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l dada simultaneamente por to-

' dos os candidatos, perante o

residente e dois membros do

_ ury, incluindo o mais moder-

_ no, que servirá de secretario.
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s apta-

o Por- , .trsngeirh as provas escriptas

oonsistirâo n'uma versão para dioamentol Durante 8 annos, em _ , 1

Am”, tome¡ com certeza mais de verao, cheio de barrancos, num

uma 0,".de da (lamina, e po¡ Por percurso de uns cinco kilometros
14600

, fou-

  

 

  
   

  
  

   

*l l :urltoorístituido pelos pro-

:portuguez e na traducção de

um thecho de portuguez para

essa lingua, tendo o candidato

“ l hora pará responder a cada

pI'OVB.

   

   
     

   

    

   

   

Ara. 9.“ 0 jury do concur-

m v que façam parte da

io que pertencem as dis-

as .fo grupo para que o

ncurso fôr aberto e presidi-

o pelo reitor.

Art. 10 ° Cada concurso

brange tres especies de pro-

' - prestadas pela seguinte

rim, oraes, escriptas e pra-

ess.

§ l.” A prova escripto será

, § 2.° Em «cada lingua es-

Em portugues versará a

prova escripta na analyse lit-

,teraria de um trecho d'auctor

is, tu-

entre-

oa, ds -

 

  

   

 

   

   

   

  

rias

_._.

as as

o usa:

testa-

acon-

”õrto, i -

pais

ridenp

geral,

ia de

Preço

› cor-

m t0- l

¡ansistem para todos os gru-_

OA

TOS,

meire, i

ros,

classico e uma composição em

portuguez. Uma hora para ca-

ca prova.

Geographia e historia: uma

exposição sobre um ponto de

gsographia e outro de histo-

ria. Uma hora para cada.

Mathematima: quatro pon-

.tos, dois d'plgebra, um de geo-

,graphia synthetica e um da

'trigonometria. Quatro horas.

Physics: dissertação sobre

um ponto de physics. Uma

!luta

Ghimica: uma dissertação

sobre um ponto de chimica.

Uma hora.

Botanica, Zoologia e Mi-

ueralogia ou' Geologia, qual-

quer d'ellas uma dissserção.

Duas horas.

Os candidatos do 5.° gru-

qo teem prova escriptaem ma-

thematica e physics. Os do

6." grupo teem prova em Scien-

cias Naturaes e Chimioa.

§ 3.° As provas praticas

pos n'uma lição dada a alu-

mnos do lyceu, sobre ponto

escolhido pelo jury e conheci-

do do candidato com 24 horas

de antecedencia.

No 5.“ e 6.° grupos accres-

ce o trabalho no laboratorio

em physics e chimica, duran-

te o tempo que o jury julgar

necessario para a execução dos

trabalhos. ' '-

§ 4.' As provas oraes cons-

tsm de tantas lições seguidas

de argumentação, quantas as

disciplinas do grupo, sobre

pontos tirados á sorte com vin-

teequatro horas de antece-

denoia. Cada lição dura uma

hora, é seguida de duas argu-

mentações de meia hora.

§ 5.° Os candidatos que

prestarem provas no mesmo

dia, terão o mesmo ponto e

serão chama dos á sorte.

Art. 1 1.° O jury reunir-se-

   

     

   

   

   

   

  

     

 

     

   

  
   

 

   

    
  

  

  

   

 

  

   
  

  

Art. 14.” A primeira no-

meação para professor snrá

;›r<›\'iso'i; e só se tornará de-

rinitiva passados dois aunos de

rirocinio de ensino mediante

parecer favoravel do conselho

do lyceu, sendo o reitor do ly-

ceu obrigado a assistir ás au-

las, uma vez em cada mez,

sem se fazer annuuoinr ante-

cipadamente.

o' Febrieil e o

Histogenol Naliue

Depoimento d'um con-

demnado á morte.-

O que é e para que

serve o sêllo VITE-

RI.

O Febrioil é um prodígioso me-

  

                   

   

   

 

  

      

   

 

    

   

   

isso que tive de voltar á metropo-

le n'um estado de completa prostra-

ção. Aqui os accessos de febre con

tinuaram a tambem continuaram a

fazer-me engulir as dóses do gran-

de envenenador. Era tão completo

o meu desanimo que li o annuncio

do Ii'ebricü uma centena de Vezes

antes de resolver-me a ensaial-o.

E' 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 tomei logo a primeira dóse, até

sem ler as instrncçõss. 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

oemiteriol» No dia seguinte, se-

gunda dóse. Póde alguem calcular

a minha alegria quando r-conheci

ao deitarme, que passara 24 horas

sem febre, 'pela primeira vcz nos

ultimos 9 annos? Nunca mais lilVr

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-

caldado de agua fria tem medo!

Sa o depoimento de um conde

mnado á. morte pó-:le ter utilidade

de na divulgação do Fsbricil, use

d'elle á vontade, que ha muito

quem possa'approveitar este _con

saiba: Nada da quinino! A minha

,gratidão é tanta que de boa von-

tade lhe mandaria retratos, mas

não os tenho. Antes só valeria a

pena tiraho para serv1r n'algum

concw'so de bichos. Depois hei-de

tiraI-o mais tarde, quando com

mais dois frascos do famouo His-

togerwl Naline com séllo Vileri, me

encontrar outra vez tão gordo e bo-

nito como minha mãe me. . . deuii

luz.

Hei-de tiral-o com um frasco

e Febricíl n'uma das mãos e um

de Histogenol na outra, visto que

só_a_.,elles devo o estar quasi em

e“: ' ,ide voltar á. minha vida e

procurar compensação aos muitos

prejuizos que soEri. E termino com

um «Hurrshb ao séllo Viteri que

e sempre garantia do que e bom.

Luiz Victor d'Andi-ade.

Avenida-LISBOA

O Febricil cura com um frasco

as tehres pelludosas, sezões, inter-

mitentes otc. O Histogram! Naline

com se'llo Vileri dá resultados mais

rapidos que o ferro e as emulsões.

historicos» o nesse bom am'gç, dr

Joaquim da Silveira, dados d. es-

tampa no Jornal de Ann-dia, a Fo-

gw ira foi sempre nm pa o despre-

sarlo pelos grandes de Anadia, que

se importavam muito poucoohinho

com os interesses das povoações,

que elles teem «por Bill contarl...

Fogueira tinha uma estrumeira a

servir (le rua, o achava-su separad.=

das sédes do concullio c freguezie

por caminhos vicinaes n'um estado

desgraçadissimo, assim como os que

a ligavam e ligam ainda alguns a

outras povoações. Um d'estes ca-

minhos ia dar á estrada districtal,

perto de uma povoação chamada

Silvarosa, e era por elle que v'.-

nham, em geral, as pese ai qm

transitavam em carro que não pas

sava da estrada, tondo p -r isso es

sas pessoas de percorrer a pé esse

miseravel caminho, cheio de lama

no inverno, e saturado de pó no

raras,

01.¡

 

Ha bem poucos annos ainda, a

Apesar d'isso, o sempre chora

do jurisconsulto dr. Alexandre dc

Seabra nunca deixou de ter o in-

commodo de, em vesperas de elei

ções, ir á Fogueira visitar os seus

amigos politicos, e, uma vez por

outra, visitar particularmente al

guns arvigos pessoaes, principal.

mente o seu bondoso primo, o lil e-

ralissimo padre Manuel Ruivo de

Seabra. e seus dois irmãos Antcn'o

e José e o escrivão Jeaquim Da

uiel. Algumas vezes fazia-se acom

panhar pelo seu intimo amigo e cu-

nhado, dr. Francisco Cancella, o

'nedico esmolor d'esta região, que

dava tanta importancia aos pobres

como á propria politica, não que

endo aquelles para lhe Bül'Vil'rln,

--omo agora fazem muitos mandões.

ala exploração a ests.Era amiuissi

mo dos pobres.

Bellos tempos esses, de ha meia

duzia de annosl. . .

Como, porem, essas visitas eram

esses cavalheiros achavam

até graça ás peripecias que se pas

ssvam por esse caminho de lam-

pó. . .e barrancos. Quem sofi'ria

eram os habitantes da povoação r

aquelles que tinham de commerciar

com ella. Uma vez, porem, fez o

sacrifício de ser vereador da cama-

ra de Anadia o fallecido José Sea

bra, homem honrado e activo, e to

mou para si, auxiliado pelos seus

irmãos padre Manuel e o escrivão

Antonio, o grande encargo de con

seguir que os senhores de Anadia

transformassem em rua a estrume¡

ra que servia d'ella, e sc fizesse

uma estrada que ligasse a povoa~

ção com a sede da freguezia. Con-

seguiu apenas a primeira parte e

alguma coisa da segunda; iicando

em perspectiva o resto do molho

ramento, que foi, passados muitos

annos, concluido pelos nossos ros-

peitaveis amigos, srs. Joaquim Fer-

nandes Urbano, de Salma, e Au-

gusto Borlido, de Sangalhos. Aquel

le fez uma estrada que liga a po

voação da Fogueira com a sua., e.

com a egreja parochial; este ligou

essa estrada, por meio de um ra-

mal mais curto, com o centro da

freguezla,

Ambos tiveram tino, e poderam,

com esforço, concluir esses impor-

tantes melhoramentos. Porem, ain-

da faltava e falta muito que fazer,

tendo mesmo o nosso estimado ami«

go, sr. Albino da Silveira, durante

o tempo em que recentemente ser-

viu, emprehendido alguma coisa de

utilidade para a sua querida Foguei-

ra, mas, como não é homem que se

impõe. nada poude conseguir.

Ovar, 16.

  

   

    

  

   

   

  
   

   

   

  

  

  

    

    

  

  

   

  

   

  

  

    

  

 

    

  

   

  

   

de Ovar, a Patria, e. a Perola.

iamos.

 

tem por titulo o Regenerador-libsral. das Barcas, n'esia cidade de

\presenta-se bem escripto e com

uma impressão muito nítida. E' or-

gão do partido de que tomou o no

me e tem a direcção hahil do nosso

amigo, sr. Amadeu Punto Leite.

Ovar conta com este 6 jornaes:

o Ovarense, a Discussão, o Jornal

  

   

 

     

     

   

  

  

Muitas proSparida les lhes (leao.

.r 'l'ermiuaram n'esta villa o-

trabalhos d'inspccção aos maucebos

recenseados pelas ireguezias d'este

concelho.

A junta houve se de maneira a

merecer os louvores geraes, como

era da esperar.

Qréme Simon gx

O Creme Simon não é gordu-

rsnto e não cris. ranço. Dissol-

ve-ss admiravalmante na. agua

de toilette que torna hygienics

perfumado e antiseptica.

E' o banho mais delicado e mais

distincto.

  

Notas d'algibeira

 

HORÁRIO DOS COMBOIOS

Cheg. e partidas da estação d'Aveiro

De blsboa para o Porto

Cheg. Part

    

Trsmway. . . . . - 3,51 rn., só d'Avsiro

Omnihus.. . . . . 5,12 5,15 manha

Tramwny(*)... 10,57 11,0 manhã

Rapido lux;. . . 2,1 2,5 tarde

Omnihus.. . . .. 5,29 5,31 tarde

Rapido,1.'e 2.' 9,51 9,55 tarde

Omoihus.. . . . . 10,19 10,03 tarde

 

Do Porto para blsboa

 

Chcg. Pari.

  

Omnibus.... .. 8.34 8,36 manhã

[tapido,l.' a 2.' 10,5 l0,0 manhã

'l'ramway(**).. 12,13 12,16 tarde

Expresso,1,2, ;l 1,31 1,37 tarde

Rapido luxo. . . 6,13 0,11 tarde

Tramwsy..... 8,58 - tarda,até:\vo1ro

Omnibus ..... 10,50 10,55 tarde

 

(*) E' iramWay só entre Figueira e Coim-

brs, e Aveiro e Porto.

(N) E' tramwsy só entre Porto s Aveiro

o Coimbra e Figueira.

Wan_

ESTAÇÃO TELEGRiPllO-POSTAL DE AVEIRO

Horario da distribuição,

expedição e recepção de malas:

1.'-ás 7 i/2 da manhã

2.“-ás 9 da manhã

3.“-as 6 1/2 (la tarde

Pam o nor

1.'-ás 5,20 da manhã

2.'-ás 5,10 da tarde

Para o sul

1.'-ás 8,15 da manhã

23-113 10,30 da tarde

Recepção de malas

Do narte

1.'-ás 8,45 da manhã

2.“-ás 11,10 da tarde

Do Sul

1,-ás 5,58 da manhã

2.'-ás 5,50 da tarde

_Wu-

IMPOSTO DO SELLO

Letras als cambio

Ssecadss !iv reino s ilhas adjacentes, s vista

ou até 8 dias.-

de 15000 até 9.050“) réis . . !O

n !NHOOO n 50.1000 nr.. 50

u 505000 »2505000 n . . 100

cada 250,1000 reis mais ou fracção 100

s mais de 8 dias:

de 15000 até 205000 reis . . !O

   

 

Ribeiro & C.“-Rua dos Fanquei-

ros, 1.“ direito-LISBOA

Exigir o séllo Vitara'.

Pedidos so deposito: Vicente

  

Ja regressou da praia do Fura-

douro a esta Villa o nosso amigo,

sr.

rio da administracao d'este conce-

Guilnerme Porri, digno secreta-

v
m
v
m
v
n
v
à
s

hs em dia marcado pelo pre-

sidente para apreciar as pro-

Vas escriptas e dar a sua de-

cisão sobre cllas. A decisão

das provas oraes será dada no

mesmo dia em que se reali-

sam, podendo comparecer ás

provas seguintes todos os can-

didatos que obtiverem nota

não inferior a 8 valores. '

Art. 12.° Ultimadas todas

as provas do concurso, reu-

,nir-se-ha o jury em conferen-

cia, para apreciar o meiito de

:inda candidato e dará uma

nota de cada uma das provas,

entrando a nota da prova pra-

tica com o coeñiciente dois. A

media dos valores obtidos nas

'tres provas, não deverá. ser in-

ferior a 10 valores, parao can-

didato licar approvado.

, Art. 13.o Feito o apura-

mento, serão propoatos ao mi-

nistro do reino os candidatos

_spprovadom sendo-lhe tambem

'rrmettido todo o processo do

'occurs o.
- r o

 

  

_gl-l.?

Maia-da-provmcla

 

Dos nossos correspondentes

Anadia, 14.

dito ricerca do que se passou no co-

micio monarchico-republicano da

pittorsscs povoação da Fogueira.

Tenho estado esperando pela ul-

tima palavra sobre o caso, mas el-

la não vem, parecendo mesmo que

esse insignificante passo dos repu-

blicanos teria ficado ignorado se a

imprudeneia progressista não tives-

se alarmado o paiz. E como essa

palavra não sem, vou eu agora fa-

zer tambem algumas considerações

sobre esse «grande assumptm de

(alta importancia politica). Antes,

porem, façamos uma ligeira descri-

pção da vida politics e economica

d'esta pacífica povoação.

Como todas as aldeias que se

acham subordinadas á séde de um

concelho, que é governado com a

vara do despotismo, a Fogueira,

apezar de ter tido a felicidade de

muito ligeiramente o tem aiiirmado

nos seus curiosos !Apontamentos villa mais um jornal. E' semanal e

 

  das a esta villa, com sua presada

[ilha, o nosso il'ustre amigo, sr. dr.

Antonio Pereira da Cunha e Costa.

radouro, com suas familias, os srs

dr. Salvmno Pereira da Cunha e

Costa, An|onio Gayoso de Penha

Garcia, tenente Antonio Pereira da

PPM““ 110m9““ de V810”, como Cunha e Antonio Soares de Sousa.

lho.

a* Passou hoje o seu anniver-

sario natahcio o nosso conterraneo

e amigo, sr. Ernesto Zagallo de Li-

ma, habil pharmaceutico d'csta villa.

0' Partiu na segundaieira para

Lisboa, onde vae dirigir uma phar-

Muitc de proposito nada tenho macia, o nosso amigo, sr. Eurico de

Oliveira e Sousa. As nossas felicila-

ções.

'i Encontra se n'esta villa, de

visita a sua familia, o sr. Antonio

Aralla Pinto.

t Baptisou-se no dia i4, na

egreja matriz d'esta villa, uma ii-

lhiuha do nosso amigo, sr. dr. Pe-

dro Virgulino Ferraz Chaves.

Foram padrinhos a sr.' D. Maria

Rila Estevam Aralls e o nosso con-

terraneo e amigo, sr. dr. Domingos

Lopes Fidalgo.

t Regressou das Pedras-salga

g' Partiram para a praia do Fu-

.“ Acaba de apparecer n'esla

n 20§000 n 10$000 a . . 40

40.1000 o 605000 n . . 00

605000 o 80300) n . . 80

D u . . 100

cads1006000 rsis mais ou fracção 100

Recibos, quitações e seus duplicado:

de 15000.14; 105000 reis . . 10

  

   

  

D 103000 » 50m n . . 20

b 503000 » 1005000 n . . 30

n “DMX” n 2303000 I› . . 50

cada 2503000 reis mais ou irscçilo 50

Cheques á vista ou sem desi-

gnação de prasos. A . .. 20

Cartaz do “CAMPEÃO,

humuuohlwi0nu

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 mas-

sa phosphorica (o que está. pro-

hibido por lei), desde que d'es-

sas informações resulte a ap-

prehenção da massa phospho-

rica com multa para o deli-

quente não inferior á. gratifi-

cação promettida. Quem sou-

ber da existencia de massa

phosphorica, dirija-se a Ber-

nardo José de Carvalho, tus

  

       

   

Aveiro, antiga morada. do sr.

Picada.

irnruirigin

2.a PUBLIC-*ÇÃO

(A primeira publicaçãi d'este annun-

cio sahiu em o n.° 459 do Progres

sn d'Aveiro)

N'ESTE juizo e o arto-

rio do escrivão do

segundo oflicio -B. llag..lhães

_nos 'autos do execução qui

o Ministerio publico move con-

tra Manuel Simões Netio, de¡

Mamodeiro, freguezia de Re-i

queixo, d'esta comarca, vão ál

praça no dia. desanove do pri-

ximo mez de setembro, por on-

ze horas da manhã, á porta do

Tribunal judicial d'esta co-

marca, sito no Largo munici-

pal d'esta cidade, para serem

arrematados por quem maia

offerecer acima do preço da

sua avaliação, os seguintes

bens penhorados ao executado:

A quinta parte de uma terra

lavradia, sita na Pera-J rpa,

freguesia de Requeixo, no va-

lor de 22%000 reis; a quinta

parte de uma terra lavradia.

sita nas Quintas, freguezia de

Requeixo, no valor de 255000

reis; a terça parte de um pi-

nhal e niaito, sito na Aires»,

limite de Mainodeíro, fregue-

zia de RequeiXo, no valor de

V 753000 reis; um terreno a mat-

to, sito no Salgueiro, limite de

Pera~Jorge, :lt mesma fregue-

zia, no Valor de 12493000 reis.

Toda a contribuição de regis-

to por titulo oneroso e demais

deip-zas da praça serão por

conta do arrematante.

Pelo presente são citadas

todas e quaesquer pessoas que

se julguem com direito ao prc-

para

virem deduzil-o, sob pena de

dueto da arrematação

revelia.

Aveiro, 27 de agosto de

1909.

VERIFIQUEl--O Juiz de direitm

Ferreira Dias

O escrivão do 2.° oficio,

Silverio Augusto Barbosa de

Magalhães.

'ANNUNcui

(2- PUBLICAÇÃO)

(A primeira publicação d'este annun

cio sahiu em o n.n 459 do Progres-

so d'A ceiro)

OR este juizo e carto-

P rio do escrivão do 4.°

ofñcio--Flamengo _se proces-

sam e correm seus termos uns

autos de processo epecial de

acção de separação de pessoa

e bens intentado por Manuel

dos Santos Carrancho, lavra-

dor, das Quintana, freguezia

da Oliveirinha, d'esta comar-

ca, contra sua mulher Maria

Simões, do mesmo logar.

O que se annuncia para os

 

effeitos do disposto no art. 448 .

do Codigo do processo o¡

Aveiro, 19 dejulho de 19H51

VERIFIQUEI-O juiz de (llrr-il.,_

Ferreira Dias

O escrivão.

João Luíz Flamenco.

PIANO ::33“lz:llíff°7y§';
oord as Vende-se,crusadas.

completamente novo. Para tra-

tar com o capellào de infante-

ria 24 -Aveiro.

 

Petroleo americano, caixa ds
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Prisilegiado aiwloricaàpelo - "

' gnome, pela !aspscloris

Geralda arte do Rio de

Janeiro, s approvado

pela Junia consultivo

de saude publica

   

      

   

   
V E' o melhor tonico ,

. nutritivo que se conhe- Í i

ea; é muito digestivo, t

J. t'ortitlcanteereconsti- '

v tuinso.Sob a sua in-

fluencia. desenvolve-se Í

7 rapidamente o apetite,

,~ enriquece-se o sangue, i

. fortalecem-se os mus- .

7 culos,e voltam as tor-

ças. _¡

ç Emprega-se com o

. mais feliz exito, nos _

. estoma os ainda os '

_ mais de eis,paracom-

bater as digestõeu tar-

dias e laboriosasp¡ dis-

pepsía oardlalgta, gas- ,'

. tro-dynia, gastral ia,

__ à anemia ou ¡nacção os . '

' , orgâcs,rachitiooa,con-

. sumpçào da carnes,ai- . A'

. facções escropholcsaa, _ ,

. e na eral convales-

l cença etodssasdoen- _

ças, aonde é priciso "

levantar as forças.
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Yacuum" Oil Company

Preços correntes das cai-

xas de' petroleo. gasolina e

agua-ras de 1.' qualidade:

 

AVEIRQIDORTO

_ .-

. ¡$211! .'H180

 

listas.......

Agua-ra: de 1.l qualidades“

ra de 2 latas . . . . . ,.i «ii :R$560

liazolina :le 1.' qualida<ls,ea|-

1a de? lstas........... 1| 35050

 

Vacuum Os¡ Guess-pl'

ESTRADA DA BARRA-AVEIRO

”mousses-o.-

PRARMLCIL CENTRAI-

DE

FRANCISCO Dil LUZ & FILHO

Director ::clinico-Augusto Goes

Rua dos Meucadoncs

AVEIRO

Sortlmento completo de drogas

medicinaes e especialidades phar.

maoeutioaa, por preços medicos.

Variedade em sabonetes medici-

nass, seringas, lrrigadores, mam¡-

leitles, thermomstros clínicos, etc.

¡encarrega-se de mandar vir dos

principaes centros exportadores

qualquer artigo menos vulgar.

Aviamento de receitas s qualquer

deiras, fundas para roturas, tira--

hora. com promptidào e asseio.

luna»lulMusPMiuslolnmuoliuio
2.8 secção na cousrnucçlto

Variante á estrada de serviço do Aguincheiro (E. R. n.°

40) á Villa da Feira.

FAZ-SE publico que no dia 29 do corrente mes, pela 1

hora da tarde, na secretaria ds 2.“ secção de constru-í

cção da direcção das Obras Publicas d'Aveiro, em Es-

0e27.

Baco de licitação. . ..

Deposito previous-io 7

pinho, perante a comunissão presidida pelo engenheiro, chefe.

de secção, se recebem propostas em cartas fechadas para a

consirucçâo da tarefa seguinte:

Terraplenagem e obras d'arte (aqueductos) entre perfis

Os desenhos, medições e condições da arrematação acham-

se patentes na secretaria da 2.“ secção de construcção, em Ea-

pinho, desde as 10 horas da manhã até ás 3 da tarde.

As guias para eñ'ectuar o deposito provisorio, serão pas-
sadas até ás 3 horas da tarde do dia 27 do corrente, em Eb-

pinho.

A importancia do deposito definitivo é de 5 O/o do preço
da adjudicação.

Espinho e Secretaria da 2.' secção de construcçâo da Di.”
recção das Obras Publicas d'Aveiro, 16 de setembro de 1909.

Pelo engenheiro chefe da !.- sscção de oonstrue'ção,

Evaristo de Moraes Ferreira,

Conducton.

 



HOSPEDES
lzira Pinheiro Chaves

recebe tres ou quatro

hospedes. tendo muito

bons aposentos.

Preços commodos.

Rua da Costeira

(Por cima da pharmacía Aveirense)

V

GASA E MOBILIA

ENDE-SE em condi-

eção vantajosa a casa

da viuva Maia em con-

sequencia de se retirar d'esta

terra-casa para numerosa fa-

milia com quintal, jardim, po-

ço, lojas com frente para as

ruas de José Luciano e San-

tos Martyres. Tambem se ven-

de todo o mobiliario que cons-

ta de selado visitas, dejantar

em pau preto, camas antigas,

piano de bom aucto, espelhos,

quadros e precioso sanctuario,

etc., assim como um bote, de-

vidamente apparelhado.

Para Ver e tratar com a

lua proprietario.

RTTENCAO

DESINFECTAE AS VOSSAS

CASAS em Seguida a casos de

' doenças contagiosas, ou quando na

vossa visinhança haja doentes de

Tuberculose, bexigas, sa-

rampo, garrotllho, dl-

pheteria, tosse convul-

sa, pneumonia, escar-

latlna, iebres, etc.

pois só assim preservareis a saude

de vossa familia. O

FORMADOL

faz uma desinfecção radical e per-

feita, sem_causar estragos na mo-

bilis, dispensando a presença de

technicos e de apparelhos. E' o uni-

co processo barato e util.

ICONI PIRI 12 METROS 0081005, 300 REIS

CIIXI 1° 120 D

Exjgir o seIIo--Vltel'I--sobre

a caixa.

Pedidos ao depo

Ribeiro da 0.“, 84, rua dos Fan-

queiros, 1.°-Lisboa.

W

l union Agua pur-ga-

'IIII natural que está comple-

tamente isenta de microbios, é a de

VILLACABRAS

Por isso é hoje preferida a to-

das as outras, e tambem porque é

o mais concentrada. Purga com

pequenas doses. Colher de

sopa para creanças!

Calice para adultos!

Diluids com agua commum, é um

optimo (amante. Rejeitar a que não

tiver o sello de garantia-Vital]

A Pedidos ao deposito: Vicente Ri

hairo & 0.“, rua dos Fanqueiros,

48, 1.°-Lisboa.

Garrafa, 400 reis

WW*

Insectieida Yiteri

Mata pulgas e percevcjos

Insecticida Viteri

Mata traças, moscas e mosquitos

Insecticida Yiteri

Mata baratas e oarochas

Insecticida Viterí

Mata formigas e piôlhos

com sello

Vilar¡

. Rejeitar o

me=VIÍ6I-a vermelho.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri- .s t t - da s 5 Lo_

beira & CJ', rua. dos Fanqueiros, a c ' Largo de san o A“ um“) é' ,

84, l.°-Lisboa.

neon, zoo nos; one, Ioo; enero, sol

-

 

que não tiver o no-

(JCDIÉIE

o ENDE-SE na Fabrica do

Guz-Aveiro.Maohinas do oostnro WERTHEIM

As mais perfeitas e mais baratas que existem no mercado Arroba, ou 15 kilos. . .120 réis

1.3000 kilos . . . . . . . . .6§000 »

Machinas industriaes

Completo e permanente sortido de peças avulsas

lllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll"
"IlllllllIlllllllllllllllllltllllllllllll

Officina de reparações

Sempre em

 

deposito varios modelos

_ , _, - , ,. Q., .Ver, .-.›«
*vv-vmxwlowu-Jv

Ensino gratuito de quaesquer trabalhos de costura ou

bordado aos compradores da WERTHEIM

Vendas a prestações de 500 reis semanaes'

 

   

   

Actualmente fazemos os seguintes preçosfnos melhores modelos:

BOBINA ORIGEM¡- para eostureiras e alfaiates. Rs. 26õ000
i .

s n mesmo modelo (porn coberta. .... n 285000

movel de luxo e 4 gavetas com ' I d

n D movimento giratorio da cdbeça o 40$000 n .

n n o mesmo modelo com 6 gavetas. n 4%000 u

u rende modelo para correeiros e
s S

. g sapateiros . . . . . . . . n BlõOOO

p » Idem com coberta . . . . . n v

canso' sa tiros. . . . . ..... n

” ° ç p““ p” :uma: (NO BRAZILE NA EUROPA)

000000000

Grande novidade de eedae para bordar ao preço de

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

Temos sempre em deposito completo som'do de peças avul-

sas fazendo nós todos os concertos necessarios por pessoal lis-

bilitado. Garantimos as nossas machinas contra quaesquer de-

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

blico.

TRINDADE & FILHOS

Agentes das incomparaveis bieyclettes

RUA DIREITA AVEIRO

Devidamenle leg-ligado em Portu-

al e distinguido com um premio de

ouro de 1.' classe o cinco medalhas

' de Ouro. na America do Norte, Pran-

go e Brasil. pelo perfeito manipulação

e cñioacia dos seus productos medici-

unos.

Peitoral de Cambará

(Registado)

Cura prompta e radicalmente as i

tosses ou rouquidões;

Cura a laryngitc;

Cura perfeitamente a bronchite

aguda ou chronica, simples ou asthma-

tica;

Cura a tysica pulmonar, como o

provam numerosos sttestados medi-

cos e particulares.

Oura incontestavelmente a asthma,

molestia dtñicil de ser debelada por

outros meios;

Cura admiravelmente a coquelu-

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

petecido pelas creanças.

Frasco, 1$000 reis;

8 frascos, 2$700 reis.

  

PASTILHAS DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas-

tralgia, as nauseas e vomitos, o en-

jôo do mar, o mau halito, aflatulencia

e a dilatação do estomago. São de

grande eflioacia nas molestias do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 reis; 6 cai-

LEGALMENTE HABILITADA

DE

Joaquim L. G. Moreira

Agente de todas as companhias marítimas. Venda de

" 23600 ' passagens para todos os portos do Brazil e Africa. Solicitam- xas, 3$240 reis.

se passaportes bem como todos os documentos para os obter.

Tratam-se licenças aos reservistas de 1.' e 2.' reservas. Des- 36 MDIOS ESPECIFICUS

sito: Vicente pachos de vinhos e outras mercadorias para todas as par- SEM maus sua““

tes, etc. - (Registado)

Estes medicamentos curam com

rapidez e inofensividads

Febres em geral;

Molestias nervosas, da pelle, das

vias respiratorias, do estomago, dos

íntestincs, dos orgãos urinarlos;

Molestias das senhoras e das

creanças;

DOres em geral:

Inüammsções e congestões;

Impurezas do sangue;

Fraqucza e suas consequencias.

Frasco, 600 reis; é

frascos, 2%700 reis.

Avenida Albano do IIeIIo (em frente ao' Governo Civil)

AVEIRO

AMMMMMMwnAanMM

A MAIS RICA ESTANCIA DO PAIZ

ABRE NO DIA. 20 DE MAIO

Assistencia medica, pharmaoie, novo estabelecimento

balnear completo. soberbo parque, divertimentos ao

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

  

cen=pelo Visconde de Souza Soares;

a venda nos depositos dos remedios

do suotor. Preço: broohado 200 réis,

enoadernedo 500 reis.

Medicamentos homeopa-

thlcos garantidos, avul-

sos e em caixas de dl-

versos tamanhos

GUAS alcalinas, gazosas, lithicas, arseuicaes e terruginosas, uteis

na gotta, manifestações de arthritismo, diabetes, afi'ecções de üga-

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

decimentos, como o provam innumeros attestados das maiores notabili-

dades medicas do reino e estrangeiro. _

Excellentcs hoteis, propriedade da Companhia: Grande l'lo-

tel, Hotel do !lol-te e Real l'lotel do Avellameo, to-

dos alles muito ampliados.

Caminho de ferro até

Nascentes exploradas:

Mal-ia Pia, Grande Alcalina,

goes e Penedo Novo.

Fonte D. Fel-nando: muito gazosa e bicarbonatada sodiea,

natural, é excellente agua de meza.

1 Tubo com globulus 200 reis; du-

zia 25160.

1 Frasco com tintura 3' ou 5.';

400 réis; du ia 491320. ' '

1 Dito com trituraçào 3.';100 reis;

duzia 7%560.

Véde os Precos-correntes, o .lu-

xiu'o Homeopalhico ul¡ o Medico de Casa

e a Nova Guia IIonwopathica, pelo Vis-

conde de Sousa Soares.

Pedras Salgadas.

Penedo. l). Fel-nando, Gruta

José Julio Rodri-

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

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

todas as casas de primeira ordem.

Esclarecimentos no eseriptorio e

CancelIa-velha, 29 a 31--PORTO.

Depositar-tos em Lisboa-.l. R. Vasconcellos

Este productos vendem-se em

' todas as pharmacias e drogarias.

Bope-ho geral em Portugal

PORTO-Rua Santa Catherine, 1503

AVISO IMPORTANTE

O Estabelecimento tem medico In-

hilitado, encarregado de responder gra-

tuitamente, a qualquer consulta por es-

cripto sobre o tratamento o applica-

çàu d'un-tes remedios.

deposito da Companhia, rua da

l'. 5.-Sendo a Companhia proprietaria dos melho-

res hoteis d'esta formosa estancia. resolveu so permittir

o goso dos seus parques aos hospedes dos mesmos hoteis.

   

Consultem o llvro-ÁcrO Novo Medi- I

 

ESTAÇÃO

Ilodus e confecções

“A ELEEAIITE”

 

    

DE VERÃO

Iinmisaria e gravatas:

PUMPEU DA WSIA PEREIRA

'- Rua José Estevam, 52 e 54

- Rua Mendes Leite. 1. 3 e B

AVEIRO

Exposição das mais al tas novidades para a presente esta-

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

to e Lisboa.

reis!!

Enorme collecção de

meios, etc.

Perfumarias

Saias de baixo, de lino tecido, artigo de récl'lme a 15600

Sombrinhas claras, de fantazia, desde 800 rcisll

Lindíssimo sortido de voilel, cascas. granadinel, fon-

lards e outros tecidos d'algodilo, desde 160 reisf

Córtes de vestido, ultima novidade, em lã c seda.

Bluzas de renda, tule e goipure, ultimos modêlos.

cintos d'elastico e de fantszia.

Enfeites para o pescoço da maior novidade.

Véus automobilistas de gsze, em todas as côr-es.

Leques, espariilhos, luvas, meias, mitaines, rendas, tu-

Ies, guipúres, gazes, ruches, plisses, sedas, galões, entre-

Enorme sorlimento de collarinhos, ultimos modêlos, de

puro linho, por preços oonvidativos.

Bijouterias

Precos medicos

TOSSES

As tosses, rouquidões, brooo-

chites, constzpações, influenza,

coqueluche, e mais encommo-

dos das viasrespiratorias, des-

apparecem com o uso dos

incomparaveis Rebuçados mi-

lagrosos.

Quinze annos d'exito se-

guro e ininterrupto, brilhante-

mente comprovado. pelo in-

suspeiro testemunho dos mi-

lhares de pessoas de todas as

classes sociaes que os teem usa-

do e pelos innumeros attesta-

dos dos mais eminentes e con-

ceituados clínicos do Porto,

Ida capital e de todo o pai¡

assim o demonstram á eviden-

cia. Oliicina e deposito geral,

c Pharmacia-orientaln, rua do

S. Lazaro 296 Porto-Preço

210 réis, cada caixa; pelo cor-

deio 230 réis. A' venda em to-

!das as pharmacias.

 

ímã_

MALA REAL INGLEZA i

 

PÀOUETES CORREIOS A SAHIR DE LISBOA

ARAGUAYA, Em 20 de setembro

Para a Madeira, Pernambuco,

Montevideo e Buenos Ayres.

ANIAZON, Em 4- de

Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

outubro

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahía, Rio de Janeiro-

Santos, Montevideo e Buenos Ayres. '

ASTURIAS, Em 18 de outubro

Para a Madeira, Pernambuco,

Montevideo e Buenos Ayres.

Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

AVON, Em 25 de outubro

Para a Madeira, Rio de Janeiro, Montevideo c Buenos-Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil

l) )

_ 386500 rdil

› Rio da Prata 4815500 n)

A BORDO Ill GREADbS PORTUGUEZES

Nas agencias do Porta e Lisboa podem os srs. passageiros de 1.l

classe escolher os beliches o vista das plantas dos pa1aetes, ma-

pgra isso recommendamos toda a. antecipa-

.A.GENTES

cao.

NO PORTO:

TAIT 8: C-°

19_ Rua do Infante D. Henrique

EM LISBOA:

JAMES BAWES & C.°

. 31-! .° Rua d'El-rei,
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Estação
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Tecidos d'alta unida-lc, em algodões, lãs e sedes, para vesti

pamsnás, fustões, etc., etc.

toques. sedes, ruohss, tulle-i, guns, plinés,

XX

X

X

numeroso sortido para a presenp estação:

Numerose sort¡ io e n cintos -la palitch e d'alastic n, luva-1, rninainas, blusas borJad AS, saias de baixo,

rendas e miltos a'itros artigos proprios da oooasião.

XCXQX”XQX.XOXÓXOXÔXCXOKOX0808.
80808.8.XOXOXOXOXÓXOXÔXÓXQX

ELITE AVEIRENSE

EDUARDO AUGUSTO-FERREIRA OSORIO
Tem a honra de participar ás suas ex.'“" clientes que tem em exposição no seu estabelecimento todo o seu

XX

.los. O innior e mais completo sortido em tecidos leves d'al odào em nessas, osmbraias, voies, baptistes, foulsrds nanzuckesize hires,

K
› P

so obrinhas em seda. e algodao, colletes espartilho, meias, piugns

SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA, A 100: REIS

XÕXONOX.XOXOXOXXXÕKCXÓXCXOWXO
X.XX038.XOXÓXOXOXaXOXOXOXOXX.

g Ii, lina Ilendes Leile. 2I

56, Ilercadores, 70

.ÀVEIRO

8

O

808.80%..
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