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Africa e BrazII.-O enca-

recrmento e falta do papel, que

nos forçou a reduzir os pro-

prios numeros de seis paginas,

mas não nos obrigará a altear

o preço da assinatura, leva-nos

tambem a dirigir daqui aos

nossos assinantes de Africa e

aoBraíil, mais uma vez, o pe-

dido instante de satisfagcrem

os seus debztos a esta adminis-

tração, mormente aos que em

maior atraso se encontram.

A quadra calamitosa que

presentemente se atravessa, com

o agravamento da vida em

crrcunstancias verdadeiramente

pavorosas, autorisa-nos a diri-

gir-lhes este apelo, e em que

' todos saberão corresponder-lhe

con/iamos absolutamente.

A imprensa que, como o

Compeão. vive exclusivamente

do favor dos seus assinantes,

precisa ter em dia as suas con-

tas para poder manter-se. Não

foi só o papel que subiu de pre-

ço: foia mão de tbra,foi a

tinta de impressão, foi o mate-

rial tipogra/ico, foram os mais

insignificantes artigos da in-

dustria, foi tudo sem a mais

leve exceção.

Por todas estas razões es-

pera esta administração dever

áqueles dos seus subscritores e

quem especialmente se dirige o

favor que lhes solicita e ao

qual corresponde desde já agra-

decenío infinitamente penho-

roda..

Tenho-avolrense. - Fez-se ou-

vir, na 5.' feira ultima, no nos-

so teatro, o cantor .Iulio Cama-

ra, que vinha precedido de apre-

ciavcl recomendação.

Não pareceu aos espetado-

res o que se afirmou que era.

Não desagradou, entretanto.

0 nosso aniversario. -- Teen

feito colegas da' imprensa ama-

vcl referencia ao nosso 65.° ani~

vcrsano

São dalguns deles as seguia-

lCS 2

Dos Sucessos:

O Campeão das Províncias, funda-

do pelo saudoso conSelheiro Manuel

Firmino d'Almeida Maia, e atualmente

dirigido pelo nosso amigo de infancia,

sr. Firmino de Vilhena, acaba de en-

trar no 65.° ano de publicação, pelo

que felicitamos o seu quadro redacto-

nal. Depois da Nação, é o Campeão o

jornal mais antigo do paiz. Que contí-

nue a celebrar muitas datas ídenticas,

sempre aureolado de venturas, são os

nossos votos.

Do jornal de Anadia:

“Campelo das Provlndasm-Com o

seu numero 6468, do dia 19 do corren-

te, entrou no 65.° ano de existencia o

nosso presado colega Campeão das

Províncias, de Aveiro.

Fellcítamos o presado colega pelo

seu aniversario e apetecemos-lhe mui-

tos mais anos de vida e prosperidades.

Do Progresso:

Pela Imprensa.-Passou mais um

aniversario namliclo, entrando no 65.'

ano de existencia, o nosso colega lo-

cal Campeão das Províncias.

Do Povo da Murtosa:

“Campelo da ?mandam-Com o

ultimo numero, entrou no seu 65.o ano

de existencia este nosso colega de

Aveiro, pelo que o fellcitamos dese-

jando-lhe que conte muitas mais da-

tas ezuais a esta.

D'A Discussão:

Pela |mprenss.-Ao nosso ilustre e

resado colega aveirense Campeão das

grovincias, de que é mui distinto dí-

rector o nosso estimavel amigo, sr.

Firmino de Vilhena, enviamos nos-

sas cardeais felicitações pela s en-

trada no 65.0 ano de ublicldade, de-

sejando-lhe longa vi a e prosperida-

des.

Novo ¡genoma-Pela trans-

ferencia para Counbra do engae-

el nheiro-agronomo, sr. Vasco

l

Carvalho, foi colocado, a seu' pe-

dido em Aveiro, como delegado

n' ricolr deste distrito, o enge-

n eiro a ronomo, sr. Rodrigo

Augusto e Almeida, nosso pa-

tricia e amigo, que em Lisboa

tem desempenhado importantes

comissões de serviço.

Em tgoo foi encarregado de

dirigir a inspeção e ñsealisaçio

dos adubos, com Tancredo do

Casal Ribeiro, ao tempo inspe-

ctor agronomo daquele distrito,

sendo este ativo eeptendldo fun-

cionario quem o ficou a substi-

tuir naqueles cargos, durante o

tempo em que'o sr. Casal Ribeiro

exerceu comissões de serviço em

y Africa _e.Cuba. _

_ Em 1905, pela organisação

dos serviços do fomento comer-

cial, foi, por' concurso, nomeado

chefe de «Secção da ñscalisação

dos produtos agricolas› e interi-

l namente chefe de serviço exter-

no da' referida ñssalisação, logar

É que cumulativamente desempe-

nhou com as funções do seu

cargo.

É_ Em !912 passou_ _ para chefe

4
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~
_
_
_

da secçãu da antiga Repartição

dos serviços 'agronomicos, -até

t ue, pela lei n.“ 26 de g de iu-

l o de 1913, que remodelou to-

dos os servrços agrícolas e ex 'se

lingniu aquela repartição. foi no-

meado adjunto da Repartição tc_-

cnica da direção geral da agu-

cul'ura, lugar que atualmente

desempenham no ministerio do

fomen'o.

Tanto neste ultimo cargo co

mo em todos aqueles de que foi

encarregado se houve sempre

este nosso amigo com reconhe-

cida proficiencia, sendo motivo_

de satisfação para nós vel-o aqm

dirigindo com o zelo e compe-

tencia que o distinguem em tão

importante serviço publico.

Escrivães e contadores-Nox

concursos a que ultimamente se

procedeu para logares de escri-

vães e contadores de direito, ob-

tiveram aprovação os srs. Evan-

gelista de Morais Sarmento, Jos-

quim Vicente Duarte das Neves,

Manuel Rodrigues Gomes e Mar-

tinho de Souza Lobo, a to los

os quais felicitamos.

Em torno do dlstrlto. - Esto

nas cadeias de Estarreja um in-

dividuo do Canedo, de apelido

Catarino, que, desavindo-se corn

a cara metade, a espancou bru-

talmente, mordendo-a pela cara

a ponto de lhe arrancar pedaços

de carne.

Chamado o regedor para. o

conter, procurou ele por meios

brandos convencel-o da prever-

sidade do procedimento. ao que

o Catarino respondeu com mas

palavras, chegando a agredil-o

com uma foice.

O regedor, porem, vendo-sc

desatendidoe com a pele em

risco, defendeu-se á cacctada,

dando-lhe uma lição sevéra e

levando-o em seguida para a ca-

dela.

.e José Ferreira Jacob, do

Corgo do Seixo, Vagos, prepa-

rára ha dias o barco, e, acompa-

nhado por um ñlho, foi para a

ria ao moliço, amargurado de

frio e fome. Lá andou. arraniou

bai-cada e. ao regressar, apa-

nhou-o um furacão em frente á

barra,voltou-se-lhe a embarcação

e os doi'- desgraçados foram engu-

lim' ' ?nas vagas. O pequeno,

por' .i, ::furou-se ao fundo do

barco e foi salvo por outra em-

barcação que passava. O pai,

esse', lá ficou l

+0' No visinho logar da Mou-

risca, foi na noite de terça para

quarta-feira da semana ultima

assaltada a farmacia do sr. Al-

cantara, de Albergaria-a-vclha,

levando os gatunos, alem duma

porção de roupas, calçado e uns

“too em dinheiro, uma grande

uantidade de pequenos frascos

de essencias, tudo no valor de

80.3900.

Os gatunos, que haviam en-

trado por uma janela das trazen-

ras da casa,itiveram. o cuidado

de trancar, por fora, no corre-

dor. a porta dum quarto onde

com sua esposa dormia o dire-

ctor da farmacia. que os não

sentiu.

Tlotas de 23500. - Tendo-se

notado grande falta de rats, vão

ser lançadas em circu ação no-

tas de 2.»500. Para o norte vie-

ram algumas centenas de contos

nessa especie, devendo aparecer

gem giro proximamente.

Consumo de carnes-Apesar

do seu' elevado custo, consumi-

ram-se na cidade, durante o mez

de janeiro ultimo, [5:378 quilos

de carnes verdes, produzidos pe-

lo abatimento, no Matadouro pu-

blico, de 8¡ bois com o pêzo de

14:95¡ quilos; t vitela com o de:

4g:e 3¡ carneiros com o de

378.

_dana-_-

_

Os mortos

Faleceu' no hs. dias, no

Colegio-moderno. onde se excha-

va a educar, contanto rape-

nas 12 anos, a menina Miria

do Carmo, filho do sr. .Vla-

nuel Pereira, da Borralha Foi

vitima dum violento aunque

de vermes. O cadaver foi ,na

4.' feira de tarde em automo-

vel até á alameda de Pure-

cles, onde se lormou o presti-

to funcbre, encorpoinndo-Sc

inumeras cre-.inças cu nnpanh i-

ras de brinquedo da dead-to-

sa, todos elas com ramos e

corôas de ñôres naturais.

,

JI”:

zames.

url-Jos, os nossos pe-

Turmenlos atrasados

Senhoras, meninas novas c noivas,

se sentirem anemicas, em conse-

quencia de desgostos e aflições pro-

lmgadas. ou de qualquer excesso de

'fadiga, não hesitenl em recorrer ás Pi-

lulas Pink para restabelecerem a sua

suudenbalnda. Se chamarem em seu

SOCUl'l'O as Pílulas Pink, elas não del-

xnrão, por certo, de lhes dar o ;auxilio

do seu poder regenerador, e nao tar-

(larãu ;f coral-as tão eílcazmenle. tão

depressa, como curaram a pessoa. cu-

jo exemplo bem frisante vamos hoje

aqui citar-lhes.

 

A sr.l D. Ernestina Bernardes, re-

sidente em Lisboa, na rua de São joão

da Mata. n.° [06, 2.° andar, escreve-

nos o seguinte:

«Achava-me profundamente ane-

mica, e já não sabia o 'que havia de

fazer para recuperar a saude perdida.

Nem me sentia com coragem para me

ocupar do arranjo da minha casa, por-

ne as forças tinham-me abandonado

e todo, Não comia quasi nada, c 'es-

tava tão amarela que metía medo. Sen-

tia uma opressão constante, e tinha

frequentes vertigens, em razão da

grande fraqueza que me prostrava. Es-

tou bem certa de que nunca me teria

curado, se não tivesse feito uso das

Pílulas Pink, que produziram um efei-

to admirava!, e isto quando todos os

outros remedios haviam falhado. Só

um pe'zar mc acompanha, e é não ter

tomado mais cedo estas boas pílulas.

Quando vejo a facilidade com que tão

excelente remedio me curou, estou

convencida de que se o tivesse toma-

do logo no principio da doença, esta

seria vencida completamente em pou-

cos dias» '

As Pílulas Pink são soberanos con-

tra todas as doenças que teem por

origem o empobrecimento do sangue,

a fraqueza dos nervos: anemia, chloro-

se das meninas' novas, doenças de es-

tomago, fraqueza geral, enxaquecas,

nevralgius, extenuaçào nervosa, neu-

rastcnia.

As Pílulas Pink estão ti venda em

todas as farmacias, pelo preço de 800

reis a caixa, 43400 reis as 6 caixas.

Deposito geral: J. P. Bastos d: C!,

Farmacia Peninsular, rua Augusta, 39

a 45, Lisboa. -- Sub-agente no Porto:

Antonio Rodrigues da Costa, Largo

de S. Domingos, 102, e 103.

CARTAZ _ANUNCIADOR

dlbano Duarte Pinheiro

e Silva, escrivão-notado, de

Aveiro, faz saber que, tendo-

se extraviado, pois que até

agora não chegou ao seu po-

der, nma carta enviada pelo

correio em 24 de fevereiro ul-

timo, de Macieira de Cambra

para Aveiro, contendo uma

letra em branco é só csm o

aceite de Abel 'Adriano Pi-

nheiro e Silva, que tal letra

não tem valor algum e crimi-

nalmente procederá contra

quem com a mesma pretenda

fazer qualquer transação.

Aveiro, 2 de março de

1916. v

dlbano Duarte Pinhelro e Silva

Bllllill Dl lllllllúll

Dividendo do 2.° semestre

de 1915

Está em pagamento, na

Agencia do Banco de Portu-

gal em Aveiro, em todos os

dias uteis, da 10 ás i3 horas,

na razão de 7:»00 por acção.

l'sla llgalria ils Bauru ill Portugal

tn Maira

OS AGENTES

Antonio da Cunha 'Pereira

Guilherme Augusto Pinto.

“amam
Nas Oficinas tipografi-

 

A cura rapida

Anemia, Clorose,

Febres palustres

ou sezões

obtem-se com a

Qumarrh'enina

Gama e consideraveis melhoras

"a Tuberculose e neurasienla

Na Nulnçao e cresnmenlo din

creanças. escrolulose. raquilismo e

Gonvalescença da maior para

das doenças e' insubstituível.

Em poucos dias de tratamento

constata-se aumento de peso, de apeti-

e e recuperamento de forças.

Muito¡ clínicos que

I .ln tem rncorridoem

casos do importancia,

contestam-ne mal-av¡-

lhadoo pelos .ou. rn-

pido¡ .faltou. Até hoje

ainda não dou um ¡n-

sucesso.

  

 

Premiada nas Exposições

de Londres, Paris, Rama, llnnrs r Íl-

nnva, com 5 grandes premios

e 5 medalhas de ouro. Na

de Barcelona

MEMBRO no JURY

As mals altas

recompensas

\.

 

Frasco 81o reis

 

A' venda nas boas tarmrcias

do paiz e colonias :

Depositos: AVEIRO, Farmarcia

Reis; ANAIHL, Farmacia Maia;001l›

DBA, Farmacia Donato; noturna

na roz, Farmacia Sotero, etc. etc.

Deposito geral: Farmacia Gama, f_

da Estrela uS-Msnoa.

' E GRIPE ccrarn-se

rapidamente com o

Xarope Gama de creosota lato-fosfa-

data.

Frasco 610 réis

Depositos: os mesmos da Qui-

narrhenina.

_Am

EDITUS DE 30 DlAS

1 .a publicação

 

- ELO Juizo de direito da

-. comarca de Aveiro, e

cartorio do escrivão do

2.° oficio, correm editos de

trinta dias, a comar da segun-

da e ultima publicação deste

no Diario-do governo, a citar

Antonio Rodrigues Ribeiro,

viuvo, auzente em parte in-

certa no Brasil, para todos os

termos e partilha até final do

inventario por obito de Ade-

laide Nunes de Oliv'eira, mu-

lher daquele, e que foi mora-

dora no logar do Vale de

Ilhavo-de-cima, desta mesma

comarca, e em cujo inventario

e' cabeça de casal Maria Rosa

Nunes de Oliveira, do mesmo

logar, e nele_ deduzir os' seus

direitos, sem prejuiso do an

damento do referido inventa-

rio e sob pena de revelia.

Aveiro, 28'de fevereiro de

1916.

Verifiquei:

O Juiz de direito,

Rega/ão.

O escrivão do 2.° oficio,

Silverio 'augusto Barbosa de

Magalhaes

Excelente Casa

1 M sitio central desta ci-

( dade, vende-se uma ca-

sa grande, completamen-

te isolada¡ doutras construções,

com muito terreno de quintal,

e paleOs.

Nesta redução se dão in-

formações.

cas do CAMPEÃO nas '

PROVINGIAS, Aveiro, ha

para vender um excelen-

te prelo nacional. para

tornals e obras de grande

formato, com tlntelro pro-

prio, em terno; o uma ml-

norva quasl nova, de ora-

ço, para iormato Almoço,

ambos em magnifico es-

B
I

AMIGA-Ê¡
go Capitão Mula Magalhães,

com magníficas vistas, muitos

comodOS, gaz e agua encuna-

dos, etc.

Trata-se com SllVl'Th) de

Magalhães, na ;ua Manuel '

Firminm

um 2.° an- i '

dar, no Lar-

ARREMATACÀU

La PUBLICAÇÃO

)()R deliberação du Con-

selho dc familia e acor-

d.› dos interessados, no›

Iinvcnt'n'ío orlmolnoico u que

ne-te Juizo e cartorio do 4.°

oficio se procede pm tal-:ci-

mento de Rosa de Jesus do.

Rocha, casada. que foi mora-

dora no logar de Mataduços,

freguesia de Esgocira, e em

que é cabeça de casal Rnlino

Neto, viuvo da falecid l, do

mesmo logar, vai á praça no

dia !2 de março proximo, por

ll horas, á porta :lo Tribu-

nal judicial desta comarca, si-

to na Praça da Republica de

esta cidade, para ser arrema-

tado por quem mais oferecer

acima da sua avaliação, que

e' o preço por que vai á pra-

  

  - SABONCTCS

DE

'ça, o seguinte predio perten-

Cente ao casal inventariudo:

Uma casa tc¡ rei, com um

pequeno saguão e demais pci-

tenças, sita no referido logar

de MatadUÇOs, no valor de

tSooboo.

Toda a contribuição de

'registo e demais despesas da

praça será.; por conta do ar-

rematante.

Pelo presente são citados

_todos e quaisquer credores

incertOs que se julguem inte-

ressados na aludida arremata-

ção para virem deduz" os

seus direitos, nos termos da

lei, sob pena de revelia.

Avuro, lõ de fevereiro

de 1916.

Verifiquei,

O Juiz de Direito,

Regalâo.

O escrivão do 4.° oficio,

 

João bull Flamengo

 

DA ?ELLE

Opinião medica do ex.

digg."10 Delegado de Saude

therapeutico dos

“10 sr. dr. Pereira da Cruz

em Aveiro, sobre o valor

'- Sabonetes VIZELLA

Bias, Ferreira. 8a 0.' Suco.r

Recebi ha tempo os Sabonetes VIZCLLB que

me mandaram para ensaiar na minha Clinica, o

que fiz, e de que não estou arrependido, porque

colhi bons resultados de que uso em varias Der-

matoses e Excelentes em eczemas cronicos; é

tambem um bom sabonete

amacia a pelle.

Aveiro.

 

_

para toilete porque

Manoel Perelra da Cruz.

 

Contra imperfeições da pelie usae o

iria-anna turn' Sum
COM SÊLLO VITERI

E' o mais perfeito creme de toilette que se conhece. Brun'
quels, perfuma, nmncla a p

manchas, vermellndâo,panno, burbulhas,

espinhas

e cotovell

elle. Tira cravo¡ pontos negros,

ardns,c¡eiro, rn u.

olhelras. Alisa a pelle rugas¡ e ¡spen dos joel os
os. Desmanche as cnllondades dos pes e maos,

evitando a'iormação de'callos. Refresca e torna os pés re-
sistentes a longas marchas. Defende a

3,01, vento e poeira. Cura e obltn a as::

elle da acção do

ur¡ nas crlnnçu o
pessoas gordas. Tira o ardor da navalha em seguida no
arbear.

Pote . . . . . .. Iescudo

 

Contrl fosses. rouquldlo. emqudeu. defluxo. estarmos. ¡mulhe-
bronchltes chronlcns:

bro,

tibacos, usae

Belsaúde com

som-eleitas e enterpeclmenllo do coro
resultantes dos máus climas e uso abusivo de mins

849110 VITERI
as unlcas cigarrllhns modlclnnos que podem edevom ser
usadas em publico, porque, teem uma a resentnçlo ultra-
olegante, e saneiam c pet-fumam a atmosp era. Preparada:
com plantas medicinaes que reunem os efeitos do menthol,

canfora. gaiacol, gomenal, eucalyptus e melixe, o abuso 86
pôde beneflclar quem as usa. Evrtam as doenças contagio-

sas. taes como: ANG¡NA8,PNIUMOHMS, 3801168017”, ¡VIII-

CULDSB, COOUEUCEE, etc., destruindo-lhe os germens que
se :ilojam na boca. PERFUKAI 0 MTO; HJTIIU l IV"“

A GABI¡ DZHTARM. O seu fumo é um DBINFITMTI sur.

CAL DAS VIAS RESPMAIURMS invadindo todas as celulas dos

pulmões. DEVEM USAL-AS: todos os que fumam, !0100]
REDUZEM OS EFE!TOS 98311010303 Dl ”MUNIZ, evitando-lhes

o catarrho gastrico e o venêno dos fumadores; os

bitam cm logares insalubr

que ha-

es, P030!” 60181137" UI !Bil-
.FEIJMNIZ ?3380“ e um perfumador do ambiente; todos os

que teem ?164880, porque desprendem este, factlitando n
respiração, nctív'ando a circulação e “MUDO-LEIS O ”ln.

TI; os que sofrem de DOllçdl 17.430“, 333713, ?um

BBONCHIOS, nau, avi/mos, rnwõrs, e os contrataram;
todos os que viajam.

Parati ih 24 tlgarrilliat

gnrmtia de genumidade,

_ o melhor preparado para o

Depos1to central: Vicente Ribeiro

  navais contorme os logares

ro .lunior, r_ua dos Fanqueiros, 81, 1.0 dir°.,Lisboa.

indicados sao os de venda em Lisboa. Para fora

as _despezas de cobrança, emballagem, porte e re vistro, ve-

24 centavos

Pedir todos os preparados com l“. WTERÍ, que representa

ao mesmo tempo que indica ser

!Im _a que se destina. ao

& 6.', sucr. .leio Vicente Ribei-

Os preços

acrescom

e a natureza' do pedi o. Pede-
se a iineza de indicar este annuncio ao fazer o pedido.
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* l i Estação de inVerno

Modas e confeções 2-:: Camisaria e gravataria

    

    

POMPEU. oosm PEREIRA

?ARTICPAMás suas ox.“um cliente¡ e ao publico que acaba de receber todo o sortido para a presente estação, em artigos da mais alta-novidade e apurado gosto, importado di-

  

_.__-__-_
_-

retamente de Londres, Paris e Viena, de forma a poder competir, nas escolha e preços, com as primeiras casasdo Porto e Lisboa. _ l

,.. Mais previne as suas ex."“ clientes de que em dias proximos estarão conclutdas as importantes modificações que fez no seu estabeleumento, amplian-

'iu-o e dando-lhe um espeto moderno, digno desta cidade. _ _

Nos primeiros dias de inauguração serão feitas grandiosas exposições de todos os artigos de nov1dade.   
a

CHAPEUS ENFEITADos PARA SENHoRA :$523:”213533aàei§";r§$iríííã"$ãiiiãdâaêaíaífadííi'àíãàâ
de chapeus para senhora, ultimos modêlos e a preços sem competencia.

ANTES DE COMPRAR VÊR o SORTIDO DA Elegante

Rua. de Jose Estevam Rua Mendes Leite AVEKRQ _-

st. nt. s. PL
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.'DUET “.S CORREIOSA. SAIR DE LEIXÕES X ,3- _ v _ l \ ,5 3.a; .Q e

a r as , nun u Slhll t unos' x â :í ' ' ' =-›SE'°9"'ELtí-/-r~= ?i ;a -' i .

ã g:: FOR *avgggzgggg'go ; g x Horticultores

a o .lg. › J“ à ;1. Rua do Triunfo, 5 --w- PORTO

?45. , Ê a .. _
O Catalago n. 21 em Vigor. o

ã às if; é remetido gratis
.. R a 'e

Drlna em 7 de março , . ;3 g'goo .N ss X ~~--w- W- ~~~--°_-~ *e - ----
qua u Rio de laneirp. Santos, Monàevidfu Éguâgtã-âgeÍ6550 EC I 3( m

E a É .

' "'- H'CX' .a ?b n ~ lr az e l ' a ' q a ser_ ~. .
Prr'w u_--- int; i 3.01.52 de fggããlü", r , , . › . 45350 › 8 2 g x X K

.Demerara, em 14 de ignição A â _g g3 go; a; Egg a( V d F ' .
. ., - ' ts, M t ' eue uenos- res - 'N en e-se na a-Wda ”54:31sffââgggêoíêi'àà pmâ'ããlzzmm dama,ng asc x É :3 :o ;o ã ;É ã brica do Gal_ cunso LlCEAL E NORMAL

¡ › à I n F .'S 03 I I › l 1 l ç I

l
f

Baseado, !em 4 de abril B A ã Ê "e _Ê Ê Ê .É Aveiro. ABRÊAÊ AIáVES PIRES,

P; R'o dejaneiro,Santos,Montevideu,e uenos- yres a* m . _ - emprega O e Danças com

°:':3'"°1*Lf¡'ãá'âãpai“° Bwi'leR'àdaPmtatisW: x Ê °° s mães? são"? longa pratica de
. Árãqazon; em_ 11 de abril x *g .2 dario e normal, vai abrir um

Para a Madeira, S. Vicente Pernambuco, Baía, Rio de Janeiro, Santos x pq a . curso de explicação das disci-

Montevideu e Buenos-Aires g Y linas do li“eu e E“ol
« ç:: da msg. env 3.a classe de Leixões parao Brazil eRio da Prata. Slàõgõlãsc _Q_ a P l -b s- d bt. a-nor-

É) ' ;o ;mz 18' '332m ' ' ' ' ' 3 ( a * e** “WM l ÉÉfãnfmfeãxâ'fi 3°É: ~ _ _ ---- ss _ 5 c u -

Rio'dle ¡amàirpj _Sfàtáosàãlznâeggâue&iguledngzãrããsw Esc x .em V r « .min .5 ã 3 temente com Anacleto ,gil-es

. Jr 'gw' e¡ ' - ' l w

?*P\';~°?“.“fs° tem? . . . . . m» ã 139, Rua de Belem. ¡49›=U$B°R g¡ ç p professor no Cole~
, . . 4. gro-aveirense diplomado pa-

"f“ a ssae de LIMA no dia se umle x ~ 31 e Executam-se. por contrato. - - ' -

E5 'à “que“ g . ;a 5 f todosos trabalhos. de car- ra oDrinrâiãlrStãçgapálmêáe' A

.silos na naquelas dista nnmpmhit ¡nlitmllll atum u na:: Irllm Iil Janttr
i _ pmtana e marcenana, a me_ g e n o n-

ltonio, n.° 42, Aveiro.
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_ .____-- W ços sem confronto.

   

A 88800 "A CHEABOS PORTUGU:SES

d., os de Gratificação de |00:000 reis. Clinica Genilo-llriuria t mães:: âãâfáziiõããuêf de 4 ro-

w í, - 1' h á ' a l t d a uetes mas para Isso reco- l za ea em todos os pontos do '_

“s °“ p q . . “ATAMENTO das dm'. i (“em to¡ " . r a É“” m“
AG ENTEVS A-SE uma gratificaçao de ças de urethra, prostata, . . e.”- Cons m.“ r 'atureÊte'

.W Porto, I i 'Em blsboa: cem mn_ rola a quem bexiga e rins; das doencas das: t Antonio Anguslo Tavares Vicente ñrreiosdde vel'an e couro m-

V') ' fornecer indicações para _senhoras e das doenças vmb! g ez. tu o em estado de novo.

TNT 8: C.° .

19, Rua do Infante D. Henrique' ~

_ Avenida 5 de Outubro
_ 8 deSCOberta de Pessoas que rens, urethosco ia e c steco-' vepde'se' Falar na Garage

l James Rawes & ç façam o comercio de impor- pia pelo p y ç Murtoza Tnndade_AVElRO'

tação e venda de massa fosfo-

 

l › Rua do Comercio 31-11'
_ _

' Medico espemahsta

-__-_____ riça (o quewesm PrOÍbizdg Por
Em"

~- ”w ---_--_-

dfesglllt: ?5:22:35 ex-discipulo dos professoresXX

"1; A! . DE da massa fosfprica com multa Guyon, Legnon, Gauchon e

Para o deliqueme não inte.. do dr. Doleris, e eat-assistente

a perúcmássuásexma” ¡§ Espinho rior á gratificação prometida. na chmca espectal das vnas

' clientes que já recebeu É' vem da¡- consuhas a
Quem soube¡- da existencia de urinarias do hospital Nechez.

massa fosforica, dirija-se a Consultas de I ás 5 horas

..,
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GRAND PRI-X
0 .AIOH "IIIO Dl EXPQCICIO - LONG... tl“.

, Xarope Peitoral James

PIO-lua eo. ..telha e. mn en ¡mmol-t um¡ Ill',

hm meu, him nos, .

hm¡ ll“, Lndru IIN, m lo hum IM., ú.

Hawk-u muy-a todas as ereções dos

.- orgãos rczspiratorios, taea como: “5'“

rebelde¡ ou eonvulsas, ataque¡ asma-

tíeos, hrs-nquitea agudas ou crónicas.

Legulmcnie autorizado pelo Conselho dl

Saude PU dica de Portugal e 'la Inl-

pcettoria Geral d'Higiene dos '. U. do

Brazn- L "um III von” AI Inmuetn.

DE) astro GERAL¡ FARMACIA FRANCO. FILHOS rg

/
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Francisco Godinho, Bairro da da tarden- Rua Formüü; 417, l.

PORTO

__ .a continua reCebendo, as Ave“) ás ¡erças e sextas_

' “OVldadcs Para a Pre' w feiras, das oito horas ao

sem** “taça“ como Cha' meio dia, no consultorio do

Fi# ?eus °,a“¡3°5 de gran' dentista Teofilo Rets, á

- de nowdade para os con- < p ma Direita.

fecionar. Sendo tudo pa- _

ra preços convidam/os. '

Rua Coimbra, n.° 9

Aveiro

__¡

' ¡xxxxxxxxx

Apresentação n.° 25-AVEIRO.

 

e PEDRO FRANCO A C.'

ue. RUA DE BELEM. tu - LISBOA.
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especialidade da terra. Sortido variadissimo. para

chá e sobremeza, numa escolha esmerada e

abundante..

Esta casa encarrega-se de despachar nas me- à

lhores condições todas as encomendas que lhe sr;- 1:

__ jam feitas, para todos os pontos do paiz, Africa e ij¡

à,
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EM sempre á venda os mais ñnos dôces de ovos,

“Seguros contra acidentes de trabalho I
v;
a]

:C

K.

1 . I

¡QIÉÊQQ-ÀWQQÉEQQ O ...ODO... O

AWG“ W 3535443! l'illlllllli AMERICANAS
Vende-se uma boa arma- BarbadOS e enxertOS das

Ção de gala, que da para mais castas mais reSislentes O pro-

que uma egrja. Está em bow dlllivas. Qualidades geram!-

condiçõcs Cu eonserv--ção e das. Enxertos de pereiras de

verme-.ze por preço convidati excelentes qualidades.

vo. Yende Manuel Rodrigues

! Quem pretender dirija-sen Pen““ de can/aih“ AVEIRO
l

A «Companhia mutual do .

Norte» toma os encargos de¡ .

seguros respeitantes a todas asl v

V emPreZ-'JS ¡ndUS¡TiaeS› Comer- Brazil, onde tem os seu: revendedores,

n¡ “um na““ Claes e outras, que queiram

Esta farinha e mn precioso .ed.-
Í e Faz descontos ás casas que lhe gostem em

l. ..aum meu.. se urar-se a remio medico. ”' ' s i -:
mfzrmgmmmmêzm_ 3 P grande quantidade o OVOS moles, eu¡ latas ou ._

pessoal¡ mamae com mm São seus representantes em barricas de variados tar¡ author». Os classicos maris-
r. . l, carecem de A no _ - . I. . ff". _ _

origlsãgré ::ementa tempo nnleue- AYeer OS SI'S. Jeremias \ !Lente ›.Í-_ cos da na de Aveu-o, em conserva, e as saboresas , «

engúas assadas á pescador.
'e !i t repmdor, de hd¡ dg.:- . .

iza'à'fuãngiã:m pessoas am Ferretra e Manuel Vicente Fc¡ -
dum¡ ou enfermo, para MM

pessgsáldlgsu caganam. . m_ retra, que darão todas as nc~

vulgndo. cessarias explicações. N

Pedro Franco a G í;

¡XXXKX XX Ki”

_. abilidade

failnnz'ntttm .Femme.

  

  
.Anton-ñ Silva, de Pamelha,_| _Requeixm

nmsm em

Rua da Costeira _Aveiro

mamae-m ' ' ' ' '
x”liÉ“.EMO.
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