
Jos¡ da Silva Mendes Leal Junior, Lair Au-

gusto Rebello do Silva, I/us'z de Castro Gus'

Mães, Luiz Filíppe Leite, Luiz Telles de

Mello, L. de Vasconcellos d'Azevcdo e Silva,

Manuel Coelho Tomado, Manuel de_ Jesus

Coelho, Pedro de Wenceslau ds Brito Ara-

nha, D. Sebastião Maldonado»

Movimento milltp'

Para policiamento da villa

de Albergaria-a-velha segui-

ram d'squi dois guardas civis

que haviam sido requesitados

pela administração d'aquelle

concelho.

40- Em circular ao gover-

no civil do districto foi pe-

dida nota dos ofñciaes do exer-

cito em commissões nos servi-

í ços dependentes do ministerio

do interior

ltotss varias

Sabemos que o sr. minis-

tro do interior trabalha acti-

vamente na nova lei eleita-rol,

inspirado nos mais amplos

principios de liberdade. Outra

cousa se não poderia esperar

do espirito democratioo do sr.

dr. Antonio José d'Almeida.

- Dizem de Roma que o

padre Luis Gonçalves, pro-

vincial dos jesuítas portugue-

ses, entregou ao Pápa um vio-

lento protesto contra o gover-

no republicano, governo que

libertou o pais de todas as

aves negras sua especie.

O protesto termina dizer.-

do que :apesar de tudo, os

jesuítas perdoem aos seus op-

pressores, desejando que Por-

tugal seja governado com ver-

dadeiro espirito de liberdade e

que Deus o proteja. I Amen.

-Vae ser desdobrada a

direcção geral do ultrarmr,

que ficará assim constituida:

1.' direcção: obras publicas,

caminhos de terre, correios e tele-

.grspbos. 2."A direcção assuntptcs

° militares, instrucçio publica, con-

«› de terrenos e companhias

' _ ilegisdas.

. Os aspumptos jurídicos

' am para a alçada do mi-

¡ rio da justiça.

_-'0 padre Fonseca, da

; boss, que ha muitos an-

”_' lê internara no Varatojo,

A' it Escolhido por uma fa-

   

          

    

 

    

    

  

   

  

   

  

 

  

   

   

   

. enfermo e'om a diabe-

-_ ainda irmão¡ na Car-

* "e alli o esperam elles

, p que o tenipo melhore e a

do velho frade lhe per-

' a viagem. Antigua-se

n "binome de.Frei João de

s

_ --. Acha-se no estrangeiro,

@paisagista alli conta perma-

-7 cer, o~_sr'. Manuel Alfonso

' ' pregoeiro, antigo minis-

' ;da fassnda.

1 ' Cantslla e caldo de grill¡-

nunca' fizeram mal a nin-

'- O sr. dr. Alfonso Cos-

' “convidou para seu secreta-

rio particular o sr. dr. José

Bessa de Carvalho, que accei-

_toa o logar sem encargo para

o Estado.

A - Chegaram já as chapas

' metalicas com os nomes das

' ruas que soffreram alteração.

São em ferro esmaltado,

' em azul e branco, e estão sen-

' “do já oollocadas nos seus lo-

gares. -

-Em Vagos vae fundar-se

nm :Centro - escolar-republi-

Gino».

Í j - Pelo sr. governador ci-

”” 'vil foi solicitada aos poderes

i Iupariores a creaçâo de dele-

gações da .Caixa-economico-

portugnesao em Anadia e Es-

' tarreja.

_Está quasi de todo de-

molida a capella de S. João,

no Rocio.

-- O serviço do correio fe-

ohou na 5.' feira á uma hora

da tarde. As repartições publi-

cas não abriram.

' - Segundo consta, a visí-

, ta do sr. dr. Magalhães Lima

É a esta cidade só se realisará

em janeiro proximo.

- Veioia Aveiro apresen-

_t

 

' das' _suas_ relações, gra- q

tar ao sr. governador civiluma dos Santos, filha do sr. Ma-

representeçâo em que as com-

missões municipal e paroohial

d'aquelle concelho pedem a en-

corporação judicial das fre-

guezias de Cedrim, Couto de

Esteve, Paradella, Pecegueiro,

Rocas e Sever á. comarca de

Albergaria-a-velha.

Vieram com ellas as com-

missões municipal e parochial

de Albergaria, que representa-

ram no mesmo sentido'

-A Associação-commer-

cial d7Aveiro, fez publicar e

distribuir profusamente pela

cidade uma carta que o illus-

tre advogado lisbonense e de-

cidido democrata, sr. dr. Cu-

_tiha eCosta, dirigiu ao presi-

dente da commissão da refor-

ma administrativa, o sr. dr.

Jacintho Nunes, ricerca da con-

servação do districto d'Awiro.

Essa carta, que está pri-

morosamente escripta, é um

apello ás añirmações liberaes

do eclarecido presidente d'a-

qoella commissão em favor dos

interesses da nossa trl'l'll, onde

o sr. dr. Cunha e Costa pas-

sou alguns dos melhores dias

da sua vida academica, e um

testimunho da sua alta dedi-

cação por ella.

Documento valioso, bem fez

it Arsociaçâo-cnmmercial em

.lar-lhe a publicidade que te-

ve e que merece.

:E

tmnoonitnoi-roaro

22, B. de Santo Antonio. 24

l“omplelo sortido em chapeus e lionsts de

todas as qualidades para homem e creança, em

feltro, côco e soda. Sempre ultimas novidades

nacionaes e estrangeiras. Guardaeoss msgnili-

cos para homem e senhora. '

Elsgantes chspeus de palha pa ra o verão.

Chique, bom e barato.

Cartões de visita

  

O ANNIVERSARIOS

Hoje, as sr.” D. Maria da

Conceição Csrdote, Anadia; D.

Alice Martins da Graça Mattoso,

e o er. barão do Csdoro (Carlos).

Amanha, s sn' condessa de S.

Januario, e o sr. Julio de Moraes

Sarmento, Lisboa.

Alem,..as sr." D. Alzira Mar-

ues Gomes, D. Rita Casimiro de

Seabra Mendes da Costa, D. Creu-

sa Sá, e os srs. Arthur Napoleão

Corrêa, Coimbra; José d'Azevedo

Leite, e Luiz Pereira Martins, Fon-

tinha.

Depois, o sr. Freire Corte-real.

O ESTADAS :

Estiveram ha dias n'esta cida-

de os srs. Alberto Pinto Basto e

esposa, dr. Samuel Maia, Bernar-

do Maria da Silva, Manuel Gon-

çalves Nunes, José Lebre de Ma-

galhães, Vasco Soares, Vicente

Pereira, Angelo Bello, dr. Alexan-

dre José da Fonseca o Manuel

Silvestre.

-os- A Em de operar a tir.l

D. Joanna de Moraes e Silva, tem

estado em Aveiro, o sr. dr. Abi-

lio Tavares Justiça, distincto es-

pecialista em doenças de olhos.

O REGnEssos:

Regressou de Espinho á sus

casa de Grijó o nosso illustrado

amigo e antigo subscriptor, sr.

Alexandre Silvestre Corrêa.

O vmaouruna:

Seguiu para Lisboa o nosso

illustre amigo, sr. visconde do

Ameal.

. DOENTES:

Continua melhorando a sr.“ Dr

Armanda Leite.

40- Melhora tambem o sr.

José Maris de Carvalho Branco.

4s- Encamou, com uma bron-

ohite, a sr.l D. Rosa de Santa Ma-

ris Leite.

40- Tambam tem estado bas-

tante doents, com um sdeoimen-

to nos olhos, a sr.“ D. canoa do

Ceu de Moraes e Silva, esposa do

sr. Antonio Augusto Duarte Silva,

antigo escrivão de direito n'esta

comarca, e mle do sr. dr. Jayme

Duarte Silva, antigo presidente da

camara.

Sentimos e desejamos as me-

lhoras de sua ea).

*Continua de osms, por

virtude do anthrax que lhe so-

breveio, o ar. Duarte Mendes da

Costa, illustrado director e profes-

sor da Escola de ensino normal

d'esta cidade.

s

Mortos

Victima d'uma tysica, fal-

lcceu na 5.' feira ultima a sr.“

D. Maria da Gloria Rodrigues

nuel Rodrigues dosSantosJu-

nior, empregado de fazenda

na repartição d'este cmoelho.

Não tinha 25 annos com-

pletos e era modelo de hones-

tidade e de trabalho.

Paz á sua alma e pezames

aos seus.

 

Informação local

 

a' Folhinha atrair-en-

ae (IBOBL-Día 4-Na passa-

gem da Bestida para a Torreira, um

rapaz, Antonio Maiato, que tripula-

va um barco, derrubando invozun

tariaineitte um chapeu d'uma Con-

terranea, quiz ir buscat-o doando

enwilvido n'um turbilhão d'agua,

não tornando a apparecer.

Dia 5--Fazem-se as arremata-

ções dos t'eaes municipaes.

y Chove abundantemente.

Dia 6-E' approVado pelo go-

verno o coutracto de trespasse a

uma nova sempreza, o transpor-

tes em barcos a vapor entre a

Bastida e a Torreiran.

g' E' ganho no Supremo tri

bunai de justiça o recurso com-

mercial interposto pelo sr. José

João de Bolees Monica, en que era

.ocorrida a (Caixa-economica de

Aveiro». Foi patrono d'aqoelle o

Losso bom amigo e illustre juriscon

solto, sr. dr. Barbosa de Magalhães.

Dia 7-Chega o novo mobllta

rio do sClUbthS-gaHÍIUSD.

"Nas escavações a que so

procede no largo do Esp rito-san.

to, para o transformar u'um jar

dim, são encontrados mu tos usem

provenientes de enterrarnentos do

cadaveres que all¡ se fizeram quan-

do aquelle largo respeitava ao

adro da antiga e demolida egrcja

parochial do Espiritosento.

Pela imprensa. -- Fez

mal a Gazeta-feirense em vir bus-

car informações ao Campeão sobre

a jornada da commissão de defeza

local a Lisboa. Não gostou d'tssn

una folha nossa visinha, e d'shr

as ezedas referencias que the faz

no seu numero de quinta feira.

A Gazela levou de cá. com ef-

feito, uma pequena parte do artigo

'joe escreveu sobre o assumpto.

Não toda a materia. 0g que extra-

h'u, porem, muito lealinoute citou

a origem. E estava exacto.

Não devia o college iêl-o feito

para não incorrer nas iras da visi-

uha. Melhor faria se, como ella, nas

tivesse levado noticias inteiras sem

dizer de onde. Melhor faria se, como

ella, aqui mandasse buscar ojor-

nal à quarta para na quinta-feira

do manhã encher as suas columnas

com a nossa informação. Melhor

andaria se, como ella, na propria

desoripção da jornada, eliminasse

J'uma vez e substituisse d'ootra o

nome do nosso querido amigo e

brilhante jurisconsutto, sr. dr. Ber-

boza de Magalhães, pelo do dr.

José de Magalhães, de que usa um

outro advogado da capital, para

não caliir no desagrado dos pa-

trões. Melhor faria, se, como el-

la. . . tica para outra vez.

A' Gazeta os nossos agradeci-

mentos peta correcção, de quo

alliaz nem todos sabem uzer.

.t Começou a publicar-se em

Lisboa mais um diario: A Refor-

rua-socialista.

Conforme o titulo indica, é or-

gão dos partidarios do sacratismo

reformists. e tem a direcção supe-

rior de Agostinho Fortes e acolsb -

ração distincta de outros homens

de nome.

Appareceu, assim, muito bem

escripto e de maneira a preencher

es tios que tem em mira: divulgar,

engrandecer o seu ideal politico

Ao nosso camarada os novos

bons desejos de largas proprieda.

des. '

Em tos-no do (lists-¡-

nim-No logar de Paredes, em

Aguada, o lavrador Manuel Chute,

o Conego, saiu de casa Com a mu-

lher, de-xando ao lume duas crean-

ças, suas ilhas. Quando, passadas

horas, voltaram, já proximo de

casa. ouviram que es cresnças pe-

diam soccorro, e, correndo, foram

encontrar a mais nova envolta em

chamas, podendo salval-a d'uma

marte horrorosa. A creança, que

tem dois annos, caira para a fren-

te, cercando-s logo o fogo. Feliz-

mente acudiu-se-lhe a tempo.

J Joanna Moleirs, das proxi-

midades do [tio largo, em Espinho,

foi ha dias ferida por um tiro de

pistola, succumbindo pouco depois,

quando, no quintal do seu predio,

estendia roupa. Averiguou-se que

o projecttl partira de dentro da

propria vivenda, onde um ttlho da

infeliz, ao experimentar uma arma,

a viu disparar se,inadvertidamente,

atravessando 'as paredes de ma-

deira do aposento e determinando

s lamentevel occorrencia.

J Na Branca, Albergaria a-ve

the, foi agora capturado o celebre

gatuno Antonio Rebello, que o en-

no passa-lo fugiu da cadeia por ar-

romttamentu, supponito-se ser elle

quem depois tncendiou os Paços-do

concelho. Deve responder breve-

mrute.

g' A sr.“ Joaquina de Mattos,

casada, residente no logar de Fo-

go, em Avance, cahiu, devido a

escuridão, u'um poço que se anda

construindo no quintal de sua re-

sidencia, quando all¡ foi de noite.

A família, estranhando a demo-

ra, procurou-a, indo encontral-a a

llucluar na agua.

.v Na madrugada de um dos

ultimos dias lançaram no Pinhão,

Oliveira d'Azemeis, sobre a habita-

ção da Clemente Henrique de Car-

valho. uma bomba de dynamite

que lhe estalhaçou um vidro e fez

outras diatirwas de pequena monta.

O queixoso diz que o lim do

auctor do attentado foi matalo e

aos seus tres filhos, que com elle

vtvern.

Estão em uso os explosivos pa-

ra satisfação de vingançes misera-

veis.

Pela ¡natouoçãm- Fo-

ram promovidos à 2.“ classe os se-

guintes professores d'este districto:

Manuel Fernandes, da escola de

Fermedo, Arouca; l). Dulce da Silva,

da de Bacia, Aveiro; D. Bora Mer-

garida Marques, da do Pinheiro,

AIbergaria-a-velha.

Foram tambem providas: de-

Íinitivamentc, D, Delmin'la da Cos

la, da escola de Lamas, Aguada; P

temporariamente 1). Maria da Con-

ceição Bastos, na de Vacariça, Mea-

Minds.

g* Foi collocada na Escola-dis-

ti'ictal d'este cidade, a sr.a D. Eu

::otite Simões, professora da de

Vianna do Castello.

Pequenas noticias.-

Fui notneado puroctio encomenda-

-lo para a treguezla de BurrÓ, o

sr. padre Severiano Pedro Ferrei-

ra, do logar da Borralha, que é

um ecclesiastico llllle'll'dlll') e um

o.s lor fluente. Enviamos-lho para

bsns.

.1 Foi exonerado do cargo de

juz de paz em Aveiro o sr. José

Maria Barboza. sendo substituido

pelo sr. Luiz Antonio da Fonseca c

Silva.

.i O sr. Manuel Cancella f-o

nomeado otllcial de diligencras do

juizo de paz de Anadia.

Pasoaportes.-No ge

verno civil d'este dtstricto tem ti-

rado passaportes para America nu-

merosos emigrantes dos nossos si-

tios.

Sellos-reaposta. - Já

se encontram à venda, na estação

telegrapho-postatl da cidade, os set

los›resposfa do preço de 60 reis.

Os .renas-resposta internacionaes

podem ser trocados em qualquer

estação leIegrapho-postat por um

ou mais sellos de franquia que

perfaçam a importancia de 50 reis

on por egoal quantia em dinheiro.

Fructis e cortiçaa.

-As fructas exportadas de Lisboa,

na semana [inda, realisaram o va

tor de 11:8865700 reis, sendo

6:7825000 em uvas, 1:5946500

reis em castanhas, 9305800 em

nozes, 8966400 em amendoas e

5146100 em tlgos e 1:1686900 em

avetas, ameixas, etc.

3( Tambem a exportação de cor~

tiças no mesmo periodo alcançou

o valor de 54:1965000 reis, sen-

do 37:7105000 em pranchas.

11:6176000 em rolhas, 9685000

em quadros, 2:4606000 reis em

aparas e 1:441d000 em senadora.

4( A de azeite de oliveira pro-

duziu o valor de 7:74“25500 reis,

tendo o Brazil absorvido 5:72215000

reis. Alguns d'estes generos foram

dos nossos sitios. °

Consumo publicam-A

cidade consumiu no mez de no-

vembro [indo 16:83¡ kilos de car-

ne, produzidos pelo abatimento d.:

107 bois com o pezo de 16.610

kilos, 2 vitellas com o de 68; e 14

carneiros com o de 11:5.

- Contra a tocam-_re-

commendainos o Xarope peitoral

James por ser o unico liigalmenle

auctorisado pelo governo e pelo

«Conselho de saude publicas, de-

pois de ser ollicíalmente reconhe

cida a sua elñcacia em innumeras

experiencias nos hospitaes, e po›

garantiram a sua superioridade mais

de 300 attestedos dos primeiros

medicos, tendo merecido medalhas

d'ouro em todas as exposições a

que tem concorrido.

m

.-00- Oo-W .0-40- 44-4-0-

Créme Simon Bati“:ã
t damas o ter ums bells carneçlio e este tom

mate e aristocratico, signal de verdadei-

§ I'll belleza. Nem rugras nem borbulhes nem

pintas rubras a epiderme sã o clara, taes

como os resultados obtidos pelo uzo prego

combinado do Ure'me S"mon, do Pó e do

Sabão Simon. Exigir a verdadeira marca.

Informação estrangeira

 

Os engenhos de ¡ses--

Pa.-Um operario das otlicrnas

inechanicas de Toulon, pertencen-

Catalogos para 1911 com

o preço dos sellos de todo

o mundo.

Não respondemos a con-

tas que não venham acompa-

tes à direcção de artilharia naval, Dhadaã do respectivo porte

acaba de inventar um torpedeiro

serio em aluminio que, devidamen-

te rarregalo, não pesa mais de

oito kilos. Pela sua conforma-'ção

esse novo spparelho pode ser ar-

remessado seja de que altura fôr

contra um RXPl'CÍlO, um pOllO de

defesa ou um alivio. E' lacdltlltl do

manejar e d'um'u abcrlta segu-

rança.

O invento, destinado a produ-

dir estragos consideraveis, vae scr

examinado pelas auctoridades mi-

litares e navaes.

'Foda a gente estuda a maneira

de dar cabo do cattastro da huma-

nidade e n'esse all'an CUDSOIIHDH

toda a sua actividade e todo o seu

talento. Quando apparecerá um bn-

nemerito que se empenho em creav

novos elementos que prolonguem

a vida em coudicções de a tornar

mais facil, mais repousada e mais

livre de inquietações e dores ?. ..

Cartaz do “CAMPEÃle

PERDEU-'SE
E“ o l.° de Dezembro,

no tlteatro d'rsta Cida-

de, um¡ carteira com dinhei-

ro, papeis di " r os e cartões de

Vlsllu.

Pede-se a quem a encon-

trou a amnvel tineza de a en-

tregar na redacção d'este jor-

nal. E quando isso lhe não ap-

prouver que tenha ao menos a

bondade d'enviar pelo correio

os referidos cartões e papeis,

que nenhum valor têm, a não

ser para o dono.

Dão-se alviçaras.

QUINTA [ll FUHBA
ENDE-SE a que foi

de D. Amelia Rebo-

   

cbo.

Trata-se com Jacintho Re-

bocho, em Aveiro.

 

VENDA llli Sil¡ llll AVEIRO

IGUEL Ferreira. d'Arau-

l jo Soares, proprietario

Í l de marinhas em Aveiro,

vende sal, prodncção das

suas marinhas, ao preço de

26%000 reis cada barco gran-

de. carregando 24 mil litros,

correspondente a 2 wagons,

cada um de 10 mil kilos.

E' sal fino de 1.n qualida-

de,e sendo o preço corrente

na ria. de 30%000 reis cada

barco, o annunciante vende

por aquelle preço para ver

desocupados as eiras, princi-

piando pelas da sua marinha

denominada «Raivosan

_A___

SEMUS USADOS
COMPRAM-SE seja qual

fôr a quantidade, todos

os sellos tanto de Portugal,

Colonias e extrangeiros pelos

mais altos preços.

D. Manoel: de 2 4/2 a 30

reis; de 5 a 30; de 10 a 240;

de 15 a 800; de 20 a 900; de

25 a 20; de 50 a 300; de 75

a 1.55000; de 80 a 3%500; de

100 a R$000; de 200 a 3d200;

de 300 a 69%000; de 500 a

20%000; de 1000 a 40%000.

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 R$000

reis cada; de 25 a 2%250"o

cento; de 50 a W200 cada; de

100 a 4$500 cada.

para resposta.

Baptista Moreira

Rua Direita - AVEIRO

(ZCIIEÇLEE

ENDE-SE na. Fabrica do

Gaz~AVeiro.

 

Arroba, ou 15 kilos. ..120 reta

[$000 kilos. .... .66000 s

 

MARINHA DE SAL

vnuonsn a aCeboleira»,

uma das mais importantes

da ria. Tambem se vende

um palheiro e terreno annexo,

proximo da ponte da Doba-

doura.

Recebem propostas ver-

baese por escripto os srs. Re-

nato Franco ou Antonio Ra-

tola.

 

PARA LEVA NTAR

OU CONSERVAR

AS FORÇAS:

WMoMMMohoum
[JMth auotorisatlo pelo governo.

approvado pelo Junta de

saude politico e privilegiado
Rscommendado por centenarss dos

mais distinctos medicos, que garantem

a sua superioridade na convalesoeaça

de todas as doenças e sempre que e preciso

levantar as jiirçar ou enriquecer o sangue,-

ampragando-se, com o mais feliz exi-

to, nos estomagos, aín'la os mais debeis,pa-

ra combater as digesldes tardia: e lataria-

sas, a dyspepsiu, anemia, ou ínacção dos or-

gãos, o rachilimo, a/[erçãer cscrophulosas, etc.

Uaam-n'o tambem,com o maior pro

veito, as pessoas do perfeita saude.

que teem excesso de trabalho physioo

ou intellectual, para reparar as perdas

occaslonadas por esse excesso de tra-

balho, e tambem aquellas que, alo

tendo trabalho em excesso, raoelam

eomtudo enfraquecer, em consequen-

cia de sua organisaçao pouco robusta.

Está tambem sendo muito usado

às colheres com quaesquer bolachas

ao lunch,a 6m de preparar o astoma

para receber bem a alimentação o

jantar; podendo tambem tomar-se ao

least, para a taoilitar completamente

digestão.

E' o melhor tontco nutritivo que

se conhece: é muito digestivo, tortiñ-

cante e reoonstituinte. Sob a suain-

iinencla desenvolve-se rapidamente o

apetite, enriquece-so o sangue, torta-

leoem-ss os musculos e voltam as for-

ças. Um calix d'este vinho representa

um bom bife.

o seu alto valor tem-lhe conquis-

tado ..g medalhas d'ouro em todos as

l'xposições nacionaes e estrangeiras a

que tem concorrido.

Acha-se à venda nas priocipees

pharmacias de Portugal e estrsn.

gain). Deposito geral: Pedro

Franco & 0.', Pharmacía Frase

co, F.°', Belem-LISBOA.

  

    

 

LZIRA Pinheiro Chaves

participa ás suas ex.""

freguezas que acaba de

receber um lindíssimo e varia-

do sor-tido de chapeus enfeita-

dos reproduzidos dos melhores

vindo de Pariz.

Tambem confecciona pe-

los figurinos os melhores da"

arte como podem vôr as suas

freguezas.

Rua da Costeira, por ci-

ma da «Pharmacia-aveirenses

-Aveiro.
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CAFÉ'.

Grande redacção tlo preços_

antiga e acreditada «PA-

DARIA MACEDO» an- ,

nuncia 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,

ñcando a vender o que era de

720 réis c kilo a 600 e o de

Sellos defeituosos não se 560 a 500 réis.

compram.
Experimentem, ,pois o CA-

Grrande sortimento de al- FÉ da Padaria Macêdo que é

buns universaes para oollec- o melhor e mais barato que

cionadores.
hoje se vende em Aveiro.



Lp»-

AVEIRO , Lindissimos cortes de vestidos, pura lã., desde 23000 reis. l A ' O

. Fazendas de lã, ultima novidade, desde 240 reis o metro. PO PEU DA C -'

58014511110““ 00mm”? de amã" Jerseys e Boleros de malha, para senhora, ultimos modelos. I RA u

& ::5:13:32 3023:::êãlaldãíãgicplãst' Meltons e Aslrakans para casacos e capas. '

_v t ° - Peierines e bichos de eles da mais alta. no id de. '

.O Variedade em sabonetes medici- p v a Rua de dose ligava"” 52 a 56_Rua Mendes [solte, l a 3 t

 

  
   

  
  
  

  

  

  

   

   

      

  

    

        

   

 

“MO“ÓÓOÓÓ006ÓÓÓNÔ0000000#NÓÓÓÓÓÓÔQÓÔÔÓÔÓÓÓÓÓQ0000
900900000900000Ó“Óôçç'¡ .

«n ELEGAHTE”

Modas e confecção_

ou calma

,t Y [3105000000000 .
Dire'ctorjrechaico-Augusto:Goes

Rua aos Marcadores “Grandioso sortido de todos os artigos para a presente esqação, impor-

tados das mais afamndas casas do paiz e do estrangeiro. -

CamisaMan' qr' gravataria.

Casacos de borracha para homem, desde 125000 reis.

Calçado de feltro e de borracha para homem, senhora e oreança

Guardia-lama: dg feltro e dia seda, desde 23000 reis.

Gran e sort¡ o e artigos e malha para crean tses como: casa ni-

Enul'ngl'” d° mma“ Vi' d“ nhos, boléros, vestidos, toucas, saiotea, carpetes, es:: q

i antes, erin as, irrigadores, mama- O

PÚMÍP”. “Etr” “PW“AONS Camisolas e cache›oorsets de malha para homem, senhora e creanos. Ê

O

Ó

Ô

O

O

rdeiras,fun as para roturas, tira-

. leites, thermometros olinioos, etc.

qualquer artigo menos vulzsr- Meias e iu as de 1a e d'ai odão luvas de ih d r es tl

Aviamento de receitas squalquer 1h03 chales :algumas ,13061155 veúudos Mobi:: a e e pe rca, par .

. . v sedas uarni ões a- I .

hot. com promptidãc 0 .BÍOIO. ões' tule., ;endnsl suagdaqahuvná, lenços) ,050" eta. , g ç t Biioulerlas
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ART,COS @RAPHICOÊ arruma nr surgiram¡ i urna MALA REAL ¡NGLEZA q
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MANUEL FERREIRA

Rua Tenente Rezende

PEDRO, MIRANQA 00-030, SUB.g is "20

Rua da Ficaria, 59-I.o

   

@asa fundada em t908 poa-ro (Antiga rua do Alfena) A» _q * 'z

W Telegrammas:-Adnale-PORTO AVEIRO A r' É 1h - “ e "É“ a

W PAQUETE CORREI A SAHIR DE LEIXÓES
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O proprietario d'esta antiga e bem conhecida ofiicina., agora

montada com os mais modernos aperfeiçoamentos e machinis~

mos indispensaveis á boa execução de todos os trabalhos de ser-

ralharie, convida todos os seus antigos e en“” fregueses, e o

publico em geral, a visitarem a sua nova e grande oñicina e

armazene, onde se encontra, por preços sem competencia, um

, variadissimo e completo sortimeuto de todos os trabalhos concer-

- nentes á sua arte, executados, sob a sua direcção, por um pes-

soal computeutissimo.

Assim, encontramose nos seus amplos depositos, camas de

' ferro completas, de todas as qualidades, medidase dos mais ole-

gantes e modernos modelos, baldes, regadores, lavatorioa com-

Erts casa, que se dedica á venda de todos os artigos typo›

°graphicos e lytographicos, está. a cargo do nosso associado Adria

no Miranda, fundador e administrador da antiga firma Pedro, Mi-

randa KC), pois que, alem da sua longa pratica commercial e

de ser empregado viajante de differentes artigos, praticou por

i 'largos 'p'nnos n'nma'dsa fundições nacionaes, tendo porisso o mais

_ completo conhecimento do artigo assim como é a unica casa que

no genero tem pessoal habilitadissimo, pois que tambem trabalhou

na referida fundição, podendo portanto executar qualquer pedido

que se dignem fazer-nos sem receio de confronto.

_ Fornecemos orçamentos completos e mais baratos do que qual

qualquer outra casa.

NILE Em 5 de dezembro

Para S. Vicente, Rio de Janeiro, Ssotos,Montevideu e Buenos-
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43 500 ', s r I a a Rio da Prata 44:500 ”a"

PAOUETES CORREIO; A SAHIR DE LISBOA

ARAGUAYA, Em 12 de dezembro
Para S. Vicente Pernambu B h' ° .

Muntevmeu e HuenásAyreal 0°» alla, Rio de Janeiro, SANTOS,

\

X
C
X
O
X
O
X
Ô
X
Q
X
O
X
I
X
O
X

*
.
X
O
X
C
X
Q
X
Ó
X
O
X
O
X
C
X
O

Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brasil

e¡

'Os ietos, fogões de cosinha de todas as dimensões e systemas e

Representantes das mais importantes V golohoaria para as ditas camas. PaâMPàfngfI' Erg' ,12.6 de dezembro

;fundições estrangeiras , Construa motôres a vento, nóras para poços, portões, gra- e Buenos_A res um' a m' Rm de Janelro, Santos Montevideo

l' a des, fechaduras, etc.; encarrega-se da pintura de camas e de ASTIYIR' S _ _

Temos sempre em deposuo materia" estran- à todas as obras de ferro, e executa toda e qualquer obra de ser- _IA r Em 9 de Jane1ro

_QOÍNH espaços e quadrados de todos os cerpos, feias, quadrilcn- ralhsria, por mais difiicil que seja, onde se encontra tambem á M ?afã 5° “uma. Pernambuco. 38h“. Rio de Janeiro, Santo¡

8°!, regretaS. glllés, galeões, caixas de todos os tamanhos, cu- as' venda ferro de todas as qualidades, folha de Flandres, carvão, WP““ e: e Bug““ Ayl'fs- '

› nhos, devisorios, massa para rôlos d'uma das melhores fabricas :É etc. raw a passagem de à'. el““ P“" ° Br“" 49;)500 ui.

sliemãs, assim como tinta de todas as côres, as quaes vendemos :É Os preços da sua casa são os mais convidativos que é pos. 3 D › ) a a Rio da Prata 524500 g

' ibaratissimasl
sivel encontrar, e a execução das obras que lhe sejam oooñadas

:Pedimos a todos os nossos ex.m°' amigos e freguczes não não reeeia confronto e é rapida.

fecham as suas transacções sem consultarem os nossos preços. Visitem, pois, esta Berrllharii, l mal" d'AVeinh “tee .de ,

se decidirem a comprar ou enoommendar qualquer trabalho da N“ 338110185 do Porto e Lisboa podem os srs. passageiro¡ att¡ ' j

-distante::assess :siemens ::sims°:ggsss;;:*aissrrâ°'P-
› outras do mesmo* genero que nào podem competir ção. O a a' antecip_”*í"l“

de maneira alguma com a nossa casa. A' venda nas pharmacias. De- Os paquetes de regresso do Brazil offerecem todas as com

posito geral: Pharmacla Fran didades aos srs. passageiros que se destinam a Paris e Londres.

v :000000000000010 00010000010

co, F.°'-Conde do Restello a; 0.', !aceitando-ee tambem national-o¡ _Inri A

I O
,

,DA-SE uma gratificação

A BORDO !ll GREIBDS PORTUGUEZES

  

Edema-Lisbon_ low-York e S. lliguel (Ponta Delgada) 'com tra-bh.;

i de cem mil reis a

, do em Southnmpton.

Marca Tenaz e Aguia 0 . .

i quem fornecer indica-

'AGENTES

ções para a descoberta de pes-

NO PORTO: EM LISBOA¡

soas que façamo commercio

  

 

   
  

  

  

 

     

 

com“ “as“ 'nn a. c.° JAMES amasse-s;
9_ Rua do Infante D. Henri ue. R d'E_ ' _

Xarope peitoral James
q l“ “'01. 31 1.0

Chegou novo carre- e B A“

gamento aos unicos
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importadores de importação e Venda de mas' Premiado com medalhas d'ouro em “rm“ “um“ F r_ . u Ã

JERONWO PER““ CAMPOS sa phosphorica (o que está pro- todas as exposições nacionaes e “ ' _'. 'É “lg'nosa _-

8, ' ,hibido por lei) desde que d'es- estrangeiras a que tem concorrido ' i' WWW"" “0"“ ° 'COIMBRA i'

l lista farinha. que e um excellente _ , MA cantam " '

milhores sitios ill-'7,

dadenrecebe dois' ¡área-estu- _

dantes, com magnifico &um; W '

sas informações resulte a ap- Becomm'endado por mais

prehenção da massa phospho- de 300 medicos

rica com multa para o deli-

ulimrnto reparndor de liiCll digestão ¡¡¡ ›

uliiissiml) para pnsisoas de estomagd 'gé o 1°. emunaxcl

.ii-!iii ou onl'r-rmo, para convalescentea,

¡wsmus idosas ou cruanças, é ao mes-

AVEIRO .=

Doenças das vias urinarias

Grandes descontos
Doenças das senhoras

   

uente nã inferior á 1. if¡ UNICO especifico contra tosses um lemlin um precioso medicamento

para revender q .. o . g at approvado pelo Conselho-de-saude-pu- que pn-Ia sua acção touica reconsti- JU“ Lab" preço¡ commodog v l í

caçao promettida. Quem 801!'. biice. e tambem o unico legalmente lu'uh* t'- ilmunis reconhecido proveito m r . a 'l

___ bar da existencia de massa aucdmrisiaâo e privilãâçiado, depoistde pas pes-cas alimlnicas,deeonstiíuição Doenças dos olhos N esta redacção se dll. p

. . .. evi enc a a a aus. e oacia em mui is- meu, e, i'm gt'l'íl que carecem efor~ . . .

iphosphorica, dirija-Be a BB!" simas observações ofücialmente feitas ças im organismo) Está legalmente au- Abdw Justiça

Ii a 16500 “3"“ J°°é de Cervato» SâãdTZEL'âiZâã'ã$3.1°3J3§$§à2§' ::rsrs11220003003; :ii-d** 3°° e¡ b“ Ã' 27:5“) “ls '
. . - ' III e mos a- ' . '

a reis. (188 13811585, 0,8818 Cldade de ro especifico contra as bronchites [agu- rzintrm a sua elücneia. Os “not ”apta .Sé Blcvclmswnaóu

Bus do Visconde da Luz, n.° '8

a om ilio r ii

WWl ~ ? ,pstmRoao' a e;

' VENDA
VENDE-SE a propriedade

Encarrega-se de iazêi-os .11338118 Aveiro, antiga morada do sr. das ou chronicas), (le/luxo, last-ee rebeldes, Conde do Resteno à 0.a

mnl-Asylo-escola-diatrictal, . tosse convulsa e artkmutlca, dôr do peito e a

ru¡ Castro Mattoso-AVEIRO. Picada. contra todos as irritações nervosas. LiSBOÂ r_

 

.XÓXQKÔXCXCXCXCX.XOXCXQXÓXÓXÓXCXCXCX.XCXCXÓ*

de terra lavradiacpmoa-

E“" E'E'RENSE 0800000 00 INVEHNU _

EDUARDO AUGUSTP_FERREIRA OSORIO o ,,,o,::i:e*:“à:::°;:asfàit
__v _É

clientes, que tendo recebidoja todo o sortido para a presente esta- pertuwn, Bit¡ em sá, kana_

a t ' t' d ' 'd d : . .i
:13, Rua Mendes Leite, 21 _ 56, Mercadores, 60 ç o, en re elle se encontram os segumies ar igoe e maior nov¡ a e zm da Vera_0mz, (1,8““ n

AVEIRO

Tecidos d'alta novidade em todas as qualidades, para vestidos, fazendas de e que confins com 8

de pura lã, desde 200 reis o metro. Meitons moscous astrachaus zabelli- a

nes para capas e casacos. Côrtes de caseniiras para,fato. Calçadi) de bor- da Falsa! fazefldo frente. PM'.

racha. Colietes de espartilho, ultimos modelos. Grande variedade em arti- a estrada publica o seu com.

F gos para agasalho como bóas pelierines cachecols biouses de malha -

c
_ _ guarda-lamae,jerse§s, camisolas: luvas, calçado de feitio e muitos outrod prldo muro de pedra' ao“"

v.. - amlsaria, Gravatarla e Perfumarias-Sabonete lRENE, exclusivo da casa, a 100 reis artigos proprios d'esta estação. Quem a pretender, enten- ,

?x
da-se com o seu dono, mora- .2".

".,XQXQXOXOXXQXÓXXXQXOX.XGXOXQXOX.XXQXOXOXOXCXDX
QXOX.X.X.XX.* '1°' na rua do Ciên-

HIS'I'oGENO LLoPrs o me::m. é a
Para a cura da DIABETIS preparamos o Histogeno anti-diabetlcoi “ ul¡ q.

_ _ _ , _ 1a] de resultados seguros na cura dos doentes submettidoe- “trata.

Unico medlcamento adoptado nos Drspensamos anti-tuberculosos 681390 ° =

Sanator-ios, Hospitaes da Misericor-dia de Lisboa, Por-to e clinicas pariti- mento do mstogeno anu'm_ O
t

cularess para a cura da F d :idsêogeno mm“? d *z

e . . . armas O 5 000,10 granu a 0 A

Tuberculose, Dlabetls, Auemm, Neurasthema HlsmGEEÊ_ S e; ¡Histogeno anti-dlabetl

e doenças consumptivas em geral. que, abandonadas no seu principio, dão origem á

TUBERCULOSE

nO' doente sente-ee melhor com um frasco e curado tomando seis.
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FRASCO GRANDE, l 100 reis '

PTSÇOÍÕO l FRASCO PEQUENO,Êrat¡s aos pobres dosjbis'pensanos

Vinde-se em todas as pharmacias e drogarias. Representante geral em Portugal-A M91".

anal-drogaria, de Antonio Cerqueira da Motta & C.'. Suco. de Santos Carisdrse.

 

r Preservar contra os productos similares que na pratica teem demonstrado se alteram. brinlios, Rua de Monainho da Silveira. ¡ló-Porto. Em Lisboa, C. Mahony do amam,

Rua de El-rei, 73, 2.°.-Em Aveiro: FHÀRMIGII REIS¡ '

prozulndovzeifeitoa cintraros eprejudiciaes á saude.

  


