
"tremer- documento de responubill

y com dador idonee, para pega-

g de qualquer prejuizo que as cs-

lileí" eçem em propriedades no conce-

ng , prestando, e fiança, edeenteda.

a. , não lhe podendo ser conce

a] licença por mais de 8 mezas

qn., "ünovtr no caso d-e hnver

alinhado rigorosomente es condi-

Nimpostee,

NA' commtssic foi presente a, nota

s i el dos fundos'existentes no seu

oo sendo de quantia de 1221468 rs.

a. t¡ do municipio, e de 5136590

:ei e conte do Aaylo escola.

. commlesio examinou tambem o

b V cete mensal da receita. e despezp

de Quien e do Acyto mandando-o et-

Bxñ¡ em logar publico pera conheci-

mento de todos e publicar ne impren-

se. «r _

'cá oommispño procedeu depors à

i ermielçlpni¡ tubelln da matriz da

Wbuiçio do trabalho, que ficou as-

“m, graças de rim dia de serviço vehi-

uh', calculando 585 carro: a IJOOO reis

por dia.............._......
_585;00m

prum diriam das de serviço pessoal

calcula _ Íe 'emW jornaea a !40 réis

por cadárdp ._= . . . o . . . . - -'. 1:249lb'80.

Tai ' casacos Tess.

Este calculo foi leito pela [anna re-

gui'eie : .

Indivíduos do rezo masculino calcula-

do no macimo da rua população contente no

!mm-s---I-.e-
Je-oecse-e

' A deduzir z won't-e¡de 18 e maiores de

WaumaeQeeIInifc'v
ltlnotllleee

Conductores decorrenwrrador tie-;gê-

mr.....-..eo oe-e-enç..s.~-..-
. x ,

"Indivíduos comprehendídos na isenção

do art° 17 § 3.° da lei de 6' de junho de

..aguíénpnuu . ...., . . 1864 205

sWeeoee-ceI-.ne
e-ees-e

A commisslo tomou por fim ea,

_ seguintes resoluçôes z

 

   

  

    

   

  

      

   

  

   

  

  

  

 

   

   

*f' Chuá-r pare o quadro dra-sul. ef- r

!actividade o cidadão João de Cruz

Bento, vogal substituto mais velho ns

ordem dos nomeados ;

' ne proxima. segundo feira

e arremeteçlo de todos as suas ren

em Anadia.

tono Antonio Rodrigues

'las aguas para abastecimento da

povoação de Avellãs-de-caminho,

   

           

   

 

  

     

   

  

 

   

  

     

Remoção.-O calibre ge-

Rebello,

que tem sido o terror dos povos

drs freguesias da Branca e Ribeira

de Fragoas, em Albergaria-s-velha

seguiu d'aill_ para a Relação, onde

aguardara o dia d-i seujulgamento,

tendo de responder por diversos

crimes de rouboa.

Escola industrial. -

Ao sr. governadOr civil f i commu-

nicado pelo governo qu sobre o

pedido da commissâo municipal

para creação de duas cadeiras na

:Escola industrial» local, é seu pro-

posito proceder em breve á revi-

são dailei organica do ensino ele

montar industrial e commercial, e

por essa occasião podera ser at

tendida a solicitação.

Lotes-¡- slo letal. --

Chamamos a attenção dos leitores

para o ennuncio que, sobre a pro

sima loteria do Natal, que publi-

camos na secção competente.

A :Casa João Candido da Silva»

a a mais antiga e amais feliz de to-

das as casas de cambios e loterias.

Gi mprar alii é acertar.

Pequenas noticias.-

Fii nomeado para o logar de dis

tribuidor rural da estação de'Ague-

da o supranumerario da mesma

estação, sr. Manuel Tavares Car-

neso. _

J E' positivo que será extin

cta a administração geral das at-

iandegas.

g' Com informação favoravel

do ministerio do interior transitou

um semanario sob a designação de

A Voz do-povo. Tem por (lireclm

o sr. dr. Antonio Freire e veio

substituir o Povo de Concluímos, pro-

pondo-sc detfender os interesses

d'aquelle concelho e dos de Penel-

|a e Miranda do Corvo.

Saudações e felicidades.

ns contribuições em

dividir-O sr. minastro _das li

nanças no intuito do evitar quanto

posuvel o relaxe dos remissos em

pagar as COlllrtbulÇÕdS ao Estado,

prorogou até ao fim do corrente

mez 0 praso para o pagamento vo

luntario das que estiverem em di-

vida.

Impostos camara-

ríoso-conforme se havia an-

nunciado, tem andado em ill'l'l'llla-

tação o rendimento dos chamado

l'BiilS municípaes a arrecadar no

proximo anuo de 9ii. Foram al-

guns coberto:: desde logo, outros

tiveram que voltar a praça, onde

andarão até à pi'oxnno segunda-

feira, ultimo dia, marcados em

novos editaes.

Resolvendo-so a camara o dr.

reito de retirar da praça aquelles

que não attingircm a otra a que

devem ir, cobral-os ha por adm¡-

nistração propr.a, o que tem dado

sempre melhores resultados.

Recenseamento ele¡-

tor-al. - Devendo começar no

proxuno mez de janeiro os traba-

lhos da revisão do recenseamento

eleitoral do concelho, e sendo de

toda a conveniencia conhecer as for-

molas dos interessados se fazerem

  

         

   

   

                 

  

que conseguiu descer com relativa

f cidade

Commentou ao muito este caso,

especialmenle nas a=sociaçõrs ao

creia-i. O que teria succediilu nas

alturas para que o aviador não

aviasse o seu companheiro mas se

aviasse a si proprioi... Ult›ma-

mente todo se esclareceu. Marie-

vich era um terrorista, é certo,

mas era tambem um homem de

bem. Pouco antes de se eiiectnar

o vôo, Stulypine, muito tranquillo,

pois de nada suspeitava, apertou a

mão ao piloto e disse-1h :

_Confio-lhe a minha vida.

Estas palavras commoveram

profundamente o anarchista. Stoly-

pine entregava-se cegamente nas

<uas mãos. Mataho, em pleno es-

paço, seria praticar um acto de

justiça social, mas era uma infa-

mia sem nome. O aviador podia

pretextar uma coisa qualquer, e

não subir. Mas se o lizesse, os

clubs revolucionarios candemnaI-c-

hiam à morte. Então, resolutarnen-

le. como quem tomara uma decl-

são definitiva, respondeu a Stoly-

pine:

-Pode condar.

Pouco depois Marievich despe-

nhava-se da machine. . .

E' bem claro este acto de admi-

ravel dedicação. Commove pela

-ua simplicidade. Desde que Sto-

;ypine se entregara a sua Confiau

ça, Marievich entendeu que seria o

ultimo dos miseraveis se o atrai-

çoasse. E para não matar, matou

se. E' assim mesmo a grand», a

  

 

   

     

    

   

   

   
   

  

  

 

inscrever, recommendamos a lei.

tora do edital que hoje publications

 

intensa e nobre alma russa...

  

PRA LEVANTAR

ou CONSERVAR

was FORÇÁSÃ

llinho nutritivo da carne

UMCO andorisndo polo governo,

_approvndo pelo Junta do

saude publica e privilegiado

     
    

Recommendado por centenares dos

mais distinctos medicos, que garantem

s. sua superioridade na convalescença

de toda: ar doenças e sempre que e preciso

levantar as força: ou enriquecer o rarigu;

empregando-ss, com o mais feliz exi-

to, nos estomagoa, ain !a os mais debez's, pa-

ra combater a: digertóes tardia: e tutoria-

sat, a dyapepsia, anemia, ou inacçdo dos or-

geres mais publicos e do coa-

lume.

Aveiro e Secretaria da Ca-

,mara-munioipal, 5 de dezem-

bro de 1910.

0 Secretario da Camara,

Firmino de Vilhena d'Al-

meida Maia.

CAFÉ:
Grande redacção de preços

antiga e acreditada. «PA-

DARIA MACEDO» an-

nuncie que, devido a. um

contracto feito ultima-

mente, acaba de reduzir os pre-

  

gdar, o rachitiamo, emoções cscrophulosar, etc.

Usem-n'o tambem,com o maior pro

veito, as pessoas de perfeita saude,

que teem excesso de trabalho physico

ou intellectual, para. reparar as perdas

cccesionsdas por esse excesso de tre-

balbo, e tambem aquellas que, não

tendo trabalho em excesso, receiam

comtudo enfraquecer, em consequen-

cia da. sua organiseçào pouco robusta.

ços do CAFÉ que tem á ven_-

de como especialidade da case,

jficando a vender o que era de

l720 réis o kilo u 600 e o de

560 a 500 réis.

FÉ de Padaria Macêdo que é

 

Está tambem sendo muito usado

de colheres com quacsquer bolachas

ao lunch,n din de preparar o estomago

para receber bem a alimentação do

jantar; podendo tambem tomar-se no

taast, para a taciltar completamente

digestão.

E' o melhor toníco nutritivo que

se conhece: é muito digestivo, iortiñ-

cante e reconstituinte. Sob u sua. in-

fluencia desenvolve-se rapidamente c

apetite, enriquece-se o sangue, torta.

lecem-se os musculos e voltem as for-

o melhor e mais barato que

hoje se vende em Aveiro.

PERDEU-SE
.Vl o 1.“ de Dezembro,

no theatro d'esta cida-

de, uma carteira com dinhei-

ças. Um celix d'este vinho represents

Experimentem, ,pois o CA- r l

l

1

'

  

ro, papeis diversos e cartões de
  

du, incluindo es dos mercados e a. das
_um bom bm,

vemduree de cidade, eiiixrmdo para

lllo novos editores;

E er cessar desde já¡ cedencia

“girando Alipio-escola para creadas

de servir -

Não lsbonnr mais de 71000 réis

mensal e cede um dos directores,

enbdirectores e perfeitos do Azylo-ero

cota como subsidio para preto;

.Ordenar ue se requisições das

&indecões o mesmo .42on não se-

jam nunce evisdes sem o visto de

preeldencie;

Emma! à avó paterna, Margari-

'I Ago“ Bens, o menor Olinto Rs-

l .mx-qdo se encontre nas condições

um# í ; .gun t1 d' ln cnndieiro

às“:àiüdibfidómudia 'demolida

- avalie de S. Joño, para a rua de S

L ._ ›- 'n.qu o vogal Antonio Ma-

, er_ _ re de direcçào dos serviço-

x .ç "está rur'aes.

tos-no do distri-

; .-Devido a lovernia dos uIti

i iiiias, desmoroneo-se em Val

,' m Éstptielozde uns 30 me-

?erte'de 'um grande muro de

v te que veda, umaproprieda-

#etica e que'Orle iim pedaço

   

 

   

 

   

 

   

  

 

   

    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

  

 

  

para a inspecção dos impostos o

pedido da camara municipal do

concelho da Feira, d'este districto,

para que o seu imposto addicional

to real de agua seja cobrado jun›

amante com o do Estado.

p" Foi fixada em 4005000 an-

iuaes a dotação do partido med¡

o municipal, que se acha vago no

visioho concelho da Pampilhosa.

a“ Não recebemos hoje a cos

tunada carta do nosso solicito cor-

r~ pendente da capital.

Notícias religiosas.

Cum numeroso concurso de [leis,

cel-broo-se na quinta-feira ultima

a Costumada festa a Virgem da

Conceição, que se fez com o bri.

lho dos annos .anteriores na egreja

parnchial da Gloria.

t Em algumas freguesias pro-

rimas teve tambem logar a mesma

festividade e em todas elias com

pompa.

Lampreiam-A cheia do

Vouga trouxe as aguas revoltas da

nossa rl'a 'alguns exemplares de

   

   

   

   

    

   

  

 

   

  

  

   

  
  

  

na secção competente e a obser-

vancia das seguintes instrucçõea:

Pode ser eleitor todo o cidadàe

portuguez, maior de 21 annos, ainda

que os complete até 30 de junho, que

saiba. ler e escrever ou pegue qual-

quer oontribuição não inferior a 500

reis. '

Para ser inscrito por saber ler e

escrever, deve entregar eo secretario

de camara municips1,deede 24 do cor-

rente até 5 de janeiro proximo, mas

só até ahi, o respectivo requerimento,

feito perante o tabelião que assim o

declare.0 requerimento deve ser acom-

panhado da certidão de edsde e do

ettestsdo de residencia passado pelo

regedor da freguezia.

Para e inscrjpção por pagamento

da contribuição, tem de entregar ao

mesmo funccionario e na mesmo data

o requerimento que não precisa. ser

reconhecido, acompanhado do docu-

mento de contribuição do corrente

nuno, mesmó que tenha sido paga

n'outro concelho, da certidão de eda-

uie e do sttestudo de residencia.

Todos os documentos snoisentos

de selio e feitos em papel commum.

As certidões, ettestndou e reconheci-

mentos são gratuitos.

Os documentos que não tenham

o sellc branco de respective reparti-

Mortos

Fallecw na sua casa do Por-

to o sr. Francisco Foro de

OliVeirs, pac do sr. dr. Jayme

de Faro, antigo delegado do

procurador da Republica n'es-

ta comarca, actualmente em

Agueda.

O extincto, que era um

caracter' respeitavel, f›i lente

do «Instituto industrial do Por-

to» e director do lyceu da

Trindade.

dos os seus os nossos senti-

mentos.

*Tambem em Lisboa

falleceu o sr. Tancredo do

Casal Ribeiro, agronomo en-

tendido, que era casado com

a nossa conterranea, a. ur.sl D.

Sentimos e apresentamos

.ao sr. dr. Jayme Faro e e to-

   

  

   

  

  

O seu alto valor tem-lhe conquis-

tado as medalhas d'ouro em todas as

exposições nacionaes e estrangeiras a

que tem concOrrido.

Acha-se á venda nas principaes

pharmacias de Portugal e estran-

geiro. Deposito geral: Pedro

Franco &6.3, Pharmacia Fran

co, FJ", Belem-LISBOA.

 

ser

EDITAL
Firmino de Vilhena de 1-

meida Maia, Secreta»-

rio da' Camara-muni-

visita.

Pede-se a quem a. encon-

trou a amavel tineza de a en-

tregar na redacção d'eete jor-

nal. E quando isso lhe não ap-

prouver que tenhu ao menos a

bondade d'enviar pelo correio'

os referidos cartões e papeis.

que nenhum valor têm, a não

para o dono.

Dão-se elviçaras.

   
cipel do concelho de

Aveiro:

AÇO saber, em cum

Fprimento dis disposi-

ções legaes, que, desde 26 de

 

SELLUS osnos
OMPRAM-SE seja quil

fôr e quantidade, todo¡

os :ellos tanto de Portugal,

Colonias e estrangeiros pelos

mais altos preços.

D. Manoel: de 21/¡ Ii 30

\t

 

   

  

    

w o eda da serei¡ Pm l “Fab” boas latnpreias, que se venderam

5' logo por alto preço.

w ' A. linhas telegrama¡-

cas.-Seffreram grande avaria

as linhas telegraphicas e telepho

dicas em todo o paíz, pelo que se

tem estado, desde o começo da

invernia, sem communicações de

perto ou de longe.

Dramas do_ man. - A

chalupa Marques 1.°, que havia

sabido do nosso porto, com sal,

para Villa-do-conde, teve de arri

bar a Leixões, acessada pelo tem

poral, e ahi, pela agitação das

vagas, garroo indo de ouçontro

ao caes do posto de serviço lado

oeste, atendendo-se.

A tripulação, que se compunha

de 4 homens, foi felizmente socor

rida por um 'barco salva-vidas,

que a conduziram para terra.

!Iniciar-Deve ter logar,

no proximo dia 18 do corrente, a

reis; de 5 e 30; de 10 e 240;

de 15 e 800; de 20 e 900; de

25 a 20; de 50 a 300; de 75 r

a 1%000; de 80 a 3%500; de 'l

100 u 14%000; de 200 a. 3%200;

de 300 e GdOOO; de 500 a

20935000; de 1000 a 403000.

Comprehende-se o cento. Al

mesmas cada de 300 a 80; de

500 a 220; e 1000 e 420 reis.

D. Marie: de 5 a !$000

reis cade; de 25 a 2d250 o

cento; de 50 a $200 cada.; de

100 a 4$500 cada.

Sellos defeituosos não se

compram.

Grande sortimento de al-

buns universaes para collec-

cionadoree.

Catalogos para 1911 com

dezembro corrente até 5 deja-

neiro proximo, nos dias e ho-

ras uteis e na Secretaria da Ca.-

mara-municipai d'este conce-

lho, se recebem os requerimen-

tos, devidamente documenta-

dps, dos individuos que pre-

tendam ser inscriptos no re-

censeamento eleitoral d'este

concelho. a cuja organisação

se vae proceder no anno de

1911.

'As petições d”inscripção

com o fundamento de saberem

lêr e escrever, devem ser es-

criptes e assignadus na pre-

sença do notar-io que assim o

certifique e reconheça a letreí

e assignatura do peticionario,

ou do parocho a cuja fregue-

çào, deverão ser reconhecidos.

Uma forma de requerer:

Ao cidadão secretario da Camara de. ..

F... (edade,cstado, prolissão, e naturalidade),

morador «na freguesia de... rua de... requer

a sua inuripçao no recenseamento eleitoral du

mesma freguesia com o fundamento de saber

let' e escrever, o que prova por este documen-

to, devidamente reconhecido.

. . .de...dc 19...

Aisignatura.

   

  

 

  

 

  

    

   
  

  

  

    

 

Maria do Carmo' do Casal

Ribeiro.

' As nossas condolencias aos

doridos

   

 

*pepeln

"* í' v w Na qolnta'das Bregadas,

' studies, propriedade do nos-

.› xcellente amigo, sr. llanoel

i sic Camossa, deu-se na terça-

' de tarde uma desgraça.

- ieâ'ã'Neves, crendo da casa,

. :c chamado, para jantar, pela

e A“? ,_ "_' -lpri'nda Rasa. Ao aproximar-

M capela lançou mão d'uma es-

' !till-ace al'i estava e, voltan-

"p'll'd a rapariga, aponta-lhe

ndofa-rir:
r

' .i _Se em; quisesse matava-te

“intel ti _c estampido não se fez

r ar.

- ' 'a' Florinda' cae attingida na ca-

s :de onde brotaram os miolos,

,gli ,o tiro“ fora certeiro. A espin-

4' till, sem o rapaz o saber, esta-

urreglde. _

_Li_ José Neves e a' Florinda, que

t usavam quasi a mesma edade.

 

Cartaz do “CAMPEÃO,

Regimento de Cavallarin n.o 7

3.° esquadrão

Conselho eventual faz

publico que no dia 15

do corrente ha de pro-

cederávenda, em hasta pu-

ras-'a III-tentar as for- blicn, pelas 12 horas do dia,

988.-Recommendamoa o Vinho seu ante¡ de 6 cavallo

nutritivo de carne, de Petro Franco PO q . ' a,

incapazes para o
a cf', por ser o unico legalmente au- JuIKÊdOB ,

cursado pelos Governos e auctorida- SeTVlQO do exercito-

  

Ao cidadão secretario da Camara de. . .

F.. . (cidade, estado e profissão). . . morador

na freguesia de... requer a sua inscripçac

no caderno eleitoral da referida freguesia visto

ser contribuinte do listado em quantia nao in-

ferior a 500 reis.

P. deferimento.

...60...d019...

Assignalnn.

Conta-a a debilidade e

 

'nf 7 ~ Í ils 25 annoa, amavam-se, e con-

tavam casar em breve.

, ;José Neves, a quem faz pena

.. ou e, ouvir, pols o fere uma du-

piqdesgraça, foi preso.

o.; A cheia no Vouga e Ague-

aublu prodígiossmente.

orinvernotr oroso que vae fa-

_ '_ . esta, cana ndo grandes pre-

_ 'je por toda a parte. As estra-

~ &acham-se em tão mau estado,

7.. qm Albergaria para Peceguei-

l ' carruagens precisam de ser

z .bois e o mesmo succede

' , os para Mira. As pontes de

' Ananias Gafanha tambem se acham

- _calmo estado.

um tal Cypriano, taber-

', _› 'a freguena d'Ul, roubaram

r n'uma das ultimas noites nada me-

;“ "nos de dose gallinhas e dois gal-

ios.tls|i,de roubo, os gatunos po-

nteira-há a porta as ensanguenta-

cabeças_ das vlctimas.

' ' .Éli'nma das ultimas noites fo-

“. . " j'ouiidos alguns tiros nas proxi.

midadss da quinta das Garreiras, em

Villa-cova, Azemeis, chegando um

d'elles s atingir a case de lia-

nuel um lavrador, do (mesmo

logar b freguesia.

Parece ensaio, diz-se. para des-

trmwtiiasdos individuos que

anteriormente haviam exercido con.

em as¡ das Garreiras as maiores

Manias Os viiauias.

das: ' Otcousclbo de melhoramen-

  

 

eleiçâo dos corpos gerentes da

Associação-commercial para o au-

no de 911.

Conta-n a lo¡ elo in-

quilinlto.-A requerimento de

a guns membros da Associação-

commercial, reuniu ante-homem a

assembleia geral d'esta aggremia-

ção local a tim de resolver a

forma de protestar contra algumas

disposições de lei do inquilinato,

que nào conseguiu agradar a to.

dos.

Ficou resolvido que os aggra-

vados procedem como entenderem

a bem da sua causa, ¡escutando-se

a collectividado de entrar na ques-

tão.

Grupo de zarzuelln.

-Tendo-se dissolvido o grupo Tri-

canas e galiitos', que tão bella nu-

mero de espectaculos nos propor-

cionou, novo grupo acaba de for-

mar-se, e este constituido por

alguns dos' melhores elementos

d'aquelle e outros novos que são

tambem uma promessa.

' Foram os bons esforços empre-

gados pelos srs. José de Pinho, Ma-

nuel Maria Moreira e Aurelio Costa

que conseguiram formar o novo

grupo, que deve começar com os

seus ensaios ja na proxima seguu

ria-feira.

Louvar os esforços dos srs. Pi

nho, Moreira e Costa é acto de jus-

tiça.

des sanitarias de Portugal e Brazil e

por ter sido premiado com medalhas

de ouro em todas as exposições

nacionaes e estrangeiras a que

tem concorrido, garantindo a sua

elilcacia, para enriquecer o sangue

e levantar ou sustentar as forças,

centenares dos mais distinctos me-

dicos. Um calix d'este vinho repre~

senta um bom bife.

m

Informação estrangeira

m

Um terrorista que se em negocio de urnas, dão-se

suicida-_Ha tempos, o mima- cxplicações no. oiii inn e depo-

tro russo Stolypine emprebendeu

uma viagem de observação em

aeroplano, sendo a machina pilo-

tada pelo avrador Marievich. Ora

o que Stolypine iguorava é que s

aviador tinha sido escolhido peloo

revolucionaríos para dar cabo da

vida do ministro de sua magesta-

de imperial, tão antipathico, pela

sua politica repressiva, aos libe-

raes da escravisada Russia. D'essa dantes. com magnifico trato, e

vez a vingança era certa. Em ple-

no espaço, Stolypine seria despe-

nhado do apparelho voador, e o

caso attribuir-sc-hia, não a um at

tentado terrorista, mas a um acci-

dente qualquer.

Mas não succedeu assim, e

quem se despenhou foi o aviador,

quando a machina ia 3100 me-

zin pertençam, que o attestem o preço dos sellos de todo

dezembro de 1910.

O Secretario do Conselho,

Carlos de Faria .Milanos

Tenente de cavallaria n.° 7

llRllllS fllilEllllRIllS

OS excursionistas

Lisbon, interessado   

 

sito de Cypriauo, na rua Ma

ria, 10, ao Iuteudente, Lisboa

Pilli lilllllldlllldd

milhares sitios da ci

dade recebedois a trez estu

preços cornmodos.

N'esta redacção se diz.

Guz-Aveiro.

Quartel em Aveiro; 7 de

  

MA casa em um dos

COKE

ENDE-SE na Fabrica do

4 sob juramento, devendo ser n

identidade dos requerentes cor-

roboreda por attestado do re-

gedor da parochia respectiva.

E para 'constar se passou

este e outros de egual theor,

que vão ser nfiixsdos nos lo-j

a

E

reis.

60 reis.

Todos ns pedidos deram ser 'dirigidos á rasa

o mundo.

Não respondemos a' cena

'as que não venham acompar

nbadas do respectivo porte

para resposta.

Baptista Moreira

Rua Direita- AVEIRO

  

Premio maior 260:000$000 .

Segundo premio 40:000$000

 

Dezenas de 4%400, 2d200, 15100 e 600 reis.

_ Bilhetes a 100d000, meios a 50d000, quartos¡ 253000,

quintas a 20d000, decimos a. 10$000 e vigesimos's'. 5$000

Frecções de 2a200, 1s600, 1s100, 550, 330, 220, no e

@ANDRÉ/@D @A ãiLVÀ

196-RUA DO OURO-198

l

Loteria do Natal

EXTRAGGÃO A 23 DE DEZEMBRO DE 1910

 

tros de altura; 0 ministro, muito

atrapalhado, conseguiu governar a

machine, e tão habilmente o fez

toa eanilarios distribuiu jan pro-. :9.1. imprenpa. _'Em

jacto d'exploraçao e çanalisação Condeixa começou a'publlcar-se

 

Arroba, ou 15 kilos. . .120 réis

l¡mku0l.unu..6¡an D
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ESTABÂÚ DE INVEHNU “A ELEGANTE»miclsco ni Luz a FILHO

MZtoohnico-Augusto:60es

Rua dos Marcadores _Grandioso eortido de todos os artigos para a presente esqaoão, impor-

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

AVEIRO Lindíssímcs cortes da vestidos, pura lã. desde 25000 reis.

Fazendas de lã, ultima novidade, desde 240 reis o metro.

5%?“ WEP“” 5° 4'08“ Jereeye e Boleros de malha, para senhora, ultimos modelos.

Modas e confecçoes Camisaría e gravata“.

    

s 's especialidades Phar- Meltons e Aslrakans para casacos e capas. C S A PERE l RA ' '
Mam¡ P01' 9'09“ “male“: _ Pelerinee e bicha!l de peles da mais alta novidade. '

;- Fm “1'03“” m'd'm' Casacos de borracha para homem, desde 121000 reis. Rua de 'JOSÉ ESÍQVams 52 a 56-Rua Mendes bPite 1 3
"BFIÍMBBÚN'Ol, Elim““ Calçado de feltro e de borracha para homem, senhora e ereanca - l i a l

l :hu l' P375' WWF“: “n“ Guarda-lamas de feltro e de seda, desde 'M003 reis. › I

"à”, °rm0m°“°3 0.1¡n¡°°5_› “0- Grande sortido de artigos de malha para. creançs, taes como: nssaqui- ;AVEIRO

WW”“ 4° mma“ “1' a“ nhos, boléros, vestidos, toucss, saiotes, corpetes, etc.

”5° P“. “uh” e¡POI'md<'›°¡'95 Camisolas e cache-oorsets de malha para homem, senhora e creanoa. “ A_ '_“'_ 'h-'m
rmA::zãisvxlãgíquu h Mehials e pllggss de làüe d'ilsllgodào, luvas de malha e de pelloa, espartl-

t

. à a os c a es co ertores ane as, velludos luohes sedes uarni ões a- ) ' . '

E““ ”E Pmmptidão 0 ¡39010- ões., tules, rendas, guarda-chuvas, lenços, ,elfos etc. . l g ç , t8 ' POÇOS mOdl z

moeemoeweoeoog»wononewne»»nennn» e.
!IM »Wa W - › A _ _-,__.---___ tr ,b
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Í ARTIGOS GRAPHICO§

PEDRO, MlRA_NDA & C.^, SUCÊ
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MANUEL FERREIRA
Rua Tenente Rezende
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* Rua da Ficar-in, 59-l.”
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'Casa Íugclgda en) t908 PORTO 'u (Antiga rua dO Alfena)

Telegrammas:-Adnal'im-PORFO AVE'no “à“. _

'l

Em alla. que se dedica á venda de todos os artigos typo- O proprietario d'esta antiga e bem conhecida ofüoina, agora, 5 A

grs hioos e lytogrsphioos. está a cargo do nosso associado Adria- montada com os _mais modernos aperfeiçoamentos e machinisih '5' ARAGUAYA, Em 153 de onze b '

no iranda, fundador e administrador da antiga firma Pedro, Mi- mos indispensaveis s boa execução .de todos os trabalhos de ser, ' Para S. Vicente_ Pernambuco Bahia r: -m ro '

:anda 50.', pois que, alem da sua longa pratica commercial e ralánlans, convidal todos os seus antigos e em"“ frãguegs, e _lluntevicleu e Buenos-Ayres. › 7 A” “WW, SANBOB, '

e ser empregado via'antc de differentes srt¡ os raticou or pu ioo em gera a visitarem a sua nova e gran e o cine t '

1 g , p p' armazene, onde de encontra, por preços sem competencia, un 1d AMAZON' Em 26 de dezembro '
largos annoe n'uma das fundições nacionaes, tendo porisso o ¡nsis

colapleto 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.

X
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8

g

Í

X

O

8

O

8

C
'l

X

g Fornecemos orçamentos completos e mais baratos do que qual

O

8

2
O

ê

I

Para _Peruamhuco, Bahia,* R' -.

lc Buenos-Ayres_ 'o de Junemb bento¡ Monww
vsriadissimo e completo sortimenlo de todos os trabalhos conoer

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

soal competentissimo. l

Assim, encontram-se nos seus amplos depositos, camas de ASTURIAS, Em 9 de janeiro

ferro completas, de todas as qualidades, medidasedos mais else , Para S. Vicente, Pernambuco, 83mm Km da J . ,

gentes e modernos modelos, baldes, regadores, lavatorioe_ eern- :Montevideo e Buenos Ayres. uma'

pletos, fogões de oosinha de todas ae dimensões e systemas e I

colchouia para as ditas camas. "

Construa motôres a vento, nóras para poços, portões, graw Q

dee, fechaduras, etc.; encarrega-se da pintura de camas e do l

todos as obras de ferro, e executa toda e qualquer obra de ser- '

rallieria, por mais dif'n'oil que seis, onde se encontra tambem ;t

venda ferro de todos as qualidades, fotha de Flandres, carvão,

2
!
2

2
!
!

qualquer outra casa.

Q

Representantes das mais importantes ARAGON, Em 23 ' '

fundições estrangeiras
deJanaLro

Para PerUImllmñ Bahia,llio de Janeirojanlos,\loutevidru g a”&Temor; sempre em deposito material estran- ;nos_Ayres_

notre: espaços e quadrados de todos os corpos, feias, qnadrilon-

gos, regretas, gallés, galeões, caixas de todos os tamanhos, cu-

#
t
á
á
â
â
t
á
ñ

nhos, deviam-los, massa para rôlos d'uma das melhores fabricas etc. . i l Preço da passagem do 3.. das“ para o Br““ 49m .

allemls, assim como tinta de todas as eôres, as quses vendemos Os preços da sua 0a“ 830 05 ml!! “Ml-13h"” que é P08- ' ' ' ' ) F r Rio da Put.. 594500 ü. x

baratiseimasl sivcl encontrar, e a execução das obras que lhe sejam oonñadss __ > "~ f. _ l

:Pedimos a todos os nossos ex.'“°' amivos e fregueses não não receio confronto e é rapida. A Bono O J _ . gr l

l h em .a suas ¡pauucçõeg .em consultarem o: nogaos Preços, Visitem, pois, esta serralharis, a maior d'A'Oil'O, antes de “A c l'

se decidirem a camprar ou enoommendar qualquer trabalhe ds Nas ¡gaucias do Porto e Lisboa podem os m_

~=Gi|hmantos a attençâo dos nossos estimaveie “Naum“, (rem mu_ iam. molhe, os hehehe, á vmal d“ “um duP'sügeim duas;- "

clientes para nào coniundirem a nossa casa com ' lpara isso ruuomrnendamos toda pluma' ¡na!

outras do mesmorgenero que nao podem competir _______________.._______._-__Içâo. a "ntúcipptq-í

A' venda nas pharmaoias. l)e-| Os plqneles de regresso do Brazil oñ'arssen toda. 1

Poeito geraI:Pharmacla Fran jdidndes aos srs. passageiros quote destinam s Paris e :Nilc'rzm
y _ _ Ã _ _ .

eo, Rohan* do ”Maua _3, os, J ¡aceitando-ae tambem pasa. ' o 'mem_L¡,b“_ ;leu-York e S. Miguel (Posts Dllgada) 027;"323? 1;'

Guillermo le 1001000 reis _____msm-EEÊNTES
..

No P()H,T(): EM ¡AQBOA
i ' 8,m 8_ 5.o JAMES nawrs &c; *iB_ Rua do Infante l). Henrique. Ru¡ .31.:er 31 1. _

o -- . I

..shimano l __ q __,

de maneira alguma com a nossa casa.

 

::Giselle “Portland" _ 0,, o ' -

. mi; DAafEcem Em “num A ru::
quem fornecer indica-

_ Chegou novo carre- ções para a descoberta de pes- Xarope peitoral damos    

  

samíeâtgrãâãâgêcoe soas que façam o commercio ,- . _ _ _

p de Importação e venda de mar Pre"“de “m ”Width“ w“” m F'Irirh'i l'rilorallllerrs in l _um_ M i_ m“
mwmo pm““ CAMPOS se phosphonca (o que está. pro- todas as exposições maionese e ' ' I_ _' . g “S. _ ., , í-

. à FILHOS bibido por 1d), dude que .reg- estrangeiras a que tem concorrido *r 1-pr _mil maenéfranco . l COIMBRA MAlilNl'lA DE SAL, à
. .

as 'l arm na. que um excellonte --
' vsas Informações resultou ap- B , x . ¡ . . . - _. i '

ecommendado or mais “.','."" U 'tv-"Non de ¡www-Mo, « 1 ., A o

AVEIRO prehenção da massa phogpho- de meãcos lilil'iTürmn Ipara ¡ir'ssoas de ::storage mw. ("11'13“1on a «Ceboleira'›”; l'
_ , !e il uu vn l'rmo, para conva secen .s . .- . 'r - . I A
"ea com multa, Para o deh- _I , m M““ O" "Na" › , Doenças das Vias nrmanss uma nas mm¡ _›. V

1 _ . _ i 3- ' ~- L - . ›. ças, eso meu , . "n ("tank A

Grandes de'contos quente não mfenor á grama UNICO especifico contra tosses um lempo um precioso medicamento l 006119“ d“ ”j“frr , da “E. Tambem pas ve d' ;.

' , ' ' . ' 1-' I >' ¡'- _i '31.“0 ouros recem 2- ~- A' -¡ x h_para revender ã td approvado pelo Conselho de essdsopu "I' p-I-i u l. a t l , ”V ”[179 um a h n n °

caç 0 Fromet 1 3- Quem 30“ blica e tambem o unico legalmente luum- é do mms reconhecido prev-rito m p ^* (“ro e terreno acessov . - 'u

e e ' ' t auctorisado e privilegiado, depois de nas 'resmas Elllflilicas de constitui-ão i roxlmo d 'Í ._

b r da “nenem de mana evidenciada a sua. eflioaoiaem multis- fraca, e,rmgn-ral,uuc;carecem defor- l k Doenças dos Olhos p a ponte da Dot”- ç

H
Phosphoricaa dirija'se a Bel" simss observações ofliicislmente felltas ças no:rgnmsmo EstàIegslmentp au- Abilio Justiça dourar I

' ' ' V
nos hospitaes e na c inioa'particu ar, rtnrisa :i o. privilegiada_ Mai¡ de 3m ..g w a a¡

a a 14500 Bardo Joaé de, oarwilho' rua sendo considerado como um verdadei- nllnlmlns dos rimeiros medicos gs,- › elgchotberapia sz R “bem PTOPOIMI v.. _›L

l rsrs. da! Barcai, n 9MB Cldadô de ro especiñco_contra as bronchitss (agu- rzunlem a sua e cacia. g¡ v R d v H d d L . 3% baes e. por escripto o. ”a ,z

&carrega-se de ¡sunga-names Avelro, manga morada do u.. das ou chromcar), (le/luxo, (ams rebeldes, Conde do Resteuo a a _i _ _to natiíLE-e. a l nato Franca ou Antonio' RR: _ .

“In-As lo-escols-distrlohl V . tosse coawlsaeasthnudica dôr do peito e l r 1 .r, / , -.- A

rua Çastro attoso-AVEIROÍ Plcado- contra todas a: irritações irmaos. ' LlSBOÀ-BELEM i Hoi? W .018-

  

-MW-.N ,

l Lzsz Pinheiro Chaves
pulllClp'lt ás suas ex.“

ESTAÇÃO DE |NVEHNÚ '
_m._,._,_- do sorti'lo de shape". Guiana_

O proprietario d'este estabelecimento participa aos Seus en“” dos reproduzidos dos melhore¡

clientes, que tendo recebido já todo o sortido para e presente esta- vindo de Puig_

.l e . _ ção, entre elle se encontram os seguintes artigos de mulor novidade:

5-.; _13, Rua. Mende Lelte, 21 - 56, Mercadore, 60

Tecidos dialta novidade em todas as qualidades, para vestidos, fazendas

de Pura li, desdemrels o metro. Meltons, moscou5› astrachsus. zebelll- los hgurm'u'g da melhores da_ "

nes para capas e casacos. Côrtes de casemirss para isto. Culpado de bor- arte como pod em vêr a¡ .nu

racha. Collotes de espartilho, ultimos modelos. Grande variedade em arti- f , a

gos para agasalho, como llóss, pellerines. oechecols, Mouses de malha, regue!“ 8'

guarda-lamas,jerseys. camisolas, luvas, calçado de feltro e muitos outros

Camlsarla, Gravatnrla e Perfumarias-Sabonete IRENE, exclusivods casa, a 100 reis artigos proprios sem estação.
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' ELITE AVEIREHSE

 

'l'smbexri conte No '0.1.18 p'.

 

Rua ds Costeira, por cí-

ma da «Pharmncia-eveirensal

&mexemxxexoxxxexoxaxexaxoxoxoxxaxoxexsxoxexexexox
oxoxxo» “Avai“ _ ___ M_

ms'rocnnlo 1.1.0PIS o me. .
. _ -' p I .

Para a cura da DIABETIS preparo- ::o e Histogeno anti-diabetlco. fox-mm¡

' ' '- ~ 2- 1“.: 3' ' :tes :a: ' .

Unico handle-mento adoptado nos Dispenser-io¡ anti-tuberculose., ' ââããaàgeuíâfâàêand::ãiífdllflwucofm dos doe! sur “dos l “a“

Mutum., Hospitais- da Misericordia de Lisboa, Pos-to a clinica. partl- * ,W ,r r _

' ' aulas'er para a cura da

Tuberculose, Diabetis, Anemia, Neurasthenia

e doenças consumptlvae em geral. que. abandonadas no seu principio, dao origem á t FRÀSCO-GÉANDE mm“ ¡Hà-"s

l
Pr°Ç°3d° HlSTOGENO l FRASCO I'eousmô, »s doleisPOhsmos

l u
4

Vende-se em todas as pharmawss p :J--ugariam Represoz 'ax-its m' m, Pon““ A M'n_

O doente “sente-ee !melhor com um frasco e curado tomando seis.
u, r- ~

”
0
0
8
0
8
0
0
8
0
8

  

Histogeno liquido

Found» do Histogeno granulado

l'llstogcno ::nthdlabetloo

 

clnalfdrogarla, de Anima Cerqueira da MOwal _ *, isca. de Santos Carinhos-

Precaver contra os productos slmllares que na pratica teem demonstrado se alteram, Abr'mhos, Rua de Mousinho da Silveira, Imeem. Em 1,. 3. Mahony do Amaral,

prozuindo effeitos oi-nereroe-e prejudiciaee a saude. na. d. El-rei, 73, 2.'.--Ern Aveiro: ?macia REIS.


