
  

 

  

   

 

  

  

   

  

 

  

    

  

 

   

r ' ::usadas aéreas-.ê. as* beat-:giga: ao x 1111311171117 iit rali:'-7 Í - .;¡:"Í~?'r..i':- .il :f 'Os
-.

7 “de“da do ?radio em “lei sol, juntos depois em "molhos, Custo do premio de emissão *para

::deçl'àiidwséado

.80_

No de Lelrla.-T'or i4 litros: mi-

lho branco, a 500 reis; milho amarelo,

a 5.10 reis; cevada, 11 400 reis; centeio',

ii :oo reis; aveia a 3130 reis; fara, _a

¡Óo Porto a" ¡jtsboa'

    

  

 

    

 

   

   

  

   

 

   

   

     

 

    

    

    

   

 

    

     

  

  

      

    

   

   

  

 

_ V_ 1 > v __ e j_ O recolhidos nos 31h_ img o (eminente e ilhas, 25 reis por _cada

'aaa uma creança d-e 6 anos' e' devãndo ñ - p., ..rá “09.0 "5130“ fraWOdenu quanüaçalém r””- ç"" ow' 500 reis. Por ti! litros: tremoço, a.

letamcntc hcai'boriisada. Se- i f _ vere( car-se se es a (li: selo ::ii-àreíüionderàte: de adoro* até __.'_._._ 200 reis. Por 20 litros: batata nova, a

o arece, a'Vm :outrazque ' ,paitçitamentefenxutos _ara ue_ ¡.°°°'..› '- .re'si em““ e °_.9°° * ,~ _ ' 4zo_rei_s:castanha pitada anpi$o reis-

“ça ñcado e como a ca_ __ os bolôreç as farmlãma Saes ate 201000_ reis.” reis; de mais de Clmamtopagsñãwmiupíg ,05 8.39 7;12 azeitona, _a 700 reis; piiihão verde, .ii.

' ha o t'dii d deira Uma grande atividade nos ." ” l' wã°°° me 5°*°°° rm' 4° 'el-s; de Gaia -' 20'37 848 ?'25 ”imoveis“, Pinhão TorradO. a 50000

n quam a e e ma secundarias L 1' 1 dt'e- m?" de 5°¡°°° até '005000 "els-6° "° ' ' ' ' '°" “isçgoflg - 9 7.38 reis. Por duzm: ovos 112001'el3. '
,Oiaco 310 . , Valad , ,

reis; de mais de ¡OOMOO ate 6001000 ares 12:00 - 7,46 No de Estarreja-Por :o litros:

fitas, a mais velha_ deu-lhe campos caraterisa os mezes de.
cimento não venha desvalori- reis, ¡oo reis omnia -- --n ~- ¡2.1412105 - 7.56 milho branco,a Soo reis; amarelo, o

y atear o fo o retirando-se abr" maio 'unh e 'L1th
V _

› r . “nana“ dãnde não [mude ' 7 l o l ._ sar ou perder um producto de, “rasga-_- ãmggg'“"v- '22121.11 9.13 .04 720 reis; estrangeiro,660 reis; feijãa

:eu '› 9- -. i . Entreos trabalhos que mais . .M _ - -- - ,12 branco, 1115040 reis'laran'eiro mas

tao alto valor Ovar. . . 1244 - - '- .l i °
. ..-..- J -- . reis,- aveia, 1.13100 reis; trigo, a, .#200  
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s escapar-sc. A mais nova

'
e
a

braços absorve é o da colheita

  

 

8

8

- 8

artes de Vil' Para ° al' “VW - Outros rocessos tem sido x fm Esta““ '3M - - 8 reis; centeio ::bom el' r 83

i , ta quem explica o terrivel e Preparaçao dos renas, coman_ propoqtas ::a Día rovehamen; âgàãgoéã..." 18,3% 9 ,4' reis; batata, (',5 kilos; ;40°7reizzabvo:

“m“: a' *1“ f°i d”“ de 9°““ do as e”” que Vegeta”“ "a“ to e conseiva 'o'-Pdos fenos e Pelo taleamemo (je-Sua es' “Wa-03326.20 031010258ii'ziii (“aiii '1384231573211 Por 20 11m/

o. turalmente nas terras deixadas n l ã ' dça . '. posa, sr.a Ana Marques Mora, ÊEfWM---w- 16,07 0.33ll.09|l,52 milho amarelo. a ;po reis; brancoui

a C0 eÇ 0 @Sta Tel/'Sta mms roncamento-u - 3122121461439 800 reis; feijão lnranjeir0,a 1111380 reis;
. . . está de luto o sr. José Joaquim

m › › Gdu artigo tem Sido publicado Nunçs, da Qmma do ato,

sobre a ensila em Ou armaze- - . .

nagem das fofa ens verdes 10-" ?migo qesmbmdor rural'
g - Acompanhamo-lo no seu

go depoisde cet-fa,esobreos - A.. _

palheírães ou grades "ecobertas'Jmmesma!“ '-

destinadas para a cúra ou con- __

servação das ervas e ferragens

colhidas no periodo das'chuvas, _.

mocidade-Mais' um, i'm-'iou sempre que não seja pos'Si-'

mero da esplendida revista ovel seca-las-ao sol. Para. estes

trabalhos chamamos a atenção 0616197118, 0 1238. q_ue é do maior

interesse de actualidade e de be-
aos nossos loitores, recomen- lesa de gr“ a p . c. . d

, _ . _ . ur _s rin ipian o pe-

dando lhes agora a vantagem 'a puma“ pagma com um ma_

de ligarfí ceara de ieno a 1m' Énifico retrato da grande actriz

portancm que_ ela realmente ucinda Simões. Ilustrando a

merc ce, e não a pondo de parte cronica insere os retratos da can-

pelo espirito comum de emitar to“ Portllgueza Jud““ da C05“

- da t l' Vi ' '

afolhamentos estrangeiros nem e ac nz Ita'a tal'am que

LÍSboa (Rocio).. - 6,2514,13 18 preto, a 700 reis; amarelo, a 800 reis;

De Aveiro para Lisboa ha tambem mim“? a ”blõ° reis¡ f"meu 7°o reis¡

um combom, tmw" ás 12,47; outro às i trigo, a 110200 reis;_centeio, a ¡#000

16,51 que é expresso; outro ás 17,43; reis; cevada, a 700 reis; ovos, (cento) a

“mi ”GOW-"m às 20.12; outro, rapi- 82° reis'

mas 19,11; e outro, traw., ás 21,31. I ______ . '
“1

l

mercados semanais '

3' ram aulas de “mb ta¡ 'Mar' em pousio, deixando secar es-

5›.53Pate"°* "e .a temp? tas ervas~juntandoáas em mo-
CIlTOU para O razil. A mac 1 - ,

_' co tempo depoisfoi tambem. lhes e recolhendo-as nos pa-

, a m do marido, lheiros para alimentação dos

3._ ,. Manim? gados no inverno ou para en_-

°emcsi qua .C @cursos e trehar no mercado. para venda.

sombra da caridade. Ha nd t Ó .ms

40- Na 6.“ feira passada, no Ve O e“ re n S mu'

__¡ ,L um “E, afundgu terras naturalmente ervosas, .e

arco de pesca, da compa- sendo o inverno a estação mais

' garantida do nosso'clima agri-

. $233: cola,suéade que nas terras fer-

' ' i teis ou bem enfolhadas a ceara

de feno é em geral uma das

melhores cearas pelo alto valor

ea, tum do vinho.-

deste produto e pela reduzida

verba exigida só par celta, pois

ebémçs fa_ ,cõmu'nicação' de_

raras vezes se fazem mondas

se constituiu entre nós um

nas terras de erva expontanea

 

   

   

      

    

   

  
  

     

    

    

   

  

  

O_ reço actual dos generus i '

nos di crentes mercados:

_ No_ de Alcobaça- Por 14, litros: , V
trigo mistura durasio, :i 700 e 720 reis;

milho da terra, a 540 reis; favo, a 530 ARTIClPO às minhas eX-mu

reis; cevada a 480 reis- aveia a 3 o › '

reis; tremoçd, a 500 reisigrão-iie-bião, freguetas que tendo feno

a 800 reis; feijão branco e encarnado, Pessoalmente selecção da

a e 900 reis. Por kilo: farinha de ~ › "
milho. a 60 reis; carne de vaca, a 260 mOda para a Prebeme eStaçao'
Leis; carne de parti?, toucinho, iom. apresento desde hoje em deante

o carne magra c ouri o afim 360 ' ' "

360, 330 e 700 reis. Por ¡çS lti'los: bata. dispomçiio de S' ex'u um sor-
ta, a 300 reis. Por duzia: ovos, a 220 "do verdelramenle (30105581 de

reis. Por litro: azeite a 300 reis vi- a
1 › - chapeus em todos os generos,

  

  

  

   

    

    

    

  

"leo de propaganda anti-alco-

Ç com o ñm util de, por meio

, conferencias e palestras nas

,a las elogares publicos, por

     

   

     
   

   

   

     
  

  

  

, -Achamos bem e desejamos

f a sua _missão seja bem su-

i H 'da.
. _

Catch-Tem-se sentido, nes-

vdias, um calor fóra das mar-

 

“.'r _ -

a. 'o do. jornal e do -exemplo, para feno. Como a vegetação _ _ está_ representando no Republica. nho,_a So e Goreis. Para revender. Por ,

"3:3 "i tir no animo dos que ocare-l destas ervagens namrab se faz ã?“àlêfezeãneígíàlãâg: '51235125 &Laine; miilsicag em _casa âie lg::- ::islltefgíàhãzíltãáoae $500 rã¡ Sab'ioo tanto modelos autenticos das

i ' ' . “ " ' 7 v' . _ - - . y 000 s. ' ' _ '

[do, _1 aideia da_ regeneraçao mora duranteomvemommgeralesta Ç c. sp A __ e enci xpostçao a N d O” _ _ primeiras casas d. Lisboa co-

« 4 4 d 1 - d l 1edade-nac1 nal d b la -artes 0 e ”um de Almeria-Porno

n. .. convencimento os ma es a nossa agricu tura. *o 0 e e S › - . - . m t d

' a 'a A 'd elo abuso do al- Ceara desenVOIVe'5e bem' e de' R ' ' ' d dois 'quadros de .1. Vaz e Simões mms' mmm brianm'. B 84° rm; am?" 0.ou ros execma os no meu

::iii 'lua os P socupando as terras no ñm da - espelial a mma' que e_ Veiga e uma escultura de Si- ::freio Zfsi'ãlãrêi'sgieiãàaíh $155; atelier' dÉSde os preços de
w . .1. , r ' r _ , . , _ 1 o o -

v mais a mais nao e senao apra moes de Almada_ uma grande m5_ po', ,5 kilos, bpm), ;50 ms. 3.0500 a 12.7.9000 reis.

primavera permite fazer nelas

os alqucivesde verão deixando-

as bem preparadas para a cui-

tura do trigo. que muitas vezes

alterna com a ceara de feno,

tica considerada de eleição con-

solidada pela tradição de mui-

tos anos, ás vezes de seculos,

aplicando, porem, com a maior

prudencia, todos os progressos

No de Monlemór-o-velho. _ Por A0 mesmo tempo poderão
14,63 litros: feijão de mistura, :i liõo 33 '

reis; frade, a 700_reis; móclio,goo reis: v' ex' apreelar tambem uma
branco, a 760 reis; pateta, a 060 reis; linda COIeÇão de cascosi bem
trigo, a 760 reis; milho branco, a 600 ~ ~

reis; amarelo, a 560 reis; centeio, a como ñôres de \Cindoi seda e
mtooo reis; aveia, a 420 reis; cevada, 8856 e Qua-05 artigos de .con'

gravura de 2 aginas Vista-geral

de Angra do Flemismo para on-

de foram presos os implicados

na insurreição de 27 de abril;

mais 2 gravuras de Angra, do

a rua Direita e Castelo de S.
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iii-~ " :De Coimbra e Lisboa, dizem- em afolhamenio bi-anual, ou . . . . ._ _ _ 50 -_ ._ _. _ _

iii“:- w que a temperatura e P°r lá feno, trigo, tava emafolhamen- 99° a mçdçmafclencmdmpoe 56133593“ O n°V° ed'ñc'o da ;gooriei,s;fgarvãiis'd§bigg areiããoiardli-:iãi tecçoes'

[e, = -anm _ to mam““ aindustrialisaçao da agricultu- Agencia do Banco de Portugal chkhams, a 50,, ms; batatas, ¡,650!

0- ' s_ __ A (Associação ' ra_ em C01mbra, com duas gravu- reis; tremoços, (no litros)a7zo reis; ñlzna Pinheeiro Chaves

,, Tramwv › - - -

,., ercialr, «Sociedade de defeza A P“melra vma ° apto'

'ropaganda de Coimbra» ee veitamento da ceara de erva

'1- c ara municipal de Aveiro di- natural para feno, representaria

am-sç,á›_C°mP?“h'a d°5 ca' uma carateristica de agricultu-

h°s' a“ Term P°"“.3uezes PF' ra extensiva, impropria portan-

_ do se estabeleça um combmo d d . .d d d d x

Í.Íi way, diario, entre aquela e _0 aprox'm¡ a e as gm“ 33

' cidade. Cidades, mas, como desta pro-

x #Apretensão é_an_ti'ga B¡ tem ximidade resulta justamente

" ' uma grande procura para osmais, agora, a adesão das_ ca-

r nras da Mealhada, Anadia e fenos naturaes e portanto um

alto valor para a unidade de_. _ tras.

feno, sucede que é corrente no
-O comboio, que se pede, deve

termo de Lisboa o_ afolhamento
gana Coimbra de' manhã _e

ressa'r' a' Aveiro algumas ho:

bianual-feno e trigo; ou tria-

ntial-feno, trigo e favas

; a depois, dando assim logar_ a

o h 'ue os povos lda :3130235538321:

«emmmnmncNammwwm-
' cios com economia de tempo mento nenhuma cultura sacha-

da, pois a fava quasi nunca é

sachada no termo de Lisboa,

mas como á ceara de feno su-

qu “de dinheiro. -_

¡pm-n Os tramways entre Connbra

cedo sempreo alquive de verão.

remedeia-se assim naturalmen-

bsfo_ Aveiro .aproveitam a muita

te o inconveniente que á pri.

ente, orque é bastante popu-

meira vista se poderia apontar

alinhas, a 400 e 000 reis; frangos, a

oo reis; ovos, (o cento) a 1.70100 reis. R. da Costeira, n.° 9

iDUBos minimos_
importante casa negociante de Adubos-químicos e ar-

tigos congeneres, O. Herald 6' C3, com se'de em Lisboa

que lembra a todos os srs. lavradores e negociantes de

adubos chimicos dos distritos de Aveiro, Viana do

Gastelo, Porto e Braga, o seu escritorio de venda e deposi-

to de adubos na cidade do

PORTO

22, rua da Nova Alfandega

Os srs. lavradores e revendedores

da mencionada area queiram, pois, dirigir

toda a sua correspondencia e encomendas a

_ O. 8¡ (É Porto -

A, casa

ras e retrato do arquiteto Adães

Bermudes; retrato 'do falecido

arcebispo de Braga; o crusador

«Adamastor» que encalhou na

Ilha de Dubell.

Com este numero do Ociden-

te é distribuido a todos os assi-

nantes e anunciantes, como brin-

de, umadinda comedia intitulada

«Um quarto alugado a dois», do

autor d'ramatico sr. Francisco

Serra, e que é ao mesmo tempo

'uma bela' edição em papel su-

perior.

Este_ brinde é sómente para

os assmantes ou que se inscre-

vam como tal por este ano, alem

dos anunciantes.

Colaboração literaria de: An-

on io Cobeira, Macedo de Oli-

veira, Nemo, Ribeiro Cristino,

Alfredo Pinto (Sacavem) Da-

masceno Nunes, Cardoso Mar-

tha, etc. '

A assignatura do Ocidente

custa 950 reis por trimestre, a

publicação mais barata dei re-

Vista.

A Gaça.-Dos prelos' da ti-

A PROVA M MMM

Toda a pessoa que, ao subir uma

escada, tem a respiração ofegante e se

ve obrigada a parar, em consequencia

de pontadas que sente no lado, é uma

pessoa anemica e pobre de sangue. E'

tempo, portanto, que essa pessoa trate

de fazer uma cura de alguns dias com

as Pílulas Pink, e gta as a essa cura

ou tratamento, semel ante estado de

pobreza do sangue desaparecerá.

Se o doente não faz caso, e deixa

de empregar os meios necessarios para

tornar 0 sangue rico e puro, a moles-

tia agrava-se, e o paciente, sofrendo

cada vez mais, toma-se incapaz de se

ocupar do seu traballio, dos seus ne-

gocios, da sua vida, e afinal de contas,

será sempre forçado a fazer ao tarde

o que desde logo devia ter feito, isto é,

tomar rico o seu sangue demasiado

pobre. Quanto mais tiver esperado,

mais longo se tomará o tratamento,

mais tai-dio e dificil será o restabele-

cimento.

As pessoas anemicas não devem,

A pois, hesitar, tanto mais que o trata-

mento das Pílulas Pink não é nada

complicado. Basta tomar algumas Pi-

lulas Pink depois de cada comida, e ao

cabo de alguns dias obterão os mes-
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Dipo osa to a a região compreendida

”mr" tre as duas cidades.

!são ' vitima combinados-sacas

anita' uintes taxas que ,passam a v1-

  
' WT Para os..val°res permuta' . mos bons resultados ue lhes indica . . . .

:QI ii. pelo correio portuguez com ?eme aÊOIhamemq uma, ¡oven doente, a mqenjna Maria Eu. pograña Jose_Basros saiu ha dias
v

. . . . _Npaizes estrangenos: corôa,~2¡5, Aqui, como em tantos ou- genia,_ ue_ reside em Lisboa, na rua mais um faSCiculo desta_cu1dada . O & a .p.

'a ' =* i nco, 206, marco, 253; dollar. tros casos, a razão scieniii'ica desafltAna'áfESt-rela,“.0121' Eis ° “Vista Promsameme ¡IUSÍrada ' ' 4'“: O

ie' u »150; peseta, zoo reis. o vem just-,ficar a pratica mami_ que e a “05 re em' com belos retratos dos vencedo- , _ _

res do Campcpnatwdemm no está autorisada e habilitada pela séde de Lisboa a fechar to..

, db¡ r Trabalhos ll¡r1co1as.-At1vam-

:v agora. Por todos esses cam-

in vai uma azafama a que só

__ breves horas da noite dão

m. pequena tregua. O tempo

u e-lhes de feição e.por isso o

rweitam assim. ' A,

' [Mamma-nos de varios pen-

ra, colocando a ceara de feno w_

natural comoum valioso ele- .

'mento na organisacão do afo-

lhámento da exploração, no

termo de uma grande cidade,

bem entendido, e em terras

_ naturalmenteervosasou ferteis.

. benmamr__03 agñcuuores @F - A questão de fertilidade

' radiantes com estes_ dias de belo não deve aqu¡ ser posta de parte

'0:31:3331%?! ::moszfnuêâf e convém registar a pratica já

videiras. As oliveiras veem-se corrente de aplicar o nitrato de

sodio ás terras deixadas para

feno, aumentando-se assim

" o bem espigadas.

- De Colmbm-E' mais escassa es-

enormemente o seu rendimento

por hectare.

'up a redução de fructas neste con-

' ,p ncipalmente nesperas. As vi-

- -. apresentam bom aspecto,e os cam-

' mma? bo tDe, - egou o m em- e s '
_mito necessario para se pode¡ l mo conheCimento_ bem

* ,as vides e vingar os cachgls, averiguado desta aplicacao nas

', vama desaparecer princ' - ' ' ' '

”Em“mas camadas. v -se cercanias da Cidade de Lisboa.

,i l já desenvolver os centeios e mi- A ceara de feno chegada

1111“!“an 33353115511““ ao limite da sua forma 'o das

' ntraadebllidadeepara sus- riméiras m m S Ç: t

l .l as.íorças._Recomcndamo_ p se e e e rueos,

o ¡mm-mc de came, de pe. deve: ser prontamente abatida,

"franco e .a, unico legalmen- e como não são possiveis as

*atari-tado P910? 89:51?“ e lavouras á raza em terras ar-

i'* dade? “mim“ . e mtu' gilosas, mais ou menos compa-

'eBrasiL F01 premiado com

i um de ouro em todas as ctas e pouco drenadas, o em-

',¡ções “además e ”ganga. prego das gadanheiras mecani-

,a que tem conçorrido, garan- cas, tem moitas vezes de ser

p. asua eficacia, ,para em' posto_ de parte por cansa da

disposição' em léiras ou Margens

de quasi todas as terras, Daí, a

neceSsidadc da ceifa manual,

exigindo grande numero de

braços, pois -o periodo de cor-

te dos feitos, para aproveitar a

_ melhor maturação das plantas

e a cdnveniente cúra ou séca

dos fenos, é muito reduzido.

Porto, dos disc¡ ulos de ginasti-

, ca do ¡Ginasio c ub portuguez»,

urna atiradora mostrando as di-

versas posições da espingarda,

um casal de houdãns, fox ter-

rier ideal, super-libros, trajos de

caça, egua Conquista, etc.

A_ parte literaria é esmerada

e mu1to interessante.

4o- Do Novo dicionario

da lingua portugueza, es-

tá publicado o tomo XVII a 2.a

edição. E' uma notavel obra de

Candido de Figueiredo, aumen-

tada com grande numero de no-

vos vocabulos. Este tomo abran-

ge as palavras desde «Fargo-de-

morrm até :Piteiran A edição

e da «Livraria-classica».

das as transações nas condições mais vantajosas possiveis

para os compradores, não havendo para os freguezes nem a

mais pequeno aumento pelo tacto de se entenderem com a

sucursal do Porto em vez de com a sede de Lisboa. Todos

os lavradores da mencionada região teem, pelo contrario ao

grande vantagem de serem mais rapidamente servidos pela

sucursal do Porto tanto Corn as respostas ás suas perguntas

como com expedições, porque poupa se o tempo que a de

roca cartas com Lisboa exige_

_ Os_ lavradores do concelho do Porto e dos concelhos

c1rcunv1s1nhos e que frequentemente teem carrOS para o

Porto, téem a grande vantagem de poderem ser a todo o

momento servidos de adubos no armazem do Porto que es-

tá aberto todos os dias. '

Do escritorio do Porto um empregado-viajante percorre

ameudadas vezes em viagem a area desservida pela dita

sucursal.
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«Estou deveras satisfeita de ter

tomado as Pílulas Pink, pois que estas

boas pílulas me curaram completamen-

te da minha anemia. Havia quatro anos

que eu me via torturada por esta doen-

ça, sem sequer obter alguns alivios.

Estava sempre palida e aca, e quei-

xava-me sem descanço de dôres de

cabeça e dos rins. Não tinha forças pa-

ra nada, e não sabia o que havia de

fazer para me curar. As Pílulas Pink

bem depressa me restituiram a .saude

perdida.› "

As Pílulas Pink estão á venda em

todas as farmacias, pelo preço de 800

reis a caixa, 43400 reis as 6 caixas. De-

posito geral: J. P. Bastos & C!, Par-

macia e drpãaria Peninsular, rua Au-

gusta, 39 a , Lisboa.-Sub-agente no

Porto: Antonio Rodrigues da Costa,

102, Largo de S. Domingos, 103

_É

indicações uteis

L1¡ ilii :tir

De 11000 até 103000 reis, io reis.

De romeo até'õolooo reis 2.o reis. De

505000 até 1001000 reis, ão reis., De

3006000 até :Mono reis, 50 reis. Cada

:Scientists mais ou tração, .'io reis.

 

  

  

Horario: dos comboio:

De lilsboa ao Porto

Tur. Cor. Ba). 0m.

21,35 8,30 9.25

0,18 10,05 13,25

2,57 11,42 15,57

 

  

  

   

     

  

  
  

  
  

  
  

  

  

   
 

   Lisboa (Rocio). .

Entroncamento .

Alfarelos .... . ...

Coimbra 311,4516,20

Pampilhosa 4,1312,1817,36

AVEIRO 11,27 5,1612,5718,41

Estarreja........ 11,58 5,39 -- 19,01

Ovar........... 12,22 6,01 - 19,19

Esmariz. 12,42 6,16 - 19,33

Espinho......... 12,58 6,2913,3619,42

Granja . 13,04 6,39 - 19,48

Valadares....... 13,23 6,52 - 20,01

Gaia.... 13,31 7,15%1358 20,21

GRANDE _ í

Mnnmunnnumuninninnun '
'de l

l

João Francisco Leitão 731. 3

  

o sangue e levantar ou

a

'.i tar as forças, centenares

"mais distintos medicos. Um

'iu deste vinho representa um

'leblft
:

_;.Advogadc› __

José da Fonseca, antigo

. lherias, molduras, papeis para forrar salas e objetos

para escritorio. Maveis de madeira e ferro, colchoa-

ria e ouiros artigos para decorações, do mais tino gosto.

      

Campanhã....... 13,50 7,2514,06 20,35

Porto (S. Bento). 14 7,41 14,17 20,46

   

Completo sortido de postais ilustrados, quinqui- i

  

 

Ó
g _ monicinnn: DE maços - Q *

3 Sit-Rua José Estevão-59 Avgmo 3 _

COM“...WOÍCCO

De Aveiro para o Porto ha ainda

um comboio as 23,23; outro, que é

traw., ás 6; outro ás 9,09; outro ás 11,08;

outro ás 19,10; outro ás 21,39 e o rapi-

'do ás 23,09. . -'

 



. ' ' i. r -' l' ~ . i . ções com a maxima facilidade e or sim baixo preço. ' _ i P a v, '

taãias mms. @Names 'i Com os aparelhos .WIZAIÊD, obtem-se um banho quente em derz- ¡gàgmãm 5-7¡ _rufm'fâpsfiâfopíãfd ;1m as damas é ter _ t 1 V _ ..l

diitivasfg- Qualidades Family." minutos, consumindo-se apenas ¡[5 de litro de essencni. f r , g_ .Éond 3:1“ bela “mação e ENDE-SE um _i

das. ide' "de para mfommçoes d"“B" a _ ›- - " ' .f- radicalmente a côr mate e aristocratica, sinalb da ' “OVO em S. Jaca ,m*

' ades ° l E a“ m verdadeira beleza. Nem rugas, nem or- i - -1 ' ' r'~ '- -

' exçà'lentes quahd k 'x G u dm n* bulhas, nem rubores; a epiderme sã e Bom ICC“ lo'

    

    

 

   

    

  

      

   

    

   
   

  

 

  

  

   

Modase eonfeções Pompeu dá›00m4hroüa C'aiiiisaria engravataria

a ARTICIPA às suas ex."m clientes e ao publico que acaba de receber todo o sortido para a presente›estação,em artigos-da mais alta novidade_

' e apurado gósro,_irnportado diretamente de Londres, París e Viena,rde forma a poder competir, nas 'escolha -e preços, com 'as primeiras

casas do Porto e Lisboa.

clientes 'de que em dias proximos estarão conclniiias as importantes modificações que... [ez no seu_

,,1' 'É .i

  

:ai'eteiirener

. 'listinha 'PeitoralaFerijug'iiiesa

o ;da pharmacia Franco_- i

Esta àrinha, que ó um execllenlo

iaüiiienlo reparador, do !acildigedlm

,utilissimo ara pessoas de estomago

dehil ou e . ,para convnleoeonteo,

pessoas idosas ou crenças, 6 nomeo-

mo tempo nm precioso medicamento

-ilue pela sua acção tenis¡ reeonsti- ›

iuiiite é do mais reconhecido proveito Ã_

.as pessoas anemia“, de oomlihi à '

oca, e, em geral, eeareeem de¡ ro

«nas no organismo. !ele almentoolh

(avisada e privilegiada ' dom ' t

tiusiados. d'os rinieiros medico¡ p»

.iiteiii a sua e cacio. o

:tende do Restello à 0.'

" LISBOA-BELEM

  

  

  :He -Iehãou
l

  

Mais prefine as suas ex. A¡

estabelecimento, .ampliandoro @doentio-:lhe (um _Jaspeto moderno, ,digno desta cidade,

Nos primeiros dias de inatiguraçá'o serão _feitas grandiosas exposições' de todos os artigos de novidade.

“um amamos ppm 8mm Por contrato especial comruma ,das Primeiraseasas deiLisbbàiepresema este ane, peia Primeira: vez, um;
lindo e1 :variado sentido_ de chapeus para senhora, ultimosí'm'odêlos e a preços sem competencia.

ANTES DE COMPRAR ven o .som-*moon ;Elegante

i ~Rilflâ doque-Estevam" ^ Rua Mendes Leite s
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o Nolasco_ _
_ _ tie transmitidas

ZÍÍJLÍÍÉÍSÊÍÃLÍHZ
Assistencia medica, farmacia. massagista, novo estabe-

lecimento balneai' completo, soberbo parque. diverti:

mentos ao ar livre. grande Casino-teatro. estação te-

legrafo-poetal, garage. iluminação' eletrica em' todos

os hoteis pertencentes à Companhia. no Casino-Lea-

tro e em tedos os parques, etc., etc, ' ' -
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PAQUETES CORREIOS A saiR DE LEIXÕES

_Alcála em 2. junho

Para aBaía, Rio de Janeiro, Santos, Montevideu e Buenos-Aires A811?“ alcanma5› Saunas? 'lucas' afãemcms .e ,fermgíno' 'i
' ' sas, uteis na gota. manifestaçoes de artrilismo, diabetes, afe- 1x

ções de ñgado, estomago, intestinos, rins, bexiga, dermato- .V w

ses e muitos outros padecimentos, como o provam inumeros

atestados das maiores notibilidadtcs_medicas do paiz e estran- 1K

geito. '

EXCelcntes hoteis, propriedade da Companhia; Grando '

hotel, Hotel do Numb-Hotel Avelamese Club-

hotel, 'todos eles 'muito ampliados e os quais se acham sl-

tuados no Centro dos magniñicos parques, onde a tempera-

tura é agradabilissima. , .

Caminho de ferro a Pedras Salgadas.

Entre as suas diversas nascentes encontram se as mais

mineralisadas da região.

Fonte D. Fernando: muito gazoza e bieerbonatada,

sodica, natural, e excelente agua de meza e a mais radio-ati-i

va da região. '" ' i

Enc'otram-se á venda _as aguas de todas as nascentes de

Pedras Salgadas nos hoteis, restaurantes, drogarias .e farma-

cias evem todas as casas de primeira ordem. l

Esclarecimento no escritorio e deposito, da Companhia,

rua da Cancela-velha, 29 a iii-PORTO'.

x
x
x
x
x
s
x
x
x
a
x
x

Preco da passagem eni_3.al classe pain o'Brazil e Rio da Prata 46000

Darrp, em 11 de jjúnho

. Para o Rio de Janeiro, Santos, e Buenos-Aires

 

  

 

Pieço da passagem em 3.' classe ima o Brazil e Rio da Prata 41:000

Drina, em 25 de junho

a í l Para to Rio., (le Janeiro, Santos

' i e'Biienos-Aires

Preço tEla passagem ein 3.a classe para o Brazil'e Riolda Prata 41:000

Estes Paqueles Sabem de LISBOA no dia seguinte e mais os Paqueles

x
x
ñ
x

  

Aspas rias, em junho_

Para a Madeira, Pernambuco, Baía, Rio_ de Janeiro, Santos, Montevideu

e Buenos-Aires

' i
o
a
x
x
x
i
x
x

Preço da passagem em 3.? classe para o¡ Brazil .e Rio da Prata 46:000

AVOn, em 28 de junho h _

Para 'a Madeira, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santos, MonteVideu

&Buenos-Aires _ . _ _

A Preço da passagem em 3.a classe para o BraZil e Rio da Prata 4o:000\

   

A oonno HA CREABDS Ponruoui-.se's

Nas agencias do Portoei [Jaben, podem ,os srs. passageiros de 1.- classe

escolher os beliches á visra das plantas cos paquetes, mas para Isso recomen-

el ação. › . . .

dam“ti'ÊdÊainigiÊs'ãe regressoxlo Brazil, 'oferecem todas as comodidades aos

). ~ . .i

srs. passageiros que se destinam a l arts c Londres.

Depositarios

Em Lisboa-J. R. de Vasconcelos St Cia-Largo de Santo

Antonio da Se', l5-i.°. ' A _ _ _ _ l

Em Braga-#Manoel de Sousa-Pereira -Largo 'de S, Fran- Ollven'mha-

cisco, 5. ' _

P."S.-_-Sendo a companhia proprietaria dos melhora-ho- , , '

teis desta' formosa estancia, avisa 'os ex-.m°' srs. aguiStas, que,

é_

Urn carro _ou 509 kilos. . .

toco kilos....,......... .

*Aceitam-se tambem passageiros para New-York¡ e S. Miguel (Ponta Del-

gada) com trasbordo em So'ut'hampton.

”AGENTES

No Portos ~' “ 1

TNT 8: C.°

19, dominante!) Henríqie ~-

uma“: em harmonia com o artigo 158.o do seu regulamentompasseio

A . dos parques só e' permitido _aos hospedes alojadosnos hoteis_

James Rawes a ç' da mesmo companhia, devendo. os alojadosem ou'trs_ hoteis

Rim do Comcr0¡9› 31-1» fazer uma inscrição especial pura'ter 'direito a essa regalia

4)500 reis

'95000
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ÍiMnawnnns

l'llTEllTE fEll 2l-lãll

'Sensaeional nevi- l. _

dade-Assem-À

broso sucesso

  

cortina 'A Tosse,
xarope peitoral Jamas

     

e
n
x
o
x

'Premiado tem medalhas dezourovl

'e'm todas as exposições na.-

'ei'onais e éshungeiras a que

'tem concorrido.
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EM sempre á venda os mais finos docesde ovos,Y

especialidade da terra. Sortido variadissimo, para'.

chá e sobremeza, numa escolha esmerada e' '

abundante. '

Esta casa encarrega-se de despachar rias me-

lhores condições todas as encomendas que lhe se-z

jam feitas, para todos os_ pontos do paiz, Africa .ej

< Brazil, onde tem os seus revendedores.

' Faz descontos ás casas que lhe gastem em

grande' @entidade 'os OVOS moles, emiatas ou_

barricaslde variados tamanhos. Os classicos maris-

cos da ria de Ave'ir'o, em_ conserva, e as saborosas

enguias assadas á pescadOr.

   

*assassinatos*-
   

  

  
NlCO especilico contra !esses apro- '

yadppelo_qCQhSthoPde saude pu.,

blica»"c tambem o unico legalmente

autorisado e privilegiado, depois de

evidenciadaa sua eficacia em_ muitissi~ ~

mas ' sentiações oficialmente _feitas

nos = Hospitais_ e na' -oi'imc'a ~ particular,

sendo considerado como um verdadei- a

¡'0 especifico contra as bronquiies (agu-

das ou cronicas), defluxo, tosses rebel-

des, :asse conwlsa e' estrita, dôr do

peito contra todas as irritaçoes ner-

image?? __

às' venda nas farmacias.

e :manu ¡monogsm I i

ão E PE. RES'l'ELO ó't C!,

É

, .e .- Brlwnlêlsêila'
."' 1...':w

D mà. branca. constante, não dando cheiro' nem fumo, não produzindo' i'ê '3'11-

Í . 1 4 . A A_

tr .duo's ou depositos'deleterios. E' dc facilima montagem e sem perigo- de n

explosão.

habita'

  

Maravilhosa sistemaf da .

¡nuaidascana' intensiva

    

  

 

Luz e aquecimento

  

sem maquinismos e sem in-

termediiirios estranhos, isto é:

a conversão direta do conbus-

qzel _ em lui* e aquecimento,

nos preprios locais do con-

¡sumo_. _

t ;a (Em) os aparelhos \VIZARD,

cada um produz a luz e o

aquecimento para a sua pro-

pgaptialgrtqçàopsem estar su-

y' tO'ás exigencias enormes

?
e
M
o
x
e
a
o
x

'
e

    

    

   

 

.à n
::F . .

  
Rueda Cesteira ;viveiro

 

' n _ › villlll'llli mas LEVA NTAR .
, A ...L . A. .

DE j OU UÚNDERVAR

, l i 1.'

' . . ' l '

- Unico :autorisailo pelo governo. aprovado

pela ,Juma de saimle publica e |ll'lVllr09lilil0›

dos-mais distintos medleos, que do ás colheres com quaisquerbo- '

garantemía sua superioridade na lachas. ao lunch, a lim de_ preparar |

coavalescença de rodas as'doeuças oestornago-para receber bem a

e sempre qu_e~é preciso levantar as' alimentação do jantar; podendo '

forças aneuriquewo sangue-ein- tambem tomar-se ao toner; para_

pregandoee, com o *mais feliz facilitar completamenteadigestão.

«exito, nos eston'mgos, ainda os _ E' o melhor tonico nutritivo_j

.mais debate, para combater as di- que, se conhece: e' muito digesti-,

gestoes tardias e Iabo'riosas. a dis~ vo, fortiñcante e reconstituinte. '

pepsia,-anemia, ou inaçao dos or- Sob a sua influencia desenvolve-

ços, o raqufiüsmo, afeçoes, escro- se rapidamente o apetitc.enrique- x¡ W

falas, etc. A ce-se'o sangue, fortalecem-se, ~ .

Usem-'no tambem,como maior musculos e voltam as forças. , ,

proveito, !as pessoas de perfeita calix deste vinho representa um'

saude que teem excesso de traba- bom bife.

lho ñsi'e'o ou inteletu'al. para repa- O seu alto valor temAIhe con- l
rar as perdasoç sioriadas poresse nistado _ as medalhas de,ouro_ em

excesso de tra alho, e' tambem odas as exposições 'nacionies e

aquelas que, não tendo ¡trilha-'lho estrangeiras a que tem concorrido. “

em excesso, receiam contudo en- "
fraquecer, em consequencia da sua

org'anisação pouco robusta. ' “E

Acha-se á venda nas principais formatei e. _de

Portugal e estrangeiro. Deposito geral: ' J _Clip-o f

Franco as 0.“, Farmacia Franco. 11'.“ Belem. '

” LISBOA

O l l '
u _

-I V

Il listra. Millions It italianas teimoso
› ACELOS, barbados enxer- _ _ _3

tados em grandes quanti- - A'SE um'a'gml'ñcaçao de'

Dirigir a -M-anuel'Simões fornecer indicações Para'
Lameiw, com¡ do Va¡=ade_. a descoberta de pessoas que,

' façam o comerem de impor-

rica (o .que está proibido por'i

Vende-mmFa-ilci), desde que dessas infor- i

briea do Galv- maçoes resulte a aprmvão

para o deliquente não infe-

rior _á a gratificação prometida.

Quem souberda existencia de

Francisco ~Goáinho, .tino-.tdos l

Grilos n.° 2. Coimbra.

te vila;s'ervida pelo _tia-'J

minho de, ferro do

de Vouga e a i5 minutos doi.

uma' elegante casa apelaçade;

' solidamente ceriürúída,

centro maischic, com' a na o'

i dar,e com todos os'confonoa)

modernos, magnifico 't'grregtíf

com varanda em volta, d '.

norama 'de cames epovpgg_

ções limítrofes, pequenooikm-i

mar, horta e'jardiin gradeíàloi'

gienica possivel. ' -

' Truta-se na rua

ta, 177, ¡JL-Lisboa. 7-.,

..1- I

as aos

Recomendado por ccntenures Está tambem sendo muito usa-

dades. 08m mil reis a quem

tação' e venda'de massa fosfoà

Aveiro. da massa fosforica com multa- “

massa fosforica, dirija-_se a,

ESTA alegres.. acrescen-

ciJade de Aveiro, A venderia'

gaz cairialisad'os "até ao* ,Wien-n.

' _onde se dis_fruta,tim;beloÇ

com 4 frentes 'e o mà'isfhi-l

das companhias de gaz e ele-

tricidade.

Com a§ lampadas VWlZARD,

Oblcqlísâ_ Queluz bgilhantissi-

  

, u', A .. .
_. . V .i. A

M. Saldanha & Ct'.

'-BarbadOse enxertos das 'Com os aparelhos WIZARD, pode se ;Oiinhar e auuccer

 

Sem nome proprio

  

  
    

 

'Vende Manuelílíodrigjusa

Pereira de Cátii'alho,.›AVEfRO

l O..

antigo diretor de fabricas de gaz. Agente exclusivo para os (ix-:ritos do im.“ml_ panda, mes sam os, resulmdos Obtmm Quem

»BortoeAveii-o. '- ~ ^ ~ .v . »w t m.,
E--ritorio ,Multilin l¡5,lu$t-liút_idg¡onwnup. › pelo emprego combinado do Crente Si- Sanalm.dm C610

JV 9
'

x.. .A “E r '

I , . _ r . . . mon. 'do'Pà' ç tio Sabão Simon.

3.. "leer-e..- s twist . - .im W1Verdadeira marca.

O
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