
     

   

   

   

 

  

    

    

    

  

  

 

  

   

  

           

   

  
   

   

   

 

   

              

   

   

  

  

  

  

rupldos que o ferro e as emulsões. Foi verdade atirar um tiro pa- na phosphoriou (o que está pro-

Exigir o séllo Vitara'. ra o ai? Mas d'oude param _as duas hibido por ]e¡) desde que dies_

Pedidos ao depositoz' Vicente balas em poder da justiça? ~ ; f O' ,t

Ribeiro & C.“-Rua dos Fitnquei- Foi legal tirar dos bolsos do sas 'u ormaç es res“ ea ap-

ros. 1.° direito-LISBOA morto o que elle lá tinha, sem es- prehenção da m““ Phospho'

mtar presente a autoriilade cumps rica com multa pata 0 deli-

quente não inferior á gratifi-llesponsabilidade alheia tente? E o que t-riain em vista?

cação promettida. Quem sou-
_m

Sr rcdactor.-Ao favor d'um . .

estranho devo a leitura do n.° 38 b" da' ?materich de massa

da Beira-mar, de 2 do corrente, Phoaphoncas amp““ a Bel"

nardo José de Carvalho, rua

das Barcas, n'esta cidade de

no qual vem publicado um artigo

subordinado ao titulo Uma tragedia

Aveiro, antiga morada do sr.

Picado.

em Requeixo, artigo em que, além

. . d'outros assumptos. allude ao meu

ção Clandesuua em Linho“” a communicado inserto no Campeão-

ENDE-SE uma, na Quin-

ta da Patella, Preza, um

fluem acompanham“ “o _seu das províncias, de 31 de julho pre-

Justtsstmo sentimento, euVlan- terito, dizendo-se que esse com-

bcllo pri-dio lltVt'ltle,

constando de terrenos altos,

do-lhes as nossas condolen municado cé extemporaneo e pou-

baiXos, com pinheiros e muito,

cia. co hahilmente urdidon.

Concordo com o articulista quan-

Dirigir a Emilio Augusto

de Campos, alli oii em Aveiro.

calhota, em Lisboa, a sr.' D.

Cathorina Candida Furtadv~

de Mendonça d'Antns e Barros

Lima, damn illustre e virtuosa,

apparentnda com muitas fa-

milias distinctas do Minho, l'

presada mãe do nosso estima-

do amigo, sr. visconde do Ge

raz de Lima, digno delegado

do tltesouro no Porto, e do ir

Jorge de Barros Lima, consi-

derado empregado da emigra-

  

           

  

   
   

              

    

   

     

   

  

   

   

   

         

   

     

  

  

   

           

    

  

     

   

  

   

   

 

  

    

   

  

  

  

  

   

   

  

Bicycletes, Relojoaria e Acessorios

O mais bem sortido estabelecimento em Bicycletes,

elogios, Oculos, Lunetas, Bengalas, Borracha

ara. soles, Oleos mineraes, Vazelina, Gazolina e

acessorios.

Vendas por junto e a retalho

Alugueis de bicycletes e motocycletes.

Concertos de relogios de qua'quer qualidade.

Officina. especial para concertos de bicycletes.

Importação directa das fabricas.

Venda especial da Moto-Reve e da melhor bicyclete

a actualidadez-HOBART.

Preços sem competencia

Pompilio Ratolla

Rua de José Estevam

AVEIRO _

Í Informação estrangeira ca" possivel que não chegue a

concluir o meu traballio; a laVa

l con.“ho. d. ph“o_ ameaça-me e pareceime não podei-

...nua o de mora|_o evitar a catastrophes. _

;.“¡¡.t»__0 professor.“ PMO_ Felizmente d esse perigo saliiu

,IsOphls c de moral na universidade
alle victorioso, conquistando para a

(gde "award, o ”Mundo douto, pal_ sc.encia preciosos dados que publi-

.mer, fez, tia pouco, uma sensacio-
cou ein 1907 e que tanta luz derra

,nal protecção aos seus alumnos.
maram sobre os plieuoiiienos qiiv

:Meus caros-disse elle-o /li'rt
tão pacientemente e tão intelligen-

'6 o meio mais seguro para se che- “meu“ WW““-

lgar ao conhecimento da vida social.
O illustre homem de sciencia

los escolas, meus senhores, são per- lalleceu quast repentinamente, pois

'versos e não fazem outra coisa se-
não na muito ainda que irz as lion

.não ministrar uma scieucia vã que
ras do (seu vulcão» à oii-impera-

' secca e esterilisa o cora ão e o ce- 1"¡ Eugefl'a- _ _ _

lrebro. Aos 22 annos os Sapatos são o direito no palmeira,

“ myopes, carecas, neurasthenicos. _Um decreto 0“ 09m Parecltld

. Perdem um tempo precioso a ler li- P'UFDUIBMO na 3615“_ em 1:905

i vros que não comprehendem, a re- “img“ a “5193“” medlco Pew“"

solver problemas resolvidosjá des- 0° 0,9 “WN“Os qua trabalham em

' da og scyihu, a demonstra, com“. otlicinas onde se faz uso do branco

- demonstradas já desde Euclides. Os de Chumbo que, como_ é sabido,

rapazes não se aproveitam vantajo- PTOÚUZ_ !Nomeações perigosas. Um

samente do tempo que a natureza Operar“) que SB recusou a submet

previdente designou para outros leme a “se exame lo' PWÇBSSMP

exercicios mais salutares. O que é e “Numa-1° P*alo re3960““) JW

que ordenam os programmas uni- a 5 “39005 tie multa.

versitariosi... Coisas hediondas que 0 operam recorreu da Senten-

atrOphiam, esterilisani, matam. Di- 93 31'38”00 que, tratandojsede

zetn aos reparem-cultivos o sport; uma mad““ de ordem hYãlemcat

fortalece¡ os musculos; tomas ba estava no seu pleno direito recu

nhos frios; das longos passeios, etc.
sendo-se a submetter-se a ella. A

Qua, ,men a sem““ moderna pm_ constitmçao belga, proclatnanilo a

clama:

 

     

  

   

  

    

    

   

  
    

  

     

  

   

  

  

Valença.

Manoel Dias dos Santos.

Qréme Simon g(

O creme Simon não é gordu-

rento e nào cria ranço. Dissol-

ve-sc sdmiravelmente na agua

de toilette que torna hygienica

perfumado e antlseptica.

E' o banho mais delicado e mais

distincto.

Cartaz do “GAMPliÂQ,

CON CURSO

Camara municipal do con

cellto d'Espinho, devida-

mente auctorisada por dos.

pocho de 22 de abril proxim

passado, publicado no Diario

(Io-governo n.° 89, ds 24 do

referido Ill-'2, faz Subtil' qn-

por espaço de 30 dias a con

tal¡ da segunda publicação dt"

este annuncio no mesmo Dia

rio, sel'aclia aberto concurso

para provimento do logar da

guarda campestre d'este con

celho, co n o vencimento an

nual de BOâOOO reis, alem dr

metade das multas que poi

sua diligencia forem impos-

tas.

   

:i :-';::›=:~jek373ã:§á§"

Chapelaria Veiga

R. de Santo Antonio, 22, 24

PORTO

Completo sortido em chapcus de

palhaefeltro,bonets para homem e

creança.

Fabricação especial de chapeus de

seda e côco.

to á ultima parte, porque conheço

a minha insufñciencia litteraria.

Não sei urdir falsidades para im-

pingir a ninguem.

Não foi a minha vontade que

me suggeriu o desejo de vir a este

campo, devido não só á razão cx

posta, como .aos ahalos do_ meu

espirito, mas sim á enorme quanti-

dade de falsidades com que diaria

mente pejavam os jornaes, permit-

tindo se esses informadores o di-

reito do dizer tudo quanto o seu

invento concebia, mas nunca tw

cando na origem dos factos que le

varam Silverio á. pratica dos cri-

mes, origem que por minha vez

não fui buscar para não acarretar

sobre mim suspeitas, tocando só

mente no encontro do criminoso,

em Eixo, com as suas victimas.

A meu vêr, o que se tornou

mais picaresco para o articulista

foi a venda de terrenos feita por

Silverio, chamando o sr. Athanasio

para o reconhecimento do caso: e,

talvez mais picaresco ainda, as in-

terrogações que forinulei ao termi-

nar o meu referido communicado,

interrogações a que_ a Beira-mar

nem sequer allude, architectando

    

mono-nocao»

rnanuacra externar.
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FRANCISCO D! LUZ 8 FILHO

Director technico-Augusto Goes_

Rua dos Marcadores

AVEIRO

Mala-da-provineia

Dos nossos correspoiuientes

Vagos, 10.

Agradou aqui muito a portaria,

publicada pelo governo, concedeu

do o subsidio de 50_ por cento das

despesas feitas pela camara com

as obras para o abastecimento da

agua potavel d'esta villa.

A camara municipal, reunida

hontem, resolveu telegraphar a el

rei, a agradecer lhe, lavrando tam-

bem na sua acta um voto de agra-

decimento ao grande amigo d'esta

terra, sr. Mendes Corrêt, filho, e

conceder um conto de reis, para

essas urgentes obras.

O¡ Febrlcil e o

Histogenol Nadine

Depoimento d'um con-

demnado á morto.-

0 que é e para que

'sarro o sêllo VITE›

O Febrict'l é um prodígioso me-

dicamento! Durante 8 annos, em

Africa, tnl'll"l com certeza mais de

uma narrada de quinino, e foi por

isso que tive de voltar á. metropo-

le n'um estado de completa grostra

ção. Aqui os accessoa de fe re con

tínusram e tambem continuaram a

fazer-mo engiilir as dóses do gran-

de envenenador. Era tão completo

o meu desanimo que li o annuncio

do Febricü uma centena de vezes

antes de resolver-me a ensaial-o.

I' quo receiava que fosse o quinio

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 arrancc de de-

sespero, mandei buscar um frasco

e tomei logo a primeira dóse, até

sem ler as instrucçõss. Quando,

uma hora depois, senti ameaças de

febre, encolhi os hombres e excla-

mei completamente desanimado

«Não é com e.-sasl Isto agora só se

cura com banhos de terra fria no

cemiterioln No dia seguinte, se-

gunda dóse. Póde alguem calcular

a minha alegria quando r conheci

ao deitarme, que passára 24 horas

sem febre, pela primeira vez nos

ultimos 9 annos? Nunca mais tive

febre, mas á cautella tomei ainda

as 2 ultimas doses do frasco, e se

não continuei foi porque V. me

garantiu que era inutil. Gato es-

caldsdo dc agua fria tem medo!

Se o depoimento de um conde

mnado á. morte pôde ter utilidade

de na divulgação do li'sbricz'l, use

d'elle á vontade, que ha muito

quem possa approveitar este con.

aalho: Nada de quim'nol A minha

 

Sortimento completo de drogas

medicinass e especialidades phar-

maceuticas, por precos medicos.

Variedade em sabonetes medici-

naes, seringas, irrigadores, mama-

deiras, iundas para roturas, tira-

leitss, thsrmomstros clínicos, etc.

Enoarrsga-se de mandar vir dos

principaes centros exportadores

qualquer artigo menos vulgar.

Aviamento de receitas a qualquer

hora com promptldao o assola.

HOSPEDES
lzira Pinheiro Chaves

recebe tres ou quatro

hospedes. tendo muito

bons aposentos.

Preços commodos.

Rua da Costeira.

(Por cima da pharmacia Aveirense)

AVEIRO

inn DE nsi
ENDE-SE ums casa bai-

V xa, nova, com quintal e

poço de boa agua, sita na rua

do Gravito, d'esta cidade.

Quem pretender pode diri-

gir-se aJosé Maria 'da Maia,

na mesma rua.

Fabrica de Pirotitos

EABRIU iii, conti-

Rnuando o fabrico da

saborosa e util bebida de ve-

rão, a conhecida e conceitua-

da Fabrica de Pirolitos d'Ar-

nellas, que em setembro ter-

minará a laboraçào do corren-

te anno e só reabre de novo

em abril do que vem.

Aviso aos consumidores.
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Os concorrentes deverão

instruir os seus requerimentos

dentro d'aquclle praso com os

assim muito bem a resposta a esse documentos dBtelenüdOB ”O

communicado, que eu lhe não pedi decreto de 24 de dezembro de

Silverio não liquidou com a 1892,

morte os seus crimes, diz o articu- Espinho, 5 magos“, de

lista da Beira-mar, quer se trate 1909

d'um suicidio, quer d'um assassina-

to. Tambem estou plenamente de

accordo, para o não estar na cx

temporaniedade do meu pobre es

oriptc.

Quer a Beira mar que o meu

procedimento representa uma de

fezs nos crimes de Silverio, quan-

do, a não ser a passagem de Eixo,

não procurei defendel-o. Salvo o ds-

vido respeito, dizeres que a uma

pessoa se assacam factos que elle

nao praticou e que essa pessoa não

premeditou um crime apontando

se circumstancias que nos levam ao

conhecimento .d'isso, não consti-

tue uma defeza, no que só se pre-

tende destruir o infundado de som

bras com que arteiramenta querem

carregar um quadro para allivio de

outro.

Silverio não liquidou com a

morta os seus crimes, e eu concor-

do. Ora porque assim é, preciso se

torna que a Bcirra mar, que com

tanta (independencia: tomou a

questão a peito, peca, inste e exija

por forma clara e suasoria. que os

vivos liquidem as suas responsabi-

lidades, para que nem todos bai-

xem ao tumulo carregados de di-

vidas.

Se o solicito articulista da Bei'-

ra-mar pedisse ou, ao menos, de-

nunciasse as responsabilidades d'al-

gum dos seus añeiçoados, Eque cer-

to de que prestava n'isso um bom

serviço publico, que deseja ver li-

quidados os devedores. Mas isso

são ninhariss em que não vale a pe-

na fallai, além de omtemporaneo.

Adeante.

Diz tambem a Beira-mar que

sobre a morte do Silverio tem em

seu poder 'ima carta do sr. Ma-

noel de Mello, da Palhaça, que

não publica por essa carta (referir

uma versão e apontar factos e no-

mes». Sim senhores, perfeitamente

  

O Presidente da Camara

- lliberdade individual, assegura tam-

_Querem “very“ _ Dae cabo hein a liberdade corporal, que não

da vida. . .
é mais do que um derivado d'a-

. - celta. ..

Tolices meus ami os. Deus nao q , - .

nos creou' ara levingtarmos pesca O. mn“"al'.p9rém' um) ro' 'res'

de 50 mo? nem “a .o “mos o ta_ bizarra opiniao e condemnou o

8600 em cam““ :elvãlggns “em recorrente a 26 francos de multa

' ' na em

a para nos tatigarmos em regatas ex' Que' due' “agravo“ a pe

. tenuantes, nem para andarmos aos mal?) ítgããcogurm” a penal, pa

l ”me" como os maca”" "em pa" ra o Su remott thunal Epic seu en-

cahirmos d'umtrapezlo.Fez-nos pa- , d p r .b ' ü j a

rs vivermos pelo amor, de que de- e“ e' ° que os "html” u' m

panda a perpemação da "ça. O é uma retinada arbitrariedade. Em

g ¡th-t, meus caros amigos, é o des- mov"“ que leve com “m 1°"“
. lista disse-lhe:

' canço, o repouso em toda a sua _, _ _

graça e ein toda a sua força cura- halo" "9 mí“, d"“à'm e “3°

Ma_ um“, que o Im., é uma m_ quero prescindir? dede. braiilco

l vençãu americana. Não é tal. O /Iirt de Chumbo mala' ' ' ' Que tem 3 e'

. . - - . com isso?. . . As leis não unem o

é de essenCia divina. Flu-tas, pOIS, suicidio ,ma mem que :u quem

e sempre, com paixão, com enthu- ' g

› . . . suic' 'r- ue escolhi esta ro-

,ssiasuim e abandonae as leituras In- ld“ me e q p

;Â mãe““ de pesados e“,apacws que llssao exactamente para ir lentamcn

.. te aca ' . . .

_'i einbruteccin e seccam nas almas a MMO?

linda llôr do ail'ecto. A belleza viril sumo1:22::::lrâlgnogtãitããxsmnãã

é o principio de todas as coisas ge- t

. ' ' o llas. '

uerosas e fecundas. Cortar-ie as mu- °e mos"“m d “como c m e E
. r '

lliores, nainorae-as, conquistando como ° as““ "em por dever p °

- ~ teger o cidadão até contra os seus

r ' ' avras ari- . .

2:23:: :3:22: com pal c proprios desatinos, o supremo com

. certeza contlrmarà as sentenças re

i A m“me' é .e sem.“mp'e ° corridas, e o pobre homem terá dc

z; grande livro da Vida universal. E paga, bem ca“, a sua ,elmosm

deixaevos de sports e outras tolei- o. dynamühtas_ _ H,

_g mas. O sport [az carrejões, sugeitos pouco ,mam enuegues na capa“,

grosseiros, com musculos como cor- da Senhora do Soccormi em leve_

(13.9' brumas e sempre (impostos a ren (Belgica), umas poucas de velas

kansas' como os. 'Mais de fretes' aliin de arderem no altar consagra-

E bom' sem duv'da' ter um com-0 do aquella imagem. 0 capellão res-

ume' mas que a essa força. .hmm pectivo recebeu a ollcrta e, como a

corresponda uma tina sensibilidade pessoa que a enmgou desappaw_

que encanta e seuuza' “me” por' cesso immediatamente, liceu coin a

que ° am" é Viver' ' " . pedra no sapato. Aquella piedade

Caramba, que este philosopho é anonyma_ _f e apressada po“, de

' ca dos nossos! E ms ah' l"“ adm" sobre aviso. Pegando n'utna das vé-

"vel program“" educdal'go' uma las partiu-a cautellosamente, verili-

v “eu“ de bom gos“) e e “as 'na' cando que a camada de cera occul-

mms' cuja bene“ é meu.” apra' tava uma dose de ilyuamite o chum-

goar bem alto. E nós d'aqui a apre- bo. . .

Antonio Augusto de Castro

Soares

1.' PUBLICAÇÃO

OR este juizo e carto-

P rio do escrivão do 2°,

officio B. Magalhães, no in

ventario orphanologico a quv

se procedeu por obito de Ma-

ria Rosa, casada, que foi dt'

Aveiro, e em que foi inventa

riantc Thomaz de Pinho Ra-

vara, viuvo da fallBCl la, d'es-

ta mesma cidade, por delibe-

ração do conselho de familia,

vae á praça, no dia 22 deagos

to proximo, por ll horas da

manhã, á. porta do Tribunal

judicial d'esta comarca, sito

no Largo-municipal d'esta ci-

dade, para ser arrematado por

quem mais offerecer acima do

seu valor, o seguinte perten-

conte aos menores, filhos do

inventariado, pela partilha foi

ta no respectivo inventario:

Metade de uma morada de

casas terras, com seu pateo e

mais pertençns, sito na rua do

Gravito d'esta cidade, no va-

lor de 175$000 reis.

Todo o predio é foreiro a

Emilia Rosa da Silva, viuva,

d'esta cidade, em cem reis an~

nunes, com laudemio de qua-

reutena.

Toda a contribuição de re-

gisto por titulo oneroso e de-

mais despezas da praça serão

 

" llllllONllTltl'l'llODltClllNl

_ Privücgiado auctort'mdo pelo ~"

governo, pela !aspecton'c

Geralda arte do Rio da

Janeiro, s apprcoado

« entendidos. Ao articulista em ques- . d ' t J mul '

= n z¡ d ue , . . gratidão é tanta que da boa von- por conta, o arrematante, pen uutac _im

80:15:20: ::ggsaãscãnfmrre q O caso l'oi iminediatamente par- ,ado um mandam retratos, mas tão não convem Versões, nem fa- Pelo presente são citadas decaudepubnca

x” p °' ticipado a auctoridaule que ordenou não 0,, tenho_ Am“ ,ó mari, a ctos, nem nomes. O que convsm ó

todas e quaesquer pessoas que

se julguem interessadas na al-

ludida arrematação para vi-

rem deduzir os seus direitos,

sob pena de revelia.

Aveiro, 30 de julho de

1909.

VERIFIQUEI-O juiz de direito,

Ferreira Dias

O escrivão do 2.** oñicio,

Silverio Augusto Barbosa . de

Magalhães.

Giuliano le lttzitl reis

A-SE uma gratificação

de cem mil reis a

quem fornecer indica-

ções para a descoberta de pes-

soas que façamo commercio

de importação e venda de mas-

' lemer é um benemenm' ao um inquerito. Os moradores de Ze.

ã“: ave 59" ae": ”pr-os' wwe' veren consideram este acontecimen-

i , l ° ° mem") ou "o ' to como um milagre, e o proprio

Morte d'um lab¡0.- capellão attribue a sua hesitação e

' Falleceu recentemente o professor a sua desconliança ã Senhora do

Martucci, director do Observatorio Soccorro que quiz poupar os sons

do Vezuvm. Ha inuitos annos instal nais a uma grande desgraça.

:lado proximo do famoso vulcão, es- ..Quando recebi a cera_con.

se homem da 150 fara energia PaS- lessou o padre-senti immediata-

sou grande parte da vida entre os mente um grande sobresalto. Urna

seus sismographos, seguindo atten- voz interior diria-me: Tem cuidado.

W110““ a¡ Perturbações; 09 851m- Foi então que me decidi a partir

v mecimsntos. os pavorosos ruidos da uma das velas.

;celebre montanha. Quando occorreu' 0 povo dc Ziveren está commo-

a erupção de 1906, o sabio profes- vidissiino, e a auctoridade loi'at

sor não abandonou um só instante teu¡ desenvolvido uma actividad-

0 '30“ P08“) de Obâôrvatâo- A Casa extraordinaria para ver se consegui

estremeCÍa, a lava corria pôrlo dv descobrir o miseravel que mandou

- seu gabinete, pedras enormes esti- as veias assassinas.

lhsçavain as vidraças. o calor era Pá**-

horrivel. Pois o sabto nao se ame Mortos

apontou, apesar de no seu caderno

“a apznumenws ,er “mp“, um thlleceu em provecta edade,mi

' quinta de S. Miguel,na Por-

E' o melhor tonico

e nutritivo que se oonhc-

ce', é muito digestivo,

.. fortifloantce reconsti- i

tuintc.Sob a sus. in-

t Buencia desenvolve-ss

rapidamente o apetite,

enriquece-se o sangue,

fortalecem-ss os mus-

culos, c voltam as for- '

ças.

Emprega-sc com o

mais feliz exito, nos

~ estom s ainda os

mais de eis,para com-

- bater as digestão¡ tar-

dias e lnboricsas,a dis-

- pspsla cardlalgia, gas-

tro-dynla, ;astral la, _

- anemia ou inacçao os

orgãos,rnohlticos,con-

- sumpçlo de carnes,a.f-

facções oscropholosas ,

” - e na ral convales- i

cenca etodaas doen-

_ ças, a onde é prtctso

i levantar as forças.

o que quer e nada mais. Lá sabe

a razão porque.

Para a Beira-mar tambem não

é ewtemporaneo o facto de o sr.

Athanasio de Carvalho ser chama-

do a depor no oommissariado de

policia, o sr. Athanasio 'que sem- e

pre acompanhou as dilligencias po-

liciaes como representante dos quei-

xosos. Mas o que tinha este cava-

lheiro a depor?

Por sxtemporaneo entendo eu o

facto de a Bona-mar vir dizer que

a syndicsncia s policia civil é poei-

ra que se pretende atirar aos olhos

do publico, sem se lembrar o arti-

culista que mais de metade do mun-

do estd empoeirado pela parte res-

tanta.

E para terminar:

Foi corrente retirar o oadaver

do logar em que falleceu? E no oa-

so?negatlvo, o que se teve ein vis-

ta

pena tiralvo para sethr n'algum

concurso de bichos. Depois hei-de

tiral-o mais tarde, quando com

mais dois frascos do famoso His-

togenol Naline com séllo 'Wien', me

encontrar outra vez tão gordo e bo-

nito como minha mãe me. . . deuá

luz.

Hei-de tiral-o com um frasco

de Febrict'l n'uma das mãos e um

de ¡listagem! na outra, visto que

só a elles devo o estar quasi em

estado de voltar it minha vida e

procurar compensação aos muitos

prejuizos que soifri. E termino com

um «Hurrahln ao sétlo Viteri que

é sempre garantia do que é bom.

Luiz Victor tt'Andrade.

Avenida-LISBOA

0 Febrioil cura com um frasco

as lebres pelludosas, sezões, inter:

mitentes etc. O Histogonol Nulinc

com séllo Vitor¡ dá. resultados maisi dll: _f -1

   



RTTENÇAO
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nos ensinei:
?referi sempre a Farinha

Boullle de cool-sauna',

que todos procuram emitar, mas que

é a unica completa com tudo quan-

to e preciso para desenvolver os

musculos e garantida isenta de mt'-

orobios.

Entre os Biberons preferi sem-

pre os da (Sociedade de medicos e

porteiras de Parisp-os

Parfait Nourricier
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Maohinas de costura WERTHEIM

As mais perleilos e mais baratas que existem no mercado

Machines industriaes

Completo e permanente sortido de peças .avulsas

lllllllllllltllllllllltllllllllillllliw' "Walllllllllllllllllllllllllllllllllll

Ofñcina de reparações _ .

Sempre em deposito varios modelos

z.,-.r.zv~.¡..-,awz.r.
__.,N_/V›N,,«.nzv V*-

Ensino gratuito de quaesquer trabalhos de costura ou

bordado aos compradores da WERTHEIM

Vendas a prestações de 500 reis semanaes

Actualmente fazemos os seguintes preçcsfnos melhores modelos:

unum-s que pelmmem um. lavagem BOBINA mm¡ para costureiras e alfaiates..... Rs. 26§000
Perfena e deu“” 35 0'93“?" 3° s n mesmo modelo com coberta..... n 285000
abrigo das diarrhêas e enteriteo n n movel de luxo, de 4 gavetas, com

 

u si , movunento giratorlo da cabeça o 4OJOOO
q I sempre fataes n o o mesmo modelo com 6 gavetas. n 4215000

' - rende modelo ara correeiros e

Lala de farinha' 6.00 re“ . n u g sapatairos . . . . . . . . . » 3115000
Biber°”3› 600 "13 n a Idem com coberta . . . . . . . . b 3315000

, _ n de BMÇO'pai-a sapateiros. . . . . . . . . . n 3505000
Exrgrr o sello de garantia com “na c : a a

oooooooooa palavra-ViterI-a vermelho.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri-

beiro & 0.“, rua dos Fanqueiros,

84, 1.°-Lisboa.

*WW

Curas rapidamente a tosse,

rouquldão, anglna, bron-

chlte, dlspnéa. deilux0,¡

usando as PASTILHAS DE

VILDA com sello Vlterl, cujo

uso continuado vos prescrvará d'es-

ses incommodos e de todas as doen- I

ças das vias respiratorias. 'uso por-

-manente aconselhado aos fumadores

o aos viajantes. -

Regeitar as que não levarem o

sello de garantia com a palavra-

VIÍBI'I-a vermelho.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri-

beiro & 0.', rua dos Fanqueiros,

84, 1.°-Lisboa.

Lata., 600 reis

W

As senhoras anemicas; as AGENCIA EUMMEHIJIAL E MAHIlIMA
. LEGALMENTE HABILITADA

to; as que praticam exces-

sos de prazer, as que se de- DE

dicam a sports violentos; os _ _

Joaquim L. G. Moreira
velhos; os convalescentes;

os impotentes ó devem beber o _ _ _

Agente de todas as companhias maritimes. Venda de

VINHO MARIANI passagens para todos os portos do Brazil e Africa. Solicrtam-

com sello “tem, o reconsmuinte se passaportes bem como todos os documentos para os obter.

com a base de coca. do Pe-

ru, o unico vinho que lhes

é util e não augmenta a perda de

forças. O ministro de Portugal em

Paris é de opinião que este mara-

vilhoso vinho «desperta o espirito

n'um corpo rejuvenescido».

Exigir o sello de garantia com

a palavra-VlÍePl-a vermelho.

GARRAFI, 23100 -5 GARRAFAS, 108000

Pedidos ao deposito: Vicente

Ribeiro & 0.', rua dos Fanqueiros,

84, 1.°-Lisboa.

BARCOS

VENDEM-_SE os que AGUAS alcalinas, gazosas, lithicas, arsenicaes e terruginosas, uteis

pertencenm ao dr_ na gotta, manifestações de arthritismo, diabetes, affecções de foga-

do, estomago, intestinos, rms, bexrga, dermatoses e murtos outros ps,-

Elmafu? @a GunPa' decimentos, como o provam innumeros attestados das maiores notabili-

Dirig'r a Joao de Moraes dades medicas do reino e estrangeiro.

Machado-Aveiro. Excellentes hoteis, propriedade da Companhia: Grande H0-

tel, Hotel do lloI-te e Real llotel do Avellames, to-

dos ellos muito ampliados.

Caminho de ferro até Pedras Salgadas. '

Nascentes exploradas: Penedo. D. Fel-nando, Gruta

Mal-ia Pia, Grande Alcalina, José Julio Rods-I-

guos e Penedo llouo. v

Fonte D. Fer-nando: muito gazosa e bicarbonatada sodica,

natural, é oxcellente agua de meza.

Grande novidade dc ecdáe para bordar ao preço de

7o reis o tubo de go 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 mac/rimas contra quaesquer de-

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

blico.

TRINDADE & FILHOS

Agentes das incomparaveis bicyclettes

RUA DIREITA AVEIRO

   

pachos de vinhos e outras mercadorias para todas as par-

tes, etc.

Avenida Albano de llello (em frente ao Governo Civil)

AVEIRO

lolololooinonlo Hydrologioo Won Solgolos

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-postal. etc.

Yaonum Oil Company

Preços correntes das cai-

xas de petroleo, gasolina e

agua-ras de 1.' qualidade:

Encontram-ne á venda as aguas de todas as nascentes de

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

todas as casas de primeira ordem.

m Esclarecimentos no escriptorio e deposnto da Companhia, rua da

I latas . . . . ›. . . . . 36180 8,8150 Canoella-velha, 29 a 31--PORTO.

Agua-ra: de 1.' qualidauepai.

xadeelaus. . . . ..

Gamlina de 1.- qualidade,ce|-

xa de 2 latas . .

 

AVEIRO PORTO

  

8.6650 3.5560_ Depositar-ins em Lisboa-.l. R. Vasconcellos

& 0.', Largo do Santo Antonio da Sé, 5, I.°.

 

eaaoojsosoronco-.n.

 

P. S.-Sendo a Companhia proprieterla dos melho-

res hoteis diesta formosa estencía, resolveu so permittir

o goso dos seus parques' aos hospedes dos mesmos hoteis.

Vnouum Oil Gnompay

:emana na BARRA-AVEIRO

3
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;à verao

Uâ pimenta, fustões, sta., etc.
.

toques. sedes, ruches, tulles, gazss, pllnés, ren las e muitos outsz artigos proprios da occasiao.

..2.8.8.8

X

.. cw

 

Tratam-se licenças aos reservistas de 1.' e 2.' reservam D85' 36 REMEDIOS ESPECIFICOS

ãCXCXQOXCX.XOXOXOXOXOXOXOXOXOX.XQXQXOXOXOXOXQX.X0808080808

ELITE AEIRENSE

*EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO
Tem a honra de participar ás suas ex.mu clientes que tem em exposição no seu estabelecimento todo o seu

numeroso sortido para a presente estação: À

Tecidos d'alta novidade, em algolõss, lãs e sedas, para vestidos. O maior e mais completo sortido em tecidos levas d'algodâo em cassas, cambraias voies baptistes
Numeroso sortirlo e u cintos da pullici e «l'slasticwn luvas, mizaines, blusas bordadas, saias de baixo, so.u'›rinhas em seda e algodão, colletes espartilho, meias, pinga!

. SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA, A 100 REIS

xoxoxoxoxoxoxoxxxoxoxoxoxoxoxoxoxxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxxo

COKE

ENDE-SE na Fabrica do,

Guz-Aveiro.

osnuo oo nom

“A ELEEANTE”
Modas e confecções

Arroba,.cu 15 kilos. ..120 réis

[5060 kilos., . . . . ..6§000 n

Camisaria e gravalaria

POMPEU DA CUSTA PEREIRA
Rua José Estevam, 52 e 54

'
Rue. Mendes Leite, 1. 3 e 5

AVElíRO

    

Exposição das mais altas novidades para a presente esta-
ção, por preços que rivalisam com as melhores casas do Por-
to e Lisboa.

_ I!Saias de baixo, de tino tecido, artigo de reclame a 16600
reis

Sombrinhas claras, de fantazia, desde 800 reis!!

Lindíssimo sortido de voilos, cassas, granadines, fou-
lards e outros tecidos d'algodão, desde 160 reis.

Córtes de vestido, ultima novidade, em lã e seda.
Bluzas de renda, tule e gnipure, ultimos modêlos.
Enorme collecção de cintos d'elastico e de fantazia.
Enfeites para o pescoço da maior novidade.

Véus automobilistas de gaze, em todas as côres.
Leques, espartillios, luvas, meias, mitain-es, rendas, tu-

les, gulpúres, gazes, ruches, plisses, sedes, galões, entre-
meios, etc.

Enorme sortimento de collarinhos,

puro linho, por preços convidativos.

Perfumarias Bijouterias

Precos medicos

*lhares de-pessôas de todas as

classes sociaes que os teem usa-

do e pelos innumeros attesta-
clzites, constipações, influenza, dos dos mais eminentes e con-
coqueluche, e mais encommo- ceituados clínicos do Porto,
dos das vias respiratorias, des-I da capital e de todo o pai¡
apparecem com o uso dos assim o demonstram á eviden-
incomparaveis Rebuçados mi-v cia. OHicina e deposito geral,
lagrosos. «Pharmacia-oriental», rua de

Quinze annos d'exito se- S. Lazaro 296 Porto-Preço
guro e ininterrupto, brilhante- 210 réis, cada caixa; pelo cor-
mente comprovado, pelo in-¡deio 230 réis. A' venda em to-
suspeiro testemunho dos mi-ldas as pharmacias.

Estab. Ind. Pharm.

“Souza Soares,

(NO BRAZIL E NA EUROPA)

Devidamente legalisndo em Portu-

gal e distinguido com um premio de

Honra de 1.' classe o cinco medalha¡

de Ouro, nn America do .orla, .Pran-

ça e Brazil. poll perfeita manipulação

e emcacia do¡ seus productos medici-

nnel.

 

Peitos-al de Cambará

(Registado)

 

ultimos modêloCura prompta e'radicalmente as 5» (1°

tosses ou rouquidõee;

Cura a laryngite;

Cura perfeitamente a bronchite

aguda ou chronica, simples ou asthma-

tica;

Cura a tysícs pulmonar, como o

provam numerosos attestadcs medi-

cos e particulares.

Cura incontestavelmente a asthma,

molestia diñicil de ser debelada por

outros meios;

Cum admiravelmente a coquelu-

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

petecido pelas creançae.

Frasco, 1$000 reis;

8 frascos, 2$700 réis.

OSSES
As tosses, rouquidões, bron-

   

PASTILHAS DÁ VIDA
(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas-

tralgia, as nauseas e vomitos, o en-

jôo do mar, o meu halito, a flatulenoia

e a dilatação do estomago. São de

grande eñicacia nas molestias do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 reis; 6 cai-

xas, 830240 reis.

 

íM. s. P.

MALA REAL INGLEle
bill PILULAS Sllltllllllll 1*; f" "'l

(Registado)
' \ ~. o

Estes medicamentos ouram com

rapidez e inoñ'ensívidada

Febres em geral;

Molestias nervosas, da pelle, das

vias respiratorlas, do estomago, dos

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molestias das senhoras e das

creanças;

Dórss em geral:

Inüammações e congestões;

Impurezas do sangue;

Fraqueza e suas consequencias-

Frasco, 500 reis; 6

frascos, ?$700 reis.

Consultem o llvrc=c0 Novo Medi-

c0n=pelo Visconde de Souza Soares;

á venda nos depositos dos remedios

do anctor. Preço: brochadc 200

encadernsdo 500 reis.

Medicamentos homeona-

thlcos garantidos, avul-

sos e em caixas de dl-

versos tamanhos

 

   
PAQUETE cosm-:Io A SAHIH DE LEIXOES
AVON, Em 23 de agosto

Para a Madeira, Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro, SANTOS,
Montevideu e Buenos Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil

a › Rio da Prata 46.6500 a

PAOUETES CORREIOS A SAHIR DE L|SBOA

AVON, Em 24 de agosto

Para a Madeira, Pernambuco, Bahia,

Montevideu e Buenos Ayres.

ARAGON, Em 6 de setembro

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,
SANTOS, Montevideu e Buenos-Ayres.

ARAGUAYA: Em 20 de setembro
Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideo e Buenos Ayre.

Preço da. passagem de 3.' classe para o Brazil 386500 réis
3 a í a › › Rio da Prata 465500 ›

385500 réis

reis,

Rio de Janeiro, Santos,

 

1 Tubo com globulus 200 reis; du-
zia 2,3160.

1 Frasco com tintura 3 ' ou 5.',

400 réis; du ia 46320.

1 Dito com trituração 3.', 700 reis;
duzia ?$560

Véde os Preços-correntes, o Au-

xilio Uomeopathico ou o Medico de Casa

e a Nova Guía Homeopathica, pelo Vis-
conde de Sousa Soares.

' A BORDO I'll GREADOS PORTUG UEZES

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. pasageiros de 1.'
classe escolher os beliches á vista das plantas dos pa1uetes, mas

para isso recommendamos toda a. |antecipa.-

çao' AGENTES
NO PORTO: EM LISBOA:

tuilamente, a qualquer consulta por es-

cripto sobre o tratamento ea plíca- & cy & c'°

ção d'nllel remedios. IS, R118 do Infante D. Henrique. 31-i.° Rua d'El-rei,

Estes productos vendem-se em

todas us pharmacias e drogarias.

Deposito geral em Portugal

PORTO-Rua Santa Catherine, 1503

AVISO IMPORTANTE
0 Estabelecimento tem medico ha-

bilitado, encarregado de responder gra-
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g n, llua Mendes Leite. 2o

50, Marcadores. 70

AVEIRO

, , , foulards, nanzuckes, zephires,
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