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ruchianos. Pois a junta de pa.-

rachia vem attestar o contra-

rio: '

gnezia de Brinohes.

rendo padre José Antonio Marques

tem tido sempre bom comportamen-

to moral e civil durante a sua per-

mancncia n'esta parachia, e bem

assim que as senhoras Amelia do

Carmo Soares e Amelia

pção d'Oliveira Soares egualmente

teem tido bom comportamento moral

e civil durante os nove annos da

sua residencia n'esta freguesia.

qualidade de parentas do referido

requerente, e que o mesmo fez com

.as
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:A junta .de. parochia da fre-

Attesta que o requerente reve-

d'Assum-

Outro sim attestam que as

mesmas senhoras vivem aq'tinn

que se estabeleoessem commerci-

almente na antiga loja do er. Tor-

res, loja que dois annos depois tres-

passaram á. íirma Mendes.

E por ser verdade se passa o

”atraente, que assigns mos.

Brinches 19 de setembro de

1909.

(Seguem-se as assignaturas dos

'jogaes da junta de parochia.)›

s

E a camara muncipel do

:.,oncelho de Serpa vem tam-
v'

'Jem af'ñrmar queé menos exa-

cta a informação do sr. bispo.

_ «A camara municipal do conce-

›:§*o, de Serpa:

Attesta que o percebo da fre-

".tezia de Brinches, dieste concelho,

.dre José Antonio Marques, tem

lo bom comportamento moral e ci-

' e que tem desempenhado com

.to e proliciencia os serviços que

or esta camara lhe teem sido con

fados, em cumprimento das dispo-

' sição legaes.

t presente esta-

s casas do P

áclame a L

lO reisll

ranadines, tt

is.

'á e seda.

modêlos.

e fantazia.

de.

s côres.

es, rendas, tu..

galõss, em”.

ll

JS modêlos, de'

lourerlas
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-Augusto Goes

encadortes

RO

pletc de drogas

icislidades phar-

ecos medicos.

.bonetes medici-

gadores, mama.

“a roturas, tira-

os clinicas, “etc.

mandar vlr dos

Is exportadores

enos vulgar.

neitas a qualquer

ià~- e ssaeio.
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› .'13 de setembro de 1909.
e

Sala das sessões da camara

municipal do concelho de Serpa,

n E eu Joaquim Ignacio Bentes,

;gmgtario da camara o escrevi.

"(Seguem-se as assignaturas dos

:t ;adores.))›

"ud" . . .

A senhorainjurtada, quan-

'do lhe constou, porque o cao

divulgou-se em toda a cidade,

que o sr. bispo a desacreditavs

em documentos oi'ñciaes, diri-

giu logo uma carta a s. ex.“

_em que, referindo-se aos boa-

tos que corriam, dizia:

(Aos meus ouvidos chegaram

rumores de tal ordem repugnantes,

que eu não posso passar por cima

d'elles, por dizerem respeitoá hon-

ra de uma mulher que se présa,

_ e consta ser apodada por v. ex.“

não sabe que desce do seu pedes-

tal, deshonraudo uma mulher que o

não teme, e a quem v. ex.l nem ao

menos conhece de vista? Sabe v.

ex.“ por ventura, quaes sejam Os

seus predicados? Certamente não o

Babel

V. em.“ não sabe que os iii/fama-

dores, ainda quando collocados em

altos pedestaes, e cobertos de armi-

nhoa, teem uma lei que os castiga e

a qual é egual para todos?

A essa lei terá v. em' de res-

ponder. Tudo vou dispôr para que

v. ex.“ seja chamado ao tribunal

respectivo, por me julgar oñendida,

na minha honra, que v. ex.“ man

chou com suas palavras diñ'amato-

rias. quuanto as coisas se vão

dispôr, vae esta ser mandada pu-

blicar em todos os jornaes de maior

circulação, para que todo o mundo

saiba as altas qualidades que ornam

o principe da egreja bejensen

E aqui está a situação pre-

sente do sr. bispo de Beja: des-

mentido pelajunta de parochia.

desmentido pela camara mu-

nicipal, e ainda ameaçado jus-

tamente com um processo por

diffamaçâo, intentado por uma

senhora que defende a sua

honra.

E ainda s. ex.' se julgará

com prestígio para continuar á

frente da sua diocese?

Uontinuaremos.

AZUIL

rnrnnn n mirim

AUGUSTO SOARES

 

Rua. Sa da. Bandeira, 97-Em frente ao Theatro Princlpe Real=PORTO

Sortido completo em artigos de papelaria, objecto

 

Cimento “Portland,

Marca Tenaz e Agula

Chegou novo carre-

gamento aos unicos

importadores

JERONYMO PEREIRA CAMPOS

li FILHOS

AVEIRO

Grandes descontos

para revender
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Os fumadores d'opio.

-Em Chensi e em Kensu, na Chl-

ua, vae o vivo demonio por causa

«la prohibição do epio. Os fumado-

res, que não pódem resistir aos en-

cantos que lhes proporciona a em-

briaguez, revoltam-se; mas como na

China as revoltas se pagam por

bom preço, os pobres diabos recal-

:ltrantes teem visto o bom e o bo

nito.

Recentemente, o magistrado de

'lhensi condemnou uns rebeldes l'u-

.nadores d'oplo a uma pena horri-

vel. Primeiro arrancaram-lhes os

.ilhOS e depois os braços. . . O po

vo, indignado com esta barbarida-

nle, agarrou no filho do magistrado

e lei-o em pedaços. O vslhote, sa-

bendo da tnisera sorte do rapaz,

atirou-se a um poço!

O magistrado, porém, que subs-

tituiu o que deu cabo do canastro,

está decidido a enveredar pelo mos-

mo caminho. Fumador d'opio que

persiste no vicio hediondo será tru

cidado. Ou se corrige e escapa, ou

continua a etnbebedar-se e apanha

a sua conta. O lettrado assim o da'-

clarou aos seus administrados, dt

zeudo que, quando alguem quer

uma corsa, deve executaI-a, ainda

mesmo que conheça o llm terrivel

que o espera.

Esta serenidade do chinez faz

nos lembrar o caso do capitão de

navios Poker-Denil, condemnado á

morte por haver assassinado a es-

posa.

Quando compareceu perante o

tribunal, o reu, que se conservara

sempre altivo e tranquillo, disse ao

Joiz:

-O senhor não comprehende

estas coisas. Matei minha mulher

porque. . . me enganei, ou, melhor,

porque ella me enganou. Os cabel-

los louros com que me encantou

eram llngidcs. Quando reconheci

que me tinha ludibriado, matei-n.

Era a unica coisa que tinha a fazer-

lhe. Matei-a singelamcnte, no pro-

posito de livrar a sociedade d'um

grosseiro embnste. FIZ mal?, . . Olll

não, não üz. Bem se¡ que não esta-

mos d'accordo n'estc ponto, mas o

senhor llca com a sua opinião e eu

morrerei com a minha. No gesto bu-

mano, senhor juiz, a intenção é tu-

do. Matei minha mulher porque el-

la tinha os cabellos pretos e eu ba-

via jurado casar com uma mulher

de cabellos louros. . .

0 jun. da China le pela mesma

cartilha. Mandando arrancar os olhos

e os braços aos seus concidadãos,

procede na melhor das intenções!

Os fumadores embebedam-se com

opio como a mulher do capitão se

[azia loura á custa d'agua oxygena-

da. . . O que cumpre fazer?. . . Dar

cabo d'elles pelo martyrio. E' nobre,

não ba duvida. E' nobre. .. e sel-

vagem. IN'cste ponto a America e a

China accnsam quarenta. . .

A festa das arvores.

_Mais uma vez se realisou em Es-

neux (Belgica) a tradicionalüta

das arvores. 'l'odos os anuos, os

descendentes de Leão Dommartiu

Leão Souquenel escolhem o dia de

S. Leão para plantaram uma arvo-

re. Por essa occasião o conselho

commons¡ convida os artistas e os

habitantes da pittorcsca povoação

a assistirem à festa. que reveste

Cha l
Mt..   r›  

a”,
2*( "

tocante communis foi cheia de at-

tractivns. Antes de se plantar a ar-

vore organisou-se um cortejo em

que tomaram parte as pes-'cas mais

grades da terra. Um orpheon can-

tou lindos cúros, o presidente do

conselho communal proferiu um li-

geiro discurso e as mais lindas ra-

parigas do sitio. toucadas de rosas,

dançaram os lindos bailados do pair,

tào cheios de harmonia e graça.

Lá fora exerce-se cnternectda

tneute o culto das arvores. Entre

nos, a lamina d'um mecha-'o rude

oo dc um canivete lerrujànto aba-

te-as estupidamente.

A phantnsia de um

attention-Um enthusimta pela

awação aerea escreve o seguint:

¡D'aqui a cinco annos ir-se-ha

da 'l'crra a Marte com a mesma fa-

cilidade com que se vae de Paris a

Londres»

Provavelmente o illustre aviador

[icon convencldissimo de que, tre

pando para o seu aeroplano, atra-

vessaria o espaço e iria dar com os

ossos no planeta que agora tanto

está occupando a attenção dos sa-

bios terrestres. E não versos, real-

mente, motivo para se duvidar d'es

ta alIirmativa. Marte llca all¡ acuma,

mesmo á mão de semear. E' um

instanlinho emquanto se là chega.

Se o famoso aviador sahir de Paris,

por exemplo, no dia 30 de setem-

bro de 19l5, chegará a Marte a 26

«ls dezembro de 2029, fazendo 67

kilometros à hora e não tendo qual-

quer accidente de maior... Um

percurso que leva a ellectuar lllt

annos é realmente uma brincadei

ra. Suppondo que o cavalheiro se

demore cm Marte um mes, o que,

não é muito para cumprimentar as

auctoridades, comer umjanlar, pro-

ferir um discurso no Aero club mar-

ciana, visitar os arredores, assistir

a um baile, etc., regressarà a 21 de

fevereiro de 2143, a boquinha da

noite, se não tiver, é claro, qual-

quer transtorno durante a viagem.

Uma coisa, porém, nos intriga:

como levará elle os mantimentos de

que carece para essa viagem de 114

~ "'-V'ñrrxmu '

asa.)

__   
Mala-d

Dos nossos correspondentes

Esnozende, 27.

Espozende esteve em festa no

domingo passado.

Preparada para receber o illus-

tre deputado, sr. dr. Nunes da

Silva, soube imprimir aos festejos

um cunho de verdadeira imponen-

cia

 

O carinho de que foram reves-

tidas essas manifestações de sympa

this, nas quaes tomou parte a villa

inteira, sem distincção de partidos,

visto que se tratava, não de glori-

licar um politico, mas de digniñzar

e testemunhar gratidão a um ho

meu) que, pela sua valiosissimain

üuencia conjugada com uma dedi

cada boa vontade, filha do muito

que quer ao nosso torrào, tantos

melhoramentos ha conseguido para

aqui, são a prova evidente de que

no seio dos espozendenses calaram

fundo os serviços e beneficios por

sua ex.“ prestados ao concelho.

Sua em“. que gosa aqui da

maior e mais justa estima e consi-

deração, tem dispeudido grande

sômma de energia e de Valor em

prol do engrandecimento de Espo-

zende.

Foi elle quem conseguiu que o

governo mandasse proceder a gran-

des reparos na estrada districtal

que liga Espozeude á. visinha cida-

de de Vianna do Castello, cujo es-

tado de ruína muito vtnha ditücul-

tendo o transito.

Foi elle quem conseguiu aucto-

risação para a reoonstrucção de

parte do caes da barra, obra que

vem favorecer immenso a navega-

ção costeira e desenvolver _portan-

to o commercio d'este concelho.

Foi elle quem conseguiu se

mandasse proceder aos estudos pa-

ra exploração e canalisaçño das

aguas da nascente denonienada do

Bouro, a lim de com ellas ser abas-

tecida a villa que tem uma unica

fonte

Foi elle quem conseguiu se con-

tinue a dotar as obras de aterro da

Roca, melhoramento (le subido al-

 

annos, atravessando regiões onde

u. o consta haver ainda hoteis e res-

taurantesi. . . Esta didiculdade é que

u sabio não previu talvez. D'onde

se conclue que a façanha em pro

jeclo podera sossobrar por causa. ..

do estomagol Porque e aviador

admiravel não projecta, decerto, co-

mer pelo caminho as estrellas e as-

teroides que encontrar a geito atrav

ves a sua derrota pelo infinito...

i;em'

Mortos

Falleceu esta manhã, repenti-

namente, na sua casa do Se-

nhor. das Barrocas, d'esta ci-

dade, o major de infantaria 24,

sr. Manuel Augusto Teixeira

Junior, que ha annos aqui re-

sidia com suas filhas e estava

relacionado com as principaes '

familias da cidade.

Era um militar brioso e

disciplinador, homem de bem

e caracter nobilissimo.

Faz falta e deixa saudades.

Quantos o conheciam, quantos

lamentam o triste acontecimen-

to. Não era de esperar, pois o

major Teixeira era homem de

constituição robusta e tinha o

aspecto da melhor saude.

Contava apenas 47 annos

e era natural de S. Pedro do

Funchal.

Aos doridos, e com espe-

cialidade a suas inconeolaveis

filhas, a expressão do nosso

sincero pecar.

 

Noticias mllltarcs

Os corpos da guarnição de

Lisboa estão sendo reforça-

dos com contingentes de al-

aempre grande brilho. Este anne, a guns corpos das províncias.

canos sob o duplo ponto de hy-

giene e embelezamento local.

O sr. dr. Nunes da Silva, che-

gou aqui cêrca das 3 horas da tar-

de.

No limite do concelho era aguar-

dado ele. camara, administrador,

club uvial com a sua bandeira, e

varios amigos pessoaes e politicos:

e no extremo sul da villa por uma

bands de musica com todas as pes-

soas de consideração d'esta terra e

grande multidão de povo d'aqui e

das aldeias

Organisou se depois o cortejo,

que seguiu até aos Paços do conce

lho, onde o illustre presidente da

camara o saudou em nome do cou-

celho, saudação que sua ex.l agra-

deceu n'um brilhante discurso.

Ac fim da tarde foi oñ'ereoido

ao sr. dr. Nunes da Silva um opi-

paro banquete, a que assistiram

varios cavalheiros" d'squi e de fóra,

trocando-se no ñnal alfectuosissi-

mos brindes.

Durante o jantar “ fez-se ouvir

uma banda de musica.

A' noite, câroa das 9 horas,

houve marcha aum flambeauaz, sen-

do leVantados muitos vivas a sua

ex.“ e ao presidente da camara, e

depois illuminações e fogo na pra-

ça Dr. Fonseca Lima, que se acha-

va bellameute engalanada, tocan-

do n'um coreto a referida phylar~

monica.

A familia Barros Lima, actual-

mente em Palmeira do Faro, na

esplendida Quinta do Ceará, que

alli ossue, offereceu, terça-feira,

um auto jantar ao sr. dr. Nunes

da Silva, para o qual foram tam-

bem convidadas diversas pessoas

das suas relações e amisade.

Foi uma bella festa, que dei-

xou decerto ne espirito do illustre

deputado a mais grata impressão.

PIANO
ENDE-SE um vertical,

em bom estado.

N'esta redacção se dia

  

  

 

s de escriptorio, perfumarías, bijouterias, bolcas de couro para senhora. carteiras e

adissimos objectos para brindes

specia

:oa-ii#
m.

Na relojoaria do alto da

rua de José Estevam, n.°' 11 e

13, d'esta cidade, liquidam-se

até ao fim do rumo todos os

relogios existentes na mesmo

reloioaria.

Pede-e a todas as pesaôas

que tiverem concertos na _sua

oliicina o favor de os procu-

rarem até ao fim do corrente

anno.

Esta liquidação é devida

ao seu paoprtetarh ter (le se

ausentar parao estrangeiro.

llinlllienii de lllzllTlnis

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'cs-

sas informações resultea ap-

prehenção da massa phos_›ho-

rica com multa para o deli-

quente não inferior á gratifi

cação promettida. Quem sou-

ber da existencia de massa

phosphorica. dirija-se a Bor

nardo José de Carvalho, ru,

das Barcas, u'esta cidade d(

Aveiro, antiga morada do sr.

Picada.

lYPüBHlPiIlÍ
ENDE-SE a typogra-

phia do antigo jor-

nal Dtstricto d'Aoeiro, com-

posta de prelo ingles, em mui-

to bom uso, machine de cor-

tar laminas, uma pequena Mi-

nerva de braço, caixas, caval-

letes, typo commum do mes-

mo jornal e diversos Iypos de
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Machinas de costnr

Completo e perm

llltllllllltlllllllllllllllllllllllll"

Officine. de reparações

Sempr

Ensino gratuito de quaesq

bordado aos comprado

Vendas a prestações

::z-z:

BOBINA OlI'l'nAI- para coatu

D D

n s movel. de l

7o nie o tubo de 90 metres

Temos sempre em deposito

bilitado. Garantimos as nossas

blico.

TRINDADE 8x FILHOS

Agentes das incomparaveis bicyclettes TRIUMPH

RUA DIREITA

  

 

  

     

   

  

   

    

   

       

  

   

  

  

 

    

  

   

     

    

   

    

       

   

   

 

    
      

 

As mais perleilns e mais baralas que exislein no mercado

Machines industriaes

Actualmente fazemos os seguintes preçosfnos melhores modelos:

mesmo modelo com coberta. ..

movimento giratorio da cabeça s 4OJOOO

n n o mesmo modelo com 6 gavetas. n 42;“)0

p e grande modelo para correslrcs o

sapateiros . . . . . . . . . . . s amooo

, e s Idem com coberta . . . . . . . . s sssooo

n de ¡RAQO'pars sapateiros. . . . . . . . . . s 85$000

ooooooooo
'000000000

Grande novidade de eedae para bordar ao preço de

sas fazendo nós todos os concertos necessarios por pessoal ha-

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

  

  

   

  
   
   

  

    

  

  
  

  

   

   

  

  

   

    

   

   

 

pliantasía e vinhetas de boni-

to gosto.

Recebem-se propostas na

casa, onde continua installada

a mesma typogrsphia, rua de

José Luciano de Castro, n.°

52, Aveiro.
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_ Mvilegiado euctorírado pelo ›

governo, pela Inspectort'c

Geral da arte do Rio de

Janeiro, s approcudo

pela Justa consultivo

de saude publica

E' o melhor tonico ,

nutritivo que se conhe- F

É cs; é muito digestivo, ,,

fortiñcanteereoonsti- Z

tuinte.Sob a sua in-

- duencla desenvolve-se '

rapidamente o apetite, n

- enri uses-se osangus, ' *

forta enem-se os mus-

culos , e voltam as tor- '

ças.

Emprega-se com o

mais feliz exito, nos h,

- estoma os ainda os

mais de eis,paraoom-

.- bater as digestões tar-

dias e laboriosas,a dis-

~ pepsia csrdlalgña, gas-

v tro-dynla, gasta-sl la,

~ anemisoulnaoçao os

orgãos , rachiticos,con- _

- sumpçao de carnes,at- .

fecçõesescropbolosas, -

e na ral eonvales-

cenca etodasas doen- _ -

- ças,aonde é priciso

levantar as forças.

__

CONTADORES

ENDEM-SE dois sendo

um da tecca, acabado de

restaurar e outro de peu

santo com 16 gavetas, pés e

travessas torneadas, sem res-

tauro. Para tratar com Firmi-

no Fernandes, na tua Manuel

Firmino.

 

un¡-

a WERTHEIM

anente sortido de peças avulsas

Wlllllllllüllllllllllllllllll

e em deposito varios modelos

rw

 

uer trabalhos de costura ou

res da WEBTHEI.

de 500 rels semanaes

  

reiras e alfaiates. , . .. Rs. 263000

l 28;“”

uxo, de 4 gavetas, com

e 50 reis o tubo de 45 metros

completo sortido de peças anul-

machíma contra quaesquer de-

AVEIRO



   

 

         

 

       

   

   

  

. i pelos processos mais modernos
' r v ?E

' 4mm ;uma 23!_ Para falar-las dispondo de
s = \ pouca for-ça motora   

  

 

Producção de 100, 150 e 200 kgs.

'í de arroz em casca por cada

" hora de trabalho

Dirigir-se á Casa Amelia 8a Renaud

Renaud, bévêque a Tripette, Successores N.:

Rua da Magdalena n.° 1 a 9

LISBOA

   
   

  

Estab. Ind. P arm.

“Souza Soares,, PAOUETES COBREtOS A s
(No BRAZIL E NA EUROPA) ARAGON, Em 1 de novembro

novamente Iegalisado em rom.- Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,gnt e distinguido com nm premio de SANTOS, Montevideo e Buenos Ayres.Honra de 1.- cia-se e cinco med-"n- ARAGUAYA, Em 15 de novembro
de Ouro na America do Norte, .Pr-n- . O _'

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

e¡

Desoasoador

  

9- e Brazil. pela perfeita manipulação _

e echaoia do¡ seus producto¡ medici- MonteVIdeu e Buenos Ayres.nau.
AMAZON, Em 29 de novembroPeitoral de Cambará Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,(Raw-static) Santos, Montevideu e Buenos-Ayres.

Cura promptae radicalmente as ASTUHIAS, Em 13 de dezembrol¡ 'dõ '
- - - .

“agilfàlarfàg'ggnãí' Para a Madeira, Pernambuco, Bahia, RIO de Janeiro, SANTOS,Cura perfeitamente a bronchite Monlevmeu e Buenos Ayres-
aguda ou chronica, simples ou asthms- Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil 405500 ré¡-dumt? 7 ú A ' N “03; _

› › › ) › t Rio da Prata 505500 ›
- Cura a tysica pulmonar, como o

Separador
Provam numerosos attestados medi- __

¡TENÇAO

  
Ventilador

GRANDE LOTERIWJ NATAL
EXTRÀCÇÃO A 23 DE DEZEMBRO DE 1909 . che, e, pelo seu gosto agradavel, é ap- pgra isso recomtnendamos toa-aa a mntecipa-

Consta de seis mil e oitocentos bilhetes formando o capital de reis CASAS em seguida l casos de

Calibrador

 

coseplrticullreü-
l BORDO I'll CREADUS PORTUGUEZES

Cura inoontestavelmente a asthma|

muílesstm dificil de ser debelnda por Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros de 1.l
0 l'O m '

› , .Gume'adáínvamante a coquelu_ classe escolher os beliches a vista das plantas dos pa 1uetes, ma..
DESINFECTAE AS VOSSAS

petscido pelas creancas.

Frasco, 1$000 reis;

3 frascos, 2$700 réis.

d t ' d
Çao'

oenças 00H agiosas, Oll quan 0 na

O Gamblsta Testa satisfaz na volta do correio todos os pedi- vo"“ vminhança haja doentes dedos que lhe sejam dirigidos acompanhados das respectivas importancias 'em sellos, valles do correio: letras ou ordens s/Lisboa ou qualquer pra- Tnberculoser beXlgaS! sa'ga do paiz ou estrangeiro. "ampoy garrotllho. dl-

 

AGENTES

NO PORTO: EM LISBOA:
PASTILHÀS DA VIDA

  

   

 

TAIT 8: ° ° 'É'

.

O

llphetema' tosse convul- Combatenínãglã::i0:) a azia'a as-
c

& c' W

Plano - Preços sa, pneumonia, cscar- tmgia' as musa“ e vámnoss o gen_ 19_ Rua do Infante D. Henrique. 31-l.° Rua d'El-rei,

1 de .
Bilhetes a . . . . . o

joo do mar, o mgu ha“to, ¡Hatulencia

l

1 a . 40:0005000 Meios a . . . . . . 40ñ000 _ _ _ e a dilatação do estomago. São de

" I

1 a . 10:0003000 Quartos a . . . . . . 205000 pcis só a551m preservareis a saude grande eñicacia nas molesoíae do ute-

j 5 i

2 n . ; . 2:000§000 Decimos s. . . . . . 85000 de vossa famiha_ O ro e da pelle, na fraqueza dos nervos
. z

lg n . . . . . lzgggz% gigeSsimosOa . . . . . 40%000
e do gangue_

É

n . . . . . 0 ezenas: l numeros segui-

. . .

24 n . . . . . 3005000 dos FORMADOL “213.531“ Caixa, 600 reis; 6 cai-333 1° - . 1605000 (com um premio certo) de 22§000 '2 npproxirhaçlõea. ao

    

 

   

  

  

 

   

  

xas. 3$240 reis.
~ ~ v 2"

»
D

f- d o f d.

:

premio maior a hmm“) _ n 55500 aa uma esm acção ra Ical e par- E_

a_

gd““ ,o 2_. premio¡ 5005000 ,u ,, 3,5300 feita, sem causar estragos na m0-

"g

B n ao 8.° premios BOOJOOO o » 20200 bilia, dispensando a presença de |
_"°°'_

.

579 ::faixaàxügàf ; : 153388 technicos e de apparelhos. E' o uni-

v
,um eo mm A ELEGANTE” ,
uni a e o promo

'd - fr - 'd d

i:

1060maiora . . . . 80.3000
CONEle 12 METROS CUBICUS. 300 REIS mp1553::::$22th e

'
Camisaria e gravataria j

PUMPEU DA CUSTA PEREIRA

60 reis_

Exigir o seno_v“erl_sabre intestinos, dos orgãos urinarios;
Para a provincla e Ultramar accresce a despeza do a caixa.

correio.

Compra e vende pelos melhores preços: papeis de credito ouro por-

Molestias das senhoras e das

creanças;

Dôres em geral:

Ê -
_

n a a a Molestias nervosas, da pelle, das -M0das e confecwes
Cautellas de 215600, 2,5100; 16600, 15100, 550, 330, 220, 110 e

vias respiratorias,do estomago, dos

. . . e
Pedidos ao deposúo: Vicent_ Inñammaçõesecongestões;. . _ a .

_tuguez, libras, francos, marcos, pesetas e notas de banco estrangeiras, Rlb°1r0'& O' t 84* “1' dos Fan Imp“”"s d° “ngm“

Rua José Estevam, 52 e S4
assim como tambem juros internos e externos. quem“, 1'0_Lisb°a' Rua Mendes Leite. 1. 3 e 5

AVEIRO
Todos os pedidos devem ser dirigidos á

'k

Fraquezae suas consequencias;

Frasco, 600 re1s; 6_ c b
»mm frascos, 2$700 reis. E _ .asa de cam [o

_ Consultem o livro=a0 Novo Msdl- ::posição das mais altas noVidades para a presente esta-

.

. - ..= 1 d d s s u
Suco. .Antonio Duarte Chavier, Limitada. t¡ A "meu A". "urna 0° pao Visc“ e' e ou“ ones' ção'

'
_ por preços que rivalisam com as melhores casas do Por-

'a natur¡ que “tá complg. a venda nos depositos dos remediost o d - b- é d do auctor. Preço: brochado 200 réis, t0 e Llãbou. . _ _

amante isenta e micro IOS, a e 6“““me 500 mia_
Saias de baixo, de fino tecido, artigo de réclame a 16600 w

reisll

sombrinhas claras, de fantazia, desde 800 reisllsos e em caixas 'de dl_ Lindissuno sortido de vonles, cassas, granadines, fou-versos tamanhos lerda e outros tecidos d'algodão, desde 160 reis.
Córtes de vestido, ultima novidade, em lã e seda.
Bluzas de renda, tule e guipure, ultimos modêlos.

v zia 2.5160.
Enorme collecção de cintos d'elastico e de fantazia.

500131? Pagar creâãlíaã;
Enfeites para o pescoço da maior, novidade.

a. ce p a. a o .

A :Fã -_

1 Frasco com tintura 3' ou 5);
__ O

400 réisi du ia 46020. _ Véus automobilistas de gaze, em todas as côres.

: _
?lilãàãalãgzzêglgeêgãf:m'u: É:: dum: ?àíáàâfmtmunçh 3-'i700 "15; Lequas, espartillios, luvas, meias, mitaiues, rendas, tu-

¡

“1;“ o “No de- gmlantia_\q"ten “de os Preços.“"entes, o Au_ les, guipures, gazes, ruches, plisses, sedes, galõss, entre-

 

74-Rua do Arsenal-78=LISBOA
Endereço telegrapbico-ROTESTl-blshoa VILLACABRAS

  

  

 

Por isso é hoje preferida a to-

-, \ das as outras, e tambem porque é

'_ . a mais concentrada. Purga com

pequenas doses. Colher de
;ga-...tra

 

1 Tubo com globulus 200 reis; du-

 

müío Homeopathico m¡ O Medico de Casa m°¡°s› etc-
LEGALMENTE HABILITADA

. . _ . ._ ea Nova Guia. Homeopathica, pelo Via- Enorme sortimento de collarinhos, ultimos modelos d.
Pedld°s “o l1313051“” Vw”" R¡ conde de Sousa 3051'08- puro linho, por preços convidativos. l

z x
Estes productos vendem-se em J \ P '

todas us pharmacias e drogarias.

Deposito geral em ?orlugnl

PORTO-Bu53anta Catharina, 1503

beiro & 0.“, rua dos Fanqueiros,

48, 1.°-Lisboa.

Garrafa, 400 reis

*W

Joaquim LDEG. Moreira

Ageu» de todas as companhias marítimas. Venda de

passagem o› ra todos os portos do Brazil e Africa( Solicitam-

se passaportes bem como todos os documentos para os obter.

_Tratam se licenças aos reserviatas de 1.' e 2.' reservas. Dee-
pachu de vinhos e outras mercadorias para todas as par-

ites, "to

Bijouterias

Preços medicos

AVISO IMPORTANTEIYacuum Oil Company!. . .

PHÀRHLÓIÂ CINTRA¡

InsecthIÕa Yltel'l o Estabelecimento tem medipo ha-
Mata pulgas e percchjos biiit-do, encarregado de responder gra- Preços COI-rentes das Cai. DE
Insecticída

tuzlamente, a qualquer consulta por es-

a
y xas de petroleo, gasolina e

t . - i t s b t t m t lu - , .

Mataltrgçddtilãp;1033010553um ::ou :i'm:- 31.3“:: '" ° ° "pp 'm agua-ras de 1-' quahdade: nocao. ,caraca/ngm., ao..
n e l a

Mata baratas e carochas
-

h Rua dos Memadoncst
AVEIRO PORTO

AVEIRO

Insecticida Viteri

___'_ Sortimento completo de droga¡

   

Avenida .lliiano de llcllo (em frente ao Governo Civil)

AVEIRO

 

Mata. formigas e piôlhos

          

Gas-Aveiro.

Arroba, ou 15 kilos. . .120 réis

UOWkiios. .. . .MODO n

VB-SO &dmímvelmente DE agua beiro da 0.“, rua dos Fanqueiros,de toilette que torna hygienica 84 l o_Lisb0a
perfumado. e antiseptíoa. ' ' '

E' o banho mais delicado e mais

distincto

 

leites, thermometros clínicos, etc.
Enoarrega-se de mandar vir dos

principaes centros exportadores

Preços commodos.

qualquer artigo menos vulgar.

P Rua da Costeira ›
( or cima~ a p armscia Aveirense

A . dPACOTE, 200 REIS; MHO» 100; QUARTO, 50 A v E i n o asma.; m aum-mma horl'êü'tíímzitããü?3223““"g goxoxooxox.xoxoxoxoxoxoxoxoxexoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxOxoxox
anexou:: xx

É ”Estaçãoã

' de EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO

O

X

O

X

g
Tem a honra de participar ás suas ea“" clientes que tem em exposição no sem estabelecimento todo o seu

numeroso sortido para a presente estação:

Tecidos d'alta novidade, em aigodõss, lãs e sedes, para vestidos. O maior e mais completo sortldo em tecidos leves d'algodão em cassas, cambraias, voies, baptistes, foulards,

x. . pontuais, fuetões, ato., ato. Numeroso sortido e'n cintos de pellíca e d'elasbitm, luna, mitaines, blusas boi-delas, saias de baixo, soznbrinhas em seda e algodao,

”x aguas, sed-s, rachas, tulles, gazss, pllné s, rendas e'muitos outros artigos proprios da occasiño.

f' - .0808.8 SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA, A 100 REIS

a O5 :OMRCXCXQXCXMÕXQxOXCXCXQXOX.XXOXO8.808.X.8086803608688.

I ' _ 5, _- R . h à t'

Potirollaeãsaineripaao:crias-d. “em ”225 E ::233293 e aspecialidadtã? phar-

-
,r ' eíeltar o ue n o Iver o no-

ABM-m del-'quantum' “i
° l as' por preços mo com

Creme Amon me=vuel_;¡ vermelho. hospedes tendo muito n de em" . , . . '. . sacou usou 3 Varledade @sabonetes medial.

O creme ”mon não é ordu-

b ' t
Gszolina de 1.' Qualidadawai- 3 ::3385832 as* "rigidozes' mam.-

ENDE-SE na Fabrica do rento e não cria ranço. issol- Pedidos ao deposito: Vicente Ri- ons apogeu os' 'a de a mas ....... H. ”153"qu 3 , as pa" m mas, ti"-
\lacuum Oil Gnompay

   
  

 

X

ELITE AEIRENSE a,
56, Marcadores. 70

AVEIRO

8
.
8
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8
.

nauzuckes,!zephires,'

colletes espartilho, meias, plug"
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