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AZU&.AUGUSTO SOARES g¡illadas, to-

tçôres) no dia

i Elisa Emis' Rua. Sa da Bandeira, 97-Em frente ao Theatro Princlpe Real=PORTO ' | l

a le a
a , ,

em 23, E:: Sorttdo completo em artigos de papelaria. objectos de escriptorio, perfumaríae, bijouterias. bolçae de couro para senhora. carteiras e

variadíaeímos objectos para. brindes

da c,

h' e 3.' clas-

)

cidade, onde honradae digna-

mente exercia o seu emprego.

Raul da Motta era bondo-

so el'digno de estima.

Se houvesse nascido \aca-

lentado pela fortuna e seus

progenitores fossem altamente

collocados, não faltariam elo-

gios á sua memoria nem quem

lhe reconhecesse grandes vir-

tudos.

Em geral é sempre assim.

Eu, porém, sou dos que
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uel Couceiro da Costa e Abel

'de Pinho, onde tem de fazer-se
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l Fica, por tanto, melhor des tendencias para as lgtl'itB

servida a população operaria egrande aptidão para ellas.

ecommercial, quo está, dese- Infelizmente, nem os traba-

josa de instrucção, com as dis- lhos dos seus progenitores, nem

outra rua transversal, na altu-

_há 'Lya da do Carril, ligando com

la do Gravito; corre pela par- ciplinas de Principios de phy- o acanhado da sua habitação,

t lte posterior da egreja do Car- sica e chimicaearlthmetica con- nem a pouca robustez de Raul

x 1909 lmo, entra no quintal do sr. junctamente, e Chimica indus- da Motta permittiram que este

capital de reis ldr. Jayme de Magalhães Lima trial. realisasse as suas aspirações

e em parte da sua nova casa e Estas cadeiras servirão de na carreira litteraria.

bem assim n'um predio do auxilio a todos os ramos de Vencando algumas con-

nosso bom amigo e antigo desenho professados na escola trariedades, conseguiu fazer

professor, sr. Antonio Maria e tambem á futura cadeira de exame de instrucção primaria

dos Santos Freire, onde estão Escrz'pturação commercialeele quando completára doze an-

qus, vendo com surpresa o despa- m¡ consegu'u law,.- m con-«nte dos

Cho de 12 de ago-“0 ¡1“9, 3P"sentou seus manejos reaccío narios as su-

paroclio para a freguesia de Santa a¡ &súgnnwram

Maria da Feira o rev, padre José

Antonio Marques, actual parocho

de Brinches, só podem attribuir tal

despacho á informação menos sxs-

cta que o venersndo prelado da

diocese, que ha pouco tempo se acha

d frente da mesma, dera a tal res

peito, ignorando que o pa'rocho apra

sentado é homem rimoso, vive em

constante deshai'monia com os pa-

rochianos pelo .seu. genio irancioel.

tendo já respondido a processos

crimes, tendo-lhe sido snteriormen

   

   
   

  

 

  

   

  

   

 

   

    

    

  

  

( Continua)

Pastilhas do doutor

Spiegel

Com seno VITERI

Ellae gabam-se mas não

teem razao

ASSEI 12 annos sem poder cum-

prir os meus deveres de ho-

mem, ssm gosar o que a vida tem

  

  

   

   

    

  

   

   

   

    

  

  

  

 

    
    

    

  

  

  

todos os pedi-

as importancia¡

i qualquer pra-

zos 806000 antigas ofiicinas de pyrote- montar, que a Associação-com- nos de edade. Aos quinze pou- não quízeram deixa' no 0h¡- te, quando parocho do Alcariar ui- de m5“? “gíldavel-

Í 40,¡000 chnicos, terminando no alinha- mercial deverá solicitar do go- de fazer o de portuguezefran- do o nome d'este aveirense, em va, lançada. bomba¡ de dypamne Viãviadtnste, sempre na_ presc-

° ?$338 mento da 0888 que foi de Ma- verno ou mesmo creal-ae sub-' cez e continuou a estudar la- quem reconhecta qualidades P910 3°“ "regular _P'OWdlmeniO :àaçrzcuffãi °“;:,'my::'::v¡ z:

' “ooo fia do Calharino e paço epiã- sídial-a á sua custa, o que re- tim, arithmetica, geometria, aprecíaveisede quem nunca re- “em d° Mgmt, 'ignñ'fmcilue “É“: ms, Eesmmndmmge o que eu pç“.

l “gm' copa', onde 8° 91100th8 00m presentará, se se fizer, um geograpbia e historia. Geb¡ a '118001' daicomideração- ?3:03:02036 Fo¡ ::,;mmfâv de' dera, enenhuma ooonseguiu. Ago-

Que a sua alma descance

em paz e que sua esposa e a sua

certo) de 225000 a que do quartel vae direita á

11;;000 '“500- estação, chamada rua Hintze

grande serviço á. terra e ape-

nas com o sacrifício do paga-

ra já ha muitas por ahi que se ga-
Dese'ou então se uir a vi-

J g bam de haver realisado esse sonho,

da ecclesiastica, e n'isso muito

esperar que a nosssa petição mero

ça ser attendida para se evitarem
. _ _ _ . . .. . _ - n - mas gabam-se sem razão.

3,3300 Ribeiro. mento ao professor_ razer tenam os seu¡ ro em_ familia tenham a. indispensa lamentaveis cons-quencias entre o _ .

?$200 A Camara vae representar Este é O nosso parece¡- des- E) lhe f Itau“: 1;:800_ vel resignação no desgosto que parocho .9 OS parochlanos, devendo !ubos das APa-gulhas do

1 _,100 ores. o a se, command., sem agem, o dum_ Doutor ptegel com sello V17ER1cu-

600 n'esse sentido ao governo.

Que consiga deferimento,

e realisará uma obra para que

convergirâo todos os louvores.

30, 220, 110 e ,e

O tribunal que em nome

das justiças de el-rei Affonso

redíto ouro por. XIII acaba de julgar o pro-

|0 estrangeiras, pagandista Ferrer, fez uma

victima e envolveu em ondas

de sangue precioso o pendão

tão justamente estão soffrendo.

São estes os desejos de quem

escreve estas despretenciosas

e sinceras phrases.

Aveiro, outubro de 1909.

RANGEL na QUADROS.

______._____

Escandalo episcopal

III

Apenas chegou a Beja o

interessado e sincero, como o

de muitas pessoas que se in-

teressam pela instrucçãoecoi-

sas locaes.

geiras promessas nem anima-

dores conselhos. Mas tudo isso

falhou.

Suppoz que por a fami-

lia não ser abastada, poderia

obter a entrada e frequencia

gratuita no seminario de Coim

bra. E não faltou quem lhe

afiançasse que isso não seria

diPdcil.

Infelizmente tal não pou-

raram-me completamente, aos 48

annos d'edade, restituindo-me a vi-

rilidade que eu perdera aos 36 an-

nos

cho que o apresentem-Podem a

vossa magestade que haja por bem

deferir-lhe como requerem e é de

justiça.-N0 deferimento-E. R.

mercê-B-ja, 1 de setembro dc

1909. (Seguem-Se quarenta e seis

assignaturas devidamente roconhe-i

cidas.))

Mais tarde veremos, p ln

comparação dos termos em

que foi feita esta representação

com aquelles em que está re~

Faça o uso que entender d'esta

carta.;e

Da Carta-politica do Ja-

neiro:

«Para calcularmcs os ed'eitos

perniciosos da influencia dos jesuí-

tas no seio dos diversos paizes em

que elles se teem estabelecido, bas-

tará attender ao seguinte quadro,

P. L. P. da S.

LISBOA

Forneccm-sc informações e ins-

trucções sob a maior reserva.

Deposito central-Vicente Ri-

beiro & 0.', 84 r. dos Fanqueiros,

1.0, direito-LISBOA.

despeza do

 

l da Liberdade. indicando a¡ expulsa“ e “PPF“. de obter e tratou de dedicar_ marimdoíqoverno com a no_ digida a nova informação do 16-351b009ê0=?gltxubde85166le

Limitada Ferrer,condemnadoámor- sges que a sua. desmedida ambição se ao commarcio. Mas tam_ meaçâo do padre José Auto_ sr. bispo, que os dels docu- o - MXR u os o.) rs.

te, foi sem possivel appelação l e“ V“ cust'ndo- Foram 939“1305 bem não encontrou uam o - M . ' de mentos fóram evidentemente u "'
_ , d F 1, - _ _ q mo arques para segreja _ _ _ ,

alga f““lad'o 1080 depms' E“ um“ pãmxãçzãmlôãõê ãed°ffãnífà auxiliasse para. seguir esse m0- Santa Maria, o sr. bispo man- 'ed'g'd” o“ map"“dos Pela

' meu“" foram expulsos em 1581, 1586, do de vida. dou ir á sua presença o pobre mesma Pe“Ôa' _m

Que se provou contra elle?

.Absolutamente nada. O que

dirá agora a justiça humana?

Tudo.

O nosso editorial de hoje,

, _ue é um vehemente protesto

conta tamanha barbaridade, é

tambem um documento para

a historia, que o archivará

n'um dos seus logares de hon-

ra.

Tomamol-o do nosso illus-

tre collega o Dia, fazendo nos-

sas as suas nobilissimas pala-

vras. Com essa transcripção

fica exarado tambem o nosso

vibrante protesto contra aquel-

la deshumanidade.

Paz Ferrer, ainconsolavel

filha do sacrificado da reacção,

enviou a. Affonso XIII o se-

guinte telegramma:

A a. m. tal-rey de España, Ma-

drid.

Antes, porém, de pôr a

claro a tramoia pelo proprio

depoimento dos interessados,

frisemos desde já um facto, e

vem a ser o que respeita ao

caracter rixoso do padre no

meado e ás bnnbas de dyna-

mite.

Quando, ha já bastantes

annos, o padre Marques paro-

chiava a freguesia de Alcaria-

ruiva, foi victima de um rou-

bo e o individou ou individuos,

justa ou injustamente accusa-

dos, lançaram-lhe sobre a ca-

sa uma bomba de dynamite

Tudo isto consta do processo

judicial existente na camara

de Mertola.

Eis o grande delicto do

padre!

Mas vamos ao mais inte-

ressante:

1602 e 1829; de Veneza em 1607;

.de Hollanda em 1708; de Portu-

gal em 1759; de Hespanha em

1768; a seguir á abolição da ordem

pelo papa Clemente XIV, em 1773

o de restauração por Pio VI, em

1814 elles foram expulsos da Bel-

gica em 1818; na Russia em 1820;

da Hespanha em 1835; de Portu-

gal em 1834; da França em 1845;

da Austria,-até da Austrial--em

1848; da Italia em 1860; da Alle_

manha em 1873, sendo ultimamen

te escorraçados de novo por Com-

bos da Republica francesa»

Duas vezes expulsos de

Portugal, cá estão elles de no-

vo a reclamar terceiro e de-

cisivo mandado de despejo.

As lamentaveis occorren-

cias de Beja são obra sua.

RAUL DA MOTTA

Foi um aveirense digno de no-

ta. Não exerceu altos car-

Depois de muitas esperan-

ças perdidas, poude obter o

entrar para praticante de es

crevente n'um dos cartorios

d'esta comarca.

Em pouco tempo se habi-

litou e a 27 de junho de 1898

e com vinte e um annos de

edade, fez em Lisboa os exa-

mes para os logares de escri-

vão, notario e contador e em

todos obteve a primeira clas-

siticação.

Em 1903 obteve o logar

de escrivão-ajudante do ter-

ceiro oiiicio da comarca de

Portalegre.

Tanto os seus chefes, co-

mo diversas pessoas das mais

qualificadas d'aquella impor-

tante cidade do Alentejo, re-

conheceram que Raul da Mot-

ta, pela sua intelligencia, es-

parocho, e já com promessas,

já com ameaças, intentou obter

d'elle a renunciado despacho.

Realisada ella, ficava só em

campo o protegido do sr. bis-

po, aquelle sr. padre Antonio

José Moita, de quem o sr. bis-

po dizia que pelo espirito da

lei se devia considerar depri-

meira classe, embora nunca

tivesse sido parocbo collado.

O padre nomeado, ainda

que fraco de forças, pois exce-

de em muito os sessenta an-

nos de edade, e com o espirito

oprimido pelas ameaças do seu

prelado, resistiu a todas as sol-

licitações ora suaVes, ora vio-

lentas, negando-se terminan-

temente a renunciar o benefi-

cio. Deu um exemplo de ex-

traordinaria coragem, sem se

lembrar que abria deante de

MUAR

VENDESE uma na

«Vacuum oil com-

panyr.

Estrada da Barra-Avrieo.

m
ENDE-SE a typogt'a-

U phia do antigo jor-

nal Districto d'Aoeiro, com-

posta de prelo iuglez, em mui-

to bom uso, machine de cor-

tar laminas, uma pequena M1-

nerva de braço, caixas, caval-

letes, typo commum do mes-

mo jornal e diversos typos de

phantasia e vinhetas de boni-

to gosto.

Recebem-se propostas na

casa, onde continua installada
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i LISBOA

tiro, SANTOS,

nos-Ayres.

tro, SANTOS,

tneiro, Santos,

  

400500 réis Rey muy cristiano, que para gos, não ñgurou na. politica, tava no caso de_”Pimra Obter a¡ uma f°nt° dos mam “carbon de¡ 33;:(10 os :çpãbhcmiãa 8 mesma typographia, rua de

ta 505500 , un pueblo oaballeroso simboliza Ia não dispoz de grandes haver“ um curso superior. desgostos. _ _ . 1 dçb . dam (lille “1 ímã à¡ 0 José Luciano de Castro, me

generosidad y la_omnipotsnc1a, no nem se upanou com titulosnem Mas elle receou que tal Elcom 858190, .11'11“de O l na_ os pe a gente o sr' 52, Aveiro,

recbazad la humilde Y ardiente su- honras' não podesse conseguir, tanto gr. blspo pela reglgtencla do bispo, Vlôl'ñm pôr tUdO em pra- 4

plica de la hija de Ferrer..

O reyl que como Dios mismo

podeis disponer de la vida ó muer-

te, dissipad por um arranque de

mastro noble corazon la amargu-

I de mi alma y escuchad la hu-

.:.iiida y ardiente suplica de hija de

Ferran-Paz Ferrer.

tos limpos, sacudindo justa-

mente os laços que lhes havi-

am armado.

O «Porvir›,jurnal do par-

tido republicano, que se publi-

ca em Beja, ineere no seu nu-

seu subordinado, foi nrdida no

paço episcopsl a mais pllan-

tastica tramoia que pôde ima-

ginar-se.

Foi encarregado um dos da

conjura de insinnar no animo

pela exiguidade dos meios, co-

mo pela falta de saude, quei-

xando-se já então de alguns

incommodos, especialmente de

frouxidâo na vista.

No mesmo anno e em 22 de

Nasceu em 10 de janeiro

de 1877. Quinze dias depois e

na parochial egreja da Senho-

ra da Gloria, recebeu o sacra-

mento do baptismo, tendo por

padrinhos Alfredo Rangel de

limitação de lttztti mis
A-SE uma gratificação

n de cem mil reis a

quem fornecer indica-

ções para a descoberta de pes-

sageiros de 1.l

metes, mas

rantecipa-

130A: . a dos republicanos de Beja que mero de 16 d° “rente a 9°' soas ue fa am o co '
. P - d e moveu O Quadros e sua esposa. abril casou com a sr. D. Ma- _ _ _ _ _ q ç mmemm_

& c , ,_°'3:18é8q:: :o: degraus ,do Era filho de Martinho da ria da Natividade Martina, ° 91'- bispo protegla o padre gumte deflamçào' _ de ¡mPOÍtWÊO @venda de mal' _

'. a ::throw chegou a supplica Motta e Hedwiges de Bastos. tambem natural de Aveiro e MMQPCS P01' 8118 ser muito . «Os abaixo “5130““. Blgnsta- ea phosphoriça(o queestápro-n

(rm-rei' '1 ente da infeliz Seu pae nasceu na fregue- de uma familia bem conheci- 'eacmonanot e que em mm” "os tambem da re 'assunção ml_ 11'13“10 P0' 15'): deade qu' (1,9"
.. tl” o

 

da_ M8081' a 00039397970 feita Pelo md“ ha di” pao 'r' manuel sas informações resultea ap-

prehenção da massa phospho-

rica com multa para o deli-

quente não inferior á gratifi-

zia de Mouraz, concelho de

Tcndella. Sua mãe nasceu no

logar de Villar, freguezia e

concelho de Oliveira diAze-

as'

__ Podem-nos opinião sobre

' escolha das novas cadeiras

a prover na «Escola indus-

_ - (Juerra da Costa Branco, contra a

Em 1906, passou a 86W" governo' OB repummanos ca' apresentação do conhecido padre

como escrivão-ajudante do 4.** hi'am “O 1590 e começaram _lt JOsé Marques, parocho de Brinches,

caido e em 1909 foi depa_ fazerreferencias desagradavels na egreja de Santa Maria d'estax O O O

  

trial Fernando Caldeira»,d'es- mais. chado escrivão etfectivo. n“ a““ ¡mPFWH 8° Padre '3°' ::1:23' oãrtãfâzoà 3:93:: ?5:22' cação promettida. Quem sou-

ta cidade. Sempre viveram humilde- Quando, pois. a vida co- “luz“ t mdüogaqmenu preparada no Paço_ ber da existencia de massa

Um college local, oPovo de mente e com grandes sacriii- meçava a sorrir-lhe e quando ° mesmo empoi Pr°m°' episcopal, Por ,8,0 que agora sabem phosphorrca, dirija-se a Ber-

Rau¡ da Motta podia gos” de via-se uma representação con-

uma independencia rasoavel e tra ° Padre! e e”“ 'ePreFePta"

relativamente segura, uma ter- ?ao dava_ en'fmda “O ,mmme'

rivel tuberculose o prostrou no "P da ”1“".m 1080 _n “ug do“

Mto_ Após grande¡ ”Em dias seguintes á publicaçao do

mentos, exalou o ultimo suspi- decreto'

ro em 9 de outubro do mesmo' Ei“ a' represemaçâm_

”mo Senhor-Os abalxo assignados

f . . veem respeitosamente perante vos›

A sua morte O¡ muito seu' ss magentade em seu nome e no

tida tanto em Aveiro,como ua do¡ “na companhia“, expôr

nardo José de Carvalho, rua

das Barcos, n'esta cidade de

Aveiro, antiga morada do sr.

Picada.

ESTUDANTES

M casa particular e

muito perto do lyceu,

acceitam-so, para serem trata-

dos como em familia. Falls-se

n'esta redacção.

que a dita representação foi inspi-

rada pelo proprio bispo, no desejo

de servir um protegio seu,veem aqu

publicamente, protestar contra o

procedimento desleal do sr. Costa

Branco, que, dando-lhesaentender

que a apresentação do referido pa-

dre, reaccionario sobejamente oo-

nhecido, obedeoia a uma imposição

do bispo, o qual elle mostrava de-

sejo de combater nos seus proposi-

tos desejuita catar-sr, por esta tór-

Aoeiro, já se pronunciou n'es-

' :se sentido, e bem a nosso ver,

sois nos parece que por tal

'Fina fica a escola mais com-

¡,'Fa e homogenea no queres-

' a ao ensino.

t" *Já alli existe uma aula de

!çrucçào primaria, que pode,

h emquanto, supprir a dis-

'.' -lina de portugues.

cics e do producto de_ muito e

constante trabalho.

Se a fortuna lhes não tem

sorrido e se graves desgostos

os tem opprimido, podem, no

entanto, ter a gloria de terem

vivido com seriedade e honra-

dez _

Raul da Motta desde a sua

infancia,- logo mostrou gran-

;
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Descasque, branqueação e polimento do arroz

 

Descasoador

pelos processos mais modernos

I'll'. fabrica. dispondo de

pouca força motor-a

 

Produeção de 100, 150 e 200 kgs.

' de arroz em casca por cada

hora de trabalho

 

Dirigir-se á Casa Amelin 86 Renaud

Rua da Magdalena n.° 1 a 9

Ventilador

' Qréme Simon ;az

 

O Creme Simon não é gordu-

rento e não oria ranço. Dissol-

ve-se admiravelmente na agua

de toilette que torna hygienica

perfumaria e antiseptioa.

' E' o banho mais delicado e mais

distincto

'i' AT ENÇAO

Rieumatismo e gotta

Curam-se definitivamente

com a

Anticalculose do Doutor Ghevreux

com seIlo Vitor¡

UM reason DÁ ALIVIo; *sais rnascos

EFFEGTUAM A com!

capsulas, granulado, elixir

Cumulus-Cairo, :sino reis

Elixir e granulado-Frasco, 25100

Exigir o sello de garantia

com a palavra- Viteri -a ver-

nielho.

Pedidos ao deposito: Vi-

cente Ribeiro & 0.“, rua dos

Fanqneiros, 84, 1.°-Lisboa.

~W

YEIEIIE IMS

SENHORES

Todas as senhoras devem,

em seguida ás relações sexuees,

lavar-se com o BOOK-SA-

MOVAR MEDICAL,

o novo irrigador que permitte

manter durante uma bora a

temperatura deseongeetionan-

_ te de 50°.

FORMOLODOR VEIGNAULD

' com sello Viteri

que cura todos os corrimen-

tos, as fibres brancas,

pnrg'ações, gonorrheas e

evita as surprezaa desagrada-

veis. As senhoras desejo-

sas de ter ñlhos só de-' .

vem fazer as lavagens

desinfectantes uma hora

depois.

Tubo, 540 reis-Caixa de 10

' tubos, 55000 reis

Exigir o selIo de garantia

com a palavra- Viteri- a ver-

molho.

Pedidos ao deposito: Vi-

cente Ribeiro & 0.“, 84, rua

' dos Fangueiros, .°-Lisboa.
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Estaçao x

verão_

Tecidos d'alta novida-le, an algo Iõas, lãs e salas, para vast¡ los. O maior e mais completo

Nurueroso sortiio e n ehth de palliru e 'releitura luvas, initaiues, blusas bordadis,

toques, sedes, rueies,vtulles, gama, piinéa, ren las o muitos outros artigos proprios da oceasiao.

SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA, A 100 REIS
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pamanáe, fustõosfeto., etc.

 

LISBOA

Calibrador

As tosses, rouquidões, bron-

chites, constipações, in/Zuenza,

coqueluche, e mais encommo-

-Ios das vias respiratorias, des-

apparecem com o nao dos

incomparaveis Rebuçados mi-

lagrosos.

Quinze annos d'exito se-

guro e ininterrupto, brilhante-

mente comprovado, pelo in-

suspeiro testemunho dos mi~

lhares de pessoas 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. Oñicina e deposito geral,

a Pharmacia-oriental», rua de

S. Lazaro 296 Porto-Preço

210 réis, cada caixa; pelo cor-

deio 230 réis. A' venda em to-

das as pharmaciae.

A TOSSES

     

Renaud, bévêque & Tripette, Successores .A
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Separador

COIMBRA

MIOA CIRÚRGICA

Doenças das vias urinarias

Doenças das senhoras

José Lebre

› sos

Doenças dos olhos

Abilio Justiça

oo

electrotberapía .m

a 'Io Visconde da Luz, n.” 8

:ã

"É, _

_____________-___

Vacuum Oil Company

Preços correntes das eai-

xas de petroleo. gasolina e

agua-ras de 1.' qualidade:

 

  

AVEIRO PORTO

   

Petroleo americano, caixa d

s latas . . . . . . . . . 315%10 315175

Agua-ra¡ de 1.- qualidade,cai -

n de Slates . . . . . ,3â650 33560

Gasolina de 1.- qualidade,cai-

xa de! latas ..... :M350 35100
____,, É¡

Vacuum 01| Gnompny

asma na nmr-avnmo

 

Modas e confecções

.-

Esuciqu_ VERAO

“A ELEGAHTE”
Camisaria e gravaiaria

POMPEU EA CESTA PEREIRA

Rua Jose' Estevam, 82 e B4

Rua Mendes Leite. l. 8 e B

.AVEIRO

Exposição das mais aItas novidades para a presente esta-

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

to e Lisboa.

Saias de baixo, de ñn

reis!!

Enorme collecção de

meios, etc.

 

Preç

XX

o tecido, artigo de reclame a 15600

Sombrinhas claras, de fautazia, drst 800 reis!!

Lindíssimo sorticlo de voiles, cawsas, granadines, fou-

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

Córtes de vestido, ultima novidade, em lá e seda.

Blusas de renda, tule e guipure, ultimos modêlos.

cintos d'elastico e de fantazia.

Enfeites para o pescoço da maior novidade.

Véus automobilistas de gazo, em todas as côres.

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

Ies, guipúres, gases, ruches, plisses, sedes, galões, entre-

Enorme sortimento de oollsrinhos, ultimos modelos, de

~ puro linho, por preços convidativos.

1 x _

?ig Perfumarias Bijouterias

os modieos
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EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO

Tem a honra de participar ás suas ea““ clientes que tem em exposição no seu estabelecimento iodo o seu

Dunleroso sorrido para a presente estação:

sortid

WHITE STAR LINE .
Serviço comhlnado com a Empresa Insulana

de Invenção

!COKE

ENDE-SE na Fabrica do

' Graz-Aveiro.

Arroba, ou 15 kilos. . .120 réis

troco kilos ....... . .65000 » PARA NEW-YORK

o Vapor CRETIC, de 132500 tonlladas, to-

_ osrá em Ponta-Delgada(Açôres) no dia

.r 26 de outubro e receberá. ali os nas'-

sageiros que sahireni de Lisboa pelo

   
  

Agentes geraes em Portugal,

Germano Serrão Arnaud.

'Xica l ,

bisboa-Gaes do Sodré, 84.

“Souza Soares,,

(NO BRAZIL E NA EUROPA) EXTRACÇÃO A 23 DE DEZEMBRO DE 1909
Dunga““ ¡eg-“ndo em rum_ Consta de seis mil e oitocentos bilhetes formando o ea ital de re'

ga] e distinguido com um premio de P u

a“" a' 1-' Cl"” ° °¡“°° 'Md-lb" 0 Gambista Testa satisfaz na volta do correio todos '. _ _ _ _ _ os edr-

d” °'“°' m' hn"” d° 1°““ r"“ dos que Ihe seJam dirigidos, acompanhados das respectivas importaiioias
ça e Brasil. pela perfeita manipulnpio _ _

e emo““ do_ _eu_ Produto_ “,9de em se os, valles do correio, letras ou ordens '/Lisboa ou qualquer p".

ça do para ou estrangeiro.noel.

Peitos-al de Cambará Plano Preços

(Registado) 1 de . 200.000,$000 Bilhetes a . 805000

1 n 4020005000 Meios a . . 405000

Cura promptse radicalmente as . 1 v 10:0003000 Quartos a . 20¡000

tosses ou rouquidões; 2 n 2:00015000 Decimos a. . Bgooo

Cura a laryngite', 3 u 1:0003000 Vigossimos a . . “000

Cura perfeitamente a bronchite 10 n 5005000 Dezenas; 10 numeros segui.

aguda ou ohronica, simples ou asthma- '34 n 3300.3000 dos

“ea, _ 333 » . _ . . . 16055000 (com um premio certo) de 22500)

Cura a tysroa pulmonar, corno o 2 approleações ao n n luooo

provam numerosos attestados medi- premio maior a 1:20005000 n n 53500

cos e particulares. 2 ditas ao 2.° premio a 5005000 n n sua“)

Cura incontestavelmente a asthma, '5 n ao 5.** premio e. 300§000 n n ;4000

molestia diiIieil de ser dehelada por 679 premios s. todos os u n *nim

outros meios; numeros que termi- » . 600

Cum admiravelmente a ooquelu- narem na mesmo.

che, e, pelo seu gosto agradavel, é ap- unidade do premio

petecido pelas ereanças. maior a . . SOõOOO

1.060

Frasco, 10000 reis; _Cautellas de 25600 25100 1_ ¡ - ;3600, 115100 550 330 220 110 e

3 frascos, 2$7OO re1s. 60 reis. ' o ' ' ' ' '

__ Para a provincla e Ultramar accresce a despeza do

PASTILHAS DA VIDA correm-

(Registados) i Compra e vende pelos melhores preços: papeis de credito ouro por.

combatem o katia' a um, a gas_ tuguez, libras, francos, marcos, pesetas e notas de banco estrangeiras

tralgia, as nauseas e vomitos, o en- assim como tambem juros internos e externos. '

jôo do mar, o mau halito, aflatulenoia

e a dilatação do estomago. São de

grande eHioaoia nas moleStias do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

Todos os pedidos devem ser dirigidos á

Casa de cambio TESTA
Suco. Antonio Duarte Ohavier, Limitada.

74-Rua do ArenaI-78=LISBOA

Endereço telegrephioo-ROTESTl-blsboa

_RTM_ s. P. .o a'

MALA _Ii/AL IN LEZII_
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e do sangue.

Caixa, 600 reis; 6 cai-

xas, ?$240 reis.

36 RElIBDIOS ESPECIFICOS

Bill PILULAS SICCHiElN

(Registado)

Estes medicamentos enram com

rapidez e inoñ'ensividade

Febres em geral; _

Molestias nervosas, da pelle, das , l

vias respiratorias, do estomago, dos ' 'I

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molestias das senhoras e das

ereanças;

Dôres em geral:

Inflammações e congestões;

Impurezas do sangue;

Fraqueza e suas consequencias; '

.r '

Frasco, 500 reis;

frascos,2$700 reis. 6 PAGUETES CORRE") A

Consultem o livro-::oO Novo Medi- ASTURIAS: Em 18 de outubro

con=pelo Visconde de Souza Soares- Para a Madeira, Pernambuco Bahia Rio de Jan '

á venda nos depositos dos remediod Montevideu e Buenos Ayres_ , , mm' SANTOS'

do a ct r. Pre o: b eh d 200 " .

enoadlorãado 50:0 rei: a o tem, de outubro

Para a Madeira, Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres,
Medicamentos homeo a-

' p ARAGON, Em 1 de novembrothicos garantidos, avul- _

505 e em (33|an de dl- Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS

Montevideo e Buenos Ayres. '
versos tamanhos

_ç_ ARAGUAYA, Em 15 de novembro

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

Montevideu e Buenos Ayres. '

l Tubo own globulus 200 reis; du-

zia 2,5160.

l Frasco com tintura 3- ou 53;

400 réis; du ia 45320.

1 Dilo eomulturação 39; 700 reis;

duzia ?gi-360.

Véde os Preços correntes, o Au-

azirio Homeopathico uu o Medico de Casa

e a Nava Guia Homeopathica, pelo Vie-

conde de Sousa Soares.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil

p D D ) D

_ 4015500 réis

› Rio da Prata 505500 ' ›

A BGRDO HA CREADDS PORTUUEZES

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

Em” productos vendem-“ em classe escolher os beliehes á vista das plantas dos paluetes, mas

todas as pharmacias e drogarias. para isso recommendamos toda a. rmntecipa.

Deposito geral em Portugal 1603 çao,

.A.GENTES

PORTO-Rua Santa Catherine,

NO PORTO: !EM LISBOA:

TlIIT & C-° JAMES RIIWES 8: C.°

_ Rua do Infante D. Henrique. 31-l.° Rua d'El-rei,

AVISO IMPORTANTE

O Estabelecimento tem medico -hn-

bilitado, encarregado de responder graf

luítamenle, a qualquer een-ult- por e¡-

cripto sobre o tratamento e npplícl-

pio d'estes remedios. oIJl
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56, Ilercadores. 70

.AVEIRO

) em tecidos leves d'algodão 6111 eassas, oambraãas, voies, baptistes foulards, nanzuokes,|zephires,

saias de baixo, se uirinhus em seda e algidà-J, eolietes eapartilho, meias, plugue
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