
l

lã." -o- N13 5190.8 + Quarta-feira, 10 de novembro de 1909

 

  

       

     

to adeantado)-Com estampilha: ano :me reis. Sem estam-

*Ào do dia, 50 reis; atrasado, 60 reis. Africa e paises da Uniao

t 91¡ estampllha. A' cobrança feita pelo correio, acresce a ¡in-

'l' A assinatura 6 sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada

xinaes. I

181'

cepçãh feita dos 58 dias regenerado-

res, o do periodo da dictadura, tem

posto e disposto á sua vontade, co_

mo se tudo isto fosse d'ellel

Fez colligações e concentrações,

juntou›se com os franquistas, com

os amaralistas, e com os henriquis-

tas, agora com o sr. Wenceslau de

Lima, e ámanhã aos nacionalistas

-e, de novo, com franqnietas se

estes quizerem-comtanto que go-

verne sempre e do poder espolie

para sempre os que lhe não accei-

_ tassem a tutella ou se lhe não ma

tricularam no sobadoln

O artigo das Novidades,

\,a fallando no ministerio galva-

.rcww' 4“““ Mango, termina assim:

ei“" pires' f ,migna- w” F' 'nomeada-se ofñciosamen-

g“ 'Em as--tendo- cantei É”" a; do partido progressis-

v às“ e de_ 'ii ;a 'de _faltas I'OS delicto. 'sz0 é destinado a age.

àíãvsé-*°° l 1-95“ amb" criminal vrràção d'uma fecunda

1x. a X' ,,xde» ._'pelos quase “mas a_ deln'np em que se firmeo

&NWOBXP; ,1 que o syndi 'nstituições e se ata-

E 7 0“ n .tú os mais altos pro-

um dos conco¡

- x,

uma carta ao inato. .Na verdade

tado, pedindo constituido, só

.l d h _ ao sr. José Lu

o esPac "O, F 'tda feita a favor

a

\ra- «não havia am-

Pifahxñôãnews .asas palavras

?fãqxôelíêogçdte
aos alu-

n '(3a

Dngadel .

,se gusto da Ccs<
a 5 o

Vi“- '* N“) as' ies podem at-
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SB'SYSQO dó 99. y '3 d'esia do dia assegurar' . ?antigo excellen

“chita e“ ' __s0, desconll *O de todas ;e 'L ii'te de hontem.›

'9:0 m3 'mo ecclesi a. apozentaç o e,

' 5““ 5-' ›o vemáluz
ao““ ao“ -azar de ser guezia talvez 1113.

ar. ”13:05“ k 90W e ° pad“" Beja? l :Ma que lia de
mamae-3 \ gas saía, ~ m declara- V ¡ñcado _t'ifo do bispo

a 35mm:: escol O' ;aço epis- er. . ' .1? Que passe

mente *mas ii (,\asãe a iéé mms_ pre. que seria faCil, r amos em le_

a: à““ quem' 92%_ " _para ser rocho nomeado. 4.a.; f . p

sente 5333“' ça (luomlca te apresentaria e, no como

:9- . . l COD- ' .'

“° 'cela' foi? a 21 mm 3.auctond' io Estado tem
.0° 000 15_ _ te que indagar sta; na Hes a

xa,,700 te P ”da- ra ou não escripz'umaa até ::ta

ü \IXDB 5° “A 1(los Cimentos' de c _4720- conta das
e e ' -

i P55 Ok a5' _v.'lmma' - _ ...mm sua hon-

a este“” o“: 9°.' . .w. bla prlm›”' déborrido com

(“59 “eixos \we-i “WQcñ
V 3 bw“ em v. ' v

“9° aew:: a““isao w. “msmo.

@33“ b:: »$33,59 6:6; _ _ c.occasiâo do seu re-

;fo 2° :e dos quefse _esperam acou-

,ãaeüa 1:39 _s_ ,J los politicos de impor-

a l ex i '

\15-
o

;gar 6001919- Ç Liberal inventou

gàálbl/ trecõ'mposíção, para

“ “mg 3 A .'\Posso garantir que

,ib\b$\§lll$i\ti\\l“ ' “ iiiwnta nim' q“ a
lili ,tem “amet t' ,governo é materia

m _ ue o bloco rege-

perado por estes

l o illustre chefe

progressista, sr.

sé d'Alpoim. Os
y h

ue tantos sao,

ão tem sido

_lido e muito

'Jus escriptos

Íscriptos nos

rtantes da

Isidro dos

Augusto

ncia de

'Henri-

› . Rosa

?Eli li fllüllllflli

nisscrus ii PltDPRIETARiO

Firmino de Vilhena

ADMINISTRADOR

I.. anAl-LA

Redaçlo, Administração e Oñ

rinas de composição e im-

pressao. propriedade do jornal

Avenida Agostinho Pinheiro

Endereço telegrailcc:

cando-avulso

Fundado em 14 de fevereiro de 1852 por 47/

PUBLICA-SE¡ ÂS QUARTÂS-FEIBAS E SABADOS

..w-

Não são da responsabilidade do jornal a doutrina e opiniões

dos escritos assinados ou simplesmente rubricados

to Ferreira Vidal, considerado pro-

fessor alli.

-Qe- Tambem regressou no do-

mingo a Lisboa o er. dr. Alberto

Lima, ha pouco nomeado ajudante

da 2.' conservatoria d'alli, e que

em julho ultimo concluiu a sua for-

matura em direito.

Í ESTADAS:

Está. actualmente na sua casa

de Geão, na Feira, tencionsndo se-

guir em breve para o Pará, o sr.

Joaquim da Silva Vidinha, bemquis-

to filho d'aquelle concelho. que lá.

fóra muito tem honrado o nome por-

tuguea.

Depois de curta demora na Ame-

rica, o sr. Vidinha tenciona fazer

all¡ alguns melhoramentos, como se-

jam o edificio de uma escola prima-

ria e outros.

40- Esteve no sabbado em

Aveiro o sr. dr. Antonio Tavares

Xavier, juiz de direito em Bicho-

lim (India portugneza), que n'esse

dia regressou á. sua casa das Aze-

nhas de S. João de Louro, onde es-

tá de licença.

40- Tamhem aqui esteve ha

dias o sr. Vicente Rodrigues da

Cruz, proprietario em Eirol.

' 40- Está em Lisboa o sr. An-

tonio _Augusto Amador, proprieta-

rio, das Ribas.

O DOENTES:

Tem estado de cama, com uma

bronohíte, a sr.a D. Rcaalina Frei-

re, presada irmã do nosso velho ami

go e antigo professor, sr. Antonio

Maria dos Santos Freire.

l Sentimos e fazemos votos pelas

suas melhoras.

40- Tambem tem guardado o

leito, encontrando-se felizmente me

lhor, o advogado d'esta comarca,

sr. dr. André Reis.

40- Continua melhorando a sr.l

D. Clarice Ribeiro Sucena,.esp9a§

do nosso bom amigo e habil advo-

gado em Agueda, sr. dr. João Ma-

ria Simões Sucena.

40- Tambem vae melhor dos

seus incommodos o sr. Domingos

Gamellas, digno empregado da re-

partição hydraulica e illustrado pro-

f ssor de ensino livre.

Í ALEGRIAS NO LAR:

Realisou-se em Faro o casamen-

to do noso velho amigo, sr. dr. Joa-

quim Rodrigues Davim, com a sr.a

D. Joaquina Aboim de Ascençlto,

filha da. si'.a D. Maria da Piedade

Aboim de Ascenção e irmã do ma-

jor de cavallaría, sr. Rodrigo Aboim

de Ascenção.

Os nossos sinceros parabens.

Chapelaria Veiga

R. de Santo Antonio, 22, 24

PORTO

Completo sortido em chapeus de

a lha e feltro, bonets para homem e

creança.

Fabricação especial de chapeus de

Ieda e côco.

_+_á-_

PRELIOS cisniios

Folia-nos hoje do seu logar de

honra o nosso presado col-l

legada da Beira-mar.

São quasi tres columnas

de prosa cerrada, brilhante co-

mosempre,a proposito do artigo

inicial do Campeão de sabbado

ultimo, que outros não menos

illustres collegas transcreve-

ram, ácêca da conferencia que

no proximo dia 21 virá realisar

no Theatro-aveirense o nosso

querido amigo e consagrado

parlamentar, sr. dr. Egas Mo-

mz.

Pedimos licença para obser-

var que o Campeão está perfei-

tamente nos termos do seu pro-

  

' gramma,advogando a causa da

Liberdade e da Justiça, a cau-

sa a que veio, vae fazer agora

cincoenta e nove annos.

Da sua redacção faz parte

ha mais de trinta um patri-

cio nosso, que: dê'sinteressa'da-

mente o auxilia e que na alla

extensa dos escriptores portu-

guezes alcançou, desde muito,

o justo nome de que gosa.

Historiador profundo, pro-

fundo conhecedor das coisas

do ,seu paiz, tem prestado re-

levantes serviços á sua terra

divulgando as suas glorias,

enaltecendo os meritos dos

seus grandes homens, coope-

rando, em fim, com a melhor

boa vontade epor vezes inde-

fezo trabalho em todas as suas

festas,seja qual fôr a sua signifi-

cação ou proveniencia. Este

cavalheiro, aiiirmamol-o sob a

nossa palavra, que desde sem-

pre reaervou'para si a liberda-

de do seu modo de pensar e de

sentir, nada tem com a politica

dojornal ou com as opiniões dos

seus outros collegas, manten-

do as melhores relações de es-

tima pessoal com toda a gente,

sem ligações partidarias ou

afinidades politicas com qual-

quer dos grupos militantes. E',

portanto, o seu papel, na rc-

dacção do Campeão, pura-

mente incolor ou tão sómente

litterario.

Nem esse cavalheiro res-

ponde pelas doutrinas do jor-

nal, nem o jornal pelas suas.

Devem satisfazer a Bei-

ra-mar estas singellas expli-

cações.

-0 sr. dr. Egas Moniz

não vem aqui combater a re-

ligião nem atacar as crenças

de cada um. Tambem elle as

tem. Tambem nós as temos.

Vem dizer da justiça de

uma causa que a todos egual-

mente interessa, vem na defe-

za dos mais legítimos e mais

sagrados direitos e regalias do

Estado.

A Beira-mar verá. A Bei-

ra-mar applaudirá.

3°'

Muito sentimos discordar

da opinião da Vitalidade no

que toca aos serviços da sub-

delegacia de saude.

O homem não cumpre, esti-

mavel college.. E, um funccio-

nario que precisa de ser a

mindo chamado á autoria pe-

lo alheiamento em que se per-

mitte andar das coisas do .seu

mister e da sua obrigação.

Não fossem ellae da gra-

vidade que teem, não se tratas-

se da vida de todos nós, a ca-

da instante ameaçada pelos

perigos do desenvolvimento de

molestiaa epidemicas e conta-

gioeas, e não nos cançariamos

tanto em chamal-o áordem.

Se o sr. ub-delegado de

saude é boa ou é má pessôa,

se tem defeitos ou tem virtu-

des, não curamos de saber.

Bom ou mau, quanto tiver é lá

com elle. Com zelo, com acer-

to e com dedicação é que elle

não anda no exercicio dos car-

gos por que o estipendism.

Não lhe faltam nem as

communicações dos collegas

sobre os casos que requerem a

sua intervenção, nem os meios

necessarios para as desinfe-

cções, que correm pela Cama-

ra municipal. Elle é que as

não faz nem manda fazer a

horas e por isso o publico pro-

testa e nós com elle. '

Entre o sr. sub-delegado

no bom caminho tractando a

 

"BHOAQÕBS=Correspcndencias particulares, 60 reis por linha Anuncios, 30 reis por ih

nha singela. Repetiçces, 90 reis. Imposto do selo, 10 reis. Anuncios permanentes contras.

especial. Os srs. assinantes gosani o previlegie de abatimento nos anuncios cheia aula

nos impressos feitos na casm-Acusa -se n recepção e anunciam-se as publicaçces de @e

redacção seja enviado um exemplar.

 

valer dos seus deveres, e nada Aveiro offerBCCm-lhe lindos ramos

mais queremos d'elle.

Faça o nosso esclarecido

college o milagre de o matter

no regimen e nós tomamos com ~

sigo o compromisso de o dei-

xar em paz. Valeu?

ill'

Pasma tambem a Vitali-

dade de que nos colloquemos

ao lado dos que pleiteiam pe-

laliberdade combatendo a rea-

cçãc.

Não ha de que, a final.

Estamos onde estivemos sem-

pre. Servir o Senhor do Bem-

dito ou o Senhor Sacramen-

tado, tudo é servir a Deus.

eo'

Chamámos aqui ha tem-

pos a attenção do meritissimo

delegado do procurador regio

para o que ia no juizo de paz

de Aveiro, onde se commet-

tiam abusos e se contavam os

processos pelo dobro, exigin-

do-se, portanto, das partes, o

pagamento de quantias que

ellas não deviam.

Tendo em attenção as nos-

sas queixas, o digno magistra-

do, quando da correição a que

ultimamente procedeu, percor-

reu e encontrou, efectivamen-

te, varios processos com as

faltas queaqui apontámos. De

prompto as mandou sanar.

. Ha dias foi tambem pro-

ferida sentença em um recurso

interposto no juizo de direito

contra contas feitas em um pro-

cesso d'aquelle julgado, man-

dando que os empregados ree-

pectivos reponham o que a

mais e individamente recebe-

ram.

Muito bem. E' assim que

se deve administrar a justiça.

Foi já superiormente re-

solvido se proceda sem demo-

ra aos estudos da variante da

estrada real n.° 41, de Aveiro

a S. Pedro do Sul, em confor-

midade com o pedido da ca-

mara municipal d'eete conce-

lho.

E' natural que na reparti-

ção de obras publicas, por on-

de esses estudos Correm, se nâo

demore o expediente, e que

dentro em pouco se de começo

aos trabalhos da abertura da

nova arteria, que tanto inte-

ressa á cidade inteira.

CONFEÂENCIA

O sr. dr. Egas Moniz

reallsa no proximo domin-

go, 21 do corrente, pelas 3

da tarde, no Theatro-avei-

rense, uma conferencia,

como delegado da ¡Junta-

iiberal de bisboa, sobre o

conílicto levantado pelo

bispo de Bela e a reacção

em Portugal.

Informação local

¡Folhinha aveia-en-

se (l908).-Dia 10-21 subscriv

pção aberta para as festas de rece-

pção a el rei sobe á quantia de reis

3:000i3000. Fazem-se grandes pre-

parativos para elias.

Dia 11--Um boi pertencente a

Manuel Germano, da Granja, mata

um uovdho que se enfeitava. .. pa-

ra tl propria mae.

Dia 12-Passa para o Porto, on-

de vae juntar-se a ei-rei, s. m. a

ratha D. Amelia, que tem aqui af-

fectuosa recepção. As senhoras de

   

de flôres.

Ligações de com-

binam-Cum o novo horario dos

comboyos da Companhiaareai, todos

elles esperam em Campauhã a che-

gada dos do Minho o Douro, quando

á hora regulamentar da partida es-

tes tenham sahido de fiio Tinto.

Os comboyos para o Minho e

Douro esperam em Campauhã a che-

gada d'aquelles, tambem quando à

hora regulamentar da partida d'a-

quelles tiverem os da Companhia-

real partido de Gaya.-

0 rapido das nove horas da ma-

nhã para Lisboa faz serviço de pas-

sageiros, sem bagagem, de e para

as estações de Oliveira do Bairro,

Mogofores e Payalvo.

Taxas postarem-Na se-

mana corrente vigoram as seguin-

tes laxas d'e conversão de vales

postaes internacionaes: franco, 205

reis; marco, 253; coroa, 214; pe-

seta, 190; dollar, 16050; e esterli~

no, 46 7/45.

Conti-a n geada. - Vão

sendo horas de precaver as plantas

contra os rigores das geadas, que

começam a cahir. Um dos meios

mais faceis de fazêl-o consiste em

regar com um regador de crivo os

galhos das arvores com uma mistu-

ra de cal e de enxofre na agua; é

preciso que a agua seja carregada

regularmente d'estas substancias, e

regar as arvores antes da vegeta-

çao.

Este regamento actua sobre os

galhos, produzindo uma acção vital.

que permitia à arvore resistir a

geada ou facilita-lhe a vegetação.

Se sera elle sómente uma capa

ellicaz, é que não se sabe; o que

e certo é que as dói-es não caem,

e que os frucios se formam com ii

maior facilidade.

Instruooão.-lliz o nosso

illustre college Utul'w-dtbfal'de que

a cultura iuisIIeCiu-al do povo por.

iuguez se encontra ainda como a

Viu João de Deus, Isto e, chega cs

saber fazer richs de carvão nas pa-

redes» e pouco mais.

Esta certo. Só lhe faltou accres-

center que é pouco menos do que

isto que os rapazes aprendem com

certo mestre cá da terra. Em opera-

ções maihematicas é o que se ve...

.a O Nucleo da Liga de instru-

cção em Aguada fundou alii um cur-

su nocturno para adultos, que inau.

gurou na quarta-feira ultima com

solemnidade.

Ia caça ás foram-0

numero de 12966 mortos por ahi.

maes ferozes na India-britannica,

em 1907, elevou-se, em 1908, a

“2:166, sendo o maior numero cau- ~

sado por tigres em Bengala, e por

tigres e leopardos na india-central.

0 numero de feras mortas foi de

17:025. tendo sido de 1:581 em

1907, sendo o total de tigres e leo.

pardos mortos 1:499 e 5:'295 res-

pectivamente.

A mortalidade por mordedura

de cobras desceu, em 1908, de

21:419 que era a 122738.

Por cá tambem ha feras, mas

faltam-lhes. . . os dentes.

na moedas de 200

Paim-E' só até ao dia 30 do

corrente me¡ que é permiitido fa-

zer a troca das antigas moedas de

200 reis. - '

.i Vão tambem ser retiradas

da Circulação as moedas dc'200

reis do centenario da india, ficando

a circular as de 500 e 16000 reis.

r natalina-_O sr. 'Hugo Su-

cena, quando ha dias regressava de

Aveiro a Aguada. em bicycleta, sof-

freu um desarranjo no 'travão da

machine, que o fez cahir desastre?

samente, perto de Azurva, do que

lhe resultaram grandes ferimentos,

que não são felizmente de gravidade.

?steam-O mar deu n'esies

dias bons lenços de excellente sar-

dinha.

as campanhas dos sre. Rocha de

c.“ e Bastos a c.“ e outras, conse-

guiram arrastar dos de maior valor

d'este anno: apprommadamente a

dois contos de reis cada um.

Muitos assim, para todas as em-

prezas d'aqueiia e outras costas, e

far-se-hia ainda uma safra magnifica.

.i O rendimento bruto do pes:
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ELITE Anel-Rials:

13, Rua. Mendes Leite, 21 - 56, Mercadores, '70

' AVEIRO

 

Gamlsarla Sabonete IRENE, exclusivo da essa, a 100 reis Gravatarla
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GRANDELOTERIA DO NATAL¡
EXTRÀC ÃO À 23 DE DEZEMBRO DE 1909 _

Consta de seis ç:nil e oitocentOs bilhetes formando o capital de reis e perfumara pelleé algun]

544:0006000. de bom gosto e só se consegue

0 Gambista Testa satisfaz na volta do ecrreio todos os pedi- usando O -

dos que lhe sejam dirigidos, acompanhados das respectivas importancias

CDLO CREME ALBERT SlMUN
em sellcs, vslles do correio, letras ou ordens '/Lisboa ou qualquer pra-

oom sello Vitara'

 

*TT-.50930 '
Amaciar, branquear

ça do psiz ou estrangeiro.

Plano Preços 1

1 de . . . . . 20020003000 Bilhetes e . . . ?315% usado pelas senhoras elegantes
i : . . . z j f_ z ,Diogo para tirar maneiras, cordas,

2 n . 2:000sooo Decimos s. 2:83?) vermelhidão, zmngens, espzy
. . : O ' ' . . . . . .

10 i: '. . . . . 1 gbíiasnsdgioiloauumeros sagui- "lhasa 0711??) pontos negros; bar'

24 n . . . . . 300a000 dos bulhas, czezros, panno, etc.

338 » . . . . . 1603000 (com um premio certo) de 225000 Re.eitar o ue não tiver o

2 npproximações ao n n . 11õ000 .l

' premio maior a negogsgog n u sello de garantia com a pala-
Qditas ao 2.' remio a 0 6 0 n n _ - - _

B n ao 8.' liii-emma 3005000 n n 25900 vra ntm'

679 premios a todos eis a ” 15,138 Pedidos ao deposito: Vi-
.. n Ú

e e

:2:30: Energia?“ cento Ribeiro & 0.', 84, rua

uma““ 4° PW““ dos Fan ueiros 1.°-'Lisboa.
maior a . . . . 80a000 q l

1.060
Pote 600 7'S.=Meio pote 450 rs.

Cautellas de 25600, 25100; 10600, 15100, 550, 330, 220, 110 e ' '

“O '°¡°' WW
Para s provincla e Ultramar accresce a despeza do , _ _ __.

correio. Mas d1gestoes, nau-

'I Com ra e vende pelos melhores preços: papeis de credito ouropor-

tuguez, li ras, francos, marcos, pesetas e notas de banco estrangeiras,

assim como tambem juros internos e externos. ›

seas, fastio, diarrheia,

psoríasis, catarrhos, en-

fraquecimento digestivo

curam-se com o ELIXIR

DUCHAMP com sello Vi-

ters', que permitte aproveitar a

acção do Oleo de bacalhau, da

quina, do ferro e do cacau. Só

é verdadeiro o que tiver o sel-

lo de garantia com a palavra

-Viteri--a vermelho.

0080013800 REIS; 5 1008008, 83700

Todos os pedidos devem ser dirigidos :t

Casa de cambio TESTA

Suco. .Antonio Duarte Ohavier, Limitada

' . 74-Rua do Arsenal-78=LISBOA

Endereço telegrapbioo-RDTESTI-blsboa

cpKE '
ENDE-SE na Fabrica do

_ Gas-Aveiro.

 

Qréme SimonÉ

O Creme simon não é gordu-

rento e não cria ranço. Dissol-

ve-se admiravelmente ns. agua-

 

  

      de toilette que torna. hygienica cente Ribeiro & C l 84 rua

k e - &mamamass Ham nee'-rawqueiees, 1.'L Liãiioe.
11000151101! . . . . . . . . .65000 n distincto,

~W®~

Pmsio DE VENTRE HABITUAL

Cura rapida e certa, sem

auxilio de purgantes, pelos

PURGINETTES iEiRlÉRES

com sello VITERI

Mimnlíinimíizwmnni
DE

Joaqu'm l“ G' moreira morrhoidal.

Agente de todas as companhias marítimas. Venda de Rejeitar 0 que não tiver 0

passagens para todos os portos do Brazil e Africa. Solicitam- Bello de garantia com a pala-

se passaportes bem como todos os documentos para os obter. Vl'a- Vileri-a Vermelho-

Tratam-se licenças aos reservistas de 1.“ e 2.a reservas. Des-

pachm- 1+- ~in|us e outras mercadorias para todas as par-

tes, Pit'.

Uso diario aconselhado

aos que sofrem de he-

Caixa, 600'reis-Meia'caíxa, 450 reis

Pedidos ao deposito: Vi-

cente Ribeiro & 0.', rua dos

Fanqueiros, n.° 84, 1.°-Lis-

bna.

PERPLEX

Nova machine para triturar, moer e peneimr toda a qualidade

de oereaes '

.lvcnula .llbano de Mello (em frente ao Guvemo Civil)

AVE l | i O

 

a
Ghichoros, tremoços, etc.

°'__ «-,›*.'|:¡'f«' "

no...

_a

Não tem mós nem discos Nem premsa plcadum

i1

_0...-

Com força motora egual

IZroducção dupla das nós

I

_da_

Póde trabalhar annos sem

_ ' concerto

Nao aquesce os productos

_w-

s

 

Dirigir á Casa fimelim :ç Renaud

Renaud'Lévêque 82'. Tripette, Successore

Rua da Magdalena, n.° 1 a 9

IJISBOA

Montagem quasi instantanea

É ?i

EDUARDO AUGUSTO 'FERREIRA osonro

Pedidos ao deposito: Vi- J

Aiienção

Na relojoaria do alto da

rua de José Estevam, n.°' 11 e

13, d'esta cidade, liquidam-se

até ao tim do anno todos os

relogios existentes na mesma

relojoaris.

Pede-se a todas as pessoas

ESTAEÃU UE NVEHNU

 

O proprietario da Elite-aveirense tem a honra de participar aos

seus ex.m°' clientes que já. recebeu todo o seu numeroso sortido para

a presente estação e entre elle se encontram:

Tecidos d'alta novidade, em todas as qualidades, para vestidos. Fazen. Que tiverem concertos na sua

das de pura_lã, desde 220 reis o metro. Sortido completo em meltons. mos- Omcina o favor de os procu_

cons, zebeilmes e mais tecidos proprios para capas e casacos. Calçado de

borracha, grande quantidade. Córtas de casemiras para fato. Grande varie- "irem até 30 Em do corrente

dade em agasalhos, taes como; boas, pellerines, blouses de malha, gunrda- anno_

lamas, cache-corsets,jerseys, luvas, calçado de feltro e muito¡ mais art-l- Esta liquidação é devida
gos proprios do seu estabelecimento. . .

ao seu proprietario ter de se

.ROXOXCXOXOXCXOXXKÓXCXOXOXOXQXCXQXKQXOXOXOX.8.8.8.XOXOXCXXQL _ ausentar, nara o estrangeiro.
“0m uma medica mensalidade, da")

. e... P**meios de poderem educar de graça

dezenas e dezenas de creanças po-

bres que lhe vão pedir á portaria

pão e instrncção.»

        

 

   

_â

Cimento “Portland,

Marca Tenaz e Aguia   
Che;ou novo carre-

gamento aos unicosEstab. Ind. Piarm.

' É A 'A ' t. d

* "Souza Soares, naum cossEio; JERBEÍÚÊEÃWÍÉÍNS

(NO BRAZIL E NA EUROPA) ARAGUAYA, Em 1 & FILHOS i

Devidamente legalisado em Portu- Pa?“ a Madelrl, Pernambuco

gol e distinguido com um premio de MonteVIden e Buenos Ayres.

Honra de 1.' classe e cinco mednllans

de Ouro¡ nn America do Norte. Pran-

ça e Brazil¡ pela perfeita manipulação

e emancia do¡ seus productos medio¡-

naes.

ANIAZON, Em 29 (

Para a Madeira, S. Vicente, F

Santos, Monteviden e Buenos-Ayr

ASTURIAS, Em 1(-

Para a Madeira, Pernambuco,

Montevideu e Buenos Ayres.

DANUBE; Em 27 (

Grandes descontos

para revender

 

V

“-

Peitoral de Cambará

(Registado)

Cura prompts e radicalmente as

W

*708595 0“ WuquidõeÊi Para. a Madeira, b'. Vicente, Pe dfzemãíp R_ d _

SE:: aptzízâãgtnte a bmnchite SANTOS, Montevideo e Buenos A::n n°01 a la, '° e J'“°"°›

aguda ou ohrenica, simples ou ssthma- Preço da passagem de 3.' class '

› para o Brazil 406500 réis

› Rio da Prata 505500

tica; r r r

Cura a tysiea pulmonar, como o

provam numerosos attestados medi-

cos s particulares.

Oura incontestavelmente s. asthma,

molestia difiicil de ser debelsda por

outros meios;

Cura admiravelmente a coquelu-

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

petscido pelas crsancas.

Frasco, 1$000 reis;

3 frascos, ?$700 réis.

 

A BORDO HA CREllos PonruGUEzgs

Nas agencias do Porto e Lisbu d . d ¡

classe escolher os beliches á vistaL P0 em os m' Passagem” a 1'
para isso recommendlas plantas dos pa isetes, mal

ção.

AGENTES

No PORTO: g EM LISBOA:

T“T 3* 9° - JAMES siwss a. c.°
1912 dIitD.H ' .'

_ ua o naue sru'lque 31_¡_o Ru. d'El-rei,

iPASsIILHAs DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas-

tralgia, as nauseas e vomitcs, o en-

'00 do mar, o meu halito, a ñatuleneis

e s dilatação do estomago. São de

grande oñoncin_ nas, molestiaa do ute-

ro e ds. pena, na' fraqueza. dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 reis; 6 cai-

xas. 8.5840 reis.

36 00000103 ESPECIFICOS

SEM PlLUllS SlCClllRlN

(Registado)

Estes medicamentos curam com

rapidez e inoñ'ensividade

Febres em geral;

Molestiss nervosas, ds. pelle, das

vias respírstcrias, do estomago, dos

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molestiss das senhoras e das

oreanças;

Í ' Dói-es em geral:

llodas e confiar-ões

Inüammações e oongestões;

Impurezas do sangue;

Fraquaza e suas consequencias;l

PUMPW Il :aan PEREIRA
Rua José Estevam, .

    

 

  

 

   

  

  

Frasco 500 réiS' 6! '2 e 54 .
frascos, reis. , t A-:ÊIMQIIÕQS Leite. 1. 3 e B

Consultem o 1ivro=n0 Novo Medí- R0

 

co»=pelo Visconde de Souza Soares;

á. venda nos depositos dos remedios

do anotar. Preço: broobado 200 réis,

I encadernado 500 reis.

Exposição das mais a _
ção, por preços qua l.mangas nov1dadee para a presente esta-
to e Lisboa_ un com as melhores casas do Por-

Saias de baixo, de tino tecido,

reis!!

Sombrinhas claras, de fantasia, desde 800 reisll

Lindíssimo scrtido de voiles, cassas, grsnadines, fou-
lsrds e outros tecidos d'algodito, desde 160 reis.

Côrtes de vestido, ultima novidade, em lã e seda.
Bluzas de renda, tule e guipure, ultimos modêlcs.

~ Enorme collecção de cintos d'elastico e de fantszia.
Enfeites para o pescoço da maior novidade.

Véus automobilistas de gaze, em todas as côres.
Leques, espartllhos, luvas, meias, mitaines, rendas, tu-

les,_gulpúres, gazes, ruches, plisses, sedes, galõss, entuà
meios, etc.

~

Enorme sortimento de collarinhoa,

puro linho, por preços couvidativos.

7/0 Perfumarias Biiouterias

Preços modioos *

Medicamentos homeopa-

thicos garantidos, avul-

sos e em caixas de di-

versos tamanhos

1 Tubo com globulos 200 reis; du-

zia 216160.

i Frasco com tintura 3 l ou 53;

400 réis; du is. 4.!.320.

1 Dito com tritursção BJ; 700 reis;

duzia 75560.

Vede os Preços-correntes. o Au-

xilio Homeopalhico uu o Medico de Cass

e s. Nova Guia Homeopaihica, pelo .Vis-

conde ds Sousa Soares.

ultimos modelos, ds

Estes productos vendem-se em

todas as pharmaciss e drogarias.

Deposito geral em Portugal

PORTO-Rua Santa Catharina, 1503

AVISO IMPORTANTE

  

' um
0 Estabelecimento tem medico hn- Y 0 l G l

bilíhdo, encarregado de responder _gra- l l rnAnuAcIL naum¡
mito-mente a unlqner consulta or ea- .

cripto Idlareqo tratamento e ngplica- Preços correntes das cal. DEpin d'nssee remedios.

HOSPEDES
Alzira Pinheiro Chaves

xas de, petroleo, gasolina e

agua-ras de 1.' qualidade:

FRANCISCO Dl LUZ 8 FILHO
Director technico-Augustc Goes

Rua dos Mercadores

AVEIRO

  

AVEIRO PORTO

    

Pelroleo americano, caixa de Sortlmanm °°mpl°t° de ams“g um¡ _ _ , _ _ . _ , _ 3,52m 3 225 medicinses e es eoial'd d -
recebe tres 011 quatro Agua-mz de 1.' qualidade,r.si j a m“mfticasy P0r 0,113908l :1001152::

hospedes, tendo muito n de 21m“ . . . _ 3,365., 3,5560 Variedade em sabonetes medici.

Liazolina de 1.' qualidadc,cal-

u dejilatas . . . . . . . . ..4,3150 3,'¡000
_ 1r .

Vaouum Oil Onompay

nass, seringas, írrigsdores, mama-
deiras, fundos para roturss, tira-
leitss, thermometros clinicos, etc.
_Ençnrega-se de mandar vir dos

principsss centros exportadoras
qualquer artigo menos vulgar.
Amamento de receitas a qualquer

hora com promptidão e nascia.

bons aposentos.

Preços commodos.

Rua da Costeira

(Por cima daJhsi-mscis Aveirense)

l

  

i
ESTRADA DA BARRA-_AVEIRO

    

 

nal tiram a sua subsistencia e os i_

  

    

 

     

    

   

   
  

  

uno toda a 'antecipam i

Camisaria e gravatas¡ '

artigo de reclame 871156“) l

v.

l


