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› que .ella attinja o brilho dos_ antigos

tempos.

“1, Dm, _Contam-A collo-

@çãoâeãí 'l'mbra d'este esclare

oido professor, obedeceu a necessi-

dade de dotar a Escola-central de

S. *'Bartholomeo, d'aquella cidade,

d'um dirigente na sua altura. Foi

mesmo tempo _a satisfação dos

us 'mais-vivos desejos, porquan-

i, como' dissemos, trezdos seus

illuos cursam alii adeantadas clas-

ses “do lyceu'. Ao sr. Duarte Costa

é garantido, alem de outros bene.

ticios, o vencimento que percebia

como professor normal.

0 decreto d-a sua collocação alli

foi publicado no Diario de 14 e

n'estes termos:
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@acess der-nygienei-A tbalança. e o barometro

»da saude-0 _que diz uma grande anotgrídade,,

?madison ' " ' r j ' I'i _J ;H

-'t Como se sabe, ha a preoc-

  

  

  

 

   

  

  

  

  

  
    

turbação pela qual se manifes-

cgpacão constante de suppor tank ?avalie dotmnlyãã ande»

qpe as creançss só choram tenção do augmento do peso,

, ando teem fome e, como ou o emagreciuientoi.

t grma, dá-se-lhes de mamar, Como a creança, apesar

l .ja em que condições fôr. A d'isso, póde conservar a apps-

poposíto. d'eatbeimpoajtante as- rencia comigo indisppnp-

@mpeg-:diter @dando an- vel pesquisar assim o'mal in¡

Mdadegnediqagqñeaowún idiota? porqmiértantossiais

ças de menos d'iim anno nâo facil combatel-o. quanto elle

V ., Por. decreto de ,7 de corrente:

Duarte Mendes da Costa, professor o

director da .Escola de ensino normal

- - de Aveiro» exonerado d'aquelles lo-

'io nunÇ§~más'(S.-ó›_chq por; . ?59 prq§lm8 00" garoa e nomeado em commissào para

tres áudios: «011 teem: o e o f . 7 Íf'Í-n o logar de professor e regente da «Es-

5"' 'll Â 5 7""" i 'i “L. ' #à cola central do sexo masculino do

llãlña- n'mrilp "31% O 3' 'l' ep 't b ve' freguezia de S. Bartholomeu-, conce-

lho e cidade de Coimbra, conservam

do, porem, todos os seus vencimen-

tos de professor d'aquella escola de

casino“ normal..

De'riosr-Levun já muito

ou estão doentes.

i Se, pois, uma ereanca' 0h35,

rs, é preciso investigar o mn-

tivo, e não_ @empresentagg'

sem-para travar o mal, dar ao

”nte repouso e uma alimen-

tífãõ coniseniente.
L

l

doenças das

 

.a r " . ,. _
. . _ - . '12' ..,› ._-. - A . . _ menor volume d aguas os rios Vou-

' V““Vdm3W9- '_ ' L .i .V f |' _3'05”'093' ga, Aguada, e outros. A cessação
v Quando somentaeioderaoipeeomhna, a V“'O' das chuvas foi um beneficio pu-

nma ereanca 'é severamente' l'a, a diphteria; e quasi todas otico.

E ê n ' ' ° l Gralhasr-l im ertinencia

'se Estima! deadBPPHFmP'wÍ' do Inverno que tastiis Prel““¡~ ea não pede nunca o se atiri uem a um simples de- 'i n . l b no

“io fôr“ das horas' bibituus. :is CJUSOU¡ .l uiu am BID,

linho' eiqne .aceitaram. em_ um

catarrho, n'uma í'hflamm'açâo

mais ou menos viva das mu-

cosas das vias superiores: gar-

ganta; lary'i'ige onconjdiretivas

comerem_ ' V

Ora succede que é n'esta

phase, de ,algum modo indiffe-

rente, das' doenças, quando ain-

da nãoestâo caracterisadas,

que ellas são, ao contrario, so-

bretudo contagiosas. Pelo me-

nos é esta a verdade relativa-

mente ao sarampo, a escarla-

tina e_ á coqueluche.

' D'ahi a necessidade e o de-

"lesde as primeiras pertur-

que se não sabe em

tornarão, de iolar as

iv na casa, e, sobretu

ele as mandar á

'ialquer reu-

illlbiitlo oitimo, nas coisas typo-

graphicas ca da casa: ma distribui-

çâi de tinta sobre as paginas hu›

medecidas; retardamento da com-

posição por insuilicieucia da luz,

que mal passava atravez do enca-

uainento cheio de agua; e, peior

do que tudo, a impossibilidade da

rigorosa observação das emendas

feitas nas provas.

Assim sahiram mutiladas por

motivo de imperfeita comprehensão

dos ciig naes varios artigos e no'

ticias, e entre elles os das epígra-

phes Mala-do-sul, Cartas, Espe-

rança perdida, Obrigações munici-

paes e outros.

O leitor corrigiu, de certo, dis-

pensando a repetição dos trechOS

a rectiücar.

Conferencia.- Realisou,

Como dissemos, no sabbado ultimo,

no Theatro-aveirense, a sua annou-

ciada conferencia, o sr. Leonardo

Coimbra.

Orador apreciado, mais uma

Vez demonstrou os seus largos co-

nhecimentos. Faltou durante uma

hora, agradaifdo a exposição, que

o¡ fora perante numeroso audi-

torio.

Junta dos repartido-

res-_Foi comettida às camaras

municipaes a escolha e nomeação

dos vogaes das juntas dos reparti-

dores e da mesma forma a dos res-

pectivos suplentes.

Mudança de feira.-

Foi transferida para o dia 1.° de

janeiro a feira da Mealhada, que

devia realisar-se no dia 25 do cor-

rente mez.

Texas pootaea. -- Du-

rante a corrente semana vigoram

as seguintes taxas para emissão de

vales do correio intei'naciunaes':

franco, 195 reis; marco, 541; co-

rôa, 204; peseta, 180; dollar,

15050; esterlina, 47 13116.

Banco ele Portugal.-

Foi superiorinente determinado que

em todos os sabbados que nao se-

m El preciso acostumar a

creation a não ser amamenta-

.l de noite, amamentando-a a

vieira vez de manhã uedó e

ana a noite, tarde. D'este

\liOU repousam durante

eit'o anno, a creah-

iar leite; pôde-

' çr-*rtir do de-

: *da* dia

'- :Aid-.o na

;30.

i
"191337

“li nettem

¡JIE-NirÀZin

'ec-fins as co-

.plo, 'ace

com o pre-

so; tomar ar?

sabem resis-

.o de um p queno

..onze di: sarampo, e,

:-='siiiz'ai'íar, o con-

Ali ;t :vim :à: t ersâo decrean-

.a prmucttida?

Quantos, não besitam em

a; transportar*em vehículos pu-

,.20;'bliops, emvcaminhos de ferro,

.r, 17; em carros americanos, crean-

_uv-o, 13; ças“co'm doenças contagiosas,

dCltlli', 10; com grande perigo d'estas e

A no ddodeci- das suas visinhas?

_ 'ã ¡.__'" Cada infracção á prescri-

_,reciso nãoupesar pçâo de 'bom senso e de bom

creaoqas que-'são procedimentoqueconstitueessa iam o púmem ,m um, “uma

.aulas. i ¡Esqueza dos paes, éorigein de quinto e o ultimo de cada mez, as

.idos os tres meses, pal . umapequena epidemia local- operações dos thesoureiros_ do Ban-

Qa, as -oreanças de -qual- capaz muitas vezes de assumir ã: &Ídzormga' term'nem a 1 “O“

_ç rodado-e os adolescentes grande extensão-e enjas Vi- reúnem” noüchm_

iam ser egualmente pas- ctimas podem ser numerosas, F0¡ ,musrermo para “com“ o 3,_

q' pela balança. Poqu ha e são esses costumes de culpo- Joaquim Pinto Leitão, contador em

" '-“› doença que nas grandes ea indifferença ou de crimino-

' _ea os ameaça a toõé: é '

Aguada.

so egoísmo que perpetuam as

eroulose; e a primeira per- v - ; ' E .

_ .tem de_ Souza Ribeiro, serralheiro,

.i Para o cargolhde jàilzlp: paz

- - '. n . dos visin os conce os e avo,

epldemlh'* "- r Aradas deFO'va'r. e Ésmoriz, foram

nomeados os srs. José Vaz, Manuel

Ferreira, e .lose Pinte, d'aquelias

ülhuu .'.¡¡_.n_ld'Agueda, safra de casa, ha dias,

- “mg)__D,-a 22_F¡“m as a tratar da sua Vida, ten'doo ho-

*çnwações do por“, e' MWM_ _mem seguido antes' para o trans

_' ..M pesca, tomam ,l ea“ lho. A lareira ficaram-lhe doisil-

3“"“ ' - lhos de tenra edide. Pouco depois,

' 33_M ¡Mudam-,ea ms sa_ a Visinhançs ouviu gritos aditivos

e“: n à ¡onles de n¡ são lonas' e, correndo, fui dar com uma das

;665,6 munóe em grande creanças envolta em chamas. A

-› inter. mw; &MW-W' .5299!

r' .v A tarde melhora um pouco_ nos, morreu horas dpdld no maio

Dio 24-4) dlacôhservase ven› "1° ”maul“ do"“ v '

!080 ml¡ iam BhBVl- ' o 'hmpm-Melhorml ° tem' deve ticarconclnido, segundo infor-

,, as ,inundações continuam. 9°: VON““ 09 dl“ de 30'- A mam, dentro de tres semanas.

' i, 'estorno do distri- temperatura é que refresco" 8'10"' Dino de 'ateh-Nos dia's

V '.-Suicidou se em Oliveira de “temente, Sentindo-96 .là Pâmela 23 e 24 do corrente serão au

“emma em 0“¡ de Maria TWO“. d“ gmentadas as composições de va-
frio, principalmente a 'noitéle

lsnuel, filho do 'tabe'rneiro Marce- madwgada-Emnome0'11”“Find* rios comboios do Norte, Leste,

lino Tavares, d'aquella Vllla. Diff¡-. ROMÍCD -dençonillm- Oeste e Beira afim de garantir todo

csldadeNih vida levaram a matar', 0 Club Mario Duarte prepara-se o serviço de passageiros, bagagens

na propria cama, a mulher com para receber, na noite do proximo e remessas em grande velocidade,

- quem vivial com uin tiro na cabe- dia 25, as familias dos seus assov por motivo das festas do Natal¡

*imunidade elle seguidamente ciados, a quem, por subscripção; Foram' tomadas providencias para

com o mesmo rowolver. oli'erece uma reuniãodaoçante com- o caso de haver necessidade de

JW. de manhã foi conhecido o memorativa do Natal d'este anne.” desdobramento de comboios.

'Masc ser arrombada a porta da A julgar pelo enthusiasmo com Delegado' do thesou-
“install uma creança de 4 com que aresolução da commissão ¡nm-.ta se encontra em Aveiro e

“aos s outra de seis semanas. respectiva foi: recebida, e de' crer no exercicio do cargo que vem de-

.“ ti_ :Si
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o 'formado local a» A mnlher 'de Joaquim Pe- Mam“,

y Foi approvado com a nota

de bom no concurso que fez para

escrivão de direito o sr. Domingos

.Rey Netto, sobrinho do nosso ve-

lho amigo, sr. Joaquim Gonçalves

Netto, a quem felicitamos.

J Foi nomeado juiz substituto

para a comarca de' Arouca o sr.

Agostinho Gomes de Pinho.

!aliado "criam-eo ser-

viço de aterros na linha do Vouga,

entre a Ponte da [tata e Aveiro,

  

sempenhar. 1 c novo delegado do

Ihesouro, sr. Joaquim d'Azevedc

O novo funccionario, novo en

tre nós, vem precedido, corno dis-

sémos já, il'um excellente nome e

com honrosas titulos da sua com

potencia e illustração.

Pele lmprensa.-E' por

completo destituida de fundamento

a noticia da suspensão dc nosso il-

lustre camarada Iisbonense, o Dia.

5" 0 Dia de hoje publica-

rã uma interessante entervista com

o grande poeta Guerra Junqueiro

sobre a questão da bandeira.

Previsões do tempo.

-Barto preveo seguinte para o

periodo de 19 a 25:

A partir de segunda-feira, 19,

a temperatura deve baixar muito,

apresentando uma tendencia para

se elevar, com o céu um pouco

encoberto, desde quarta-feira, 21,

até quinta-feira, 22. Depois, volta-

rá a temperatura a baixar ligeira-

mente para, em seguida, subir de

um modo sensível, continuando a

apresentar-se o céu encoberto ou,

talvez, chuvoso.

As previsões de Sfeijoon:

Em 21, persistirà na Eicocia a

depressão do dia anterior e a do

sudoeste da irlanda achar-so-lia no

golptio de Gasconha. Haverá chu-

vas na peniusula, principalmente

desde o oeste para o centro de

Hespauha.

Em 22, terão seguido a depres-

são da Escocia para a Escandinavla

e a ilo golpho de Gasconha para c

de Lyon. Produzir-se-hão chuvas no

noroeste o do norte e centro da

península ao Mediterranco supe-

rior.

Em 23, chegara a bahiar de

Biscaia uma importante depressão

oceanica, que occasionara chuvas

bastante geraes na península.

De 24 a 25, será melhor para

nos a situação atmOspherica, pcis

o nucleo de forças que haverá no

Atlantico, até ao noroeste da Galli-

za, somente produzirá chuvas no

oeste.

Em 26, ao dirigir-se novamen

te para a Irlanda o nucleo de for-

ças do noroeste da Galliza, avança

ra até ao sudoeste uma depressão

que causará chuvas no sudoeste

da península.

Em 27, augmentada a depres-

são do sudoeste, passará por An-

daluzia um dos seus nucleos, si-

tuando-se o outro na Galliza. Ha-

verá chuvas, principalmente ao

sui, nascente e centro de llespa-

nha.

lim 28, liavera centros de per-

turbação atmospherica na Galliza,

na irlanda e no Mediterraneo, os

quaes alimentarào o regimen chu-

voso, que continuará sendo bas-

tante geral.

Ein 29, ficarão nucleos de for-

ças no mar do Norte e no golpho

de Lyon,.peio que continuará a tia-

ver chuvas, especialmente desde o

Cantabrico e centro do Mediterra-

neo superior.

De 30 a 31', as baixas pressões

do noroeste do continente e a de-

pressão secundaria que actuarà no

Atlantico até ao noroeste da Galli-

za, occasionarão chuvas desde o

oeste ao centro da península.

«Confeitaria lou-

rão».-Chegada a quadra do

Natal, como em outras epochas fes-

tivas do anno, não ha all¡ mãos a

medir. Confeccionam-se as melho-

res especiatidades da terra, como

os ovos-moles, que teem renome,

os bolos de 24 horas, a lampreia e

outros saborosos e finissimos do-

ces, que ninguem faz com tão es-

pecial cuidado.

As montras do estabelecimen-

to, que é o mais antigo da cidade

mas tambem o que mais remoçou

pelas modificações que lhe intro-

duziu a sua actual proprietaria,

abarrotam de especies, admiravel-

mente confeccionadas. E' uma pro-

cissão que para alli fazem todos os

dias os apreciadores. Os maxilhões

em artísticas barricas fazem parte

do apetitoso conjuncto.

Contra a debilidade e

para sustentar as for-

ças.-Itecoiiimendainos o Vinho

nutritivo de carne, de Pedro Franco

a 0.', por ser o unico legalmente au-

etorlsado pelos Governos e anctorida-

des sanítarias de Portugal e Brazil e

por ter sido premiado com medalhas

de ouro em todas as exposições

nacionaes e estrangeiras a que

tem concorrido, garantindo a sua

efiicacia, para enriquecer o sangue

e levantar ou sustentar as forças,

centenares dos mais distinctoa me-

dicos. Um calix d'este vinho repre-

senta um bom bife.

O povo allioiado por antigos ga-

lopins e caciques monarchicos, ten-

tou invadir o nditioio dos Paços-do-

mooelho, onde o administrador ti-

nha debaixo de prisão um cacete¡

ro que tentára aggredil-o.

O administrador, vendo sa em

perigo de vida, puxou d'um riwnl-

ver e, com admirava! serenidade,

conteve o povo.

Devido dsua priideneia e cora-

gem nãti temos hoje a lamentar

grandes desgraças.

O administrador requisitou uma

força militar.

Leiria, 20.

O distincto professor, natural¡ l

sado portugues por honra a Repu-

lica, sr. Ernesto Korrodi, em

seu nciiie e no do pessoal docente

e menor da Escola Domingues Se

queira,d'esta cidade, enviou ao pre-

sidente da camera-municipal de

Leiria, pondo-a á sua disposição,

a. quantia de 65000 réis, producto

d'uma subscrípção aberta entre o

pessoal da eSoola sob a sua'dire p

oção, destinado a um premio ao,

atirador, alumno das escolas d'es 3

ta cidade, que maior classificação

tenha no proximo certamen.

Generosa e alevantada ideia,

como tantas que linnram o illustra

do professor e distincto architecto.

'k Conforme o Campeão no

tÍoiou, é de Ernesto Korrodi o pro

jacto da capella que no ceiniterio

d'essa cidade vão construir o nes

so queridojamigiis e illustre iu

risconsulto, sr. dr. Barbosa de Ma

galhães e seus irmãos.

Tive occasião de vêr esse pi'o

jacto, que é de custosa exeoiisão,

mas verdadeiramente artística.

Aguada, 21.

Tomou posse do logar de eseri

vão de fazenda d'este concelho o

sr. Evaristo Pinto da Silva, trans-

ferido da de Penafiel. O acto, de

que só tarde se t~-ve conhecimento,

foi, ainda assim bastante concorri-

do, assistindo, além dos emprega-

dos da repartição, os sra. drs. Ma-

nuel Alegre, Eugenio Ribeiro, Mou

  

     

  

   

   

   

             

  

   

 

  

    

   

  

    

  

   

  

       

   

  

 

   

   

   

 

  

    

    

 

  

    

    

   

 

   

Viriato Lopes, Antonio Gaspar Af-

fonso dos Santos, Alexandre Cos' A.

lho, Antonio Rodrigues d'Almeidai

Hugo de Sucoens, Jueé Pires Cla-

ro, José Alves d'Olivaii-s, Arman-

do Castella, José de. Freitas Succe-

na e Antonio Nunes de Sousa.

3( Vac constituir-se aqui, en-

contrando-se já. a inscripção aber-

ta, um batalhão voluntario. Os seus

tios são deffendsr a Patria e a Rs-

publica.

A instriicçlo será ministrada

por um distincto official do 24, que

para isso aqui virá nos domingos.

começando mal esto-ja organisrido,

Adinittrm-se onla làon- dt- 18 8

45 nunes das diff-»antes freguesias

dos concelhos.

m

Firmino flanuel Pereira lltl llillilna

COMMISSÕas' acossmmçots '
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Grande rarioiiiiilo de artigos para

photominiaturiis, desenho. aguarells,

pinturi i¡ oii-o e a pastel.

Tr .brilhos tyjiiiaraplii o. r- flnrlylogrsphicol

:Edições-:Novidades

   

    

Artigos de Bureau el. Manage

=Registos, etc.

Annuncloa para Jornan

 

Rua do Crucifixo, n." 'iii' l 0 F-l.isboa.

 

Cartaz do “CAMPEÃO,

cA.F:É:

Grande redacção de preços v

   

    

   

   

   

    

  

  

 

  

   

   

   

  

   

   

 

   

   

    

     
   

    

   

  

  

  

antiga e acreditada uPA.

DARIA MACEDO» an-

niincia que, devido a um

contracto feito ultima-

mente, acaba de reduzir os pre¡

ços do CAFÉ que tem á ven-

da como especialidade da casa,

ficando a vender o que era do

rs Pinto, Elyzio Suoena e Arthur 720 réis ° kil° a 600 e ° a.
Ribeiro; Alvaro Vidal, Manuel Rés, 560 a 500 réis.

PROFESSORA DE LJlVORES

Pintura a oleo 63000 reis e anual-ella, sem
ser preciso saber desenho 6,5000 reis; assim como: flar e bor-

dar com o crystal em flo: maquado chinez, bor-

dado sobre o espelho; vestir varias qualidades

de imagens, sobre setim, espelho e outras; ilôres chl-

nczas, etc.

Tambem ensina a cortar por medida, em côr,

ao preço de 6$000 rals por cda alumna, fazendo as
discípulos os primeiros enroicios em papel, afim de se prepa-

rarem para cortar um vestido em fazenda, elos ultimos figuri-

nos. Pelo methodo de ensino d'estas pro essoras, não haverá

necessidade de provar vestido algum, pois ficam s-m defeito,

tanto os que sejam executados sob a direcção das professoras,

como os que forem confeccionados pelas alumnns em suas

casas.

0 ensino do corte em roupas brancas custa tambem

6$OOO rels, tanto em obra para senhora, como para osvs- l

lheiro, sendo primeiro em papel e depois em panno, como: ca-

misas para homem e camisas para senhora. Este

systems de ensino-MODAS DE PARIS-é tão facil, que

as discipiilas no tim de 15 dias estão aptas para fazer

qualquer trabalho. Não obstante isso e dc preço estabe-

lecídO, não lia tempo limitado para o ensino-a discipula ficará

habilitada a cortar.

As alumnas que tiverem completado a leccionação, podem

continuar a praticar em casa da professora os trabalhos a que

se dedicam, no caso de terem tido bom comportamento. porque

a professora não é a isso obrigada, depois de terem feito o pri-

meire vestido.

Ensina-se a bordar a Matlz e Branco em todos as

machines de costura, sem ser preciso comprar estojo, pois que

todas as machines bordam e a mão a branco ouro e matiz.

Tambem se ensina a fazer chapéos de senho- '
ra e creanca, para verão e inverno, e a limpal-os, tingil os,

enformal-os e adornal-os, por 12$500 rels. Egualmente

ensina a fazer tlôres em velludo, pan-no, seda, .nani

e cêra.

0 pagamento eEeetuar-seha: metade adeantadamcnte e a

outra metade ao terminar o primeiro vestido antes de o levar

de casa da professora, assim como outro qualquer trabalho.

Tambem se fazem chapéos de senhora e creança. Vao dar

lições a casa das alumnas que assim desejarem. Bando o preço

dobrado. A professora pode ser procurada na Rua do'

Gravito-AVEI-RO. '

Loteria do Naa¡
EXTRAGÇÃO A 23 DE DEZEMBRO DE 1910
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Premio maior 260:000$000

Segundo premio 4000055000

 

Bilhetes a iooaooo, meios a eosooo, quartos a 253000,
quintas a 204%000, decimos a 104%000 e vigesigiosgaõâooo

reis.

Fracções de 23200, 1%600, 1%100, 550, 330, 220, 110 e

60 reis.

Dezenas de 4%400, 2d200, 1%100 e 600 reis.

Todos tir pedidas davam ter dirigido: á rasa

@ANÊIUDQ @A SRL-;VA

196-RUA DO OURO-198

LISBOA

  

Maia-da-provincia

 

Figueiró dos Vinhos.11.

O administrador do concelho

mandou atlixar editaes proliibindo

o uzo de varapaus, no louvavel ín-

tento ds impedir as contínuas de-

sordens.
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Director &clinico-Augusto;ch

Rua dos Marcadores

AVEIRO
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ESTAÇÃO BE INVEHNU 'm ELEGAHTEJJ
Grandioso nítido de todos os artigos para a presents caução, impor- Madgs e confecçoes

m
'*a

*
»
e
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O a ã I p 21 e o '-l 9 4 É

tados das mais modas casas do paiz e do estran elfo.

Lindíssi cortes de vestidos, pura lã, desde ,$000 reis.

 

Fazendas e là, ultima novidade, desde 240 reis o metro. o › PEU DA COS 'O

.130mman 30131310” de '1'08“ Jerseys e Boléros de malha, para senhora, ultimos modelos. O
:violar: ;OOSPOOlãlsldldâBi Pb““ Meltons e Aslrskans para' casacos e capas. Q

“É l a Y ?'99 m0 009_- Pelerines e bichos de eles da mai alta novidade. '

.*" Vl"“¡d' 'm 5313011““ 'Mam' Casacos de borracha Em homem, desde l2¡000 reis. Rua de "056 Eatevamr 52 a 56"Rua Mendes beite l a 3

nl“. “fl“ “y ¡Y'l8¡d°r°5› mim¡- Calçado de feltro e de borracha para homem, senhora e oreanea ,
I'll“, *Im '3 Pl" TONY“: tl“" Guarda-lamas de ieltro e de seda, desde 2,5000 reis.

mma tb°rm°m°tr°5 °llnlo°§v “0- Grande sol-tido de artigos de malha para creança, taes como: casaqui-

O sunt"“ 5° mula“ V" d“ nhos, boléros, vestidos, toueas, saiotes, carpetes, etc.

WN”“ 90“"“ exP01'ldl'101'” Camisolas e cache-corsots de malha para homem, senhora e oreança. O
“3323-0313 t; ::paisvplqglxiqun h Melia? e piubgas de lãüe d'ilsllgodao, luvas de malha e de police, esparti-

1 os, o a es, co ertores, ans as, velludos, luohes ssdss narni ões f a- ' '

11°" 00m Prompt““ \18“¡0- ões, tales, rendas, guarda-chuvas, lenços, cfc.. etc. ' l g ç i g P Pr t

Ô

O
.-~_ w

xoxota““exexexexoxo .

ARTICOS GRAPHICO_S_

STEIN &_M[RANDA
u Ficaria 59-l.°

@asa fundada em 1908 R a da ¡son-ro ,

Telegrsmmas:-Adnal'lm-PORTO

_ = Emma = _

Esta casa, que se dedica á venda de todos os artigos type

grsphrcos s lytographioos. está. a cargo do nosso associado Adria

no Miranda, fundador e administrador da antiga firma Pedro, Mi-

randa KC), pois que, alem da sua longa pratica commercial e

de ser empregado viajante de diñ'erentes artigos, praticou por

¡IngI annos n'uma das fundições nacionaes, tendo porisso o mais ;32“ .

completo conhecimento do artigo assim como é a unica casa que variadissimo e completo sortimento de todos os trabalhos ccncer- -eÊTj-l _farm Ã 'umit'f'ii'

no genero tem essoal hsbilitadissimo, pois que tambem trabalhou nantes á sua arte, executados, sob a sua direcção, por um pes- M _ h' V _ ”'*'*"'“¡°“› “ADM. iiio dc .lituult'u, Mam,

na referida fundição, podendo portanto exeCutar qualquer pedido mal competentissimo. 0MB' H * :›---I m ::yres ~,

que se (liguem fazernos sem receio de confronto. Assim, encontram-se nos seus amplos depositos, camas de

Fornecemos orçamentos completos e mais baratos do que qual ferro completas, de todas as qualidades, medidasedos mais ele- ARÀGON. E rn 23 de Éanairo

qualquer outra casa. gentes e modernos modelos, baldes, regadorss, lavatorios com- L

pletos, fogões de casinha de todas as dimensões e systemas e para p_,,,_,,,_,¡v,_,.__,,,, “uma Kd_ ¡,t_ ,w _Er_ q ' v W 1

Representantes das mais importantes colehoaria para as ditas camas. ,nosãAym , v um», .momm e ii.“

fundiçôes estrangeiras

Temos sempre em deposito material estran-

geiro: espaços e quadrados de todos os corpos, faias, quadrilon-

.gos, regretas, gsllés, galeões, caixas de todos os tamanhos, cu-

nhos, devisorios, massa para rôlos d'uma das melhores fabricas

allemãs, assim como tinta de todas as côres, as quaes vendemos

baratissimas l

i Pedimos a todos os nossos ex.'°°' amigos e fregueses não

fechem as suas transacções sem consultarem os nossos preços.
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MANUEL FERREIRA

Rua Tenente Rezende

(Antiga rua do Alfena)

AVEIRO

O proprietario d'esta antiga e bem conhecida oñicioa, :gera

montada com os mais modernos aperfeiçoamentos e machinis-

mos ¡ndiSpensaveis á. boa execução de todos os trabalhos ds ser-

ralharia, convida todos os seus antigos e ex.'°' fregueses, e o

publico em geral, a visitarem a sua nova e grande ofñcina e

armazene, onde se encontra, por preços sem competencia, um

Construa moiôres a vento, nóras para poços, portões, grs-

des, fechaduras, etc.; encarrega-se da pintura de camas e de

todas as obras de ferro, e executa toda e qualquer obra_ de ser-

ralharia, por mais dit'ñoil _que seis, onde se encontra tambem a

venda ferro de todas as qualidades, folha de Flandres, carvão.

etc.

Os preços da sua casa são os mais convidativcs que é pos-

sivel encontrar, e a execução das obras que lhe sejam coniisdas

não rgeeia confronto e é rapida.

Visitem, pois, esta sei-ralharis, a maior d'Aveiro, antes de

MÔÓNÓÓÔMÓÓÓÓÓQÓÓÔOOÓÓÔOÔQOOOÓOOO ¡OOO-OÔÓOÔÔOOOOOÇ»_x_    
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MALA lillL I

   

~ 'pen-~ ,

A SAHIR DE LISBOA

AMAZON. Em 26 de dezembro
Par P r b , ' ' .

o Buenzs_A;r::fn u°° 3.1“', R") de J“°"°› Santos Montevideu

ARAGUAYA, Em 6 dc fevereiro
Para H. Vicente "'~'~>rwiibiiur› Haia¡ ' ' i.

› L _.. y r, e. li. !Liu -.›~1 '1.a' 1:, ' ' l' A

\luiitewdeu e Buenos-Ayres. M rir' DAE um' '

,1, _ N 4 _ __ _ , A .

› ..,.Ai «só !laseracena de A* 014456 para o Ilrazil -Êil'iãl'll “IT
..r c

.1' '
)

D 0 D r .[120 Lla Praia
!l

A 30303 214 CREA 105.. FQRYUÊUEZES

.u,

Nas agenciçis Vu, - 'ic o @sebos podem os sus.

,classe escolher os 'och :iu si. um

jpara isso recoznrn;

____ ção.

A' venda nas pharmaoiue. ile- À “i paquetes de regresso do Brasil od'srsoain to!“ p'
posiw geral¡ Pharmacla Fran didades aos s_rs. passzgeirOs que se destinam a Par-is '.4 Lonnr
co, F.o._co,,d,, do Roma., 5* os, , Accettnndo-se tomb-In passageiro¡

BelemrLisboa. ;New-York e S. Miguel (Ponta LM

do em Southampton.

@ENUCE

NO [3() 181%):

TAlT & C.°

ll_ Rua do infaqu- L).

se decidirem a comprar ou eucommcndar qualquer trabalhe da
,ams ei¡- ~ .4“ s ;

especialidade d'esta casa.
lg ou s l. .

da* plantas da! psluetes, n ,

and ::113m5 tudu, a, into?, '

=Chamamos a attençâo dos nossos eetimaveís

clientes para não confundirem a nossa casa com

outras do mesmo genero que nàovpodem competir

de maneira alguma com 'a nossa. casa.

iritilieiçioie llllilllilili /

nAàfEc'à':: ::motion i russa,
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»Cimento “Portland,

Marca Tenaz e Aguia

1:3 NI I . I *#3 Bu ,1.5"

umwmms*
Jquem fornecer mdwa- :au ¡num-h 3144, 23,2; 'I 4

ções para a descoberta de pes-

soas que façam o commercio

llen :1:3 ue.

Chegou novo carre-
_ Xarope peitoral James

gamento 808 11111008

   

im ortador - - * k““h““ "“'* W“' - 4 - H_

p ea de 'mpmmçio e venda de mas' P'emiado “0'" medalha* db“” e”“ l'iriuln l'i-iior'il ll'rrru ¡nosa í z * i i i
um““ pm““ “ums sa phosphorica (o que está pro- todas as exposições ”acionada e ' d_ ' I _", F' g , _ q › K q

di hibído por lei); desde que d'ea- estrangeiras a que tem concorrida ' *l ll 13mm““ m"“ ° 1 ' . y t . . s « ' r

sua informações resulte a ap l_ lisila farinli-.iãliuedé qm pãcelqutc 1 __ “zh Din-bh na Fahri ' 0
_ ' B mmendado or mais :t union o rrpnrm or, c ao¡ iges o ', r _é_ a¡

AVEIRO prehenção da massa phospho- eco p “him-W"" P”“ Wma* de “mms“: '3:5 ou”” omni““ w Ínicio, ::viii A'de 800 medicos nur; mg.iclnii nu t'iili'i'iilO, para wnvaleacentes, 1,1 ,-r, kum,
u... .,...iidCUE

Doca/:r .. .las vias urinsriasrica com multa para o deli- ¡›'s~0_n.5 idosas ou cn-anças, cscmes- DOM“, da, sem“ H 'e __ I R 7"Grandes descontos
UNICO especiüco contra losses“ente não i - ' I1;U anrlm um prm-.ioso medicamento . , l i A' A “ r

para revender q ' .. “fel-mr á grana approvado pelo Conselho-de-sauds-pn- .,uu pela sua acção lonica reconsti- Just' ;.dbie r

GRÇEO promettlda. Quem 301¡ blica e tambem o unico l lmente ln “Ir o ill) mais romnlircido proveito aos I .

li ?MNE *A ' ” _

llill'lll'llll '
auctorlsado e privile lado, depois de

a! « l l r.. ( I

evidenciada a sua e cacia em muitis-
UN cam¡ eu, L, ,h ,jm .

milhares sigo", ,¡.____ .:simas observações ofiioialmente feitas

ber da existencia de massa

phosphorica, dirija-se a Ber-

uns poa nas turniiiieas, de constituifáo

ir ira, e, Illi gi'ral, uuc carecem de or-

çns nn organismo Está legalmente su-

Doenças dos olhos

Abilio Jardin A

5500 nal-d ogé de arv nos hospitaes e na clinica particular, "lui-iszuln c priviirgiada. Mais_ dc 300 se l h m . I_ _ |-

a . 1 . o J , C o, rua i sendo considerado como um verdadsi- atl--~l;\(lus dos irnuciros medicos gs- eicctrothcmpía q, ,x dude) ,. ._ ,im ,img a Em.; ,.,p

_ _ y reis. das Barcas, D 6818 cidade de to espeoiñoo contra as bronchitu (agu- riiiiln'm :i sua t' icncia. . É??? V dante 7'_ V . ;un ,

EDC rroga-se de iazel-os ¡IRMA!
R“ d“ "W 09d“ *ll LW.- l' ' Mgmt““ :'“l'

l'. Ill-Asylo-escola-dietiiotal,

rua Castro Mattoso-AVEIRO.

das ou Chromium), lie/luso, lousa rebeldes,

tosse com-idea e aslhmatica, dôr do peito e

contra todos ar irritações "mesas.

Aveiro, antiga morada do sr.

Picado.

Qonde do Restello à 0.'

' USBOA'_ BELEM

.~. 1. -m liiuiuñ.
.___._ e , l Piá-1 o

?afff-..- ' "x-"TBÉT :.- -~ , P ' '

;W . ,rw \,l owns) .i xp , __ _

. MM* É?XI/;5.3, kda_ -9 Li 53H¡ Tv, ;lgqjçno da '
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osea““exexoxoxaxoxsxoxexoxexoxoxexe”NNW*
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?ási'llülpit ;is mas“ ex.“

ELITE nvsmsnss ESTAÇÃU UE ¡NVEHNU o
receber um lindíssimo e 'um-ia.

O proprietario d'este estabelecimento participa aos seus ex.““t dos reproduzidos dos

clientes. que tendo recebido já todo o sortído para a Presente estl- :ih;:r:i::›dc'dmpw

mamães

ção, entre elle se encontram os seguintes artigos de maior novidade: *L
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1_3, Rua. Mendes Ineite, 21 -- 56, Mercadores, 60

AVEIRO

Tambem confecciona pe- "

los ñgurmos os melhores-'da'-

arte como podem vêr as su'as
fregueses.

Tecidos d'alta novidade em todas as qualidades, para vestidos, fasendas

de pura ia, desde 200 reis o metro. Meltons, moscous, astrachans, ssbslli-

nes para capas e casacos. Côrtes de cassmirss para fato. Calçado de bor-

racha. Ucllates de espartilho, ultimos modelos. Grande variedade em arti-

gos ara agasalho, como bo_as, pellerines, oacheools, hlouses ds malha,

guar a-lamss, jerssys, camisolas, luvas, calçado de feltro e muitos outros

artigos proprios d'esta estacas.O

gxmxoxggggggxxxexexexexaxexoxoxxexaxoxoxoxexoxoxaxaxexxo» ___

Peça-se sempre o ?nigtggãgm

P Para a cura da DIABETIS preparamos o Histoneno anti-diabetico'. fomula.

,u
. . . . esnecial de resultados seguros na cura dos doentes eubmettidoe a. trata.

nino_ Iqçmento adoptado nos Dispenser-ros anti-tuberculose¡ , .
s...“.ño'rqg n¡ i mento do Histogeno anti dlabetlco.

Histogeno granuladoFormas do
Histogeno anti-diabetiCo

,_ FRASCO GRANDE, i$iOO reis

Prer°ld° HISTÚGENÚ l FRASCO PEQUENO, gratis aos pobres doleispengm-¡Qs

Vende-se em todas as pharmscias e drogarias. Representante geral em Portugal A um".

anal-drogaria, de Antonio Cerqueira da Motta & 0.'. Suco. de Santos Guiness.

brinhos, Rua de Mousinho da Silveira, ¡ló-Porto. Em Lisboa, C. Mahony do Am¡

Rua d. El-rei, 73, .'.-Em Aveiro: ruaarsaoia nais. .j

 

Ó °
Rua da Costeira, por oi- l

ma da «Pharmaoia-aveirensç'

_Aveiro .

Gamisaria, Gravataria e Periumarias-Sabonete [RENE, exclusivo da essa, a 100 reis

    

m

, capitae¡ da ¡seriam-dia de Lisboa, Por-to e clinicas pas-t¡-

oulnress para a cus-u da

Tuberculose, Diabetis, Ane-min, Neurasthenia

e doenças consumptivae em geral, que. abandonadas no seu principio, dao origem á

TUBERCULSE
0 doente sente-ee melhor com um frasco e curado tomando seis.

Precaver contra os _productos similares que na pratica teem demonstrado se alteram,

drozuindo etieitogàogmraree;eprejugviciaee a saude.

Hist0gcno liquido

 


