
  

  

  

  

   

  

 

  

  

as impertinentes

:seguem porisso

imilhos tardeiros, e

;t prias da quadra.

_Está quasi con-

tdo milho por es-

jo nada houve es~

, nha ha muito se

ilheita, visto que

ccaram. De azei-

n, apesar da flôr

ora.

,'-0 preço dos ge-

o branco, 600

tamento aos soldados. Mas então o tão insinuante, como um bis-

celebre salteador swihano voltou ,,0 que discorre e pensa e fat_

da America para onde fugira? . ..

Ç Despachos do norte certifl- la' sem affectawo' como um

democrata.
cam que todos os vulcões da lr- ~

Nao é um mundano, nalandia se encnn'tram em erupção,

como esta o Vesuvio. 0 professor equivoca significação da pala-

vra, mas alguma coisa mais:Benseler, de Gottingue, declara que

isso é, nem mais nem menos, do um homem a e . ue não _

que a contra-pancada europeia do up "Ori q. ,_

mantem caracter christao e

sacerdotal só nos habitos co-

terrivel phenomeno da montanha

Pelada, attrihuindo áquelles succes-

mo tambem no pensamento e

na conducta.

muitos emigrantes para a Afri-

ca-oriental, ingleza e allemã.   

   
  

    

   

   

     

    

 

    

SEB-RALHERIA l.” DE MIO

João Vicente Ferreira

Sob os anal-estes

Falleceu no Porto o sr. An-

nibal Cardoso, um dos re-

dactores do nosso presado col-

lega «Primeiro de janeiro», O

extincto era um belle caracter

e foi victimado pela tysica ga-

lopante. A' redacção d'aquelle

 

Slil-Ptliltl
eabriu o seu antigo esta-

belecimonto,no Sol-pos

to, o sr. João Francisco

Pedro, e agora com excellente

vinho jenuino do Cartaxo, que

tem feito as delicias de muitos

RUA D0 GRAYlTü-AVEIRO

unir'-

esta oñicina, recentemente mon-

tada com todos os requisitos

modernos, executam se todos os

trabalhos com promptidão e asseio

por modicos preços.

Construem se camas, grades,

portões, fogões, lavatorios, enge

nhos de tirar .agua, etc., etc.

 

sos vulcanicos o resfriamento tão

prematuro da temperatura em to-

 

  

    

  
   

       

   

  

          

   

     

    

 

   

 

'Í' . 600;' dito miu-

,650; feijão ama-

“branoo, 900; dito

dito fradinho, 800;

:e- Começaram as

:ff-1 anno ha gran-

vínho, apesar de

_; do todos os es-

_'r a terrivel mo-

¡nas videiras.

8:-Com um tem-

: primavera come-

n'este conce›

é fraca, e a uva

completa matu-

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

     

   

 

  
  

 

  

  
  

  

  

  

 

  

 

  
  
   

  

  

  

   

  

 

  

   

  

  

  
   

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

   

   

' ..-.Começaram já

L_th concelho as

;mente com um

a producção em

lides é insignifi-

Ai-Estão-se. já “rea-

n'esta fregue-

'r tão poucas uvas

ar. Ignora~se por

o. por que correrá

'a no I'llBI'OI

“domingo, nova

'Ítouros no Pha-

os habeis ban-

aleno»,Luiz Ho-

'lio e Antonio

"a eavalleiro a

L ',que tem con-

nsos geraes nas

,tem lidade. 0

f.. das'mana-

"o, da Carpi-

,n a tourada

vusiasmo. A em-

,m pelos srs.

e Antonio da

"u merecem o au-

conterraneos.

_' ria nacional

;7o do imposto so-

]'co da cerveja,

,amonaesmo men

do, foi na im-

'2:624$080 reis;

3 reis do que em

l l,nuno passado.

'__sto do fabrico

r:: 'na pago pela

"ão-fabril, em

o, importou em

ais

a. egual mez de

; ¡nota-acção

" Aveiro.-

u dos annos an-

_in u-se ante-homem

" las no lyceu na-

e, começando já

,lar as aulas.

:u de 140 os alum-

~. os no corrente

da 1.“ classe;

' asda 3.'; 31 os_

'da 5.'.

› parte dos juris

então nos lyceus

itenfforam nomea-

': , srs. Alexandre

e Sousa, e dr.

' Mano, do lyceu

alii as obras pa-

Í' ” aulas nas salas

e, › .a repartição de

7. Ítal, aceiando-se

"antemente.

concurso o logar de

do lyceu na-

.LJ

_, o mais um pro-

=.. lyceu.

: mal-inn¡

_ii eram ,no mez

sapatos, 1 na-

.;degnerra, sen-

23 inglezes,

_ Lalleuiâes e 2

É¡ ido alli gran-

alho. Os ope-

_, o alimentados

companhia, no

”' militar d'a-

_ team sabido

kowshi, morto em 1861, e que dei-

xou essa linda somma. Ate aos ulti-

mos tempos, ninguem se apresen-

nosso collega enviamos peza-

mes.

+0- Tambem falleceu na

Louzã o sr. João Simões Ba-

rata, do «Jornal da Louzã», a

quem enviamos pezames.

De toda a pal-te

a em Vienna um tliesouro cons-

H tituido por uma herança de 1'25

milhões que, ha bons 42 annos, es-

pera que a venham reclamar. Tra-

ta-se d'um viennez, chamado Ruc-

   

    

   

  

                    

   

  

         

   

  

   

  

  

 

lara a exigIl-a, mas, de repente,

surgiram nada menos de 125 pre-

tenso-herdeiros,um por milhão, que

aflirmam possuir tt)st os doen-

mentos mais authenticos para obte-

rem a herança.

Ç Em Lnray, Virginia, as docu-

ças pulmonares passam a ser tra-

tadas em subterraneos. Um medico,

tomando a iniciativa d'esse trata-

mento, afIirma que o ar dos subter-

raneos abertos no calcareo tem ex-

actamente as mesmas propriedades

e vantagens que o ar puro procu-

rado nas grandes attitudes. Foi,

portanto, construido ali um sanato-

rio do novo systema para o trata-

mento de doenças pulmonares, teu-

do-se obtido jà excedentes resulta-

dos. O ar penetra no estabelecimen-

to subterraneo por meio de ventila-

dores especiaes; as jauellas do sa-

natorio conservam-se sempre fecha--

das. A atmosphera conserva sempre

uma temperatura muito uniforme,

sendo o ar que os doentes respiram

notavelmente puro, por completo

desprovido de pó e de germens no-

civos à saude.

§ Succedeu um pittoresco caso

no Egypto: O carrasco de Alexandria,

que tem o harmonioso nome de

lchmarmi, foi detido pelo facto de

ser accusado de numerosos e varios

roubos e mortes. Será executado?

Não se sabe ainda, mas, se l'or, e

no caso do ser homem animoso,

pôde encarregar-se de fazer a si

proprio tal operação.

§ N'umas escavações a que se

está procedendo na rua de Poliveau,

proximo do «Jardim das plantas»,

em Paris. foi encontrado um tumu-

lo romano, que mostra ser do ter-

ceiro seculo da nossa era. A julgar

pelas dimensões da construcção, de-

ve ser asepnltura de qualquer per-

sonagem importante. 0 esqueleto

contido no interior do sarcophago

é de um homem de elevada estatu-

ra, mede um metro e setenta e cin-

co centimetros. 0 tumulo, como aliás

todos os tumulos pagãos, esta orieu

tado ao norte. No interior encontra-

ram-se muitos objectos interessan-

tes que estavam ao lado do esque-

teto.

§ Uma das mais curiosas Ina-

ravdhas artísticas do mundo encon-

tra-se no muzeu da universidade de

Harvard. Consiste em centenas de

plantas e de flores em vidor,d'nina

tão extraordinaria fidelidade que

parecem renas, possuindo as tintas

mais delicadas e sendo d'um mi

nucioso detalhe. São fabricadas se-

gundo um processo secreto, e os

artistas que as fazem, dois allemães

pae e filho, tencionam levar com

elles o segredo para o tumulo. flo-

mo exemplo de tão admiravel tra-

balho, citam-se os pequeninos pel-

los que apparecem na haste de

certas plantas e que são reprodu-

zidos na imitação em vidro!

§ 0 consul atnericano em

Francfort communicou ao seu go-

verno que do cruzamento do ca-

vallo e zebra se conseguiu um ani-

mal, a zebrula, muzto superior à

mula a todos os respeitos. E' mais

vivo, tem o casco mais duro, e

não é menos intelligente que a mu-

la, sendo ao mesmo tempo immu-

ne contra as terríveis enfermidades

que com frequencia atacam o gado

cavaliar e muar da Africa. Alem

d'isso, em geral, o animal conser-

va .as particularidades da pelle,

que tão vistosa tornam a zebra. O

tamanho é o de uma mula atenta-

ila, posto que mais delgada e es-

guia.

O Dizem de Napoles que par-

tiu d'ahi, a' bordo do vapor «Co-

lombo», um batalhão de infantaria,

com destino a Sicília, encarregado

de persoguir o famoso bandido

Varsalona. 0 general 'l'ardite, ao

passar antes da partida revista ao

batalhão, dirigiu palavras de inci-

da a Europa, facto este que até

em certas regiões se traduziu já

pela queda das primeiras neves.

Segundo afllrma o professor Benso-

ler, não se deve esperar uma era

de temperatura normal emquanto

não tiverem cessado por completo

as agltações do sub-solo. ,

ç O Observatorio do Vaticano'

está actualmente dividido em duas

secções. A 1.', a antiga Specola

vnticuna,estahelecida na Torre-dci-

-i-enti, mandada construir por Gre-

gorio Xlll (721-841), onde se effec-

tuarain as observações astronomi-

cas necessarias aos trabalhos da

reforma do calendarioJuIiano. N'es-

ta parte acham-se todos os instru-

mentos de meteorologia e alguns

telescopios. A direcção aclia'se a

cargo do padre Angelo Rodriguez,

agostinho hespanholsQnamlo o San-

to padre determinou que o obser-

vatorio do Vaticano collahorusse

nos trabalhos da carta do con e no

catalogo das estreitas, foi preciso

crear um Observatorio especial ou-

de se instatlou uma grande equato»

rial, do modelo da do observa-

lorio de Paris. Esta nova secção es-

tá na torre de S. Leão IV, cons-

truida em 848. E' seu director o

padre Lisis (sub-director do obser-

vatorio) astronomo distincto.

§ Annunciam de Montreal que

mister Hugh Mann, um dos promo-

tores dos novos caminhos de ferro

de (lesteCanadá e inventor d'uma

machine para a collocação dos rails,

morreu tragicamente perto de Er-

vood. A sua machina, segundo se

afIirma, produziria uma revolução

na maneira de construir os cami-

nhos de ferro, tendo-lhe custado

tres annos de paciente e extraordi-

nario trabalho. fla dias, quando a

estava experimentando n'uma nova

via-torres que se anda construindo,

uma peça saltou fora do seu logar,-

Mann tratou de a ajustar, sendo

então apanhado por uma alavanca

de ferro que o matou instantanea-

tneule.

§ Um inccndio destruiu no dia

2 do corrente em Valence-d'Agen,

todo o bairro adjacente ¡'1 praça da

Liberdade: uma dislillaria, tres

mercearias, n'uma superficie de

dois mil metros quadrados, foram

reduzidas a cinzas Ate agora igno-

 

Areias, em S. Jacintho, feita

com brilho a expensas das em-

prezas de pesca d'alli; e a S.

¡Geraldm na Presa, que teve

grande concorrencia de fieis.

Outeirinho, Arada, se festejou

no mesmo dia N. S. do Rosa-

rio, indo d'aqui e dos arredo-

res muita gente.

teem no proximo domingo fes-

ta rija na sua capellinha d'a--

qnelle bairro, indo alli tocar a

banda dos Voluntarios.

na egreja das Carmelitas, pet-

las õ horas da tarde, as no-

apreciadores d'aquella magni-

ñca qualidade. Esta taberna

esteve fechada algum tempo

por o seu dono não poder es-

tar á testa d'ella em virtude de

um logar que tinha de ir oc-

oupar no Cartaxo e que per-

deu por ter sido traiçoeira-

mente levado a responder em

juizo, onde foi juntamente ub-

solvido. v

EMULSÂU NACIONAL

Com 80 “[0 de oleo puro de fígado de

bacalhau, glyceriua, glycerophoephatua e

hyphosphitos de calcio e de sadio.

Premiada. com a medalha de ouro

na. Exposição dos Açores, unica a que

concorreu. Analysada no laboratorio

medico da. Escola Polyteehnica de

Lisboa.

Benjamim de Souza Teixeira., ba-

charel formado pela. Universidade de

Coimbra,medico da Assis tencia Nacio-

nal aos tuberculosos, attesto que te-

nho empregado na minha clinica par-

ticular e na Assistencia a Emulsão Na-

cimtal d'oleo de fígado do bacalhau,

pre arada pelo pharinaceutico A. Car-

val o da Fonseca, da qual tenho tira-

do magníficos resultados.

E por ser verdade passo _o presen~

te ue juro sob o meu grau.

,(lAsboa, 28 de novembro de 1902.

   

  

  

   

  

 

   

    

   

 

  

rREÇos sun _conrlc'rnucm._____.__.__._..___

-llotlcias religiosas

o domingo tiveram logar as

festividades á. Senhora das

4.. Tambem na egreja do

  

BICO ÀYEIRENSE
Mangas para todos os systcinas de bicos,

chaminés de vidro, crystal fino e mica, tulipas.

.that-jours, hastes, funiivoros do port-eliana, etc,

Luz brilhautlssima

com um poder illuminante superior duas vezes

:nos bicos acluues.

Preços sem wmpelo'lwiu

*Os Santos Martyres

  

   

  

    

 

    

 

    

  

    

  

  

  

 

4+ Começaram hontem

CARLOS GUERRA

Director da Fabrica do Guz d'Aveira

venas em honra de Santa. The- i

reza de'Jesus, que procedem

a festividade que á mesma in~

clita santa alli tem logar no

dia 15 de outubro de cada

àlDl'lO.

m

llexilhões & ovos-moles

(a.) Benjamim de Souza. Teimeira.

o**

A Emidsãa Nacional não se confun-

de com a emulsão de Scott, ultima-

mente condemnsda no Supremo Tri-

bunal de Justiça.0 preço é quasi metade

d'essa. emulsão. que se diz extrnngei-

ra quando é fabricada. em Villa Nova.

de Gaya-Porto.

Exigir a. assignatura de:

ANTONIO CARVALHO DA FONSECA

Pharmaceutico de 1.' classe

Fornecedor da nen¡ 0a'. Pin da lisbo-

A' venda nas principaes Pharma.-

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e

Africa.

  

Ainda sobre esta divertida pendeucla

recebemos uma carta do sr. D. Miguel

dc Alm-cão, a que nos rct'erlrcmos no

proximo numcxo;já agora para tornar

mais extensa a risota . . . c tambem por-

que nos falta espaço n'csrc numero.

( Vitalidade)

souberdesd'um asthmatioo,prestar-lhe

heis um serviço grande apregoando-

lhe o Remedio de Ahyssinia Exibard

em pó cigarros, folhas para fumar

como tabaco no cachimbo, o qual, re-

ceitado pelos medicos todos e premia-

do com medalhas de ouro e de prata,

allivia e cura cada anno milhares de

doentes. Certidões numerosas.

H. Ferré, Blottiereet Cite, 102, rue

Richelieu, Paris. E em todas as phar-

macias.

l'areceome antes que a tropa

deveria, em casos taes,

acomodar-se co'a roupa,

que não é ella de mais. ..

   

Arabe”“ m”“ DE ::OKÊTÍÉ 15~53 à
77REBUÇAUOS MARAVILHOSOS

Jornal modern
o

, l
DE

ALLA & FILHA

Pomada anti-herpetica

Para comprovar a efiiencia

d'esta pomada, bastará dizer

que ha militares de pessôas

que a teem empregado em im-

  

M casa seria e de toda a

4 confiança, recebem-se

alumnas da Escola de

habilitação por preços modi-

cos, N'esta redacção se diz.

salsaparrilha do dr. Ayer sxpclte todas as

A impurezas do sangue. Portillo». a digestão e

nugmenta de uma forma extraordinaria a acti-

vidado de cada um dos organs e tecidos do cor-

po. De quantas salsasparrilhas ha em todo o

mundo e a salsaparrilha do dr. Ayer a mais

benéfica e de mais seguros resultados. Um tra-

  

ra-se se houve víctimas e o seu

numero.

_____.___

AINDA 0 SR. BISPO-BONDE Eli MONDllllZ

(Do periodico hespanhol, «La Temporada»

Na [cata dc N. Senhora d'Assumpção

DO MESMO JORNAL, DO DIA 23

Despedida do em.“ sr. Bispo de

Coimbra, Conde do Arganil

Muito sentimos a partida

do illustre prelado lusitano,

que deixa um vazio immenso

n'esta colonia,já captiva de

verdadeiro ali'ecto pelo r.

Bispo de Coimbra. Nos dias

em que tivrnios a honra de

contalo entre nós, soube con~

quinta¡ o respeito e sympathia

dos liespanhoes, que fazem

votos pela saude do veneran-

do preludo, desejando-lhe t0-

das as felicidades; podendo

assegurar-se-lhe que deixa

saudade imperecivel. A despe-

dida, que se lhe fez no mo-

mento da partidt, foi eloquen-

te manifestação do añ'eeto que

lhe consagramos. Os vivas e

acclamações não nessaram até

que desuppareceu a carrua-

gem, que levava o sr. Bispo,

vivamente emocionado e aben-

çoando a todos com a sua pa.-

ternal benevolencia.

Do Heraldo de Madrid de 12

de agosto

A sua elevada estatura, tão

elevada que quasi é gigantes-

ea, fazia d'elle no phisico uma

personalidade proeminente que

destaca e em toda a concor-

rencia de homens e mulheres.

E o seu ser moral e intelec#

tual corre parelhas com a sua

tigura, porque nada ha tão

sympathico, tão sugestivo e

OI'I'IOLNA DE 'EANCANIL

VALENTIM MRQUES lift SILVA
Successor dc .tono Pedro Soares

ANTIGA TANOARIA DO COJO

AVENIDA BENTO nt !DURA

AVEIRO

pingens, herpes, cscropbulas,

feridas tanto antigas como rc-

centes, embora sypliiliticas e

que os seus salutares eEcitos

immediatamente se teem feito

sentir.

PHARMACIA DE l' CLASSE

DE ALLA & FILHA

tamento completo com ella fortalece o enriquece

o sangue e devolve aos labios s cdr vermelha.

Compara o rosto e «ta-the toda a frescura da

prefeita saude.

A salsaparrilha do dr. Ayer obra especial-

mente sobre os rins, sendo portanto um grande

, preventivo do de Bright o de outras atracções

t dos rins.

Becommendanios insistentemente .este ina-

prsciavel remedio sempre que haja qualquer

detarranjo nos rins.

Preparada pelo dr J. C Ayer d: C!, Lowell,

Inss., U. S. A.

Ea muitas salsnsparrilhas que são imitações.

Certiüquem-ss de que tomam a do d. Ayer.

     

    

  

  

  
    

   

N'estn antiga e aocreditada odiei-

na,fabrioam~se todos os utensilios per-

tencentes é. arte. Concerto. toda a qua-

lidade da vazilhas. Vendo madeira, ar-

cos de ferro ao feixe e ao kilo; arcos

de pau, rolhas de pan e de cortiça, me-

cha e tudo o que diz respeito ao oiii-

cio.

Pede ao publico, aos seus ami s

e treguezes que visitem o seuI esta e-

leoimento, que é o primeiro nlesta cí-

dade.

Tambem tem deposito de papel de

embrulhos para mà'reeàrias.

TUDO pon Pnnços

SEM COilPlt'l'liNClA-..M

W*QOOOOOÕM

LICOH Drruninvn VEGETAL ê

lODADIJ a

 

Wo

um”"IltllllluulmlllltllllitllIllllullllllllllllllllltlltllltlllllllllllllllllllllllln.

Consultor-10

MEDICO-CIBUBGICU

medico da [leal Camara,

ill'. lilllz Ilegallal facultativo municipal-

Rua d'Arrnchella-Avsii'o.

Consultas da 1 horas as 3 da tarde.

*Itiiltimttumtltttuitbuimaditllhhilwamnm
0mm
_-

   

Notas d'algibeira

 

HORÁRIO DOS COMBOYOS

    

BANDAS PAM O ?OITO SAKIDAS ?AIA LUBOA

Mun.

Tramways.. 3,55 Ilan.

Correio.... 5,21 Mixto 6,50

Mixto. . . . . 9,0

Tramways . 10,15

Tard. Mixto. . . › o

Tramways.. 4,39 s ..... 4,57

Mixto...... 8,48 Expresso.. 5,26

Expriesso..10,40 Correio.... 10,89

Ha. mais 2 tramways, que chegam

a ?Aveiro ás 9,49 da manhã, e

9,42 da. tarde.

Cartaz do “GAMÍPEÃ

  

r::-
' Allecções pulmonares

Catharros chronicos

Habilidades organicas

'fosses rebeldese diarrhiias

Do medico

QUINTELLA
Prcmtarlo nas princípaes exposição.? narinas”,

e estrangeiras e approvado pelo Director*

Geral de Saude dos Eslados~Unidos d“

Brazil.

Esto medicamento, cujos resulta-

dos no tratamento da Iy'philia em qual-

quer das sua¡ manifestações, esorophu-

lume, doenças rheumaticas e de pelle.

são incontestaveis e assegurados por

25 annos de exitos successivos, reune

tambem centenas de certificados de

medicos e doentes, que se encontram

em folhetos especiaes, e que se en-

viam gratisa quem os reclamar do~

deposito geral. .

 

   

   

E' sem duvida a Bndianl

Plan-plantada de Sued do ¡ne-

dioo Quintella, microbicida

e tonico hoje universalmen-

te conhecido e adoptado pe-

los medicos, principalmente

em França, o melhor medí-

camento para o tratamento

d'estas doenças.

O enorme numero de do-

entes, que expontaneamente

teem attestndo, pela impren-

sa, os seus maravilhosos re-

sultados, é a prova irrefuta-

vel do seu valor curativo.

Estes medicamentos preparados por D. Sant'Anna. harmacen-

tico pela. Universidade de Coimbra, encontram-se é. ven a em todas

as principaes pharmscias do paiz.

Deppsiào gel-ahdpriéicipalmente para as

expo¡- aç o rua e en alo Ch '

ala-Porno'. ç "atum”

0”
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UFF. TYPUGRAPHICAS
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Campeão das Províncias

JVvemâa ;9.7irzhrím-4Avelro

_.=._.

Facturas, circulares,

enveloppes,numeração

e crivação de livros e

talões, recibos, avisos,

mappas,livros, jornaes,

cartões de visita desde

250 a 1.3000 rs.o cento,

etc.,etc.

Machines e typos n0›

vos.Pessoal habilitado.

M
n

e
n
t
a
u
m

4
o
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N. B.--Consultss todos os dias das 3 á.s_'6 da tarde.

12 7-Praça de D. Pedro --12 7

PORTO

(Gnarls aos mansa)

*
O

Deposito em Aveirot-Pharmacia de Francisco do Luz g Filho 3

...DOOODOÓOOODDIIIDODÓD
”à



ALVIÇARAS

ÃO SE a quem tiver

achado e queira entre-

gaI-o n'estn administra-

ção, um altinele de senhora,

com brilhante, perdido no sab-

bado ultimo desde o Pharol

até á Estação do caminho de

ferro d'eeta cidade.

 

COLLEGIO DE N- S- DI CONCEIÇÃO

-mulwwu-n

LARGO ill) Tillllllllllll---AIEIBO

Directora, D. Rosa Regalla de

Moraes.

  

-_qm_

Musica, Linguas, Lavores,

Desenho, Pintura, Instrucção

primaria e secundaria

Reabrem todas as aulas no

dia 12 de outubro, achando-

se já aberta. a matricula.

Recebeui-se alumnas in-

ternas, externas e semi-infer-

nas.

 

ANADIA-MOGOFORES

unica a e. eulphatada-calcica

analysmñ no paiz, semelhante

É ¡fan-da agua de Oonuexeville¡

no¡ Voeges (França.)

,INDICAÇÕES rAnA uso INTERNO:

arthritismo, gotts,lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, catarrhos vesicaes, ca-

turrho uterino.

[uso EXTERNO:

om dlñ'erentee especies de derma-

toras.

. A' venda em garrafas de litro

o caixas de 40 garrafas.

Preço de onda garrafa 200'reis.

Em caixa completa ha um dee-

oonto de 20 '1.

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

Pharmacia Ribeiro

Rua Direita

0

â

É

'Ow_~w_*s

Q Itapira... Lê... Trata-se i

dos teus olhos

l2 nnnos são pas-

sodos depois que

As constipações, bronchites,

rouquídõos, asi/ima, tosses, co-

queluche, iii/Inema e outros

mccmodos dos 07 gâos respiw

ratorios

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrào, com-

postos(nehuçndon Milagre-ol) On-

de os eifeitos maravilhosos do al-

catrão, genuinamente medicinal,

junho n outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

a sua salutar eâicacia.

E tanto assim, que os bons re-

sultados obtidos com o uso dos

a accharolidesd'alcatrào,compos- ~

tomo (nebuçodoe Milagrolol) sào

confirmados, nào só por milhares

de peswñw. que os tem usado,

mas tan bom por nbnlisados fa-

oullat'u os,

Pha macia Oriental

o'. L: zaro -POIlTO

Caixa, avulso, no Botto, 200 re.

pelo correio ou fóm do Porto,

220 reis.
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PAQUETES CORREIOS A_ SÀHIR DE LISBOA
NILE DE 5946 TONELADAS..Í_$71'Z 12 de outubro.

ara Tenarife, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,
Montevideu e Buenos-Ayres.

TÍIAMES, DE 5645 TONELADAS. Em 26 de Outubro

Para Madeira,S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro,

Montevideo e Buenos-Ayres.

A 39800 Ill CREADOS PORUGIIEZES
Na agencia do Porto podem os srs. passageiros do 1.l classe es-

colher os beliches á vista da planta dos paquetes, mas para

isso recornmendamos muita antecedencia.

PREVENÇQO ADS PASSAGEIROS
rÍ“endo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam

as suas passagens como para embarcar nos paqueles d'esta Compa-
nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re-

commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar sem-

pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bí~

lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY &

SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL
INGLEZA.

   

r w Unicos Agentes no Norte_ de Portugal
I l V '

Y O

1 alt, Rumsey & bymmgton
19, Rua do Iiycante D. Henrique-'Porto

Ou aos seus correspondentes em todas as

cidades e_ villas de Portugal

AGUA ACIDULlI DA FOZ Dil CERTÃ

Approvadn pela Junta Consultivo (leZSuudo o ziuclorisaila pelo Governo. Selo medalha

de prata e ouro conferidos Pit) exposições a quu tem concorrido.

l Analyse chímica pelo ex.“ sr_ conselheiro dr. \'lRUlLIO MACHADO, medico o lente de
chinnca. Esta agua¡ mineral possue a acção adstringenlc, tonica o dosinfeclunte.

E' empregada com segura vantagi m na diabetes, dispepxins, catari'lios

gastrioos pumdos ou parasitarios; nas provei .5008 digestívus derivados dus

doenças infecciosas; na convulesccnça das [cores graves; nas otonias

gash'icas dos diaboticos, tuberculosos, brig/icicos, elo.; no yush'icismo dos

ea'gottados pelos excessos ou prrvações, etc., etc.
Não tom gates livres.; sabor muito agradavel, qucr puro, quer misturada cout vinho

Preço, incluindo a garrafa (8 dee.) 160 reis.

Apreciaçoes dos distinrios clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo-
sé; l). ANTONIO DE LENCASTRE professor o medico da Caáil Real; e plolessor VIRGILIO
\IACHADQ

h Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bacteroo
cia da Universidade de Coimbra. lleniette-so folheto, gratis, a quem o requisitar no

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 8!, 1.°-LISBOA

!GOWOQCO*Q”QQ”OO”
X3: ›

ii ULTIMAS NOVIDADES ?Mill VERÃOzã.

EDUARDO ÁlGlSTR FERREIRA RSRRIR

:Rua Mendes Leite, 13 a 21-Ruu dos Marcadores, 56 a 6'0

AVEIRO

Participa aos seus em"“ amigos e freguezes que acaba

de receber um variado sui-timento do que ha de mais chic
para a. presente estação, a saber:

Lindíssimos cortes d'alpaca para vestidos-Variada col-

lecção de fazendas de lã e lã com seda para vestidos.-
Extraordínm-io sortido de tecidos d'ulgcdão._EIegante sor-
timento de cassas de phantasia proprias para Mouses.-
Lindos cortes de seda para vestidos e blouse._Enorme va-
riedade de tecidos brancos em cassas rendadas, piqués mous-
selliues, fustões, etc-Cheque“ para senhora, ultimos mode-
los.-Elegante Collecção de sombrinhas.-Gravatas e goias

de renda, o que ha de mais chic. Variado sortimento de
meias para homem, senhora e creança. Ultimos modelos de

Espartilhos. Cassecarchets d'algodão; quues, arte nova; lin-
dissimoe cintos de phantasia; sedas, tulles, rendas. bobi-

netS, perfumarias, etc., etc.-Camisaria e gravataria, sor-
tido completo.

= _ Sabonete Irene, especialidade da casa. Cada um, 100
'2:1'815.
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ANMCIO

IJIIIEEÇIIU DIS UBHIS PUBLICAS
D0

DÍS'PRI CTL) DE. AVE]R0

 

1.a Secção

Estrada districtal n.° 67'de Cabeçaes aE. R. n.° 40.

Lanço de Sardoura a E. R n.° 40

 

Empreitadas de execução de tres tarefas de ter-

raplenagem e obras dtarte. entre

perfis n.°” 788 e 823.

AZ-SE publico que no dia i3 do corrente mez na se-

cretaria da i.a secção em Sobrado de Paiva e perante

a respectiva commissão presidida pelo chefe da secção¡

se receberão propostas em carta fechada para a arremata-

ção das seguintes tarefas:

Pelas Il horas da manhã-Tarefa n ° 3~Tcrraplena-

gens completas entre perfis n.08 783 e 802 e do aqueducto

de 0,6:x: 0,7 no perfil n.° 795, sendo a base de IitliaÇãO

Reis 473â456.

Pelas i2 horas da manhã-Tarefa n.° 4-Terraplena-

cns completas entre perfis n.Da 802 e 809, aqueducto de

i,0><: 1,0 no perfil n.° 803 e do muro de supporte no perñl

n.° 802, sendo a base de licitação

(

'
3
.
4

'Reis 490.3525.

Pela 1 hora da tarde-Tarefa n.° 5--Terraplenageus

completas entre perfis n.us 809 c 823, aqueducto de o,80>< 0,80

no pertil n.° 818 e do muro de supporte no mesmo perlil

818, sendo a base de licitação

Reis 4755011.

Os processos das arremataçõcs, contendo as medições,

desenhos, encargos e condições. estarão patentes na secreta-

ria dai Direcção das Obras Publicas do districto d”Aveir0 e

na secretaria da i.“ secção em Sobrado de Paiva, todos os

dias não santiñcados, desde as 9 horas da manhã, ate' ás 3

da tarde.

As guias para etiectuar os depositos provisorios na

importancia de “$840 reis para a 3.“ tarefa; no de 12435265

reis para a 4.a tarefa c na de l 155880 reis para a 5.“ tarefa,

são passadas na secretaria da 1.“ secção, até á vespera do

dia da arrematação. e

A importancia dos depositos definitivos é de 5 “1,, do

preço da adjudicação.

Sobrado de Paiva, l de outubro de 1903.

O Conductor chefe da secção.

Augusto da M'az'a Romão.

O &XÓXOXÍXCXÍX.XOXQXCXÓw

runmçiu iLLuiçi nas DEVEZAS

_DE

Bar.os & PINHO, succesor

Rua Moreira da Cruz, Devenas~V. Nova de Gaya

     

N'cata fabrica constroem-so todas as obras, tanto em ferro fundi-

do, como em metal c bronze, assim como: machinus de vapor, linhas
d'vixo, tambores para correias, bombas de pressão para agua, ditas

svstoma gallo para trasfegar vinhos, pronsas para expremer bugaços

diuvais ou azeite; assim como todas as obras que pertençam o fundi-
ção, serrullioria e torno mechanico, portões e gradeamentos para jar-
dins e sacadas, mcxodores para bnlseiros, torneiras e valvulas de me-
tal para toneis, marcas para marcar pipas e barris a fogo e ditos pa-
ru marcar caixas para embarque, charruus e arados de todos os sys-
temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas com
cyliurlros de madeira, engenhos do copos pura tirar agua, ditos fundi-
ilos do todos os systemas, estaiicurios. Tambem fabricam louça de fer-
ro pnrn cosinha em preto c ostanluulu dc todos os tamanhos, ferros
de bruuir a vapor, ditos d'uza, captadores dc cartas. etc.
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Rua dos Marcadores, 56 a 60
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Linguas, music¡là e lã com scda para vestidos.

 

_'gnidade
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. vv vv», Ím Vrfeíta de todos os novos proces- 8_ ,l p que f
Enorme varicrlade de tecidos bran- sos de illustração, executa-se

m É_ 'g _paiz ecos em caseos rcndudas, piques mous-
i hoto-

e _w a ' .'
eellines, fusiõesmtc-

qualquer trilha ho' el.” P
.E ?Ê'Ê . I _;- Ola' "d

Chapampo-ro een/tora, ultimos modelo: bravura, zmcographza, chro-
5-: w a t i.. DeusElegante collccção de sombriuhas.

' . . vu
°° ue °° o É] a;

Gravatas _c goias de renda, o qui' rmonpogmvma (Gra' ra' a'
E m o A "Â *' .

ba _de mais ñlllc. Variadol sortuucuto dc t es cores) helyogravura, gra-
3 _g 2 'v ' , l tze Riba

meias para omein seiiioroecreauça., V . _ . ,. e bre lou, *a :- x: o ,' - .Ultimos modulos de esparulhos. Casse › um pa“ nampo .t ao
2 Li: É E i., " vamo'çarghets d'algodâo; toques, arto novu;' ça; PIIOtOIytOnghlai talhe doze)
'E 'g _E "c DA BOBDA ,v omento

in issimos cintos de phantasid' sedas
e e “- n .a ¡nm-cas e

N N a, _. -
tulles, rendas, bobiuets, perfuinarias fundosd s gl a 9 '

°' .u a É ;04 y _, lda sem”
etc., etc.

agua, etc.
g o ;DE o u“, ”É à 'isso o,Camieariaegravatnria,sortido com-

~-
73 t ”7.5 E u . ¡-

pleto.

F:: “5 'Ã .a Go ' "v' sa !ant
Sabonete Irene, especialidade da
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-'.= a é temx Grande sortudo em necessarios, agulhas, etc., etc 0me _. l , _ ..
x partições, tanto de machines de costura como de bic ycletes. UP““ u quliwu r 'Iv_ _ .

Unico agente em Pertugsl, Antonio Joaquim augusto-331155- ¡'°°°'_at am W“80n5i” p 'a imE mathematwa, Physica, E'ornecem-se ¡bos-Anadia- H W, , , B , ,e s a ea, 23222323231““ °'
. . . .
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31,'. a. noite;

4 ação.

. noivo-.EM ILÉAVÕ o sr. Antonio Augnsto Nunes Vizinho-Acoei-goes. N'esta_ _redacção se diz. . orçamentosiã m,... m1,, , ' -


