õ s! A

muito concorridas, h wendo ar- _

raiaes, funções d'egreja, pro-*

cissões, etc.

A capella do. Senhora de

Encarnação, da Gafanha, foi

inaugurada agora, pcis acaba

de ser reconstruída, é muito

grande e elegante, e as obras

foram custeadas pelos povos

dleeta parte d'este importante

logar. Tomaram parte na fes-

ta duas phylarmonicas, uma

de Ilhavo e outra da Murtosa.

Foi muito concorrida de gente

da Gafanha, Ilhavo e banhis-

tas da Costa Nova.

X Nos proximos sabbado,

domingo e segunda-feira rea-

lisam-se na praia de Espinho

os tradicionaes festejos da Se-

nhora d'Ajuda, que alli attra-

hem numerosos forasteiros do

Porto, Ovar, Feira, Oliveira

d'Azemeis e d'outros pontos do

districto.

X Tambem nb sabbailo e

domingo se festeja ruidosa-

mente na visinha e antiga vil-

la d'Esgueira, Nossa Senhora

do Rosario, havendo na ves-

pera illuminação, fogo, musi-

cas e arraial em frente da egre-

ja, e no dia missa solemne,

sermão de manhã e á tarde, e

findo este sahirá a magestosa

procissão, que na melhor or-

dem e decencia percorrerá as

principnes ruas d'aquella villa.

____,.___.______

Pastilhas do doutor

Spiegel

Com seno VITERI

Ellae gabam-se mas não

teem razão

PASSEI 12 annos sem poder cum-

prir os meus deveres de ho-

mem, sem gosar o que a vida tem

de mais agradavel.

Vivia triste, 'sempre na preoc-

cupação d'obter cura. Varias da-

mas procuraram ganhar as alviça-

ras, restituindo-me o que eu per-

dera, enenhuma oconseguíu. Ago-

ra jã ha muitas por ahi que se ga.

bam de haver realisado esse sonho,

mas gabam-se sem razão.

Vinte tubos das Pastilhas do

Doutor Spiegel com sêllo VITERI cu-

raram-me completamente, aos 48

annos d'edade, restituindo-me a vi-

rilidade que eu perdera aos 36 an-

nos

cgreja parochial a procissãnconsti-

tui'ia pal IS ll'mun larl ls do S. S. e

(19.4 Alm-nl e em que isun as inta-

geus da Ssnhora das Novos, Senho-

ra da Graça e S. Sebastião.

Conduzia o S. Sacramento o

rev. parooho.

A's f) e meia (la tarde princi-

pisram as corridas de cavallcs,

chamadas fogaças, quo foram muito

concorridas.

A's 9 horas da noite subiram

para os seus eorêhs a banda do

regimento de infantaria 24o a mu

sica de S. Thiago, que foram apre

ciadissimas e que mais uma vez

corresponderam á justa fama de

que gosam.

O arraial estava ooncorridissi-

mo, tendo vindo muito povo de

Aveiro, Angoja, Frossos, S. João

de Loure, Alquerubimp Requeixo,

Eirol, Oliveirinha, Aguada, etc.

No dia 6, segunda-feira, tive-

mos o Rancho de tricanás das 01a

rios. de Aveiro, que foi muito apre-

ciad; e agradou, composto de 14

pares, cusaiados pelo sr. Firmino

Costa e d'uma orchcstra habilmen

te regida pelo sr. David Augusto

Sarabando.

Hospedes do sr. Manuel

Dias Morgado, digno escrivão do

juiz de paz, estivrram aqui no do

iningo cs srs. dr. Jayme Duarte

Silva, distincto advogado e jorna-

lista, dr. Jayme de Mello Freitas,

e os escrivães de direito Silverio

Magalhães e Albano Pinheiro e

muitos outros cavalheiros cujos no-

mes não nos occorrcm.

g' Estiveram tambem o sr. dr.

Arthur Marques Figueira, hospeda

o amigo do nosso parocho, dr. Ma-

rio de Vasconcellos, advogado em

Covões de Cantanhede, hospede do

sr. dr. Alfredo de Magalhães e dr.

Arnaldo de Almeida Vidal, delega

do em S. Thomé, hospeda do sr

Manuel Marques.

0" A goso de ferias está aqui

o illustre desembargador da Rola

ção de Lisboa, sr conselheiro Ma-

nuel Alvaro dos Reis Lima.

g' Regressou já ao Valle da

Mó com seus gentis filhiuhos a sr.“

vida não trn. o que elle .ur-nha-

ra; o paraiso, á. força de ser

uma chimera pintada durante

seculos pora engodo da ima-

ginação, estava longe de .ser

transferido para a superficie

da terra, e, finalmente, o ce-

rebro premindo os instinctos

do coração deixava a maldade

sobrepujar todos os sentimen-

tos generosas.

Se elle podera defender-se

da fome e das tentações do

crime, tambem, porisso mes-

mo, fôra obrigado a conhecer

todos os meandros do peccado

e das abominações. E,para de

futuro caminhar em linha re-

cta, sem tergiversar, teria ago-

ra de crisolar-se de preteritos

assaltos e tumultos d'alma,

porque se vira obrigado a en-

sanguentar-se, quando morde-

ra nos outros. Confessava que

mordera e que não fora extra-

nho a torpezas_ Não lhe tinham

passado despercebidas todas

as culpas: as tentações da car-

ne, os crimes do pensamento,

as allucinações, os gritos por

orgulho de conquista.

No amor, como nas gran-

des batalhas, ha sempre uma

tactica especial. E elle para

seduzir, para arrebatar, mui-

tas vezes torcera a alma, fa-

zendo-a ajoelhar deante de

quinquelherias caprichosas de

belleza. Mentira em versos ru-

bros de desejos e quentes de

caricia para sentir a cabeça

febril reclinar-se, por momen-

tos de sonho. . . em macias

almofadas de seios túmidosl

Insultara em sorrisos ero-

ticos a graça ingenua de crea-

turinhas simples como a luz;

despira com os olhos temulen-

tos a forma gentil de mulhe-

res honestas, que lhe passam

rente, alheias porventura ás

insolencias do seu temperamen-

to de fauno.

Mas depois, quando appe-

tecido e desejado ou pela sua

linguagem retinindo remigios

e arrulhos d'ave, a qual en-

tontecia todos os escrupulos,

ou pela sua contumacia, de

madrigaes em flôr, nos encon-

tros fortuitos dos theatros e

das ruas, reconhecem que tu-

( Conti/tua).

      

     

  

   

   

   

  

   

  

   

  

  

   

  

 

  

     

    

   

             

    

   

      

   

   

  

   

   

              

  

 

  

  

    

   

   

  

Livros novos-A Bibliotheca

E, assim, vas magnificamente

lingua, obras primas sobre as mo

dernas questões sociaes e politicas,

que estão agitando todos os paizes

_questões que o povo, e os pro

prios politicos, em Portugal, tanto

desconhecem ainda.

Em todos os povos, de facto, se

accentua hoje um movimento de

avanço de iustrucção, para aquisi-

ção de regalias moraes, intelleclu

aes, politicas e economicas. Todos

vão procurar á instrucção os meioa

que lho assegurem a victoria nas

grandes luctas da civilisação mo-

derna, victoria essa. que sempre

ha de pertencer áquelles que me-

lhor se orientarem por uma educa-

ção positiva e solida.

Portugal, mercê de muitas e

complexas causas, tem estado fora

do contacto do gradde movimento

social e aoientifico, que vao trans

formando todas as sociedades cul-

tas. Os livros agora publicados pe-

la Bibliotheca d'educação nacional,

tendem a integrar o povo portu-

guez, desde o elemento operario até

ao elemento intellectual,n'esse gran-

de movimento emancipsdor, dos

nossos dias, dando-lhe a conhecer,

por forma a. todos comprehensivel,

as questões sociaes e politica que

certamente hão de assignalar o se-

culo actual.

0 que é o socialismo, publicado

agora, é sem duvida o mais inte

ressante e poderoso livro de Geor-

ges Renard; a sua leitura impõe-

se. Os outros volumes, já publica-

dos, são: a Sociologia, de Palant,

(2.° edição); as Mentiras convencio-

naes da nossa civilisação, por Max

Nordau; a Psychologia das multi-

does, de Gustavo Le Bon, (2.“ edi-

ção); 0 futuro da raça branca, de

Novicow. Os habitantes das out-ros

mundos, de Camille Flammarion;

Chriato nunca emistiu, de Emilio

Bossi (2.“ edição.

No melo-«Economia politica»,

magistral obra de Stanley Jevons.

Os retantes livros annunoia-

dos, continuarão esta colleoção ma-

gniñcs.

Cada volume brochado, 200

reis. Enoadernado em percalina,

300 reis.

Nunca em Pcrtugal apparecen

decerto mais notavel collecção de

obras educativas e profundamente

 

esteve de visita a suas mãe e irmã..

Nazareth, 14.

Um touro que foi ha dias cor-

rido na praça d'esta villa matou

anto-hcntem de manhã, proximo á

Quinta-nova, uma mulher de Tor-

nada, que seguia para aquella ter

ra na companhia do marido.

E não ha meio da gente se li-

vrar d'este modo de conduzir o gs-

do atravez dos povoados!

Notas d'algibeira

 

HORIRIU 005 COMBOIUS

Cheg. e partidas da estação d'Aveiro
.Faça o uso que entender d'esta

carta. De blsboa para 0 POPÍO

     

interessantes, por preços tão modi- P. L. P. da S. do isso era banalefalso. Com-

cos, Os pedidos _de volumes ou de _LISBOA _ parou os requebros da ñdal_ Cheg. Perl

assignstnras, asSIm como quaesquer Fornecem.se informações e ms- á . . d b .

outras indicações devem ser feitas trucções sob a maior reserva. g“” neflmcm e _ _mf-5“”" Trsmway..... - 3.54 m., só d'Aveiro

á Bibliotheca d'educação nacional, Deposito centra1_V¡cente Ri. nhas vastas de espirito e, to- Omnibus.... .. 5,42 manha¡

Tramway(*)...10,57 11,0 manhãpropriedade da «Typographia Gron-

çalvesn-SO, rua do Alecrim, 82,

Lisboa.

---_.----_

Notícias religiosas

Nos dias 11, 12 e 13 do cor-

beiro & C.', 84 r. dos Fanqueiros,

1.0, direito-LISBOA.

Tubo 950=Caixa de 5 tubos

lóõOO-Caixa 10 tubos 80500 rs.

___-_*__-
_-

Anno agricola

a“ O preço dos generos em di

dos esses devaneios, em que

gastara uma. parte da mocida-

de, eram torpes; não tinham

encanto por não haver n'el-

las sinceridade. Comprehendeu

quanto era ridiculo o papel de

Rapido luxo. .. 2,1 9,5 tarda

Omnihus.. . . . . 5,29 5 31 tarde

Rupidc,1.' e 2.* 9,51 9,55 tarde

Omnihus.. . . . . 10,19 10,23 tarde

 

Do Porto para blsboa

    

ent ' r - e -
.r t efrefhsa am i¡ af se versos merdados: _ D' JOãO- _ Chez' Pa"“

gum ea es as e arraiaes. No de Alcobaça, pela medida de Para que serv1a, afinal, es- , _

N esta cidade c na sua ca- 14 litros. _Trigo mistura o40; (11- ,e amo, esbaniado ,o acaso, a Omnnbua.... -. 8.34 8.36 manha
Rapido,1.' e 2.' 10,5 10,6 manha

Tramwav(1**).. 12,13 12,16 tarde

Expresso,1,2,3 1,31 1,37 tarde

Rapido luxo. . . 6,13 6,11 lerdo

Tramway. . . . . 8,58 tarde,atóAvciro

Omnibul ..... 10,50 10,35 tarde

to durazio, 670; milho 600; fava,

500; cevada, 300; aveia, 300¡ tre-

moços, 280; grão de bico, 700;

feijão branco, 700; dito vermelho,

750. Por kika-Farinha de milho,

60; carne de vacca, 260; toucinho,

320 a 360; lombo, 360; carne ma-

gra, 320; chouriço, 600.

No de Cantanhede. _Trigo mou-

ro, 740 reis; dito tremez, 720; mi-

lho branco, 700;dito amarsllo, 680;

centeio, 640; cevada, 520; aveia,

480; arroz, 1,3300; feijão branco,

840', dito amarello, 800; dito ver-

melho, 880; dito rajado, 720 dito

frade, 560; chicharo, 440; grão

de bico, 800; favas, 560; batata,

lõ kilos, 360; sal, 50; vinho bran-

co, 20 litros, 500; dito tinto, 400.

pella do Passeio-publico, a de

Nossa Senhora d'Ajuda;

Em Verdemilho a de Nos-

sa Senhora das Dores;

Na Oliveirinha a de Nossa

Senhora dos Remedios; e

divisão da sua alma em lan-

ces e aventuras cujos elfeitos

eram ridículos? O coração não

entrava nlessas escaramuças;

entregava-se apenas de cór,

inconscientemente, sem prever

os epilos d'esses romanCes . .

Havia de chegar a hora

em que João, revendo este rol

poroino, de que não houvera

perdão nem saudade, sentisse

nauseas por si mesmo, Vendo

o coração babujado e o espi-

rito scintillante consumido em

bagatella.

(if) E' tmmway só entre Figueira e Coim-

bra, e Aveiro s Porto.

(H) E' trsmway só entre Porto c Aveiro

c Coimbra e Figueira.

_amu-

ESTAÇÃO TELEGRlPIIO-POSTÀL DE AVEIRO

Horario da distribuição,

expedição e recopção de malas:

1.“-ás 7 l/2 da manhã

2.“-ás 9 da manhã

3.'-as 6 4/2 da tarde

ria e Accessorios

 

aguardente, 26000; vinagre, 800; (Continual' Para o nor

azeite, 10 litros, 20000; d d d AFFONSO GAYO. 1,-_ás 5,20 da manhã

No de Aguada pela me i a e _ ~ . . 2,1_ás 5,10 da ¡al-de

bricas. 20 “UOL-Milho branco, dl- Para o sul

 

to amarello, 760; trigo, 900; cen-

teio, 900; aveia, 900; cevada, 480;

feijão branco, 1:000; dito amarel-

1.'--ás 8,15 da manhã

2.“-ás 10,30 da tardeDos nossos correspondentes

Recepção de malas

com j) tencia lo 1:000- vermelho 1:100'rajado, Eixo 14_ U, ,mm

l e 1:,100; trixde, 1:0002 favs: 1:000; Decorferam com grande enthu l.°-ás 8,45 da manhã

Ia sal, 70; arroz, 1:41:00; batatas, 600, siasmo as festas realisadas aqui, 2,¡-ás 11,10 da tarde

vinho branco, 600; dito tinto, 500;

vinagre 600; Aguardente, 1:900;

azeite, 51500.

nos dias 4, 5 e 6, em louvor de

Nossa Senhora das Neves.

No dia 4. sabbado, tivemos o

Do sul

1,-ás 5,58 da manhã

2.'-ás 5,50 da tarde

D. Ilda do Rego Affreixo, que aqui -

IMPOSTO DO SELLO

Letras de cambio

Saccsdas no reino e illm adjacentes, t visll

eu até 8 dlll:

de

D

I)

15000 até 903000 réis . . 20

2000“) n 50.3000 a . . 50

50§OOÚ n 2500000 n . . 100

cada 250ñ000 reis mais ou fracção 100

a mais de 8 dias:

da 1500) até “$000 reis . . 20

2015000 n &OñOOO n . . úO

4095000 u 606000 n . . 60

605000 n soaooo n . . so

80§000 a 1005000 n . . 100

cada 100§000 reis mais ou [riu-ção 100

Recibos, quitações e seus duplicado:

de 1,5000 até 105000 reis . . 10

10.5000 u soam a . . 20

505000 n 1005000 n . . 30

1005000 . szosooo a . . '50

rads 25305000 reis mais ou Irncçilo 50

Cheques á vista ou sem desi-

gnação de provas. . . 20

  

Cartaz do “GAMPEÃO,

lll'íllllltilttlt de llllzlllll reis

 

A-SE uma gratificação

D de cem mil reis a

lí
_

I
l
l
l
l

l

*
N
N
N
M
C
W
O
C
O

 

Petroleo americano, caixa d

listas.. . .. ..

Agua-rat de 1.l qualidade,eai -

xadeilatas. . . .

Gasolina de 1.l qualidads,ca|-

xa de 2 latas ..

quem fornecer indica-

ções para a descoberta de pes--

sous que façam o cmrmeroio

de importação e Venda. de mas-

sa phosphorica (o que rslá pro-

hibido por lei), desde que d'es-

sas informações resulte a ap-

prehenção da massa phospho-

rica com multa para o deli-

quente não inferior á gratifi-

cação promettida. Quem sou-

ber da existencia de massa

phosphorica, dirija-e-

nardo José de Carvalho, rua

das Barcas, n'esta cidade de

Aveiro, antiga morada do er.

Picado.

a Ber-

;

VINHO Nlllllllllll Dl Cllllll

Mvücgicdo auctorüado pelo «

governo, pela Inrpectoria

Geralda arte do Rio da

Janeiro, a approoado

pela Junta consultivo

de :nude publica

E' o melhor tonico

nutritivo que se conhe-

ce; é muito digestivo,

fortiñcaute e reconsti-

tuinte.Sob a sua ln-

Huencia desenvolve-se

rapidamente o apetite,

enri usos-se o sangue,

forta seem-sa os mus-

culos, e voltam as for-

ças.

Emprega-se com o

› mais feliz exito, nos

estou¡ s ainda os

, mais de els, para com-

bater as digestõea tar-

dias e laboriosasm dis-

pepsla cardialgia, gas- '

tro-dynia, gastrsl ia,

anemia ouinacçao os

orgãos,raohitlcos,con-

~ sumpçào de oarnes,at-

facções escroph olosas, _

e na eral convales-

cença ctodas as doen-

ças, a onde é prlcíso “

levantar as forças. _.
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- Yacuum Oil Company~

Precos correntes das cai-

xas de' petroleo, gasolina a

agua-ras de 1.l qualidade:

 

AVEIRO PORTO

 

_O_

. .34210 snsc

acaso 3,5560,

 

»309 _uno

 

É““

\lacuum Oil Gnomos'

ESTRADA DA BARRA-'AVEIRO

 

i i l

Human carnal.

DE

FBINCISCO DI LUZ 3 FILHO
Director &clinico-Augusto Goe-

Rua dos Mercadonea

AVEIRO

Sortimento completo de drogas

medicinaes e especialidades phar-

maceutioas, por preços modicos.

Variedade em sabonetes medici-

naes, seringas, irrigadoras, mama-

deiras, fundas para roturas, tira-

leites, thermometroa clínicos, ate.

Encarrega-se de mandar vir dos

principaee centros exportadores
qualquer artigo menos vulgar. '

Aviamento de receitas a qualquer

hora com promptidão e meio.
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Maohinas de costura WERTHEIM

As mais perfeitas o mais baratas quo exislem no mercado

* . ,HOSPEDES
a izira Pinheiro Chaves

recebe tres ou quatro

hospedes. tendo muito

bons aposentos.

Preços commpdos.

Rua da,Costeira

(Por cima da pharmacia Aveirense)

AVElRO

GASA E MOBILIA

VENDE-ÊE em condi-

cção vantajosa a casa

sequencia de se retirar d'esta

 

Machinas industriaes

Completo e permanente sortido de peças avulsas

|lllll1|llllllllllnlllilllllllllllil||IV
"WIIllllllllllllllllllllllllltllll

Officina de reparações _ _

Sempre em deposito varios modelos

. .na. .1"

- -7-.-^.-¡J-,,N.W
NVJJWW

Ensino gratuito de quaesquer trabalhos de costura ou

bordado aos compradores da WERTHEIM

. . Vendas a prestações de 500 reis semanaes

da vmva Maia em con. _à
_______

Actualmente fazemos os seguintes preçosfnos melhores modelos:

terra-casa para numerosa fa- BOBINA 03'11“31¡- para costuràeilras e alfailptets..." Rs.

' ° ' ' - n n mesmo mo eocom co era..... n

mlha (30m qmntal' Jardim* po- a n movel de luxo, de 4 gavetas, com

ço, lOJas com frente para as movimentodgiratorioõda cabeça u

- tas n

ruas de José Luciano e San- ° '° ° m°5m° "1° e ° °°m g“" '
o n grande modelo para correeiros e

tos Martyres. Tambem se ven- Idsapateirosb. . . . . . . . . . u

" - o n emcomcoerta . . . . . ... n '

de "060 O m0b1.hilno que.cons' u de BnAÇo'psra sapateiros. . . . . . . . . . h 353000

ta de sala de Visitas, deJantar 000000000

em pau preto, camas antigas,

piano de bom auclo, espelhos,

quadros e precioso sanctuario,

etc., assim como um bote, de-

vidamente apparelhado.

Para ver e tratar com a

sua proprietario.

RTTENÇAO

DESINFECTAE A5 VOSSAS

CASAS em seguida a casos de

doenças contagiosas, ou quando na

vossa visiuhança haja doentes de

Grande novidade de eedae para bordar ao preço de

7o reis o tubo de 9o 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 consta-acção. Para ísto chamamos a attenção do pu-

blico.

TRINDADE & FILHOS

Agentes das incomparaveis bicyclettes

RUA DIREITA AVElRO

 

Tuberculose, bexigas, sa-

rampo, garrotilho, dl-

phetcria, tosse convul-

sa, pneumonia, escar-

latina, iebres, etc.
_3.27 '27:77.

AGENCIA onnnna nonono
LEGALMENTE HABILITADA

DE

loaquim L. G. Moreira

pois só assim preservareis a saude

de vossa familia. O

Fonmono_

fas uma desinfecção radical e per-

foita, sem causar' estragos na mo-

bília, 'dispensando a presença de

tochnicos e de apparelhos. E' o uni-

co processo barato e util.

com sello

Vital-í

llillllll Plill l2 METRUS CUBICOS, 300 REIS A ente de todas as companhias marítimas. Venda de - - . -. ----- 1

› lillll ” l20 ' ' 23600 ' passaggns para todos os portos do Brazil e Africa. Solicitam- ¡asçãlãzaâgggààls' 6 cal R M S 61

Eñgír o se¡10_v¡ter¡_sobm se passaportes bem como todos os documentos para os obter. __ . _ _ P_ e

a caixa. Tratam-se licenças aos reservistas de 1.' e 2.' reservas. Des- 36 REMÉDIOS ESPECIFICOS ' - .'

Pedidos ao deposito: Vicente pachos de vinhos e outras mercadorias para todas as par- SEM “Lung SMCHÂRIN MA ç

Ribeiro & 0.“, 84, rua dos Fan- tes, etc. (Registado) | ' P

queiros, 1 .°-Lisboa.

Avenida Albano do llollo (em ironia ao Governo Civil)

.AVEIRO

lolaboloainonto Hydrologioo lo Polias Salgadas

A MAIS RICA ESTANCIA DO PAIZ

ABRE NO DIA 20 DE MAIO

Assistencia medica, pharmacia, novo estabelecimento

bainear completo. soberbo parque, divertimentoe as

ar livre, casino. estação teiegrapho-postai. etc.

~W

A unica Agua pur-ga..

tlva natural que está. compla-

tamente isenta de microbios, é a de

VILLACABRAS

Por isso é hoje preferida a to-

das as outras, e tambem porque ó

a mais concentrada. Purga com

pequenas dosas. Colher de

sopa. para creanças!

Calice para adultos!

Diluida com agua commum, é um

optimo lamante. Rejeitar a. que não

tiver o sello de garantia-Vitor]

Pedidos ao deposito: Vicente Ri

beira & 0.“, rua dos Fanqueíros,

48, 1.°-Lisboa.

Garrafa; 400 reis

WW

Insecticida Viteri

Mata pulgas e percevoios

Inseeticida Viteri

Mata traços, moscas e mosquitos

Insecticida Yiteri

Mata baratas e earochas

Insecticida Viteri

Mata formigas e piôlhos

 

GUAS alcalinas, gasosas, lithicas, arsenioaes e terruginosas, uteis

na gotta, manifestações de arthritismo, diabetes, atl'ecções de liga-

do, estomago, intestinos, rins, bexiga, dermatoses e muitos outros pa-

dccimentos, como o provam innumeros attestados das maiores notabili-

dades medicas do reino e estrangeiro.

Excellentcs hoteis, propriedade da Companhia: Grande l'lo-

tel, Hotel do lol-te e Real Hotel do Avellamen, to-

dos elles muito ampliados.

Caminho de ferro até Pedras Salgadas.

Nascentes exploradas: Penedo, I). Fer-nando, Gruta

'Maria Pia, Grande Alcalina, José Julio Rodri-

gues e Penedo Novo.

Fonte D. Fel-nando: muito gazosa e biearbonatada sodioa,

natural, é excellente agua de mezs.

Encontram-se á venda as aguas de todas as nascentes de

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

todas as casas de primeira ordem.

Esclarecimentos no escriptorío e deposito da Companhia, rua da

Reign” o que não tiver o no_ Camelia-velha, 29 a ?SL-PORTO.

l°=wtel_“ "mem“ Depositar-ins em Lisboa-.l. R. Vasconcellos

. Pedidos ao deposito: Vicente Ri- a ca, Largo de santo Anton“, d Sé. 5, |_0_

berro da 0.“, rua dos Fanqueiros,

84, l.“-Lisboa. P. S.-Sendo a Companhia proprietaria dos melho-

rres hoteis ci'eeta formosa estancia. resolveu so permittir

Hill“: 200 llllSi MMO! 100; QUARTO, 50i o goso dos seus parques aos hospedes dos mesmos hoteis.
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Estação 'aê

de

verão

Tecidos d'alta uavidale, em algodões, las e seda-1, para. vast¡ ias. O maior e mais completo sortid

pamanas, fustões, etc., etc.

leques, Bodas, ruches, tullos, giz-as, pliués, rendas e muitos outros artigos proprios da occasiao.

Tem a honra de participar ás suas em““
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.XCXOCXCX.XIXEÊÍÍÍfÊÓXã-ÊíãÍ12Ê0§§EXOXOXOXOXÓXQXO§

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO

numeroso sortido para a presente estação:

Numeroso sorri io e u c¡ um h palitos. a :i'elasbie ›, luvas, mitaiues, blusas borwlad is, saias de baixo, so nbriuhas em soda e algodao, oollstes espartilbo, maias, piu'gu

SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA, CASA, A 100: REIS .

-RQXQXCXCXOXOXOXXXÔX@XOXCXOXQXQXQXXOXÍÍÓXÕXCXOXOXCXQXOXOXX.
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ENDE-SE na Fabrica do

Guz-Aveiro.    
Arroba, ou 15 kilos. ..120 réis

130m kilos . . . . . . . . .6,5000 »

   

Exposição das mais altas novidades para a presente esta-

ção, por preços que rivalisam com as melhores casas do Por-

to e Lisboa.

_ I!Saias de baixo, de tino tecido, artigo de récl'ame a 15600

reis

Sombrinhas claras, de fautazia, desde 800 reis"

Lindíssimo sortido de voiles, cassas, granadinee, fou-

lards e outros tecidos d'algodâo, desde 160 reis.

Côrtes de vestido, ultima novidade, em lâ e seda.

Bluzas de renda, tule e guipure, ultimos modêlos.

Enorme oollecção de cintos d'elastico e de fantasia.

Enfeites para o pescoço da maior novidade.

Véus automobilistas de gaze, em todas as côres.

Leques, espartilhos, luvas, meias, mitaiue, rendas, tu-

les, guipúres, gazes, ruches, plisses, sedes, galões, entre-

meios, etc.

A Enorme sortimento de collarinhos, ultimos modôlos, de

- k puro linho, por preços convidativos.

x

?Ai Perfumarias Bijouterlas

Precos medicos

Estao. Ind. Pharm.

“Souza Soares,

(NO BRAZIL E NA EUROPA)

Devidamenle legaliudo em Portu-

gal e distinguido com um premio de

Honra de 1.' classe o oinoo medalhas

Í"

de Ouro., na America do .arte, Pran-

ça e Brazil. pela perfeita manipulação

e enicaoia do¡ seu¡ productos medio¡-

noel.

Peitoral de Cambará

(Registado)

 

Cura prompta e radicalmente as

tosses ou rouquidões;

Cura a laryngito;

Cura perfeitamente a bronchite

aguda ou chronica, simples ou asthma-

tica;

Cura a tysics pulmonar, como o

provam numerosos attestados medi-

cos e particulares.

Cura incontestavelmonte a asthma,

molestia difñcil de ser dobelada por

outros meios;

Curu admiravelmente a coquelu-

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

petecido pelas oreanças.

Frasco, 1$000 reis;

8 frascos, 2$700 reis.

PASTILHÀS DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, s azia, a gas-

traigia, as nauseas e vomitos, o en-

jôo do mar, o mau halito, a Batulenoia

e a dilatação do estomago. São de

grande eñicscia nas molestias do ute-

ro e da pollo, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

lhares de pessoas de todas al l

TOSSES classcs socíaes que os teem usa-

As tosses, rouquidões, bron- do e pelos innumeros attes

chites, constipações, influenza, dos dos mais eminentes econ-

coqueluche, e mais encommo- ceituados clinico¡ do Põrto,

dos das vias respiratorias, des-Ida capital e de todo o pai¡

apparecem com o uso dos assim o demonstram á eviden-

i-ncomparaveis Rebuçados mi- cia. Ofiicina e deposito geral,

lagrosos. :Pharmacia-oriental», rua de

Quinze annos d'exito se- S. Lazaro 296 Porto-Preço

guro e ininterrupto, brilhante- 210 réis, cada caixa;pelo cor-

mente comprovado. pelo in- deio 230 réis. A' venda em to-

suspeiro testemunho dos mi- Idas as pharmacias.

   

Estes medicamentos curam com

rapidez e inofi'ensividade

Febres em geral;

Molestias nervosas, da pollo, das

vias respiratorias,do estomago, dos

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molestias das senhoras e das

creanças;

Dersa em geral:

Inilammações e congestões;

Impurezas do sangue;

Fraqueza e suas consequencias;

Frasco, 600 reis; 6

frascos, 2%700 reis.

Consultem o livro=a0 Novo Medi-

  

.ea

PAOUETES CORREIOS JâAHlR DE LISBOA

ARAGUAYA ' 'a 20 de setembro

.
'
2
5

con-:pelo Visconde de Souza Soares; Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro SANTOS t'

É venda DOÊÕBPOSEW bags 5°"“de Montevideo e Buenos Ayres. , ' d
t . z 00 "

eduardfrdddolãçãreils?c a o rem, de outubro d

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

tmcos garantidos, amu_ Santos, Montevideu e Buenos Ayres. t.

sos e em caixas de di- ASTURIAS, Em 18 de outubro d

versos tamanhOS Para a Madeira, Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, SANTOS,

_h Muntevideu e Buenos Ayres.

l 21â'fà10bo com globulos 200 reis; du- AVON, Em de outubro u n

z l . ' ' ' '

1 Frasco com “um" 3 _ ou 5); Para a Madeira, Rio de Janeiro, Montevideu e Buenos-Ayres. I

400 réis; du ia 4.1320. . P'
1 Dm, Mm“¡tumção 3,;700 me¡ Preço da. passagem de 3.' classe para o Brazil 386500 “i. dj

duzia 75560. p › ) a › › Rio da Prata 485500 s .e
Véde os Preços-correntes, o Au-

xilio üomeopathico uu o Medico de Casa

e a Nova Guia Uo'meopathica, pelo Vis-

conde do Sousa Soares.

A BORDO I'll GREADDS PORTUUEZES

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

classe escolher os beliches á vista das plantas dos paIaetes, ma.-

para isso recommendamos toda a rantecipa.-

çao' AGENTES

NO POIETO: EM LISJ3OA:

TMT 8: C-° JAMES MWES & C.°

19 Rua do Infante D. Henrique. 31-i.° Rua d'El-rei,

Estes productos vendem-se em

todas as pharmacias e drogarias.

Deposito geral em Portugal

PORTO-Rua Santa Catherine, 1508

AVISO IMPORTANTE

0 Estabelecimento tem medico ln-

bilitado, encarregado de responder _qro-

tratamento, a qualquer consulta por er

oripto sobre o tratamento e applica-

càn d'une¡ remedios.

XX

ã ll, [lua llendes Leila. 2l

56, llorcadores. 70

AVEIRO

clientes que tem em exposição no seu estabelecimento todo o seu

o em tecidos leves d'algodão em nessas, cambraias, voies,-baptistss, foulards, nanzuckes, zephiras,


