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i' ocidente de certa importancia; de expensas

' ' Esta febre continua, accroscenta

V, America, e nas operetas francezas! “faturam-

__. competente pedir uns esclarecimen-

v
c .

sem mal o ingles, o alderman ima-

ginou que iam casar-se e, confun-

dindo Indo, lavrou os respectivos

assenlos, que foram devidamente

assignailns, em seguida ao que en-

tregou aos noivos o respectivo c.-

tilicado.

ca fera é que a rapariga e o ra-

paz que a acompanhava deram pe-

lo equívoco. Dirigindo-se novamen-

te ao alderman reclamaram que c

engano fosse immerliatamente des-

cana.
feito. Mas, qual! O que estava feito

De segundo em segundo, diz o estava leito. E para o desfazer é

iuctor da famosa estatistica, che- preciso um processo.

_sam quatro estrangeiros. Todos os E esta, heim. . .

:45 segundos desembarca um emi-
'

;rante e em todos os 52 segundos créme simon da'

chega um comboyo. Todos os 3 mi-
_

nulos é preso um individuo nas - _ l _

nas de Nova York; todos os 7 mi- "na ::5° ::taníegmdoub

,

76-80 .dmirlvelmento
na as“.

minutos morre uma pessoa o to- de ;oiletãe que ::0111: bygienica

l ' . er uma an s ica.

. :os os 13 minutos celebra se um E); bmbolâaia (15111““ e mais

distincto.àsainento. . . Todos os 3 quartos

#
H

!bora encontra-se uma nova theo-

Notlclas religiosas

 

  

  

  

  

  

  

   

   

  

 

   

 

    

  

   

    

  

     

    

  

   

  

  

      

  

          

  

 

  

   

   

                

    

  

       

   

   

  

    

   

  
  

     

  

  

    

  

 

    

 

  

  

 

   

  

Informação estrangeira

A vida Intense. -- Neva

'look augmenta d'uni modo tão ex-

tnordinario que dentro em pouco

iara muito maior doque Londres.

:lim paciente observador deu-se ao

trabalho as compor uma estatistica

que da_ uma ideia approximada do

"desenvolvimento cada vez mais cres-

cente da grande metrOpole ameri

t

  

de valor artistico. Mas o rei Leopol-

do, segundo diz ironicamente o

«Petit Bleui, procedeu no uso do

seu direito de preprietario- e por is-

so ninguem lhe pede ir a mão.

casada... por enga-

nar-Estas coisas só acontecem na

;a social, produzse um incendio,

..ui paquete levanta ferro, colloca-
, _

iss a primeira pedra n'um novo edi- 0°“fm'me ff °°9tufnei Walk”“

' io. De hora a hora regista-ae um Be na quinta-feira ultima, a

_ _ da Camara munici-

r" em 8 mms_ “um dlv°'°'°› de pal, a solemnidade de Corpus

6 em 6 um su'c'dlo' Christi, que constou de missa

o organisador da curiosa estatistica, “Olemnei _a V023“ e “$503

' tende a crescer dia a dia. O movi- com exposição do SS., e foi

mento e cada vez maior, as impa- celebrada pelo rev.me sr. bis-

ciencias, aslluctas, as paixoes, dde Po eleito dsAngola e Con_

:iiiqqàiàszãpinuto mais desespera as g?, D. .João EYaçgelista de

“5,046 com“, que ¡udo ¡sm é Lima Vidal, assistindo a Ca

tudo quanto pôde haver de mais mara, conwdados e senhoras,

pittorescamente. . . americano. no templo do Coração de Je_

l ¡Bauman-Aos 15l annos Bus, extinta sé.

a mulher arde em desejos t0 cres- Pelas 5 a mei da

cer para attrahir as attenções dos tarde subiu aggzziazão ql; em

homens.
_ 7

Aos 16 começa a ter uma ideia composta das: real irmâdaoles

do qua Bela uma Pam”. de Santa Joanna, da Senhora

A09 i7 ra"“ de amo' procuram das Dôres; archiconfraria do

::agfp'ehender'me md“ os se' Coração de Maria, e irmâdade

Aos ,8 sonha com um rapaz :o Santissimo e $enbor Jesus

que começou a fazer-lhe _a corte. e Gloria; SaiiiisSimo e Se-

Aos t9 torna-se esquiva porque uhor do Bendito da Vera-

aão muitoos os adoragoresà
cruz_

aos 2 juíza-se o riga a a mos- . .

trar-se orgulhosa dos seus attracti- Ab"“ ° cortejo, ° “tado

vos de S. Jorge com a imagem do

Aos 2l crê piamente que todos Santo guerreiro, _acompanha

estão cegos pela' luz brilhante que da de 2 tambolelrelrog e pa.

reflectem os seus oltios bellos. _d . gem, segu¡ndo_se_lhe o “qu“

A“ 22 mem um bgmépam o drâo de cavallaria 7, na força

porque o pretendente nao o que de 50 homem commandudo

se chama uni rapaz da moda.
. a _ .

Aos 23 namora todos os rapazes pelo capitão, sr. Leiria, que

ue conhece. levava or subalternos os srs.

tl . . - P _

A05 34 ¡dm'm'se de am"“ “a0 tenentes A Calheiros e Carlo.-

t casa g.
-

_

V 9'! nos 25 sonha uma mentira: que Gmlmê"¡51"! e “Here” "- M“

to¡ ped=da em casaineuio.
Due e ea, que se apresenta

Aos 26 exclama a miudo dean- ram com toda a galhardia.

te do espelho: «Pois sera possivel No centro da Mufu““ do

que:: Egufuâsfhsnãggxleze por Santidsimo da Gloria ia a po-

y t ', ' '
_. -

que perdeu todas as esperanças. pula' 'Imagem ?e Ch“sw

Aos 28 declara as suas amigas mei u'm 08 pllnclpaes attra-

que nunca desejou casar. tivos d esta caracteristica e an-

Aos 29 pinta-se muito e torna- tiga procissão_

se 'glr'g'â'ãlaíiz do¡ homens o que Seguiu-se o clero decida-

os t

Marema não disse do toucinho. de e d“. seus. arredoresi _ em

E d'ahi por deaute, desilludida grande numero: conduzia e

do mundo, pega-se as. .. contas e sagrada Custodio. a. ex.“ o sr.

resa. bispo d'Angola e Congo, aco-

0 P0¡ d“. belga. 'ell- litado pelos parochos da Glo-

:r at: 'nâ'licigggñgçgrã ria e Esgueira, levando a um-

... n "_ U

o .

ditl'erentes joruae_s.que o rei dos ::na ° cortina¡ d_Í_¡nfa_nt°“_a

belgas estava decidido a vender as a governa 01' m1 !tar interi-

collecções artísticas que enriquecem no da cidade, sr. Cunha..

o seu palacio e para este facto clia- No couce da procissãoiam

esta: arriscaria“? os governador com.
l

,
'

l

do lemos u'uin jornal belga: Essas :mo geral e ?13:15 emPYÊEadfs

collecções uiagniiicas foram já ven- 0 BOYGÇHO 01V¡ , commissaiio

didas, e os seus compradores ja as de policia, Camara municipal

levaram depuis de haverem satis- com seu rico estandarte, dele-

feito o preço da compra. Nada mais gado do thesouro, delegado

hino 8mm Em paço dos 'eu da Bel' da comarca director da (Es-

'. gica além d algumas telas de pouco l _ d 7_

valor e ditTerenlos objectos d'arte 00 8-10_ uetrials, _eth .e toda

que qualquer collecciouador pode a ofiicialidade disponivel da

facilmente obter.
guarnição_

0 rei Leopoldo, que acha exces- Fecha“ o cortejo uma

aivo tanto luxo artistico, entendeu com ahh¡ d d _

que devia reduzir a dinheiro as P *É e QUÊ"“ ° '981'

preciosidades que possuia e, se bem meu“, fia infame"“ 24› 09m a

o imaginou, melhor o poz em pra- respectiva banda de musica e

tica. As collecções foram vendidas temo de cometeimsmomman_

para o estrangeiro, fazendo parte dadai e¡ c -lã ' .

d'cllas um admiravel Van Dyck, que Queimad: 3:1] °i 5' Pluto

”dos B“Ppunham que nunca sahiria baltem a i (11:, “lava 1:01:11-

da Belgica...
o os s. enen e n-

Este acontecimento produziu pes- times e alferes Çliveira Si-

sima impressao, especialmente nos maes, a qua¡ ao da, entrada o

centros artisticos, _que veem desap- Santíssimo no templo, deu M 3

parecer telas e objectos d um gran- descargas de ordem““ na

avenida Albano de Mello.

A procissão percorreu o

itenerario designado no meio

d'uma concorrencia extraordi-

naria de forasteiros que aqui

E4¡ Conta um jornal que uma rapa- Foi pena que o tempo, de-

,Nisa de No“ Jersey. qlie esta“ vido a uma forte nortada, es-

para casar com um indiwdno que ,iveue demasiado agreste, o

se achava ausente, foi, em compa- 7 _ . g.

nliia d'um visinho, a repartição que _pleludlcou um P°“°° 0

cortejo.

tos quaesquer. Como ambos_¡allas- As jnnellas, que estavam

repletas de damas, em toilette

de gala, achavam-se giiarne-

ridas de ricas colchas de seda,

damasco e setim.

cidade, como é uzo n'eate dia, e

o Passeio-publico foi muito vi-

sitado e animado com descan

vn da beira-marinha e rapari

gas da nossa Beiramar.

presidente da Camara offere- volta.

ceu um delicado serviço aos

seus convidados, que para isso

se reuniram no ceu gabinete,

no edificio dos Pacos do con

celho.

pontas em aço on em metal

doirado, que terminam aa va-

retas Íi'it¡ sombriiihaa ordina-

rias, são substituídas nas rx?-

ticas smnbrinhas chinezaa por ci

pequenas palhetas de madeira

ou por pequenas bolas tambem

de madeira. O cabo de raphia

é a ultima novidade do genero.

Certas sombrinhus possuem

não só o cabo de raphia como

lonfnrme a praxe, o sr. tambem uma franja em todo a

fe

Fez-ae muito negocio na

es e danças populares do po

O cumulo da elegancia es-

tá em fazer acompanhar estas

sombrinhas pelos pequenos

saccos da raphia, genero japo

nec, que ultimamente vieram

substituir as bolsas de prata e a

de pellica, accessorio das toa'-

lettes de inverno. t

Está bem de vêr que a som-

brinha classica, em lino linho

bordado a ponto cheio á ingle- t

za, ás vezes encrustada de

renda de Veneza e de Cluny,

não deixou de estar em moda.

A fórma mais moderna é a l

fôrma dita bavoline.

Muitas sombrinhas são en-

feitadas com botões

Estas sombriiihaa devem

fazer-se do proprio tecido do

vestido que acompanham, e

guarnecer-se com uma franja

de sêda.

Emprega-se muito o tussor,

o sharitung, o liberty, em todas

as côres e em branco, assim

como a toile branca, azul, côr

de rosa e lilaz.

As sombrinhas de toile são

sempre guarneciilas á boi-da

com Gerões, passemanarias,

pontos abertos feitos á mão.

As sombritihas de sê la Ie-

vam menos ornamentações.

Ainda ae fazem sombrinhas

inteiramente cobertas de rsir

la de Irlanda, de Brugee ou

de Veneza, de rico efieito e

destinadas a acompanhar os

mais elegantes vestidos de ce-

remonia.

Os cabos são umas vezes

rusticos, em madeira natural,

oulras vezes enriquecidos com

pedras ou tinamente esculpidos.

Fallamos já dos rabos de mar-

fim japonez, esculpidos, que

têem preços muitos elevados,

e dos cabos em raphia, que

têem um caracter exotico eque

completam muito beiii a som-

brinha de shantuny ou de tus-

sor.

As sombrinhas de renda,

ao contrario terão lindo cabos

de madeiras caras com turque-

zas ou esmeraldas incrusta-

das.

Alguns modêlos são enfei-

tados com uma linda pedra

branca chamada pierre de Zune.

Esta pedra, muito namoda, é

de um branco leitoso, simi-

lhando uma opala transparen-

x A'manhã realisa-se na

visinha e importante villa de

Ilhavo a mesma festividade, a

expensas da Camara d'aquel-

le concolbo.

”Precedido da respecti

va trezena, verifica-se ámanhã,

na egreja de Santo Antonio, a

festa do thaumaturgo portu-

guez, que consta de missa so-

lemne, acompanhada a instru-

mental, pela reputada capella

do sr. João Miranda, exposi-

ção do Santíssimo todo o dia,

e sermões de manhã e de tar-

de pelos rev.“ srs. Miraldo e

Manuel da Cruz.

”Tambem no logar da

Oliveirinha e festeja hoje e

amanhã o Santo Antonio, ora-

go d'aquella freguezia. Cons'

ta a vespera de arraial com

fogo e musica, e illuminaçâo

e fuucçâo de egreja com pro

ciss'ão.

X Na quinta-feira llOltVI:

em Requeixo uma festa a que

assistiu já a nova banda d'es

ta cidade, agradando muito.

COlMBñA
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Doenças das vias nrinarias

Doenças das senhoras

José Lebre

seo

Doenças dos olhos

Abilio Justiça

00 -

electrothcrapía ;lg

nua do Visconde da Lui., n.° 8

    

Jornal das senhoras

5.
..
.:

As sombrinhas

a interessante revista Moda il-

lostrada:

 

(Os nossos chapeus teem

tão grandes proporções este

verão, abrigam tão completa-

menteo rosto e mesmo os hom-

bros, que parece que as s ›nibri›

nhas se tornam em objectos inu-

teis. Mae não é assim.

Nenhuma senhora que se

préza saberá passar sem esse

classico accessorio.

Uma elegante, no verão,

não sabe nunca sem sombri-

nba. Tem mesmo varias som-

brinhas para as differentes ho-

ras e para as diversas toilettes.

De manhã, para os passeios

a pé, é a sombrinha dita en-

cas de setim ou tafetá, simples,

inteiramente simples e tanto

quanto possivel combinada na

côr com a côr do vestido al-

faiate.

Para de tarde, a sombri-

nha eufeita- se de tal maneira,

enriquecendo-se com bord ados,

incrustrações, etc. As sombri-

nbas que as nossas elegantes

usarão para a volta na Aveni

da, gardem party ou visitas,

são por vezes verdadeiras obras

de arte. Os cabos são em ouri-

vesaria, os tecidos maravilho-

sos.

Parece que este anno se

procura particularmente a ori-

ginalidade.

A sombrinha japoneza, a

sombrinha chineza, estão par-

ticularmente em moda.

A sombrinhajaponeza, com

armação de madeira, lembran-

do os modelos que se vêem nas

estampas japonezns, faz-se de

preferencia em tussor. As pon-

é considerada muito elegante.

Nos cabos-esta observa-

ção émuito importante-nada

de fitas nem borlas. A moda

exige que o cabo não tenha o

mais pequeno enfeite.

_+-

0 Fabricil e o

Histogenol Naline

Depolmento d'um con-

demnado á morte.-

0 que é e para que

?tell-ve o sôllo \MTE-

O Febi'i'cil é um prodigioso me-

dicamento! Durante 8 annos, ein

Africa, tomei com certeza mais do

uma carrada de quim'no, e foi por

isso que tive de voltar á metropo-

le n'um estado de completa prostra

ção. Aqui os accessos de febre con

tinuaram e tambem continuaram a

fazer-me engnlir as dósea do gran-

de envenenador. Era tão completo

o meu desanimo que li o annuncio

do Febrícil uma centena de vezes

antes de resolver-me a ensaial-o.

3' que receiava que fosse o quini-

no com nome supposto-por causa

da policial Seria caso para dizer-se

que o patife, depois de velho, prin-

cipiava a sentir vergonha de seus

crimes.

Um dia, n'um arranco de de-

sespero, mandei buscar um frasco

e tomsiulogo a primeira dóse,

sem ler as inatrucgõea. Quando,

uma hora depois, senti ameaças de

me¡ completamente

(Não é com essas! Isto agora só se

cemiterioln No dia seguinte, se

guiada tlóoe Póle alguem calcular

ao deitou-me. que* passara 24 horas

sem febre, p~la prinmira vez iii»

ultimos '..l anima? Nilmar utah

febre, mas á eautella toni›i aiod.

as 2 ultimas dóses do frasco,

não continauei foi porque V. me

garantiu que era inutil Gato as

caldado de agua fria tem medo!

Se o depoim-nto de um conde-

mnsdo á morte

de na divulgação do Febrt'oil, iis›

d'elle á. vont-ide, que ba muito

quem possa iippruveitar este con

gratidão é tanta que ds boa vnn-.

não os tenho Antes só valeria a

pena tiral-o para serVir n'algum

concurso de bichos. Depois hei-de

mais dois frascos

togenol Nati'no com aéllo Viteri, mo

encontrar outra vez. tão gordo e bo-

nito como minha mãe me. . . duuá

de Fobricil n'uina das mãos e um

de Ilistogenol na outra, visto que

só a elles devo o estar quasi eni

estado de voltar á. minha vida e

procurar compensação aos muitos

prejuizos que soffr'i. E termino com

um «Hurrahls ao séllo Viteri

é sempre

as tebrm pelludosas, sezões, inter-

mitentes etc. 0 Histogeiwl Naline

com séllo Viteri dá resultados mais

rapidos que o ferro e as emulsõos.

Ribeiro SI. C.“-Riia dos Fanquei-

ros, 1.o direito -LISBOA

te. Apesardo seu pouco valor, -

até te os relevantes serviços dos fran-

'qui'atas e progressistas_ todos a mos-

ma gente, cheia de odios a ranco-

res.

Mas de nada lhes valeu a hab¡

¡ídade As coisas f-lizmmti- muda-

ram e o sr. cunsvllieiro Bain con-

seguiu que o liOb"P e ttclünl minis-

Iro dos obras publicas ordenasse

que os materiaes para a egreja do

Banco foss'in iminediatamentc for-

necidos pelo resp ctivo empreiteiro,

n qie se está faz iiiln rom a maior

urgencia.

Analyse-se, portanto, o frisante

contras! : d'um lado, os franqiiistas

o progressistas »mp aliando-se pa-

ra as obras iiiadiavuis da ogreja do

Becco se não faz-irem: d'outro, o

sr. conselheiro Boião empregando

todo o seu valimento, que é muito,

para que as obras proseguissem,

como é de juntei.

O publico interessado, que nos

lê, que faça os devidos commenta-

rios e aprecie a lealdade d'esses po-

litícões, que pretendam dar cabo

d'este pobre concelho.

Mas, atraz de tempos, tempos

veem! . . .

Aricdlae

como oo "comodo,

Bilhetes pornos illoolroioi

S ultimas novidades e aos

preços mais vantajosos.

Só se vendem aos reven-

dedores.

Peçam preços e condições

a L. Affonso Fernandes, rua

de Santo Antão, 193 -- Lisboa.

Gratificação do

100$000 reis

A-SE uma gratificação

de cem mil reis a

quem fornecer indica-

ções para a descoberta de pes-

soas que façam o commercio

de importação e venda de inau-

sa phosphorica (o que está pro-

liibido por lei), desde que d'es-

sas informações resulte a ap-

preliençâo da massa phospho-

rica com multa para o deli-

queiite não inferior á gratifi-

cação promettida. Quem son-

ber da existencia de massa'

phosphorica, dirijase a Ber-

nardo José de Carvalho, rua

das Barcas, ii'esla cidade de

Aveiro, antiga morada (lo ar.

Picada.

:Timon-on»

o rnansucu cassa-nu.

bre, encolhi os hombres e excla-

desanimado

ira com banhos de terra fria no

minha alegria quando rec nli -oi

tv.

 

ese

ter utilida-póit

alho: Nada do quiníno! A minha

mas
ade lhe mandaria retratos,

      

  

    

   

  

    

  

   

   

  

  

   

  

   

   

¡ral-o mais tarde, quando com

do famoso His

  

uz.

Hei-de tiral-o com um frasco

que

garantia do quo e bom.

Luiz Victor .t'Andrade.

Avenida-_LISBOA

 

O Febricil cura. com um frasco

Exigir o séllo Viteri.

Pedidos ao deposito: Vicente

  

*Mala-da-provincia

 

Dos' nossos correspondentes

Ferreira do Zezere, 9.

Politica de encruzilhada - A

egreja do Becco

Suppomos, e temos justificada

razões para o añirmar.que em par-

te alguma se faz politica como n'es

te malfadado concelho.

Os sóbas das diff-rentes mam

ces politicas, umas vezos com a

mascara frauqnista, outras com a

progressista, mas Sempre de braço

dado nus seus commcttimentos, teem

apenas um fiiii unic Z prejudicar

tudo que possa beneficiar este con

celho e qu». nos Venha por via lim-

pa e desinteressada, sem esses no-

jentos suliterfugios d'uiua politlua

de enouzilhoda.

Como os pygmeus, que por ahi

vegetam com o nome pomposo de

mandões politicos, são incapazes,

porque para isso não teem valor

algum, de alcançar qualquer me

lhoramento, manibram então na

sombra, mystificando pessoas ho

nestas, para conseguirem os seus

fins, d'uma revillante bai eza.

Haja em vista o sucoedido com

a egreja do Banco, d'este concelho.

Ninguem aqui ignora que o im~

portanto templo necessita de inclho

romentos, que attingein a uns qua

tro contos de reis. Para fazer face

a semilhantes despezas, obteve já

do governo um regular subsidio es

se grande homem de bem que ae

chame conselheiro Simões Baião, e

que tem prestado os maiores e mais

desinteressados serviços a este con-

celho.

E é onde justamente sua ex.'

tem soñ'rido as maiores ingratidões

por parte d'aquelles que lhe devem

tudo o que são; mas tambem não

deixa d'aqui possuir amigos dedi-

cados, que sabem bem avaliar as

altas qualidades de caracter e co-

ração dc tão prestimosc cavalheiro,

um sincero regenerador d'uma ir-

reprehensivel honestidade politica,

que tem a mais merecida inñuencia

nos distrietcs de Santarem e Lei-

ria.

Mas voltemos á egraja do Becoo

Ha tempos foram arrematados os

materiaes para principiarem as

obras no magestoso templo.

De que se hão de lembrar os

magnates da politica [maquina-pro-

gressista cá do concelho?

Solicitam d'um marechal pro-

gressista-temos provas do que af-

firmamos-para que fosse annulla-

da a praça, allegando se uma pre›

sumida illegalidade.

Mas tal illegalidade não existia;

apenas existia a má. vontade ds

certos politicões contra a freguezia

do Banco!

Fique-se isso sabendo, clara e

publicamente, para que a freguesia

do Becco agradeça reconhecidamen-

DE

FRINClSCO Dl LUZ 8¡ FILHO

Director tcchnico - Augusto Goes

Rua dos Mercadores

AVEIRO

Scrtlmento completo de drogas

medicinacs e capacialidades phar-

maceuticas, por precos medicos.

Variedade em sabonetes medici-

naos, seringas, irrigadores, memos"

deiras,fun as para roturas, tira-

leites, thermomatros clínicos, etc.

Enearrega-ee de mandar vir dos

príncipes! centros exportadora¡

qualquer artigo menos vulgar.

Aviamento de receitas a qualquer

hora. com promptidâo e asseio.
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_ Pricílegicdo auctors'aado pelo › A'

governo, pela Inspector-ía

Geralda arte do Rio ds

Janeiro, e approvcdo

pela Junta consultivo

da saude publica

E' o melhor tonlco .

A nutritivo que se conhe- É

co; é muito digestivo,

- fortificantecreconsti- '

tuinte.Sob a sua in-

- financia desenvolvo-ao '

rapidamente o apetite, A . o

- enrt uece-seosanguo, '

fort enem-se os mus-

- culos,e voltam as for-

ças.

Emprego-sa com o

mais feliz exito, no¡ _

- estom os ainda os

mais de ais,paracom-

- bater as dlgeatõog tar-

dias e laboriosas,a dis-

- pcpsia cudlalgta, gas-

trodynia, gastrllãia, V -

' anemia oulnacçac os

orgãos,rachiticos,con- _

' sumpçao de eames,a.t-

facções escropholosas,

- e na ral coavaies- '

cença etodaaaa doen-

~ ças,aonde é priciso

levantar as forças.

 



ATTEHÇAo

Apparelhos de benzina para

soldar

Maçaricos de benzina para

soldar

Rechauds de petroleo e de

henzina -

Lampadas d'incandescenoia

pelo alcool para photogra-

phra ^

Ferros para soldar de ben-

zina

Fogareiros para gaz de pe-

troleo

. Tudo de funroionamento garan-

tido e com applicaçno as varias in-

dustrias. .

Exigir sempre o sello de ga-

rantia rom a palavra--VIÍGI'I-a

vermelho.

__ Eedidos ao deposito: Vicente

Rcbetro cf: 0.“, 84, rua dos Fanquei-

ros, 1.°-Lisboa.

WW

lmpotencla, insano¡-

llllulado anita! e este-

l-lllrlndo ournm-se só com as

Pastilhas do Doutor

Spiegel

(ltsgeiur n que não tiverem este nome)

Unico remedio que da resultado.

Dez tubos bastam geralmente para

uma cura. Fugir das imitações,que

ao apresentam corno sendo eguaes,

mas que não dão resultado e pre-

judicam o organismo.

lubo, .950 reis. Cinco tubOS, 45500,

Dez tubos, 86500

Regeitar as que não tiverem o

sello de garantia-Vitel'l-sobre

cada tubo.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri-

beiro & 0.', 84, rua dos Fanquei-

ros, 1.“, Lisboa, onde se fornecem

todas as indicações sob a maior ,re-

serve.

-Wm

Tuberculose, lupus, can-

cro, anemla, chloro-ane-

mta, Ivmphatlsmo, escro-

lulas, rachltlsmo, bronchl-

to chronlca, asthma, neu-

rasthenta, iastlo,tnsomnla,

magreza, pallldez, deblll-

dade, prostração, e todos os

casos err. que antigamente se em-

pregavam as Emulsões e o ferro.

ouram-se rapidamente com o

HISTOGENOI: NAbINE

com sello Vttert

Salvo indicações medicas, usar

de preferencia o Elixir ou granulado.

Fugir das numerosas imitações

que andam cheias de perigosos mi-

orobios.

Só é verdadeiro o que levar o

aello de garantia com-VIÍePI-a

vermelho.

Cuidado com o Histogcnol ven-

dido abaixo dos preços:

IRISCII PARl 20 IIIIS 18700 REIS

'I0 FRASCO, 950 RIIIS

Pedidos ao dep03lt°3 V303““ Ri' Ama gotta, manifestações de arthritismo, diabetes, afecções de ñga-

beiro& 0.', rua dos Fanqueiros,

84, l.°-Lisboa.

_ Usa-se com bom resultado em

qualquer epoca do anno.

Yaonnm Oil Company

Preços correntes das cai-

xas de petroleo. gasolina e

agua-ras de 1.' qualidade:

 

AVEIRO PORTO

   

Petroleo americano, caiu de

!latas . . . . . . . . . 35180 35150

Agua-ru de 1.' qualidade,cai -

xadeilstas. . . . ..

Gasolina do 1.' qual¡dsde,car-

n do l latas .. .

35650 3§560

 

3530015050

 

Vnouum Oil Cnompay res

ESTRADA DA 'BARRA-AVEIRO
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Estação 'ai

verão

Tecidos d'alta novidale, ein algodõss, lãs s sedas, para vestidos. O .nnior e mais completo ser-tido em tecidos levas d'algodão em causas, oambraias, voies, baptistes, foulards, nanzuckes, zephires,

Nuneroso sor-tido e n ci .tm ls ¡nllica a d elastica, luvas, rnítaínas, blusss bordadas, saias de baixo, sorubrinhas em seda e algodão, oollstss sspartilho, molas, piugaa
pamenás, tustões, el: a., ste. _

isqnss, sedes, rachas, tullea, gases, plinés, rendas e muitos citou; artngs proprias da oecasiao.

 

¡ Fabrica do Pirolitos

EABRIU iai, conti-

l nuando o fabrico da

sab-:rosa e ulil bebida de ve-

rão, a conhecida e conceitos

da Fabrica de Pirolitos d'Ar-

nellas, que em setembro ter-

minará a laboração do corren-

te anno e só reabre de novo

em abril do que vem.

Aviso ao consumidores.

Maohinas de costura WERTHEIM

ds mais perfeitas e mais baratas que existem no mercado

Machines industriaes

Completo e permanente sortido de peças avulsas

lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllw "JIMIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllll

Officina de reparações

' Sempre em deposito varios modelos '

»vv-4 warm/'Jz.'- ¡nm/VV

Ensino gratuito de quaesquer trabalhos de costura ou

bordado aos compradores da WERTI'IEIM

Vendas a prestações de 500 reis semanaes

Actualmente fazemos os seguintes preçosfnos melhores modelos:

BOBINA MTBAL para costureiras e alfaiates. . . . . Rs. 265000

n mesmo modelo com coberta..... n 285000

n movel de luxo, de 4 gavetas, com

movimento giratorio da cabeça u 405000

u o mesmo modelo com 6 gavetas. n 42gt000

n grande modelo para oorreelros o

811%000

33ñ000

sapateiros . . . . . . . . . . . n

85a000

Idem com coberta . . . . . . . . n

ooooooooo- ooooooooo

Grande novidade de eedae para bordar ao preço de

7o reis o tubo dc 9o metros e 5o reis o tubo de 45 metros

Temos sempre em deposito completo sortido de peças avul-

,sas fazendo nós todos os concertos necessarios por pessoal ha-

bilitado. Garantimos as nossas machinas contra quaesquer de-

feito de construção. Para isto chamamos a attenção do pu-

blioo.

TRINDADE & FILHOS

Agentes das incomparaveis bicyclettes

RUA DIREITA AVEIRO

  

 

l)

da Buço'para Sapateiros. . . . .\. . . . . n

Estab. Ind. P

“Souza Soares,

(NO BRAZIL E NA EUROPA)

Devidamenle IegaIiaado em Portu-

gal e distinguido com um premio de

Honra de 1.' classe o cinco medalha¡

de Ouro¡ nl America do Ione, Pran-

çu e Brazil. pelo perfeita manipulação

e enlcncia dos seus productos medici-

naes.

Peitor-al de Cambará

(Registado)

I Cura prompta e radlcalmente as

tosses ou rouqnidões;

Cura a laryngite;

Cura. perfeitamente a. bronchite

aguda ou chronica, simples on asthma-

tica;

Cura. a tysica pulmonar, como o

provam numerosos attestsdos medi-

cos e particulares.

Cura incontestavelmente a asthma,

molestia dlñicil de ser debelada por

outros meios;

Curn admiravelmente a coquelu-

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

petecido pelas orsancas.

Frasco, 1$QOO reis;

3 frascos, 2$700 reis.

PASTILHAS DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas-

tralgia, as nauseas e vomitos, o en-

jóo do mar, o mau balito, aflatulencia

e a dilatação do estomago. São de

grande eiiicaoia nas molestias do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

o do sangue.

Caixa, 600 reis; 6 cai-

xas, 8$240 reis.

36 REMÉDIOS ESPECIFICOS

' IIII PIIIIIIS SIIIIIIRIII
(Registado)

Estes medicamentos curam com

rapidez e inoñ'ensividade

Febres em geral;

Molestias nervosas, da pelle, das

vias respiratorias, do estomago, dos

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molestias das senhoras e das

creanças;

Dores em geral:

InHammações e congestões;

Impurszas do sangue;

Fraqueza e suas consequencias'

Frasco, 500 reis; é

frascos, 2$700 reis.

Consultem o livro=«0 Novo Medi-

co»=pelo Visconde de Souza Soure;

á venda nos depositos dos remedios

do anctor. Preco: brochsdo 200 réis,

encadernado 500 reis.

Medlcamentos homeopa-

1 thlcos garantidos, avul-

sos e cm caixas de dl-

versos tamanhos

  

AGENCIA EUIIIIEHBIIIL E IIIIIIIIIIII
LEGALMENTE HABILITADA

DE

Joaquim L. G. Moreira

Agente de todas as companhias maritimes. Venda de

passagens para todos os portos do Brazil e Africa. Solicitam-

se passaportes bem como todos os documentos para os obter.

Tratam-se licenças aos reservislas de 1.“ e 2.' reservas. Des-

pachos de vinhos e outras mercadorias para todas as par-

tes, etc.

Avenida Ilonlo de lIonro (em fronte ao Mercado llnnnel Firmino)

AVEIRO

Istnlolodnonlo Hydrologin do Pedras Salgados

A MAIS RICA ESTANCIA DO PAIZ

ABRE NO DIA 20 DE MAIO

Assistencia medica. pharmacia. novo estabelecimento

balnear completo. soberbo parque, divertimentos ao

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

 

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

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

dccimentoa, como o provam innumeros attestados das maiores notabili-

dades medicas do reino e estrangeiro.

Excellentes hoteis, propriedade da Companhia: Grande llo-I

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

dos ellos muito ampliados.

Caminho de ferro até Pedras Salgadas.

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

Mal-ia Pia, Grande Alcalina, José Julio Rodri-

gues e Penedo loiro.

Fonte D. Fel-nando: muito gazosa e bicar'bonatada sodiea,

natural, é cxcellente agua de meza. °

 

1 Tubo com globulos 200 reis; du-

zia 2à160.

1 Frasco com tintura 3 ' ou 5.',

400 réis; du ia. 4.1320.

l Dito com tiitursçào 3.', 700 reis;

duzia 75560.

Vedo os Preços correntes, o Au-

xilio Homeopathico ou o Medico de Casa

e a Nova Guia Homeopathica, pelo Vis-

Encontram-se á Venda as aguas de todas as nascentes de 00114940 3°““ 3°"“-

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

todas as casas de primeira ordem.

Esclarecimentos no escriptorio e deposito da Companhia, rua da

CanchIa-velha, 29 a ¡SL-PORTO.

Estes productos vendem-se em

todas as pharmacias e drogarias.

Deposito geral em Portugal

PORTO-Rua. Santa Ostharinn, 1508

AVISO IMPORTANTE

0 Estabelecimento tem medico ¡III-

bilitudo, encarregado de responder gra-

tuita-mente, a qualquer consulta por en-

oripto sobre o tratamento e applica-

çio d'une¡ remedios.

Depositar-tos em Lisboa-J. R. Vasconcellos

a 0.', Largo de Santo Antonio da Sé, 5, l.°.

P. 5.-Sendo a Companhia proprietaria dos melho-

hoteie d'esta formosa estancia, resolveu so permíttír

o goso dos seus parques aos hospedes dos mesmos hoteis.
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numeroso sortido para a presente estação:

Modas e confecções

Rua José Estevam,

   

to e Lisboa.

reis ll

#e

EST/london VERÃO

“A ELEGAHTE”

Gamissria e gravalaria

PUMPEU DA COSTA PEREIRA

52 e B4

Rua Mendes Leite. I. 3 e B

AVEIRO

 

Exposição das mais altas novidades para a presents esta-

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

Saias de baixo, de tino tecido, artigo de reclame a 113600

Scmbrinhas claras, de fantazia, desde 800 reis!!

Lindíssimo sortido de voilss, oasaas, granadinea, fou- _

Iards e outros tecidos d'algodlto, desde 160 reis.

Côrtes de vestido, ulti na novidade, em lã e seda.

Enorme collecçã

Leques, esportilhos,

meios, etc.

. Perfumarlas

Bluzas de renda, tule e guipure, ultimos modelos.

o de cintos d'elastico e de fantasia.

Enfeites para o pescoço da maior novidade.

' Véus autornobilistas de gaze, em todas as côres.

luvas, meias, mitaines, rendas, tu-

les, gulpúres, gazes, ruchcs, plisses, sedas, galõas, entro-

Enorme sortimento de collarinhos, ultimos modelos, de

puro linho, por preços convidativos.

Bliouterlas

Preços medicos

 

Padaria Bijou d'Areiro
Além d'este pão, ha outro

de mais qualidades. Pão doce,

uma nova padaria na do, pão de forma, etc.

.q CABA de installar-se palitos de manteiga, pão rala-

rua do Caes, com to- Mauda aos domicilíos, c

das as condições hygienícas,,tem pão quente de manhã e á.

que fabrica o verdadeiro pão

bjiou. Este pão, como muitos

ex.“ senhores aveirenses de-

vem conhecer, é um pão de

fabrico especial que não é

azedo.

R. M. S. P.

 

tarde.

O seu proprietario agrade-

ce a todas as pessoas'que o

coadjuvarem.

José da Sllva Mattos.

 

MALA REAL INGLEZA '

  -. .w 'QT sz# ^

PAGUETES CORREIOS A SAI-IIR DE LISBOA

AVON, Em 14 de junho

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia,

SANTOS, Montevideo e Buenos Ayres.

Rio de Janeiro,

ARAGON, Em 28 de junho

Para a Madeira, Pernambuco,

Montevideu e Buenos Ayres.

Bahía, Rio de Janeiro, SANTOS,

DANUBE, Em 12 dejulho

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

Santos, Moutevideu e Buenos Ayres.

ARAGUAYA, Em 26 de julho

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

Montevideo e Buenos-Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil

a s D )

. 386500 róia

› › RIO da' Prata 4015500 ›

A BORDO HA CREADUS PORTUGUEZES

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros da 1.l

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

para isso recommendamos toda. a. Yantecipou.,-

.AGENTES

cao.

NO PORTO:

TAIT 8: C-°

[9 Rua do Infante D. Henrique.

XX

SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA, A 100 REIS

ã Id, [Ina Mendes Leite. 2l

dll, Iercadores. 70

AVEIRO

EM LISBOA:

JAMES RAWES 8: C.°

31-1 .° Rua d'El-rei,

O XCXOXOQXQX.XOXÊÍYÍÍEOXízÉiññâgíãXCXCX.8.808.808 X

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO
Tem a honra de participar ás suas ea““ clientes que tem em exposição no seu estabelecimento todo o seu
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