
   

    

   
  

  
  

   

    

      

   

    

    

     

  

   

  

  
  

    

  

 

  

  

 

  

  

;kar'umÍ involucro solido, a

l Icraneana, revestida de

,A inclinada piloso, isto é, de

r* 1' › cabelludo. E como se

@incluem não bastasse, re-

,a w w com membranas-mais

»A menos resistentes, as me-

,›- l , _em numero de tres, a

7' meter, a aracbnoidés ea

;dg-rumor.

_ 1:: (Continua.)
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' ln .empenha nas ln-

Í a lnglezls.-D'uma
esta-

recentemente publicada ve-

em certos districtos da ln-

" 'a mortalidade por mordednras

'C 'sairmos venenosos é espantosa.

786 no districto de Bengala morre-

Éram, em 1906, l2:000 pessoas ata-

j;aulas pelas feras e mordidas pelos

reptis peçonheutos.

De l896 a !906, isto é, duran-

Lts t0 anuos, o numero devictimas

:ascendeu a 300:000.
ç

' O governo ingles gasta annual-

, mente, só em Bengala, 3 contos de

;reis para a extincção das feras e

:rsptls. 'D'essa quantia, porém, so

”506000 reis são destinados ao mor-

'Ítltinio das serpentes. A este res-

ípelto um jornal reclama uma modi-

'acaçâo completa no serwço esta-

¡alecidm pois :está demonstrado que

enquanto morrem 10 pessoas mor-

-ildas por serpentes, apenas 2 sao

rlctlmadas por tigres ou outras !e-

M. '

Entre .Nicanor-Os ce-

u ,tshres artistas slcilianos Giovanni

Brasso e Mimi Aguglia, que recen-

temente representaram eunPans o

.theatro tão emocionante de Vega,

iirarersi, Capuana e outros drama-

'turgos de fama, separaram-se rc-

' temente organisando duas com-

panhias rivaes que exploram o mes-

mo reportorlo.

Grasso e Aguglia, tanto na lta

- lla como no estrangeiro viveram

sempre em boa paz e asus colla-

l- boraçâo artistica produzia maravi

lhas de realização dramatica a que

!os criticas alludiram com enthusias-

no.

Agora separados, e a ferro e

trigo, disputam-se terozmente as

peças que representaram,
o que

deu em resultado um processo pors

que -Grasso e Mimi. allegam que es-

¡ sas peças lhes pertencem. quuan-

_ tese não decide se a (italian, de

' Capuaua, pertence a Grasso ou a

tgugtia, as duas companhias, que

,se odeiam, representam as peças

. do menor eathegoria.
l

E' sempre assim. Estas irman-

dades artísticas um hello dia sepa-

ram-se e essa separação só traz

tristeza e ruina. Haja vista o que

tem succedido por ca. . .

0- mathematio
on.-Os

- professores Laisant e Feter, tendo

que empregar o tempo em alguma

coisa, lembraram-se de estudar a

hygiene dos matliematicos. D esse

estudo apuraram que o mathemati-

anoite para se consagrar aos seus

trabalhos; e sobrio texcspto uma¡-

lemão que come como uma frieira)

e dorme muito; [uma e bebe pou-

co e prefere trabalhar de pe.

A respeito de costumes, os pro-

V fundos sabias não dizem nada. Mas

A' com uma vida tão excellentemente

pregando, os mathematicos devem

fser creaturas d'uma moral admira-

vel. '

IÉ

mon-cn no “GlllPlllO ms mmmmls”

' (23)
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Versão de 'José Beirão

VII

_.!Pus-me então a seguir o

r 'A l , e encontrei meu tio tra-

' bslhando na sala da audien-

da.

-s-'Fiseste bem, disc-me,

. em,tomares um pouca d'ar

:' " te trefrescar um tanto.

“(7a a outra outra vez não be-

- :Hiram demasia, apesar de is-

, Menna tua edadenâo vale na-

I r - l

i Assentei-me, sem nada re-

' '-torquir, á. sua mesa de traba-

_ “lho.

-- Mas dize lá, sobrinho,

o que o barão te queria?

'Í' Contei-lhe, miudamente,

;Masconversação que. tive-

. :Leon elle, e terminei por

Mala-da-proviucia

 

pesar a triste noticia do fallecimeu-

to da virtuosissima mãe do nosso

querido amigo,~sr. dr. Barbosa de

Magalhães, a quení enviamos, assim

como @sua illustre familia, o nosso

cartão de sinceros pesamesl. . .

dualidadcs

destiiiadas a prova das sgudissimss

dores; e ó talvez por isso que o

eminente jurisconsulto tem passado

pelos mais cruciantes desgastes!

já. tantas vezes demonstrada, se

não deixe vencer agora por mais

esse golpe moral, que lhe feriu dos-

apiedadamente o seu coração dc

filho amantissimo!

mensurairel dôr e maxima espe-

rança de que a alma boa de sua

estremecidn mãe foi 'repousar entre

os archanjos, que areceberam com

hymuos celestiaes dos mais subli-

mes, que jámais se tenham entoa-

do n'aquella R--gião etherea.

cheia de virtudes e de santidade.

traz-nos mais a triste noticia

que outra dôr agudissima acaba de

opprimir o já bemamaguado corar

ção do nosso eslrmsdissimo amigo,

sr. dr. Barbosa de Magalhães!

sára pelo cruciante desgosto do fal-

lecimento de uma das suas extremo-

sas manos, e agora a implacavel

Parou, essa terrivel destruidora qu -

leva de preferencia os que são bons,

lhe arrebsta para além turnulo sua

adorada mãe, essa santa velhinha

que era o symbolo da Virtude, e

uma relíquia das mais sagradas da

honradissima familia

Magalhães! . .

des ahalos moraes o nosso bondoso

amigol. .. Que a alma puriticada

de sua chorsda mãe, lá no ceu on-

de foi procurar sccego perpetuo,

peça a Deus que lhe ellivie a dtir

immensa que tanto o vai martyri-

sendo! . . .

decorrido muito proprio para os

milhos das terras baixas, que pro-

çttgosta muito de andar e prefere¡

 

   

  

 

   

   

   

 

   

  

 

   

   

   

   

 

   

 

   

   

  

   

  

   

  

Dos nossos Correspondentes 3

Agueda', '6.

Foi aqui recebida corn o maior

Parece que as grandes indivi-

foram especialmente

Que a sua inexeedivel coragem,

Sirva de allivio ri sua incom-

b

d

b

Era lá o seu logar, porque era. t¡

Anadia, 7.

O Campeão chegado hontem

(le

Ainda ha meia duzia de dias pas

't

Barbosa de

Que não succurnba a esses gran-

Gacla. 3.

O tempo nos ultimos dias tem

mettem ser superiores aos das ter-

ras altas, epezar de que regulam

do nuno passado.

As chuvas que cahiram nos ul-

timos dias, fizeram muito bem aos

vinhedos, que se espera darão uma

colheita regular.

e( Já fez um anno que a re-

querimento da camara municipal,

foi creada uma escola para o sexo

feminino em Sarrazolla, mas até

hoje não foi ainda instalada,

' Decerto o illustre deputado, sr.

dr. Nunes da Silva, tomará o ca-

sc a seu cuidado.

3( Como dissémos no Campeão,

foi nos passados sabbado e domin-

go que teve logar a festa ao S.

Bartholomeu nc logar de Sarrazol-

la, festa. que nada desmereceu da

que alli se costuma realissr nos

mais annos, podendo mesmo dizer'-

sc que foi ainda superior.

Foi abrilhantada pelas musicas

velha de S. João de Loure, e de

$

accrescentar que não me que-

ria sujeitar ao encargo humi-

lhante que elle me empuzer'a.

Descança, respondeu-me,

partimos ámanhã de madru-

gada.

Partimos, com eñ'eito, no

outro dia: e nunca mais tor-

nei a vez Seraphina.

Apenas havíamos chegado

a casa de meu tio, começou

elle a queixar-se mais insisten-

temente do que nunca, das fa-

digas da jornada.

O seu silencio amargo, in-

terrompido por accessos vio- i

lentos de bilis, annunciuram-

me que avisinhavam os seus

habituaes ataques de gôtta.

Um dia fui chamado a casa

d'elle, a toda a pressa. Achei~o

cravado por uma apoplexiu,

extendido immovel no leito,

tendo uma carta. entre as mãos

que a convulsão cerrára.

Reconheci a lettra do ins-

pectoc do castello d'Her. . .

mas, n'aquelle transe afflicti-

vo não me atrevi a despren-

srs. Joaquim dc

tura, de Esgueira, e Calcado da revd.° bispo na Folha de Beja,

Murtoza foi uma das melhores que de 20 &tag-neto_ Diz “Bim o

a ui temos visto, rincipalmente a _

dg sr. Fartura, qtiis foi á moda do Nove de

Minho, produzindo um elisito des-

lumbrante.

tambem de primeira ordem, e em

grande quantidade, tanto que só

terminou ás 9 horas da noute de

segunda-feira.

brilhante sendo acompanhada pelas

duas musicas, facto que raras ve-

zes acontesse.

da festa, bem como aos mordomos

da mesma, damos muitos parabens.

pela bella e deslumbrante festa que

nos proporcionaram.

chegou hontern de Lisboa o uosao

nucl Caetano Valente, digno fiscal

la.

“q

çadores do Porto, que tem retira-

do descontentes pela grande esca-

cez de caça

Passou na 5.' feira. o primeiro

foi uiu exemplo de quanto pó-

da o trabalho honrado, e uma

martyr dos desgostoe que lhe

. acompanharam os ultimos an-

Como amigo dos mais gratos e no¡ de exigtencia,

dedicados da nobre familia enluta

da, d'aqui lhe enviamos novamente,

bem como nossa familia, a expres-

hà0181006rl do nosso profundo pe-

zsr. . . .

pazes intelligentea e bemquis-

tos a todos viu partir para n

viagem dialém tumuln, ho

meus já e com posição, ten-

do perdido nnnos antes o ina-

rido que com

a conhecida e sempre muito

teira», hoje a mais antiga da

cidade.

Pardillió, que agradaram muito, Boletim ecclesiastíco e o bispo,

principalmente a primeira, que se

presentou distintamente, agradan-

do muito a sua bella ex-»oussãm

  

   

  

    

  
   

 

   

   

  

    

    

   

      

    

   

  

   

  

A illuminação a cargo dos

Amaral Far.

0 fogo preso e de artifício, foi

A procissão foi tambem muito

Ao sr. Manuel dos Liuros, juiz

as' Acompanhado de sua esposa,

um e prestimoso amigo, sr. Ms-

a. «Companhia de panificação lis-

onense», constando nos que bem

xar a sua residencia em Sarraaol

a( Desde o dia l do corrente, que

ni tem vindo grande n.° de ca-

__-_-_-+-_-_

.;.;

Sob os cvprestes

MARIA DA ENCARNAÇÁO MOURÃO

s a I

enmversano da morte d es-

a boa e carinhosa. seuhora,que

Mãe d'une poucos de ra-

ella fundara

apreciada Confeitaria da Coa-

SuHragandoa sua alma,

mando-u n'aquelle dia a actual

proprietaria do referido esta-

belecimento, sua successora e

boa amiga, a sr.l Conceição

Maria. dos Anjos, resar uma

missa na egreju da Misericor-

dia, distribuindo por essa oc-

casião, coadjuvada pela sr.“

D. Rosa Mourão Gamellus,so-

brinhu da fallccida, esmolas

a sessenta pobres, pois tantas

foram as que assistiram á

missa.

Responsabilidade albert

SEMIIRRIO DE BEJA

Sr. Pedactor.

Transcrevo lioie o que o

Novede-juZ/w, de agosto ulti-

mo, nos refere nas duas locaes

que teem as epigraphes de

-nw m ~ .- "z--

  

M

der-lhe a carta. dos dedos.

Figurou-se-me que era che-

gado o seu lim proximo. T0-

dav'ia, antes do medico che-

gar, as pulsações das arterias

retomaram o curso ordinario,

a natureza muscula do velho

resistiu a este ataque mortal

e, n'aquclle dia mesmo 0 me-

dico declarou-o livre de peri-

go. O inverno tinha sido bas-

tante aspero n'aquelle nuno, e

foi seguido d'uma fria prima-

vera insalubre: e. gôtta, ng-

gravada. pela influencia do cli-

ma, cravou-o no leito da. doen-

ça, durante longo tempo. Fez

o proposito então de se retirar

dos negocios, de abandonar

todos os cargos, e eu perdi a

esperança, para sempre, de

voltar mais na minha vida ao

castello d'Hcr. . .

Meu tio não queria ser tra-

tado na sua enfermidade senão

por mim; era só na minha

companhia que achava leniti-

vo aos seus achaques, era eu

só que o distrahia. Quando

o povo e os padres.

m'o perniittir, uma leve criti-

ca ao edital

ahi um edital fran'caceo sobre

o seminario. Manda os- rapa-

zes mais novos estudar no ly-

ceu com um perfeito.

para os rapazes. Dis que hão

de usar umas coisas verdes so-

bre as roupetns.

é

podin suliir outra coisa. Como

contra a modestia, que é um

vicio, se deve oppor a virtude

á vaidade, s. ex.l quer fazer a

aprendizagem dos rapazes n'es-

ta virtude.

    

    

  

   

  

  

   

        

     

   

  

  

Depois farei tambem, se v.

publicado pelo

-jullzm

«O bispo publicou para

Não émau de todo, isto

Sim, senhor. Assim é que

Da cabeça do sr. bispo não

Einquanto o prefeito, os

professores e os purochos an-

dem de sotainas pretas, aos

meninos dá-se a. distinoção das

côres vivas E' logico e sensa-

to.

A sympathica academia do

lyceu não quer ver estas inno-

vações e por isso pretende pro-

testar. Faz mul.

E” exigir as mesmas cores

para a academia, para não hu-

ver distincções e odios entre n

mocidade.

Valentes rapazes! Está re-

servado a vós fazer engulir ao

padre esta pilula das côres nas

sotainas. Não vos deixeis illu-

dir na vossa inexperiencia.

I

l¡

No edital do bispo apps-

rece nomeado vice-reitor um

tal bacharel em theologia-

Coelho-all¡ de Vianna, que

foi noviço dos jesuítas, e, na

situação francacea, adminis-

trador d'aquelle concelho.

Vae ser um viveiro de je-

suítas e francaceos, o semina-

uio de Beja...

Os regeneradores, progres-

sistas, republicanos sinceros,

que mandem para lá os seus

filhos ou parentes. O padre

Salgueiro, secretario particu-

lar do bispo, parece não estar

contente, porque diz que o

bispo faltou á sua palavra,

não lhe dando aquelle logar.

E' ingenuo, o rapaz.

Não sabe que é apenas ca-

techumeno das seitas e o Coe-

lho já. é. . . velho proselyto.

Tem d'ir primeiro o Sal-

gueiro a Vianna e depois a

Torres Vedras fazer profissão

publica de fé nas seitas; depois

é que pode ter participação na

grande obra de santidade do

D. Sebastião.

E' desenganar.

Todos os padres do bispa-

do teem de se fazer franquia
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readquiria o seu bom humor,

nos seus momentos de tran-

quilidade d'espirito, tornava

aos seus habitos satyricos, e

narrava aventuras de caça. A

cada momento eu estava tre-

mendo de o ouvir rememorar

os meus feitos heroicos e a mi»

nha aventura com o lobo.

›Mas, bem ao contrario,

nunca fez allusão algums á

nossa estada em Her. . . e um

sentimento reservado, facil de

perceber, impedia-me de des-

pertar a sua. attenção sobre

tal essttmpto.

Os meus cuidados, a que

se misturava. a inquietação e

a solicitude de que o rodeara

no risco que carrera, afasta-

ram-me por algum tempo do

espirito e imagem de Seraphi-

na. Mas, mal elle recuperou o

vigor natural, o pensamento

voltou-se, com mais insistencia

do que nunca, para aquella

camara em que pela primeira

vira a baronesa, que surgia

sempre deante de mim como

aos para dar cabo d'elles.

gotas d'algibeira

 

tas e alguma coisa jesuítas,'

manhosos, bajuludores, por-

que se não (”3-11188 em cima cada iOOJOOO reis Ina-.s os !negão 100

n espada de Dumocles, e ai R

HOMEM 008 COMBUIUS

        

cada '1505000

 

u 605000 n U . . O(

n 60,000 l 80300” s . . 30

n !JOÃOOO n 1001000 n . . 100

saibas, @topou s seus duplicado:

d, 1 de lí até 103000 rats . . 10

e es O s 101000 s !SW s . . !O

Se valerem alguma coma, ' 13:8?) ' ;93% ' :3
. I v s s

não faltarão motivos engenho- " .na. :m o.: rmçao 50
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BOB¡NA CENTRAL

000000000

bilitado. Garantimos as nossas

blico.

RUA DIREITA

vel

Um acontecimento ceca-

ional vein de repente dar um

novo impulso ás recordações,

á sensação secreta de terror

que trouxere a minha estada

no solar do barão. Um dia,

encontrando a carteira de que

fizera uso no castello d'Her..

achei dentro uma folha de pe-

pel, um anne! de cabellos ne-

gros, atados por uma lite bran-

ca. Eram os cabellos de Se-

raphina.

E examinando esta. titacom

mais attenção, vi n'ella uma

gotta de sangue.

Fôra Adelaide talvez que,

na vespera do dia da nossa

partida, na occasião do meu

nllucinatneuto, me tinha en-

tregue aquella recordação.

Mas dionde procederia

uquclla pinta de sangue, que

era para mim como um press-

sio de fatalidade?. . . Era

aquella a mesma. tits que me

ñuctuárs nos hombres no dia

Machina de costura WERTHEIM'

ls mais perfeitas e mais baralas que existem no mercado

Machines industriaes

Completo e permanente sortido de peças avulsas

Sempre em deposito varios modelos

Ensino gratuito de quaesquer trabalhos de costura ou

bordado aos compradores da WERÍHEIM

Vendas a prestações de 500 rels semanaes

Actualmente fazemos os seguintes preços nos melhores modelos:

para costurelrss e slfaistss..... Re. 26§C00

mesmo modelo com coberta.....

movel de luxo, de 4 gavetas, com

movimento giratorio da cabeça

c mesmo modelo com 6 gavetas.

grande modelo para correeiros e

sapateiro¡ . .

Idem com coberta . . .

de BRAÇO para sapateiros. . . . .

Grande novidade de sedan para bordar ao preço de

7o reis e tubo de 90 metros e 5o rate o tube de 45 metres

Temos sempre em deposito completo sortido de peças avul-

sas fazendo nós todos os concertos necessarios por pessoal ha-

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

TRINDADE & FILHOS

Agentes das incomparaveis bicyclettes TRlUMPH

 

Gheg. e partidas da eslaçao dtvmro i. à t

De blsboa para o Porto i, ”'

E
Cheg. Part. ,_ - A

i imunmmrrmmmml _m
Tramway..... - 3,5¡ rn., só d'Avsirc 7 « E

Omnibus...... 512 515 manha _i . . .

Tramwsy(*)...10',57 t',o manha "MM““jwfmu'ÍW-di ' w

Rapido luxo... s,t 2,5 tarde i_ WWW”” "7'“: ”7'“
- , ' . . . .xcraldn criaria Rindo .4*

0mmbus...... 5,29 .5,34 tarde ::g- J . _ d

Rapido,i.'e!.' 9.54 9,55 tarde i “”"°-'“P7”””f ° E

Omnibus. tora ro as tarde W““mwmf'w' *
- O l ..

' _. da saude publica g

' ' -a. "í-_a_ A v. J:

Do Porto para blsboa - E. o meu.“ ,um 'E

“'" _' \ " _a nutritivo que secouhe-

LMS' P““ É ce; é muito digestivo, ,

w fortiticanteereconsti- i

0mn_ibus...._.. 8.3¡ 8,86 manhã , Í Wim-Sob i sua ¡n- ,

Rapldi›,|.'ci.' 10,5 ro,s manhã 1 u Biland¡ desenvolvejse

Tramway(**).. 1!,t3 “,16 tarde r i rapidamente o apetite, 0--

Expresso,l,2,3 5,31 4,37 tarde A_ - enriquece-scosanguei

Rapido luso... 6,13 6,14 larils fortalecem-8° os mus- -

Tramway..... 8,58 - tards,atsAve.ro a . OUIOBJVOHNU “5 to** E

Omnibus...... num rosa tarde i ça::-

-~ mprega-se com o

. _ _ _ _ i mais feliz exito, nos!

b (*)AE ,tramp'vaiy :0 entre l'lgltelru e Lonu- .seguiu os ainda os “E

rs,e veiroa orto muisde eis uraoom-

_ (im) E' tramwrry só entre Porto e Aveiro. 7 ~ bater ns dig'egtões tur-

o Coimbra B FIBUIIYI i dias elaboriosas,a dis- E

= ' pepsia cnrdlalgis, gse- '

IMPOSTO no SELLO l - °'°'”í““'i3““§“ “' E_ _a v anemia ou nacç o os

Letras de cambio i org¡os,raeblticos,ccn- a

Saccadas nv reino e ilhas adjacentea,a vista, . _ '^ sumpção de ctg-nemat- E

uu nte 8 dias: ' t'eoçõosescrop olosss , ~

de 15000 até '105838 reis . . 20 'e na era.:l ::cavalos-l' '

n 203000 s aos c . . tio cença etc assadoen- _

n 50;000 s 2505000 s . . !(1) ças,aonde é priciso p

cada 2505000 reis mais ou tracção 100 Í levantar as forças. r

a mais de 8 dias: vz_ w

de 16000 ste !OJOOO reis . . !O ,1h . 'a ' - ' v, 1_

n 205000- tosooo . .. to lj l l_ l ,'
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machinas contra quaesquer de-

    

AVEIRO

  

l
uma constellação inextingui- em que pela primeira vez en-

trei na alcova de Seraphina.

As tempestades da prima-

vera haviam cessado finalmen-

te. Resplendecia já o verãore

as estias do mez de julho suco

cediam a um frio insupporta-

vel. Meu tio readquiria ..alen-

tos, e olhos vistos, e segundo

o seu costume, foi residir pai-

ra uma casa que possuia .ás

portas da cidade. Por uma

bella. eserena tarde, estavamos

sentados sob um jesmineiro, e

elle mostrava-se d'um hello

humor extraordinario, sem sar-

casmcs, apendendo para uma

especie d'enternecimento.

- Sobrinho, disse-me, sin-

to hoje um bem estar incrivel,

como ha muito tempo nãoex-

perimento. Sinto que me pc-

netra urna especie de calor

electrico. Parece-me que é o

pronuncia d'uma morte pro-

nuncia de uma morte proxi-

ma.

(Continua.)

 



MTENCAO i

o DESINFECTAE AS VOSSAS

CASAS em seguida a casos de

doencas contagiosas, ou quando na

vossa visinbança haja doentes de

Tuberculose, bexigas; sa-

rampo, garrotllho. dl-

photerla, tosse convul-

sa, pneumonia, escar-

' latina, iebres, etc.

¡ois só assim preservareis a saude

de vossa familia. O

FORMADO

fas uma desinfecção radical e per-

feita, sem causar estragos na mo-

bilis. dispensando a presença de

technicos e de appsrelbos. E' o uni-

co processo barato e util.

CONl ?lili 12 METROS EUBltOS 300 REIS

AGUAS DE SALGADAS

GIZOSIS, BlClRBONlTADãS SODICIS,

' LITHICMS, ARSENIEIES E FERRUGINOSIS

Usam-se no Estabelecimento l'lvdl'ologlco, e fóra

d'elle; a agua do

PENEDO é utilissima na lithiase urica s oxnlica, gotta agu

da ou cbronica, dermatoses arthriticas, cyetite chronica, doenças

do estomago e lntestinos, impaludismo cbronico e asthma.

_ 'A do Penedo Novo-nas doenças de estomago, e especial-

mente na dilatação. _

As nascentes dose Julio Rodrigues e Grande Al-

callna são de indiscutível eñ'eito na diabete, colicas e estados

congestivos do ligado e baço, gotta, doenças de estomago e intes-

tinos, etc.

Gruta Maria Fla-agua bicarbonatada ferruginosa-ex-

cellente para o tratamento da anemia, chlorose, dysmenhorrea,

leucorrhea, lympliatismo e nas convslescenças. .

D. Fernando-_rica de acido carbonico. Tem applicação

 

com sello

Vitor¡

D I I I vantajcsissiiua nas dyspepsias atonícas, gastralgias, gastrites chro-

nicas, vomitoe nervosos e nas areias pbosphaticas. De sabor muito

Exlgi" ° 3°1l°_v"el'l_¡°bm agradavel, constitue tambem preciosa agua de meza.

l ”i“- A AGUA DE D. FERNANDO-natural-deve ser

sempre preferida a todas reconhecidas artiliciaes ou suspeitas de

conterem acido carbonico introduzido artificialmente em dosagem

incerta.

Pedidos ao deposito: Vicente

Ribeiro à 0.', 84, rua dos Fan-

qusiros, 1.°-Lisboa.

um

A unica Agua pus-ga-

ÍI'. natural que está comple-

tamente isenta de microbios, é a de

VILLACABRAS

Por isso é bojo preferida a to-

das as outras, e tambem porque é

a mais concentrada. Purga com

pequenas doses. Colher de

sopa. para creanças!

Calice para adultos!

Diluida com agua commuru, é um

optimo (amante. Rejeitar a que não

tiver c sollo de garantia-Vito".

Pedidos ao deposito: Vicente Ri-

beiro dt 0.', rua dos Fanqueiros,

84, 1.'-Lisboa. __ '

› Garrafa, reis

»WW

Insecticída Viteri

Mata pulgas e percevejos

Inseoticida Viterí

Mata traças, moscas e moaquitos

Insectioída Viteri

Mata baratas e carociias

Insectioida Viteri

Mata formigas e piôlbos

Rejeitar o que não tiver o no-

m0=VlÍBPl-a vermelho.

Pedidos ao deposito: Vicente Ri-

beiro da 0.', rua dos Fanqueiros, _

84, l.“-Lisboa. ' ',_í

PACOTE. 200 REIS; MHO: 100; QUARTO, 50 igrk

VENDE-SE
quinta na Forca, da fre-

Aguezia da Vera-Cruz, que

se compõe de casas de ba-

bltaçãu, alieguat'ias, terra de

pão, nombre, ribeiro e mari¡

1 bas de ari-nz

, , , _ , ,.

l t ) .5b ltb
As tosses, rouqmdões, bron-

ciu'tas, constipações, irá/iuema,

coqueluche, e mais encommo-

dos das vias respiratorias, des-

apparecem com o uso dosl _-.

srwomparaveis Rebuçados mi- '

lagrosos.

Quinze annos d'exito se

guro e ininterrupto, brilhante.

mente comprovado, pelo in-

_suspeiro testemunho dos mi-

lhares de pessôas de todas as

classes sociaes que os teemlPoa-

do o pelos innumeros attesta-

dos dos mais eminentes e con-

ceituados clínicos do Porto,

da capital e de todo o paiz

assim o demonstram á eviden-

cia. Oñicina e deposito geral,

¡Pharmacia-orientaln, rua de

8. Lauro 296 Porto-Preço

210 réis, cada caixa;pelo cor-

dsio~230 reis. A' venda em to-

das as pbarmaciss. -

 

Às aguas de runas SALGADA¡ vendem-se em todas as drogarias,

pharmaoias, hoteis e restaurantes.

Deposito principal no PORTO-nua da Osncella "alba-31.

3m LISBOA-Largo de Santo Antonio da Sé-S, 1.°.

!
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0 GSCABGLGCIMGNCO ñYDROLOGICO De

DGDR 8 SHLGHDHS, um doe mais formoeoe e com-

pletos do paiz, abre em ze de maio. Excellent-ee hoteis-

GRHNDG ñO'CGL e BCCGL DO HVGLLHMGS. Camt-

nbo de ferro até DGDRHS SLGHDHS .

soxxxxxxxosoxxxxxxxoe

BÓTE !Colonial ou Company

A. ENDE'SE bamw- E, mui' Preços correntes das cai-

(0 Vullt'll'o, ben] lançado e e

de optima construoção. . agua_rá5 de 1) quandade;

Trata-se com o médico

2 latas . . . . . . . . . 3.8380 3,5350

Pereira da Cruz, em Aveiro.

¡ Agua-rat de 1.' qualidade,cai-

xa :le ?latas . . . o .\i§9.00 !$710

X
Ó
Q
X
X
X
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AVEIRO PORTO

   

...._______

Petroleo anterieano, caixa de

 

|
.

ENDE-SE na Fabrica (lo Gasolina de 1.' qualidade,c¡.i- u

Gaz_Aveiro n dei latas .........A..:istoo 3,5800

  

Arroba. ou 15 kilos. . . 120 réis calonm' o" company

1:000 kilos . . . . . . . . ..63000 u

_____

ESTRADA DA BARRA-AVEIRO

w

      

tg .

ES VERÃO

“a ELEGAHTE”
Fazendas e modas Camisaria e gravsiaria

?um DA Éisu PEREIRA

  

proprietario d'este estabelecimento, participa ás suas

Rua José Estevam, 52 e 54

Rua Mendes Leite, 1. 3 e 5

AVEIRO

9).“” clientes e ao publico em geral, que acaba de re-

ceber um grandioso e variado sortimento de fazendas e

outros artigos da mais alta novidade, para a presente

estação, a saber:

Lindissimos córtes de lã e lã e seda, para vestidos.

Enorme sertido de cassas, granadines, zephires, foi»

lai'ds, monza/cs, pongés e outros tecidos de fantazia d'algodão

para vestidos e bluzas.

Variada collecção de sombrinbas de fantasia, de Seda e

d'algodão. _

Ultimos modelos de saias de baixo, de seda, lã o algodão.

Grandicaa variedade de.cintos d'elastico e de pellcs, ul-

timas novidades.

Completo sortido de leques, meias, luvas, mitaines, espar-

tilhos, sedes, setins, tules, gazes, guipures, rendas, entre-

meios, plissés, rouches, echarpes, miudezas, etc.

 

?Ai Perfumarias Bijouterias

Preços medicos
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DE

Tecidos d'slta. novidade,em algodões, lãs e sedes, para vestidos.

pongeés act., etc.

plisses, rendas, e muitos outros artigos proprios da. oucasião.

 

_ O maior e mais zompleto aoriidc em tecidos leves d'al

umeroso sol-tido em Cintos ue ¡veilica e d'elastieo, luvas, mitaines, oluaes bordadas, saias

 

“Souza Soares,

(NO BRAZIL E NA EUROPA)

Devidamente legalisado em Portu-

gal e distinguido com um premio de

Honra de 1.' classe e cinco medalhas

de Ouro, na America do .os-te. Pran-

ça e Brasil. pela perfeita manipulação

o ot'Iicacia dos seus productos medici-

null.

Peitos-al de Gambas-á

(Registado)

Cura prompta e radicalmente as

tosses ou rouquidões;

Cura a larynglte;

Cura perfeitamente a broncbito

aguda ou cbronica, simples ou asthma-

tica'

,Cura a tysica pulmonar, como o

provam numerosos attestados medi-

cos e particulares.

Cura incontestavelmente a ¡talzbma|

molestia ditiicil de ser debelada por

outros meios;

Cura admiravelments a coquelu-

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

petecido pelas creanças.

Frasco, 1$000 reis;

3 frascos, 2%700 reis.

PASTILHÀS DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas-

tralgia, as nauseas e vomitoa, o en-

jôo do mar, o mau balito, a fiaiulencia

e a dilatação do estomago. São de

grande eüicacia nas molestias do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 reis; 6 caí-

xas, 8%240 reis.

36 REMEDIOS ESPECIFICOS

iii PlLlJLlS SÀCCIiiBlNAS

(Registado)

Estes medicamentos curam com

rapidez e inoii'ensividade:

Febres em geral;

Moiestias nervosas, da polls, das

vias respiratorias, do estomago, dos

intestinos. dos orgão urinsrios;

Molestias das senhoras s 'das

creanças;

Dóres em geral:

Inñnmmações e congestões;

Impurezas do sangue;

Fraqueza e suas consequencias;

Frasco, 600 reis; 6

frascos, 2%700 reis.

Consultem o livro=«0 Novo Medi-

co»=palo Visconde do Souza Soares;

a venda nos depositos dos remedios

do auetor. Preco: brochado 200 réis,

suceder-nado 500 reis.

Medicamentos homeopa-

thlcos garantidos, avul-

sos e em caixas de di-

versos tamanhos

1 Tubo com globulos 200reis; du-

zia 2ñ160.

1 Frasco com tintura 3 ' ou 5.';

400 réis; du ia 416320.

1 Dito com trituração 8.'; 700 reis; '

duzia 7â560.

Vede os Preços correntes, o Au-

xílio Homenpallu'co uu o Medico de Casa

e a Nova Guía Homeopazhica, pelo Vis-

conde de Sousa Soares.

Estes productos vendem-se em

todas as pharmacias e drogarias e

principalmente nas seguintes:

Aveiro.==Pharmaoia e drogaria da

Francisco da. Luz & Filho.

Abergaria-a-Velba (Alquerubim).=

Estabelecimento de Manuel Maria

Amador.

Deposito geral em PortugalPorto

rua Santa Catherine, 1503.

AVISO E? ) RTANTE

0 Estabelecimento tem medico ha

bilitado, encarregado de responder gra-

tuitamente. a qualquer consulta por es

uripto sobre o tratamento c applica-

950 d'esles remedios.

o ,
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ELITE AEIRENSE

EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO
Participa ás suas ex.'““ clientes que tem em exposição no seu estabelecimento todo o seu numeroso sortido para a presente est-ação-

, SABONETE iiiEitE, EXCLUSIVO DA CASA, A 100 REIS

.XOXOXOXOXXNMXOXÉXO ,t sx D :t 3Xsxs t bit.,e 98.XOX.xxoxoxBX.;soxsxoxaxoxoce

¡bibido por lei), desde que d'asc-

sas informações resulte a spo,

prehensão da massa phosphou,

rica com multa para o dalinp:

I quente não inferior á grande;

A-SE uma gratificação cação promettida. Quem sem¡

i de cem mil reis a,ber da existencia do massa.

!pp quem fornecer indica- phospborica, dirija-se a Balé,

ções para a descoberta da pes- nardo José do Carvalho,

sons que façam o commereio de das Barcas, n'esta cidade

!importação e venda de massa Aveiro, antiga morada do sr."

pliosphorica (o que está. pro- Picada. - '1
d .

Gratiiicacão de

  

  

R. M. S. P.
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PAQUETES CORRElos A SAHIR DE LEIXOES
CLYDE, Em 14 de setembro

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

Montevideo e BuenosAyres.

NILE,_Em 28 de setembro

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

Montevideo e Buenos-Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil 256000
, p › › › › Rio da Prata 256000 l

PÀQUETES CORREIOS A SAHlR DE LISBOA

CLYDE, Em 15 de setembro '

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

Montevideu e Buenos Ayres.

AVON, Em 21 de setembro

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

Montevideo e Buenos Ayres.

NILE, Em 29 de setembro

Para S. Vicunte, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS,

Montevideo e Buenos Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil 226000 “ll _

, › s ) › s Rio da Prata 2215000 › '

Santos,

sanros, '

Santos',

 

A BORDO Hit CREADDS PORTUGUEZES

Nas agencias do Porto e Lisboa podem os srs. passageiros ds 1,'

classe escolher os beliches á vista das plantas dos paiuetes, ma¡

pêra isso recommendamos toda a. ¡tnçecipa-

çao.

.AGENTES

NO PORTO: EM LIBOA:

TMT 8: C-° JAMES RAWES 8: 0.'

19. Rua do Infante D. Henrique. 31-i.° Rua d'El-rsi,

âgãxxxxxxxx escassos);

BICO AUER

  

O Bico .Auer tem a escolha do publico e od'e-

rece instalações completamente gratuitas

dos seus novos bicos de um poder illuminante de 95

velias e de consumo muitissimo reduzido.

A conservação dos bicos é feita com manga

de seda Auer Plaissety, chaminés intensivas, refle-

ctores ou abnt-jours modernos, e reguladores espe-
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_ godão, em cassas, cambraias, vo

de baixo, sombrinhas em seda e algodao.

ciaes destinados a assegurar uma pressão regular.

A conservação comprehendo a limpeza do

material, pelo menos uma vez por mez, e a substi-

tuição de mangas e outros accessorios sem mais

despeza, ao preço de 150 reis por mez.

  
    

 

LISBOA

Escriplorio e armazem de exposição

Rua Aurea, 140, 1.0

PORTO

Escriplorio e armazem de expo-ich .

[81, R. Rainha D. Amelia, 85¡

Telegraxn me: ico _Lisboa 'liclcgrammax nico - Porto

TELEPllONE 650 TELEPHONE 733

Agente em Aveiro

BAPTISTA MOREIRA

RUA DIREITA

.O.
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âãoaoso

i3, Rua Mendes Leite. 2l

56, Marcadores, 70

AVÊIRO

4
l

iss, haptístes, foulard s, zephires, panamás, fustões,
is mrtilhos, meias, plugas, sedes, ruches, tulles, gazes,
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