
llecomeçamoi-a bois, e ma is

opportunidade tem agora por qse

um governo de ordem e moralida-

decomo o da Republica pode ain-

da intervir no assumpto e proce-

der como de justiça.

PPICIOa-O celebre gatuno

llanuel Fernandes Fora, conhecido

pela alcunha de o «Carapantm que

«aa evadira da prisão em _que se

achava na esquadra policial pelo

iaclo de haver roubado mais de

cam mil reis ao rev. prior d'Eirol,

'lol na ultima quarta-feira captura-

do em Oliveira do Bairro. Este ga-

'tuno já por duas vezes esteVe em

Africa a cumprir penas, tendo tam-

bem já estado na Penitenciaria.

Briga.-Em S. Jacintho, uma

das mais bonitas praias do nosso

litoral, uns pescadores quizeram

jogar e beber [tado, o que o dono

do estabelecimento José Dias de

Oliveira, não acceiton. Por tal mo-

tivo quiseram arrombar-lhe os cas-

cos de vinho, ¡oscilando-o e amea-

çando-o. .lose Dias d'Oliveira quei-

¡ou-se às justiças.

0 mam-0 mar tem estado

muito encapeilado tornando o tem-

poral tambem revoltas as aguas

do Vouga e as da ria.

i Para alem de Cacia a agua che-

i gnu a cobrir os campos marginaes.

' Ensino Harum-0 Diana

chegado hoje insere uma portaria

pormittindo o exercicio do ensino

primario particular aos professores

que, possuindo pele menos exame

de instrucção primaria do segundo

l i grau. tenham eaercido esse ensino

'com boa qualiñcação, e a cargo

,das instituições republicanas.

. Rogloto civil.-Pode di-

zer-se concluido o projecto do de-

.crato que estabelece o registo ci-

vil obrigatorio. Os encarregados

. d'este serviço, que a inova lei de-

' ominara coiIiciaes do registo civil»,

eric bachareis em direito. Em ca

:ida comarca haverá um otiiciai do

-tegisto civil, excepto no Porto e

:Msboa onde serão respectivamente

it a Ii.

_ Logo que se publique o decre-

. v to ,sera nomeado o pessoal respe-

iiiçtivo.

'Archivo do “_Campeão,,

resse de actualidade d'esta antiga rcía; centeio, 800 reis; cevada,

revista illustrada cuja belleza de 800 reis; Ovos (o cento),1,5600

suas gravuras e bem redigidos ar- reis.

tigos a distin nem notave mente;

Uru esplendidã retrato de Mscha- Chapelaria Velga
do dos Santos, o hesoe da revolu- '

ção abre a primeira pagina d'este 22, R. deSanto Antonio, 24

numero, seguindo-se um bello re- PORTO

trato do ministro das finanças, Jose comp““ “mao em chupa“ ao

Bah”, a' 87311653 minlfütações todas as qualidades e bonets para ho

republicanaa no Porto; Bando pre- mem e oreauça.

catorio em Lisboa; Exílio da fami- 05'”“ 5° °°°° ° “ali “mp”
. . _ ultimas novidades nacionaes a estran-ha real portuguesa, em Gibraltar. h“. Guudnoes .m md“ .a qm_

O palacio dos duques de Orleans um.. p“. um“, a ganho,...

em Now-Norton onde aa encontrar:: d Etle antes ohàqãuã de palha e Cthi-

hos dad a os isde estos; Avi- ° ° ° “ls n_ l 0! Pini“ ¡'
'a ¡Fogiof andou". 5"““ a ar.. cao da 'eramêhiqum bome barato.

D. Maria Pia; a casa do sr. gen _h____-_=

rique de Mandou a, na rua ar- Ís r '› ° ' "quê, de From“: _,vejlda pela 0 Gampeao,. liiierano di Stilelllllifll

artilharia; Illustraçlo ao romance _____-_-_

A casa submarina.

Collaboração littararia de: João

Prudeucio, Antonio Cobaira, D.

Francisco de Noronha, Ricardo de

Souza, etc.

A assignatnra do Occidente ous-

ta 950 réis per trimestre.

a' Lei da imprensa. - E' o

titulo do n.° 3 do periodico legis-

lativo Mensageiro juridico da Re-

publica-portuguesa, sobre o qual

já tallámcs.

Além do decreto da imprensa,

este numero abrange outros diplo-

mas oñiciaes. como o relativo ao

Codigo-administrativo, a abolição

do conselvo de Estado. etc.

Custa 120 réis apenas.

_+-

Mortos

Por motivo d'um parto, falle-

oeu na quarta-feira ultima a

esposa do sr. Manuel Nunes

de Figueira, habil artista ha

muito residente na rua do

Quartel. Sentimos e enviamos-

lhe o nosso cartão de pesames.

___+____

Anno agricola

“preço dos generos em varios

mercados:

No de Alcobaça, trigo, mistura,

(14 litros) ;3630 reis; dito durszio,

650 reis; milho da terra, 23450

reis; favs, 6440 reis; cevada, «280

reis; aveia. 6280 reis; tremoço,

;5300 reis; grão de bico', 6600 reis;

feijão branco, ;3600 reis; dito en-

carnado, :5660 reis; farinha de mi-

lho (o kilo) 6060 reis; carne de

vacca, ;$280 reis; carne de porco,

toucinho, 6320 a ;5360 reis; lom-

bo, 6360 reis; carne magra, #320

reis; chouriço, ;$600 reis; batata,

(o kilo) 6320 reis; ovos (a duzia)

;5200 reis; azeite, (o litro) ;5320

reis; vinho, 40 a :5050 reis; para

revender, azeite, 56700 a 56800;

reis; vinho, 5600 a #800 reis.

-No da Coimbra, trigo branco,

(13,16 litros) 560 reis; dito tre-

mez, 560 reis; milho branco, 380

reis; dito amarello, 380 reis; cen-

teio, 430 reis; cevada, 280 reis;

aveia, 250 reis: feijão branco, 560

reis; dito amarello, 480 reis; dito

vermelho, 640 reis; dito rajada,

440 reis; dito fra'de, 600 reis; chi-

charo, 300 reis; grão de bico grau-

do, 700 reis; dito mando, 500 reis;

fava, 400 reis; batata, 3705360 e

340 reis; azeite 25800 e 2d7(0

"ella

- No da Murtosa, milho ams-

relo, 700 reis; dito branco, 780

reis; feijão branco, 980 reis; dito

laraugeíru, 15000 reis; dito preto,

16000 reis; dito amarellc, 850 reis;

dito frade, 700 reis; trigo, 15100

   

   

  

       

   

  

     

    

   

  

      

    

  

  

    

    

   

                             

   

  

   

  

 

Não se sabem se o resul-

tado obtido se deve attribuir

ao radio, ou ás substancias

radioactivas que existem no

minerío, taes como o uranio, o

thorio e o polonio.

Pode ser que isoladamente

os raios de um d'elles, ou o

seu'conjuncto produzam um

tal eñ'eito.

No caso de serem garanti-

da as propriedades therapeu-

ticas do minerio, éfacíl de cal-

cular as enormes vantagens

que trará paraamedicina uma

tal descoberta; vendo-ee ao

mesmo tempo livros de despe-

zas elevadissimas da extracção

do radio, cujo preço continua

sendo fabuloso.

- E ha a certeza de que

o minerio experimentado em

Inglaterra seja altonite?

- Ha toda a certeza, por-

que foi classificado no «Museu

da Historia natural» de Ken-

sington de Londres, pelo pro-

fessor Jorge Prior.

- E o minerio que exite

no Sabugal, será egual ao que

foi remettido para Londres?

_Não resta duvida.. Ha

toneladas de altonite, em toda

a região do Sabugal.

Em vista d'estas declara-

ções, parece que valeria bem

s pena tentar em Portugal al-

gumas experiencias, no trata-

mento das doenças a que se

tem applicado o radio com

bons resultados.

Seria muito interessante

que aqui se continuasse os es-

tudos iniciados em Londres, e

tanto mais que, segundo nos

diz o sr. Oliveira Bello, os me-

dicos portugueses muito facil-

mente podem obter o minerio

e dirigir-se por carta ao dr.

Churchward 206 - Salhurst

Road South, Norwood S. E.

a

Creme bimoo ,
_r

   

  

   

   

   

  

   

    

   

   

    

 

   

   

   

    
  

 

   

   

   

             

    

   

   

  

   

 

  

   

  

   

    
  

         

   

   

 

    

   

  

 

    

  

          

    

 

   

  

  

    

  

   

  

    

  

iiiiiiiii ilililliilii 3mm USADOS
POR preços muito modi_ OMPRAM-SE seja qual

 

  

   

   

    

  

  

  

     

    
  

        

   

   
   

   

   

      

    
   

  

  

eo¡ se ensina uma in_ fôr a quantidade, todos

duma decente e que os sellos tanto de Portugal,

tamo serve para homen. co_ Colonips e extrangeiros pelos

mo para senhoras e é vanta- ma" a tos preços'

josa mesmo só para uso do- . D' Manoel: de 2 í/il a 30
mestico. Não carece machiuís- tem; de 5 a 30; de 10 a 240¡

mos nem grande espaço para de 15 a 800; de 20 l' 900; de

trabalhar. O ensino póde ser 25 a 20; de 50 a 39% de 75

theorico ou pratico e o reaul- “ $000; de 80 a 09%”90; de

tado sempre garantido. 100 a $000¡ d" 200 “ $200;

Para completas informa- de 300 a &$000; de 500 3

ções dirigir carta com 50 reis 203000; de 1000 “ Nãooo'
para a resposta a Comprehende-se o cento. As

mesmas cada de 300 a 80; de

500 a 220; e 1000 a 420 reis.

D. Maria: de 5 a 13000

reis cada; de 25 a 23250 o

cento; de 50 a 13200 cada; de

lCO a 43500 ondas

Sellos dtfellmeB não se

compram.

Grande aortimento de al-

buns universare par» collec-

cionadores.

Catalogos para 1911 com

o preço dos sellos de todo

o mundo.

Não respondemos a con-

tas que não venham acompa-

nhadas do respectivo porte

para resposta.

Baptista Moreira

Rua Direita-AVEIRO

    

  

   

  

     

   

 

  

    

   

  

                          

    

   

 

   

   

   

  

 

   

  

   

lima tura sensacional _

duplicação nataval da altnnita-Il dr.

thursharil consegui magnilitns resul-

iadna tum um axamplar das minas

pariuguazaa do Sabugal-lim italia

tampa da :ainda para na mediana

portugnzas.

Das minas do Sabugal foi

enviado ha tempos para In-

glaterra um exemplar de alto-

m'te-minerio constituido por

um phosphsto hydratado de

uranío e calcio-que parece

possuir notaveis propriedades

radioactívas, já aproveitadas

com vantagem no tratamento

de doenças cancerosas.

Lemos ha dias a noticia

n'um jornal estrangeiro e por

isso resolvemos obter alguns

esclarecimentos ácêrca de as-

sumpto tão importante.

' Foi o importante indus-

trial, sr. Antonio Oliveira Bel-

lo. illustre naturalista amador,

que possue actualmente a. mais

completa collecçâo mineralo-

gica de Portugal, quem nos

deu as informaçõe que vamos

apresentar aos 'nossos leito-

res.

Foi o sr. Oliveira Bello que

nos confirmou a. noticia, que

deve preoccupar bastante os

medicos portugueses, visto tra-

zer aos especialistas um novo

campo de investigação e es-

tudo.

Eis o que o sr. Bello ex-

poz n'uma das salas do «Ins-

tituto Pasteur”:

«Um engenheiro enviou

ha. tempos da mina do Sabu-

gal, para o dr. A. Churchard,

um exemplar de altonite. Este

notavel medico inglez, saben-

do que se tratava d'um corpo

Cartaz do “CAMPEÃO,

rsgoactivo, Íçom t emansções MA S

su creu emen e m ensas para

impressionayem um? chapa ENDE-SE a. «Ceboleira›,
PhOtOSraphwai aPPI“"ou 3° Vuma das mais importantes
tratamento de uma ulcera no da ria_ Tambem se vende

“tmn“gO de “m “e“ ellentei um palheiro e terreno annexo,
obtendo uma cura completa. proximo da ponte da Doba-

O doente tinha experimen- douro..

tado durante seis mezes o tra- Recebeu¡ proposta¡ ver_

tamento '1°' raios XI que “5° baes e por escripto os srs. Re-
lhe produziram resultado ne- nato Franco ou Antonk, Ra_

Augusto de Souza.

Correio de Entre-os-Rios

Grande redacção de preços

antiga e acreditada «PA-

DARIA MACEDO» an-

nnncia que, devido a um

contracto feito ultima-

mente, acaba de reduzir os pre-

ços do CAFÉ que tem á ven-

da como especialidade da casa,

ficando a vender o que era de

720 réis o kilo a 600 e o de

560 a 500 réis.

Experirnentem, .pois o CA-

FÉ da Padaria Macêdo que é

o melhor e mais barato que

hoje se vende em Aveiro

  

  

  
   

  

    
   

   

    

     

  

 

  
    

   

   

   

  

 

  

 

  

  

  

   

     

  

 

PARA LEVANTAR'

OU CONSERVAR

AS FORÇAS!

liinhu nutritiva da carne

'UNICO auclorisado pelo governo.

approvado pela Junia de

saude publica e privilegiado
Becommandado por centenares dos

mais diatinotos medicos, que garantem

a sua superioridade na convalescença

de todas as doenças e sempre que d preciso

levantar as forçar ou enriquecer o ranger;

empregando-se, com o mais feliz exi-

to, noa estomagor, ainda os mais debeis,pa-

ra combater ar digealdcs tardias e labor-ia-

aar, a dyspepsia, anemia, ou inacçdo do: or-

gdoa, o rachitt'rmo, irritações cscruphulosar, etc.

Usamvn'o tambem,com o maior pro w

veito, as pessoas de perfeita saude,

que teem excesso de trabalho physico

ou intellectual, para reparar as perdas

occasionadas por esse excesso de trai-

balho, e tambem aquellss que, não

tendo trabalho em excesso, receiam

comtudo enfraquecer, em consequen-

cia da sua organisaçào pouco robusta.

Está tambem sendo muito usado

     

  

participa ás suas ex.'“"

freguezas que acaba de

receber um lindíssimo e varia-

do sortido de chapeus enfeita-

dos reproduzidos dos melhores

vindo de Pariz.

Tambem confecciona pe-

los ñgurinos os melhores de

arte como podem vêr as suas

freguezas.

Rua da Costeira, por oi-

ma da «Pharmacis-aveirense»

-Aveiro.

ALZIRA Pinheiro Chaves

 

« , ' B Caça.-Maia um fascícqu

*d'aata valiosa publicação acaba de

-_, iadas pretos da «Imprensa Liba-

› da Silva). Não desmereca dos

' o excellente numero que

_ nte o qual é magnifica-

_ ilustrado com assumptoslde

.. Í' bi i tendo como oo la-

' " uppmi'arioa João Siaudo,

ave com espírito A caça-

tiro-tauro: Emilio Achilles

Jards, que tas uma bella apo-

da caça como exercicio hy

;' -Jolo Ignacio d'Olíveira

“ha .'alrn facto sympathioo de va-

h¡ _' rico local; MignelDias Pes-

d'âmoriru conta como matou o

pritheiro leão: o conselheiro

'“ Barreiros descreve as pas-

' .das rolas em Cascaes; um

ta a completo estudo so-

, Qrea e signaes dos caval-

a assignatnra de Freire

pcs; o dr. Henrique Aus-

: refere-ae at caça das rolas

ponha o reproduz alguns

rtivaa da saison. E' co~

um numero iustruotivo e

te' e cpm elle abr-i o deci-

_ tido volume de collecção

_ já hoje bastante rara.

”i summario do n.° 1147 do

- a e, revela o grande inte-

 

  

   

   

  

 

0 ideal para as damas é ter

urna bell. carnação e este tom

mate e aristoorstico, signal de

verdadeira belleza.'Nem rugrss

nem borbulhas nem pintas rubras

a epiderme sã. e clara, taeecomo

os resultados obtidos pelo seu

prego combinado do Creme Simon,

do P6 e do Sahao Simon.

Exigir a verdadeira marca.

_\s-3

 

VENDA lili SAL lili AVEIRO

IGUEL Ferreira d'Arau-

jo Soares, proprietario

l de marinhas em Aveiro,

vende sal, producção das

suas marinhas, ao preço de

263000 reis cada barco gran-

de| carregando 24 mil litros,

correspondente a 2 wagons,

cada um de 10 mil kilos.

E' sal tino de 1.' qualida-

de, e sendo o preço corrente

na ria de 303000 reis cada

barco, o annunciante vende

por aquelle preço para ver

desocupados as eiras, prínci-

piando pelas da. sua marinha

denominada ¡Raivosan

ás colheres com quaesquer bolachas

ao lunch,a lim de preparar o oetoma

para receber bem a alimentação o

jantar; podendo tambem tomar-se ao

toaat, para. a facilitar completamente

digestão.

E' o melhor tonico nutritivo que

se conhece: é muito digestivo, fertili-

cante e reoonstiturnte. Sob a sua ln-

üuencia desenvolvo-se rapidamente e

apetite, enriquece-se o sangue, torta-

lecem-sa os musculos e voltam as for.

ças_ Um call¡ d'este vinho representa

um bom bifô-

0 seu alto valor tem-lhe conquis-

tado as medalhas d'ouro em todas as

exposições nacionaes e estrangeiras a

que tem concorrido.

Acha-se a venda nas principaes

pharmacias de Portugal e estran-

geiro. Deposito geral: Pedro

Franco &G.', Pharmacia Fran

co, FJ”, Belem-LISBOA.
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extravio de correspondencia,

oñicial e registada, correspon-

dencia que ainda tractava da

morte de Cadaval. E' do que

vou occupar~me no capitulo

immediato.

CAPITULO V

Juri¡ praeoepta. sunt haeo:

honesta vivere, alteram non

leadere, suum unique trihuers

_ L. 10, § r, [.-de justa'tt'a el
¡ur-s.

Em nove de outubro de

1902, oñiciei ao ex.“ director

geral do ultramar, enviando

uma exposição e um questio-

nario e pedindo que fosse ou-

vido o conselho da Escola-me-

dica de Lisboa ácêrca de du-

vidas, que eu tinha a respeito

da morte de Cadaval. Foi esse

oñicio dirigido, confidencial-

mente, com todas as formali-

dades, remettido ao correio de

Lourenço Marques, para ser

devidamente registado e expe-

dido para Lisboa em 11 do

mesmo mez, inscrípto a linhas

seis darespectiva carta de avi-

so, e o numero do registo era

“tiliPliio ms Pitillitlls..

-l ea

18.036. A guia com o recibo

do correio foi junta ao proces-

so do soldado Bento José a Hs.

546.

Não tendo obtido ,resposta

até março de 1903, em 14 d'es-

te mez e pela nota n.° 36 pedi

ao chefe do estado maior que

solicitasse de sua ex.' o go-

vernador geral as devidas or-

dens para que ao perguntasee

ao ministerio se o meu officio

alli dera_ entrada. Não obtive

resposta, e em 28 de março do

mesmo anno enviei segunda

via do meu ofiicio, registada.

egualmente no correio de Lou-

renço Marques, sob o n.° 7.242.

Em 13 de julho, e pela. mi-

nha note n.° 83 dirigida ao

chefe do estado maior, voltei

novamente a pedir resposta ao

meu nHicio, mas ainda d'es-

ta vez a não obtive. Vol-

tei em 9 de outubro pela mi-

nha nota urgente n.° 134 e pe-

dir resposta ás minhas ante-

riores notas e _nenhuma res-

posta obtive ainda d'esta vez.

Passei a insistir particularmen-

 

te pela resposta, e em 23 de tres rarement recours ala pen-

dezembro de 1903 dizia-me 0 daison; presque toujours ils

chefe do estado maior, em res-

muitas outras pessoas para vê- _

rem o Cadaval morto.

_ emploíent la strangulation ou Cadaval estava morto no,
posts á. minha nota n.° 36 de la suffoeation, et c'est seule- quarto e a porta da barraca
14 de março, que o ministerio ment lorsqu' ils ont tué leur estava fechada, estando a cha- _
da marinha respondem não ter víctime par ces moyeus, qu'ils ve pelo lado de fóra. De ma-
dado alii entrada o meu ofñ- pendent le cadavre, en vue de nhã não havia ido trabalhar,
cio n.° 15 de 9 de outubro de faire croire a un suicide.: e foi visto a conversar com o
1902. Nada mais do que isto. Como já disse, não spre- guarda da noute das oñicinas'

Resta dizer so leitor o que sentando o cadaver de Cada- do caminho de ferro, Antonio
eu pretendia do conselho da val nenhum dos vestígios ge- Loureiro. Este homem embar-
Escola-medíca- ralmente encontrados nos en- cou para Lisboa, pouco tempo '

Pela descripção já feita do forcados, por suicidio, descon- depois, e foi viver com uma
estado em que foi encontrado ñei que tivessem morto Cada- irmã chamada Antonia Lou-
o cadaver de Joaquim da R0- val, propinando-lhe um vene- reiro, para a rua do Gremio-
cha Cadaval,póde o leitor cal- no violento, e que depois lhe lusitano. Embarcou clandes-
cular quaes foram as minhas passassem a corda á volts do tínamente para o Brazil, igno-
duvidas. . _ pescoço, pela fôrma que o lei- rando se o 'seu paradeiro, co-

Em primeiro logar eu ha- tor já sabe. mo me communicou o ex.“
via lido a pag. 535 da obra já Deve recordar-se de que juiz de instrucção criminal.
citada de Legrand du Saulo, em cima da mezs havia um pu- Este homem deve saber muita
o seguinte: cJ'arrive mainte- caro de ferro esmaltado com cousa ácêrca do assassinato de
nant aut constatatíons faites um liquido escuro, e um copo Alves Días e, com toda a cer-
sur le oadavre: l'examen de com bastante agua e, disse-me teza, sabe tambem da ~morte
l'empreinte, les echimoses, la o Joâo Dias, que tambem es- de Cadaval, se nâo é um cum-
fracture de l'os hyoide et les tava em cima da mesa um pa- plice.
eartillages du larunx, la luxa- pel com um pó branco, papel
tion des vertebres cervicales.› que desappareceu quando en-
E mais adeante, a pag. 538: traram na barraca o proprie-
«Les meurtiers, en effet, ont tario de cantina fronteira com

CASli Anis DIAS
J. CORRÊA nos SANTOS

CAPITULO IV

  

'8o houver alguem que pos-

Ia melindrar-se com este prei-

to do homanagé'm, não se im-

'porte o digno agismtrado, por-

que são por demais conhecidos

oaen labor e a honesstidade do

_ seu caracter. Esteja tranquil-

,lo, porque: «Vindictae cupi-

dus síba' malum arcessit.» Ha

ainda o adagio que diz, emi-

Vtando um auctor latino. _Não

ha cego que ss veja, nem torto

que ae encargos: Fallit quem-

gue cascata amôr sui.

Aqui ñca exposta a verda-

de como os factos se passaram

a respeito da exhumação do ca-

daver de Cadaval. (Oonta'núa.)

?usarei agora a tractor do
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Rua dos Mcnqadoztes '- Grandioso sortido de todos os artigos para apresente esqaçãu, impor- JMÍOCIas . e confecçoes
Camisaria e gravatarij A

tados das mais afamadas casas do paiz e do estrangeiro.
j ' x - , _ . o

AVEIRO Lindissíinos cortes de vestidos, pura lã, desde 25000 reis. " ' " ' > ~ ' v í ..V
Fazendas de ls, ultima novidade, desde 240 reis o metro; PO PE ,« . ' .r' . i.

'8° 39".” “1”th- dQ “FE“ Jerseys e Boleros de malha, para senhora, ultimos modelos.
' . -

I RA

.,;oçslpüãl'ldiieaqbglàqr- Melltons e Alslrãkands parla ciàsacos e capas.

l

. " Pe erines o ic os e pe es a mais alta novidade.
. É í ' 'i ' '

'

. :Jiyll'léaldà QI¡ ”WMM medlqi- Casacos de borracha para homem desde 12¡000 re's
Rua de '-1056 BSÍGVam' '52 a MB' V

. mí' “ü. 9', WB“" saum“" Calçado de feltro e de borracha pára homem, senholra e creança
, “das bene' l a 3

l' Pl“ ro_ “9. “F3“ Guarda-lamas de feltro e de seda, desde 2§000 reis.

' ' ' '

MYW'WC'milma 011m“” “9- Grande sortido de artigos de malha para croança, taes como: casaqui-Ç i kung”” .4° "um“ V.” à” nhos, boleros, vestidos, toucas, saiotes', carpetes, etc.
'“9'” “mr“ 'iñ'ãnidOms Camisolas e cache-corsets de malha para homem, senhora e creança-

O

anxgezrgã: ::2528?(531-“01' 1h Mehiap e piubga: de lãñe d'lñlgodaol,l làivas lde malhado de pellca, esporti-- A os c a es oo er ores ane as ve u os p uches se as, uarni ões a-
. › p _

t

“é“ “m PmmPãídh 9 155010' ões: tales, rendas, guar'cla-cbuvaê, lenços, .sua, etc. . g ç , rg ers
eÇOS mOdICOS

§wooowoooooown»ooonnnnn»Mononnnonçt
› .
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ÍÁRTICOS GRAPHICO§

PEDRO, MlRA_-NDA & (If, SUCF

arruma nt titanium i rir-'nnç MAU BlliL INGLEZA

MANUEL FERREIRA i-
na

 

        

 

" _cx-ô" 'i ----~“' :

. ' _ _o Rua Tenente Rezende

m" i

Casa !nadada em 1908 a". da :5%.Fàa, 59 '
(Antiga Tua do Alfena)

"É 7

Telegrammas':-Adnal'lm-PORTO
AVEIRO

W

Esta casa. que se dedica a venda de todos os artigos typo- O proprietario d'osta antiga e bem conhecida ofticina, agoragraplhicoa e lytographicos, está a cargo do nosso associado Adria-
no

montada com os mais modernos aperfeiçoamentos e machinis-
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g “and“, fundador e administrador da antiga firma Pedro, Mi- mos indispeusaveis á boa exocuçâo de todos os trabalhos de ser; A P“" S' Vicente' Rio de Jane““ smtoaiMontevideu e Bueno..

. "anda 5.0.', pois que, alem da sua longa pratica commercial e ralharia, convida todos _os seus antigos e em““ freguezes, e o yres'
l

' a¡ .gr empregado viajante de differentes artigos, praticou por publico em geral, a Visitarem a sua nova e grande oliicma e Preço da passagem de 33 013589 para o Braz" 435600 a. a
X largos !unos n uma das fundições nacmnaes, tendo ponsso o mais armazene, onde se encontra, pOr preços sem competencia, um , , , , , D Rio dá P a raia
. completo conhecimento do artigo assim como é a unica casa que variadissimo e completo sortimeuto de todosos trabalhos conoer- o. .. . _

reta 445500 ,a: no genero tem pessoal habilitadissimo pois que tambem trabalhou nentes á sua arte; executados, sob a sua direcção, por um pes-
r v

_x_ na referida fundição, podendo portantb executar qualquer pedido soal competeutissimo, _ o
A

. que _se dignem fazer-nos sem receio de confronto_ f Assim, encontram-se nos seus amplos depomtos, camas de ARAGON, Em 28 de novembro

"7 "Fbr'neoemo'a orçamentos completos e mais baratos do que qual :É ferro completas, de todos 88 qualidades, medidas e doa mais ele' Para a Madeira, Pernambuco Bahia Ri d J '

ã qualquer outra case.
:É gentes e modernos modelos, baldes, regadores, lavatorios com- Montevidéu e Buenos Ayres. ' ' o ° Ml°"°› Santos,

i' " - _
!i pletos, fogões de cosinha de todas as dimensões e systemas e A v zx Representantes das mais importantes oolohoaria para as ditas camas. ~ Paraêàggâgüíãf :gângãbeâzãnâbro_ _ › i

. fundiçôes estrangeiras .s. Coustrueunotôres. a vento, nóras para poços, portoes, gra- . SANTOS, Montevideu e BUQMQAW”. l a ia, Rio de Janeiro,
x

. 2 des, fechaduras, etc., encarrega-se da pintura de camas e de AMAZON E 2 ,Temos sempre 0m deposuo matepla] esa-an- :É todas as obras de ferro, e executa toda e qualquer obra de ser- P M d _ ' m 6 de dezembroMiro: espaços e quadrados de todos os corpos, faias, quadrilon- à ralharia, por mais diliioil que seia, onde se encontra tambem á M cuida Em“? Pernambmm Bum, Rio de Janeiro, Santos'

gos, regretas, gallés, galeões, caixas de todos os tamanhos, cu- e( Venda ferro de todas as qualidades, folha de Flandres, carvão, ”Pe“ e: e “ellos-Ayres..o nhoa, devisorios, massa para rôlos d'uma das melhores fabricas a etc.
_ ”9° à Passagem de 5' cl"” P“" ° 81:““ 495500 foi¡

x allemis, assim como tinta de todas as côres. as quaes vende mos W Os preços da sua casa são os mais couvidativos que é pos- ' ' ' › D D Rlo da Prata 525500 , o

. baratissimasl
“ sivcl encontrar, e a execução das obras que lhe sejam couñadas

_ _Tr :Pedimos l !Odin os nossos ex."'°' ami os o fre uezes não não receia confronto e é rapida..
A 30300 HA GREÂD' ' ' r .

x fecham as suas transacções sem oousultarem 0% nossosgpreços. Visitem, pois, esta serralharia, a maior d'Aveiro, antes de _ _ us PPRTUG.
_ , se decidirem a comprar ou encommendar qualquer trabalho da N88 839110188 do Porto 0 ¡418501! podem 08 31's. passageiros de!

x =Ghamamos a attençào dos nossos estrmavels e,pec¡,¡¡d,de dama casa_
classe escolher os beliches á vista das plantas dos p. lua“, “ _

. elitentesdpara nao confundii'em a nossa\ casa com

Para ¡30 recommendamos tOda E 'Inteómiña-

ou ras o mesmo genero que nào podem competir - _ _ ___________ ção. A
.

x de maneira alguma com a nossa casa.
A» venda na, pharmaoin_ De. _ Os paquetes de regresso do Em“ ,merecem ,todas a im... .

posito geral: Pharmacla Fran didades nos grs. passageiros que se destinam a Paris e Londres. ' '
co, F.on_Conde do Reatollo 4;' 0.a, Aceeúando-.. tambem ,p....u'h'o' um"

BelemrLiaboa. low-York Os. Miguel (Ponta Del ads) no t' ' t

o o v o

g m P...“k,Griiiieaçiole 100'0001'018 "° °"' 5°"*"°"',"G*°"E-N "-
l , .

p p.

Cimento “Portland
' Tags y' “Ín ' E

quem fornecer indica-
Chegou novo carre- ções para a descoberta de pes- xarope peitoral Jamesgamento aos unicos

importadores

_ - e o No PORTO, MEP¡ ,1,181130 . ,,

Muonenamgm DAdEEcZT: 33132225; UMM A 'fossa Nx p Tinto# o meu”“ f“
..a 1;.,

0:' ,

 

9_ Rua do Infante D. Henrique. Rua d'El-rei, 31-1.-
soas que façam o commercio

de ¡mportação e Venda de mas' Premiado com medalhas d'ouro em

"'ÕFÍZ-s-'J '.

'ui-il _l :-. .
_ - . Furith hilornl Ferru inosa › .

" '

' h h tá - m as i . g . e e I
eWilli? “ms :tidfãofiàií (36232313 $122. ::aterrissa o ua . comem . PAM MWM u

.

Esln farinha. t uc é um cxcellente
sas informações resulte a ap-

Í
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'E J'MA casa em' a e
' ^ t ' ' ' › *- t

m i:: l'

d ¡- mals .llllilmllo repaiailor, de facildigcsuo, - › . , h _ w ,

AVEIRO prehenção da mansa phospho_ Becoãnàeââzãããos util ;iss-uno para pessoas de estomago 7 Milo. 'ciêàraxol A _ I milhares Olhou¡ da,
rica c lt a d 1._

'zen oupnlçrmo,para(.(uii'alcscentes, Doe”“ d“ vi¡ hmm"“ ?890138 doll a É?“ -

Grandes descontos 0m ml] 8 p ra 0 8¡
,113.035 ldmds ou ueangasJaomes- D d d-- - r .

quente não inferior á gratiñ UNICO especiñco contra tossee mo tempo um precioso medicamento um“ as “a A““ v “qt”: com _magnifico “no, g

para revender ~ .
approvado pelo Conselho-de-saude-puâ que pela sua acção tonica reconsti-

',036 Lebre preços commodoa

:caçao promettida. Quem 8011' blica e tambem o unico legalmente lu “Ie enluumis reconhecido proveito
m

N, E J

be¡- da existencia de massa anotorisado e privilegiado, depois _de ¡tlsnlii'sroas aprnucas,ile constitui Doenças do¡ ou!“ 3“¡ redacção .e diz.

h h _ d_ __ B andem-,inda a, sua emoaola em muitls- ll w, um“ Lj' ML 'lilocarP-cem de 01'-
Abih'o Juego“ M--u

p in orica, ¡rua-Be a 61'- Simas observações oflroialmentefeltas ças uuorgnmsino Lollilegaluiente au-
- _ ¡, j . - - .4tm l ° “50° “6° J“é '1° Cm'hm ::seringasrsrsrsrs:: r;:;:f.=:.;*:.'::, '2,21'1'.'..':;i:9s me.32° e¡ t. a“ t - r 27-590 ,re-ls A, '~

a reis. das Barcaê, n'esta 'cidade de ro capeoiñco contra as bronohites (agu- rum-:m a sua ellicaoia. . 8 R l d to: ;rfp a. êiç Blcllclutas nov v

, _
. .

a oisne . .Jr M- r

EÊÊÊÉ'ZÊÉÊÊÊÂÍ ::3311“ Avai”, “mg“ morada do ”O É::;3:88:43 1:31:63; Conde do Restello & 0.' ..___ u' n 8 ' I ?Chiplllo Raton-á ' '\ -'
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rn¡ Castro attosb-ÀVEIRO. Picada.
contratadas as irritações barracas. à LISBOA_
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ELITE AVEIRENSE Emma UE INVERNO
n

de terra laV'radia com oa-

0 proprietario d'este estabelecimento participa aos seus 01.““ v

 

sa de habitação partilha¡

aeíro curraes a a ' ;adore ' 'clientes, que tendo recebido já todo o sortido para a presente esta. A "a ' “p r' g* "mm.
. , _ _ _ pertençal, eita em Sá, fregue.ção, entre elle se encontram os segumles artigos de maior noVIdade: -

,13, Rua. Mendes Leite, 2.1 - 56, Mercadores, 60
sia da Vera-Cruz, \d'esta cida-,

Tecidos d'altàa novidade em todas :is 1qualidades, para vestiãos, faqudlas de e que cantina Com a 'vieilade ura lã des e200reis o metro. e tons moscous astrac ans ze e i- '
nesp para ,capas e casacos. Côrtes de casenilrae para,fato. Calçadb de bor- da' F01”? fazçndo frança pal'.-
racha. Colletes de “partilho, ultimos modelos. Grande variedade em artl- a estrada publica O Bet¡ com-gos para agasalho,'como beas, pellerines, oachecols, blouses de malha,

p

. .
ido muro de edra e cal

_
v

_ .
_ guarda-lamas Jerssys, camisolas luvas calçado de feltro e muitos outros pr p . ;J

Garñlsarla, Gravatarla e Perfumarias _Sabonete IRENE, exclusivo da casa, a 100 P816 artigos proprios d'eeta estação. ' '
Quem a pretender, eutçn-l

. _ 4 . , _ V _ __ v, _ A ç
_ da-se com o seu dono, mor.8.*OXDXÓXXÍXCXXXQXCXOXÓXCXOXCXCXXDX.XCXCX.XÓXCXCXÓXÍXÓXXO* oh'
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dor na rua do Cães.

HISTOGENO LLOPIS sem“”"'êpçgmiwmmPara a cura da DIABETIS preparamos o lãlstogeno anti-dlabetlco. forum“:
. .. _ v _ _ _

' :ruros na our ' - .e

Unico medicamento adoptado nos Dispenser-los anti-tuberculosos, ?Êâããaiiãeníâtsgàâãfããíñdlabetlco. a os doentes submetmdos a trata 1

Slú'atorlo's, "capitnen da Misericordia de Lisboa, Por-to e clínicas par-ti-
'

'
aulas-ess para a cura da

Tuberculose, Diabetis, Anemia, Neurasthenia Formas do HISTOGEED LLOPIS
e doenças coneumptivas em geral, que, abandonadas no seu-principio, dao origem á

w Fml ioo rels '

Freiordo HISTOGENÚ i FRASCO PEQUENO, gratis aos pobres dos_D¡spensanósf
A

Vende-se em todas as pharmacias e drogarias. Representante geral em Portugal AoMQQII-r
,O doente sente-se melhor com um frasco e curado tomando seis.ç

sinal-drogaria, de Antonio Cerqueira da Motta & C Suco. de Santos Caiuá-b
Precaver contra os productos similares que na pratica teem demonstrado se alteram, briuhos, Rua de Mousinho da Silveira, llÕ--Poi-to. Em Lisboa, C. Mahony 'do

prezulndo effeitos cíntraros e prejudicikaes a saude.
Rua de El-rei, 73, 2.°.-Em Aveiro: PHARMACIA REIS.

   

Hlstogeno liquido

Hlstmeno granulado

Histogeno anti-dlabetlco

 


