
i ' lta de discreção, e o casamen- ¡iu-os,

desarrantowse- MORTAGUA,-Por aqui 'cr

Os beneficios da tele ra

mitos-Talcg
'afam de ew-

n'rk que tenda o comandante

w ¡Panonia- recebido na quar-

l

L .

I'
das

l'
_

- .feira paSsada um radiotele-

l

l

l'

i

do ano passado, o melhor pre- . :o

Fama Phil**10 “um“ resP°"_"Ç0 obtido até agora não passa do

era em seguida com OUÍI'O el

nediuta'netitc ' e a todoio vapor _ . _ h 4 _

rreu a prestar aninho a en- de 22 mm* 0 que f“ regula'

arcação em'perigo. A _i8 mi- a pipa de 530 litros por 24m00.

' ' as do itinerario que tinha de E' um preço rasoavehe o nos-

 

  

        

  

  

      

   

  

  

   

 

   

  
   

   

   

  

  

    

   

       

   

   

  

       

  

      

  

  

   

   

   

    

   

  

   

   

    

   

   

  

   
    

 

    

  

 

  

  

      

  

    

  

 

guir encontrou o «Balmesn

I e' °g° ?teborgâblpããümzeçãg
descontente. Assim ele seman- Italia.

o a n01 l tenha, o que é de esperar,

manhecer de sexta-feira efe-

tuou-se o trasbordo dos passa-

geiros.

Club anti-musical. -_- Entre os

eraneantes de Montecatint, em

Pisa, encontravam-s
e este verão

os comp0sitores Leoncavalo,Mas-

cagni e PLlCCilli, os tenores La-

ruso e Bonci e os directores de

or uestra Mugnone, Seralin e

Ga ertii. Todas estas notabilida-

e des musicais fundaram uma _so-

ciedade que denominaram :Club

,i mú-musical›,c_u
¡0s estatutos_ con-

tinham esta unica prescripçao:

¡. «Todo o socio que fale_ de

5 musica ou de teatro, será ime-

diatamente expulso da socre-

o dade.,
.

is Parece que quem mais sofria

i- com tão singular proibição,_era

›- Caruso.

atendendo á qualidade dos vi-

nhos que é excelente.

TABOAÇO, - N)este con-

celho os vinhos colhidos

são de boa qualidade.

A istoa arvore a abundancia

que é superior á do ano de

1912.

Teem-se realisado transa-

ções desde zonoo a 23.1900 a

pipa de 55o litros. E, um preço

razoavel. mas não falta quem

receie não poder manter-se,

vindo a baixar logo que termi-

nem as primeiras compras. A

este respeito nada se póde e

añrmar nem mesmo avançar.

POVOA DE LANHOSO,

- Estão já nas adegas os

vinhos colhidos este ano em..
q-
M

todo o concelho. A produção

foi bastante irregular, podendo-:umwnm

I . se as uar serinfeirádo

i:
B ano s2:1:g lr9l2, sobreliti)do nas

g0

ta

ta

m

 

n

margens do rio CáVado. Quan-

1

ld Cl d h de

a V'
' - tOá uai a e na a a a se-

1a
10h05 e azeites

sao l'lO r q

'e atual periodo do ano os dois

as principais produtos da nossa

is' agricultura e para eles conver-

gem as atenções e os cuidados

a- tanto .do viticultor como do

Íe› oleicultor.

95 Quanto aos vinhOs, que se

ao acham nas adegas terminando

' a sua constituição-
definitiva,

IC- mostrando muitos já as suas

.cn propriedades organoleticas, o

Por eananto poucas tran-

sações inportantes se teem fei-

to, sobretudo para o Rio de

Janeiro e Africa, mercados que

nos consomem todos os anos

bastantes pipas de vinho. Ain-

da é cedo para isso.

O vinho de primeira quali-

dade já se tem vendido a 2 5.22300

a pipa de 500 litros. Não se

espera que dê mais Algumas

i:: leitor salje' em geral' 01.0 casas exportadoras do Porto

to !que “qm havemos re en' não tardarão a mandar aqui

lor do, quais as suas qualidades

no › e bem a~sim a quantidade pro-

al' ›. duzida em todo o paiz, pouco

;o mais ou menos, conforme os

'calculos fettos. A produção

:ri- pouco excede ado ano ante-

Em rior e, devido a isso, e que se

os seus_ agentes; assim o co-

mercio de exportação melhora.

Será bom para 0 negociante e

para o exportador.

MEALHADA,-As
tran-

sacções ein vinhos ainda

não se mostram muito anima-

ta'l "i-0 mantendo os preços que' das Algumas se teem efectua-

llâs i sem serem grande“É'Ê'1'e rem“- do é certo, mas não de modo

,na neradores para o vtttcultor, em a Poder dar uma idem do que

' a 'Odo ° “5° expnmçu.) a S" poderá vir a ser o mercado de

*91' mação do merc.ad° vmlcda' vinhos n”esta região, que tem

A ?ste respelto eãcríweãn
pa: como principal cultura a vinha,

as ra a tha de Ve ra“ .a gi"“ esperando dela o nosso lavra-

em correspmdemcs ° Segmme' dor'os seus principais recursbs.

rca LAMEüQ-Segundo 95 Já por aqui teem estado al-

sse calculOS, agora que esmo guns agentes, mts estes por

à:: feitos os vinho-ã de t'odo eSte enquanto mostram-se re~erva-

en. concelho, a colheita fot em ge- dos, a vêr em que param as

ido ral maio! dO Cl“? ° 30° Passa' modus., como é vulgar dizer-se.

m" ç- tio, haVendO ainda a “9““ a O ano passado aconteceu o

:nto superioridade da .qual'dãdà mesmo e,portanto, não ha que

É“: que é realmente muito distinta, estranhar_

ge- SObTelUdo “95 Vl“hos fabnça' Os Vinhos brancos teem

cal- dos com cuidado e especral- obtido O preço de zwoo a

Pe' 7 imenê Segundo 05 Precmos da pipa de 500 litros. São vinhos

de' vincultura mOdema' Nã° 55° fortes, com bastante alcool e

ig; muitos estes ultimos vinhos, de qualidade que nada deh“,

,teu porquegeralment
eos nossos v1- a desci“

Os nicultoresnãOSe inclinam muito
MURÇA,_A Produção

ram para abandonar os processos do vinho “este concelho

"E, antigos. Ainda assim tçfflO* “a foi abundante, reunindo além

n°553 região alguns Y'mcuuo' disso a circunstancia de ser de

até res que ,apresentam “9905 de qualidade muito superior, o

m0- P890; POdendo comp““ Cof" qUe tomará os nossos vinhos

:Oil- t os mais afamados tamo do P311 muito vendaveis tanto para o

'htc' A ,como do estranseiro; Não se consumo como para a expor-

ld'à; , ¡ulgue haver nisto' vaidade ou tação.

:ipi- i [Mania mal Pabldai lá ha mm" Como os vinhos já estão

por to que os Vinh03 de LamegC), todos armazenados, as aten-

como Vinhos de Consumo; tl' ções dos proprietarios rurae-

ns_ nham nome, mesmo ¡abrlca' convergem agora para aco-

- I dos segundo. os Processos lheita e para a safra da azeito-

_ l antigos. Imagine-se 380W 0 na, estando preparados os la-

; que eles não serão, desde que gares Para esse ñm.

912. _se fabricam ?m confofmldade As oliveiras mostram-se

lou- “com os preceitos da vtnicultu- prometedoras. fazendo esperar

“am . ,tÍmOdemaiAS suas boas qua' que tenhamos este ano uma

“13- " idades acentuam-se em tudo, colheita muito superior á do

São. obteüdorêc um Pmdm0 dell' ano pa_ssad_o,que, como e' sabi-

que cioso e \Bualmeme de Valor do, foi muito escassa, fazendo

itos. Com relação aos vinhos subir bastanteopreço do azei-

JnO- bons tem efectua, do bas- te, que repreSenta na econo-

spo' tantas transacções para consu- mia domestica um artigo indis-

Stra- ;no e tanbem para exportação, pensavel.

é.“ -_ Se a azeitona fundir bem,
tendo-:se o preço de 23m

.,ad'f

familia Elkins era um. pouco oo 'e 24.1500' por pipa de 5 5o Como tudo faiz crêr, o consu-

midor terá a sat

"a iá se teem leito algumas ven- mercio de exportação ta nberi]

importantes de vinhos. ,terá

Como a colheita é superior á 'que os nossos azeites, sobretu-

de 13.000 por cada almude d- Africa aos das outras prOCe-

dcncias.

azeite__,de modo a conpetir com

so lavrador. não se mostra o melhor e o mais afamado da

| -
.

E525
3# nheClmentos em aeroplanos ÍO'

M

0 lllilwllllililsiconhecimen
to do Sahara, que

l

soas, revoltaram-se
contra a decisão da

Companhia do Vale do Vouga que

mandou abrir um desvio na estrada

districtal n.“ 70 nas proximidades des-

aludído, percorreu varias ruas_ desta

vrla armado de chuços e outros instru-

mentos agricolas

começou o sino desta vila a tocar a

rebate, juntamente com o de Asstlho e

Sobreiro. Por todas as ruas se viam

magotes de gente armada de enxadas

completa.

no local, sendo uma terça parte delas

que procedía ao arrazamento.0 corn-

boio nesse dia veio com perto de uma

hora e meia de atrazo devido a estarem

as comunicações interrompidas entre

esta vila e Albergaria-amava.

assobios e gritaria.

las 3 horas da madrugada uma força

de cavalaria composta de 20 praças

sob 0 comando dum tenente.

Aveiro pedir providencias ao srt go-

vernador civil, 0 qual chegou aqui per-

to das 3 horas da tarde.

examinou o local,

absoluta necessrdade na construcção

definitiva de um pontão,o que

municar ao governo, como de certo o

iez logo.

petição.

vila as eleições suplementares
y

putados, que decorreram sem o me-

nor incidente.
t

Pedro Chaves, deputado democratico.

Souza Rocha e sua família.

mais nova do sr. Antonio Cruz, foto-

grafo nesta praia.

dissima.

  

 

  

  

  

    

  

 

   

  

 

   

    

   

 

    

  

  

  

 

   

   

      

  

  

 

Os francenzes, que têem

¡sfação de ob- em projeto um caminho de

ferro trans-africano, que lhes

sirva para a CantlistJ do gran-

de ,lezerto do Sahara, vão pe-

netrando nele com o auxilio

o,- bcm feitos, são pret'eri- dos dirigiveis c dos aeroplanos

~; nos mercados do Brazil e tendo para ¡Sso estabelecido em

igtt um centro de avi ici.)

em Biskra. Em t9t2, os d.)i$

Aqui, já se fabrica bem o aviadores daquele centro fize-

ram numerosos reconhecimen-

tos que se tornaram ainda mais

ativos em 1913. Estes reco-

azeite mais barato. O c i-

tudo a lucrar, tanto mais

dos

gue

dos

e a

ane

 

do.

ram tão concludentes para o

já se pensa em transferir o cen- V0

tro de Biskra para a região do

Sahra, onde começa uma ver-

dadeira floresta de palmeiras,

que se prolonga de Figuig a

Ensalah.

Espera-se que a campanha

de t9 t4 leve. os aviadores

francezes a mais de [2200 ki-

lometros da costa. Sem duvida

similhantes tentativas acham:

se expostas a bastantes contra-

riedades, mas não é admiravel

vêr que se pretendam taes ser-

viços de um modo de locoino-

ção, que ainda ha quatro anos

se Considerava como um sport

dos mais perigosos?

Mas ha mais ainda. O en-

genho humano ideou os hidro-

pedes, singulares bicicletas nau-

ticas, que não poucos invento-

res tratam agora de aperfei-

çoar.

Albergaria-saem;
19.-No domin-

car

passado os povos de Assilhó e des-

vila, em numero superior a 500 pes-

   

    

 

   

    

   

   

   

   

     

  

  

  

  

         

  

   

  

 

   

  

   

  

  

vila. Opovo obstruindo o desvio

em sinal de protesto:

Na segunda-feira então o caso for

ais serio.
-_ .

Pelas 7 horas da norte desse dia

engaços, gritando cá ponte, á p› nte».

nntão,nessa sorte,a devastação foi

Mais de 3000 pessoas se juntaram

A' passagem do comboio, que vi-

ha muito devagar, o povo rompeu em

o

Para manter a ordem chegou pe-

Ontem foi daqui uma comissão a Í
_

seepttcos com relaçao a este

novo processo de locomoção.

Sent _entrarmos em minuden-

cias, diremos que um hidrope-

dei'se compõe em principÍo de

flutuaádores, mantendo o plSs'a-

Sua ex!, seguido de muito povo,

declarando haver

ia co-

Espera-se que este atenda a justa

Espinho, 19.-Realisara
m-se nesta

_ ' O

de de- cletas, acrona um helice ou ro r

das ;om paletas.

Ficou vitorioso o sr. dr.
_. _

_ Tendo-se realisado ultima-

-e Chegou do Douro 0 sr. David

.Faleceu repentinamente a filha um concurso de hidrOPedGS¡

apresentaram-se varios tipos."

dos _quaes alguns deram boas

p:ovas de estabilidade eforne-

ceram uma velócidade de mais

de 15 kilometros por hora.

Do concurso e das expe-

riencias realisadas com tão

singulares aparelhos tiraram-se

as mais interesantes conclusões.

Estas conclusões são o medio-

cre rendimentos dos helices

imergidos e a superioridade das

rodas com paletas é, por outro

lado, obtido pelo emprego de

helices aereos como propulso-

TCS.

O A feira quinzenal correu anima-

. O mar tem-se portada muito

regularmente,send
o favoravel aos pes-

cadores da nossa costa.

_
É

Sciencias e letras

O monte palatino

    

ll arrhanlngia em torna-liam torre-

:tiltadot das ::citações qua :e er-

tãn fazenda nn falatinn-ltevela-

ç'n'ts árerra tia arquitétura romana

l sobre os elementos mecanico:

utilitarios pela velha ¡toma-ll:

palacins da llumirinno, ils 'Tiberiu l Ha ainda uma serie de es-

litro-Roma primitiva-lie Roma tudos a efetuar para se resol-

au :anula da conquista do ar-lls ver o problema- Nem sempre.

”hidratado.
co'mo se dizra antigamente, se

(Conclusão)
pode ir a Roma em um dia,

sendo necessario dar tempo ao

- Passemos agora ao se- tempo. Mas desde que se pos-

Culo da conquista dO al“ por sam transformar os hidropedes

meio da aVÍaÇãO- O salto não em verdadeiros aparelhOS de

é pequeno- São mais de dOiS excursionismo, o que hoje se

mil anos que deixamos atraz julga uma utopia, tornar-se_ha

de nós, 0 que n05 distancia ámanhã uma realidade. Nesta

enormemente dos tempos em ordem de factos, as surprezas

que as comunicações se faziam são a regra, como já sucedeu

com a mais extraordinaria m0- com os aeroplanos, quando se

POSÍdadea não 5° Pensando OU passou do balão dirigivel para

imaginando o que elas viriam o mais pesado que o¡ ar,

aser passados alguns seculos. Os incredulos e'os pessi..

Muito se tem feiw, na 1'68- mistas puzeram por mais de

lidade, para 0 homem se trans- uma vez .em duvida que o ae-

portar rapidamente de um ao roplano podésse'vir a ser via-

0mm @Xtremo do mundos P0' vel e prático. Contudo, o su-

deñdO-Se hoie realizar a V01ta cessor do balão dirigivel foi-se

do globo terrestre em menos de aperfeiçoando e presentememe

Sessenta dias, que Julio Verne, já ninguem duvida do seu exi-

C0m ¡0d0 0 seu P0der ¡magi- to. O mesmo lia-de acontecer

namo, Dão OLE-fifa restringir. indubitavelmente com ohidra-

NO entanto, ainda nem t0- pede, estejamos certo disso.

das as conquistas estão feitas.,

Que o digam os povos que se

acham distanciados, como no

tempo dos romanos, dos gran-

des centros da civilisação, por

falta de comunicações rapidas!

o continente e ilhas. :5 reis por cada

Em toJo o caso, por toda a . - _,

. 55000 reis ou fraçao de ,ti quat.ti.i,alem

Pane 53 lrabaiha hole Para se ,do sêlo correspondente: de tdooo ate'

levar tão beneñco protrresso a *015000 "95- ”FMSS“ Em“ de “25000

- O até aodooo ?615.20 reis; de mais de

OS da tel-ra, e O mimo até 505000 reis, 4o reis; de

que não se faz agora, far-se-ha

amanhã.

' Nom'o,

Mv_- _ -

indicações uteis

Expedição (ll tals:

Custo do premio de emissão para

  

reis. too reis

saude da creançzt é a riqueza do seu

sangue. E' o sangue efetivamente, o

meio pelo qual os tecidos todos e t0-

incapaz de satisfazer as necessidades

tiolar-se: o apetite diininttc, o rosto

empalidece, o vigor cede o passo á

apatia, a prostração: é a anemia, e a

mais doenças. E' preciso dar sangue a

creança, que se encontra em tal esta-

pobre é a morte lenta.

samente o enfraquecimento progress¡-

sangue rico e puro, nutritivo, que se.

 

dente em Lisboa, rua Filipe Folque,

letras P. G. B., 3.° andar, escreve-nos

meu filho

edade, ficara profundamente anemico.

fiz-lhe tomar as Pílulas Pink, que lhe v_ @SIC

e ,, izeram muitissimo bem. Agora* tem

Por emquamoi n30 tal““ bom aspeto, bom apetite, etodos os

vestígios de anemia desapareceram. As

Pílulas Pink curaram-no perfeitamente.-

sob todas as ,suas formas, facilitam e

auxiliam o crescimento das creanças,

curam a clorose das meninas novas, e

dão os mais felizes resultados em t0-

dos os casos em

ta de ser renova o, ou o sistema ner-

geiro que, por interm;dio de voso de ser tonífícado.

um pedal analogo ao das bla' todas as farmacias, pelo preço de 800

posito geral: ]. P. Bastos á CJ“, Far-

macia e drogaria Peninsular, rua Au-

mente em Nogem'sur”Marne 102, Largo de S. Domingos, 103

 

é 0 titulo dum novo volume que

acabamos de receber. Contem

um vocabulário tecnológico dos

iogos deparar, tem por auctor- - ;J- _ o

o Sl.. Vlcwrmo Coelho, e é edl_ dllioll' se a Manuel Rodrigues

ção da «Livraria-naCtonal e es-

mais de 593000 ate' toolooo reis,õo

reis; de mais de toodooo até 600m

ç.

So, rua do Alecrim, 92, Lisboa¡

Se as suas crianças são _ .
0 volume contnn zt4 páginas

eniBSZIilllS ou atinenlatdits, dê-llt-s c cu u apm; 4» cc ta '05.

Nada 'mais Interessante do

que este magn tico volume a que

Ventura Abrantes mais uma vez

cede a sua incomparavel dedica-

ção de litreiro experimentado.

Absolutamente original na sua*

c mtetlura, distingue-se por com-

pleto de todas as obras similarts

que nestes ultimos tempos se

teem publicado, impondo-se at

espirito do leitor não só pela lin-

guagem tcrs¡ e ñuente em que

esta es;rito, como muito princi- “

palmente pelos elevados concei-

tos que derivam das suas justas

ÇuÚSldÉFüÇÕCS- Ó

Deve ler-se este livro, qnt- his-

toria nas suas m -is pequenas

minúzias o trabalho infntigavel

dum homen que na solução do -

:ts Pílulas Pilth

A condição ittjispenswel da boa

os orgãos 571:) nutrilos. Se o san-

vein a etnpo'areccr, torna-se então

orgãos ern vi l ;ie desenwlvimento,

creança não tarda a deiínhar, a es-

mia é a porta aberta a todas as de-

O sangue é a vida, mas o sangue

As Pílulas Pink combatem vitorio-

das creanças, por isso que lhes dão

regará de 0x genio, facilitará a as-

similação dos alimentos elevará ato- problema dQ i ,go tem consumí_

dos os orgãos os materiaes que são . , V ' .

necessaños á mm_ do o melhor da sua VJClEi. ptoc .-

rando com a mais acrisolada ti-

lantropia desviar dessa iunestis-

sima paixão os milhares de in-

dividuos que a ela entregam a

tortuna, a honra e muitas vezes

a vida.

Completa o elegante volume

um intercssantissimo vocabulário

tecnológico dos jogos de parar,

onde, numa definição precisae

sintética, se encortram perfeita-

mente esclarecidas as diferentes

significações que cada termo é

susceptível de encarnar.

Este trabalho, completamen-

te novo entre nos, vem prem-

cher uma importante lacuna, que

ha muito se fazia notar, mutto

especialmente depois que se :o-

meçaram publicando obras sobre

o iogo.

Ninguem que se dedique a

estes estudos pode prescindir de

importante auxiliar, que

constituirá um precioso coopera-

dor para todos aqueles que a

esta momentosissma questao pre-

tendam dispensar qualquer in-

teresse.

A parte material, composi-

são, papel, cuidadosissima Como

a de todas as edições da' casa

Ventura Abrantes, para onde de-

vem ser dirigidos todos os p' d-

dos, sendo o preço d.- cada exem-

plar 4o centavos apenas.

Agradecemos 0 exemplar re-

Cebido, fazendo votos para que

em breve tenhamos de anunci. r

a segunda elição de trio presti-

moso trabalho.

Novas edições -

Urna. cruzada moderna

O sr. Manuel Antonio Gomes, resi-

que vae lêr-se:

«Em seguida a uma febre gastrica,

João Gomes, de 14 anos de

As Pílulas Pink curam aanemia

ue o sangue necessi-

 

As Pílulas Pink estão á venda em

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

usta, 39 a 45, Lis boa.-Sub-agente no

orto: Antonio Rodrigues da Costa,

   

ENDE-SE uma casa no-

va com quintal e iar-

di=n, na Costa de S. .la-

cinto, proximo ao rio. Quem

a pretender comprar, queira

 

da Paula, meraior na rua de

S. Roque, desta cidade.

 

trangeira» de Ventura Abrantes.

ÍÍUBOS QUIMICOS

    

importante casa negociante de Adubos-químicos e ar-

tigos congeneres, 0. Herald 6- CP, com séde 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

PERTO

22, rua da Nova Alfandega

Os are. lavradores e revendedores

da mencionada area queiram, pois, dirigir

toda a sua correspondencia e encamenias a

_ O. HEROLD 8g 'Ç' Porto _-

a

.

s.?

, Herold & C..a ::t PORTO eç.

  

está autorisada e habilitada pela, séde de Lisboa a fechar to-

das as transações nas condições mais vantajosas passíveis

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 séde de Lisboa. Todos

os lavradores da mencionada região teem, pelo contrario ao

grande vantagem de serem mais rapidamente servidos pela

sucursal do Porto tanto com as respostas ás suas perguntas

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

roca cartas com Lisboa exige,

Os lavradores do concelho do Porto e dos concelhos

circunvisinhos 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.
_ _ .

'.1:



    

  

 

i _-

  

í A ELEGAN'IEí Estação de "verão

Pompeu da. Gosta. Pereira.

  

Camisaria 'e g 'avataria
A Farinha Petloral Ferruginosa MOdÔS 2 confeções

e na pharmacia Franco e

_ Esta farinha. que e um excellente

dimento reparador, de facil digestão,

utilissimo ara pessoas de estomago

debil ou _en emio, para eonvaleeeentes,

pessoas idosas ou creançae, é eo mes-

mo tempo um precioso medicamento

que pela sua acção toniea reconsti-

tuinte é do mais reconhecido proveito

.as pessoas anemieas,de constitui lo

raca, e, em geral, que carecem de or-

. ;as _nu organismo. Está legalmente au-

, -ztorisada e privilegiada. Mais de 300

attvstatlns dos rimeiros medicos ga-

'antem a sua e eaeia o

3 Conde do Restello à 0.'

' LISBOA-BELEM

153.- M. S. IP.

V ARTlClPA ás suas ex.“ clientes e ao publico que acaba de receber todo o sortido para a presente estação, em artigos da mais alta novidade

e apurado gôsto, importado diretamente de Londres, Paris e Viena, de forma a poder competir, nas escolha e preços, com as primeiras

..-2

casas do Porto e Lisboa.
.

l

Mais previne as suas ex.um clientes de que em dias proxrmos estarão conclurdas as importantes modificações que lez no seu

estabelecimento, ampliando-o e dando-lhe um espeto moderno, digno desta cidade.

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

Por contrato especial com uma das primeiras casas de Lisboa, apresenta este ano, pela primeira vez, um v

lindo e variado sortido de chapeus para senhora, ultimos modêlos e a preços sem competencia.

ANTES DE COMPRAR VÊR o SORTlDO DA Elegante i

Rua. deJose Estevam Rua, Mendes Leite AVÊHRQ _ "
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x 'llhll i 'i', num REAL INGLÉSA ;É l n“ n Wu '
x DE . V da'x f, . . m¡

x CARNE X da

at I ' ' . xa lmco aulonsado pelo governo. aprovado x

x pela Junia (le saude publica e ¡iriviquiadt ã
x Recomendado por centenares Está tambem sendo muito usa-
x dos mais distintos medicos que do ás colheres com quaisquer ho- p'P V

garantem a sua superioridade na lacltas ao Iunch, a fim de preparar al
IÍAQ.UETES CORREIOS A SAIR DE LEIXÕES

x convalescença de todas as doenças uestomugp para _receber bem a!
x ;oswzãíuleié perecmo levantar as alimentacao do Jantar; podendo ' t

rqu cera sangue;em- tambem tomar-se aDeseado, em 24 de novembro
x gífãandztàÍeêstcooma e maisd feliz facilitarconipletameziiãefdiêbgãt: ni' ñ . A

rn os, am a ' '* ' ' .

Para Pernambuco, Bam, Rio de Janeuo, Santos, e Buenos-Aires 8 mms 'debdshpam cgmqa'" as queESSCSLãirg; ;oglãmnãirggiO .
x gesloestardraselabarzosas,udis- vo fortilicanre e reconstitg*

Preço da passagem cn13.a classe para o Brazn e Rio da Prata, Eswdos 433 53%?“ "nem-iq' ou “fran dos 01'- › Sci) a sua ¡nllucncía desenvuoliif:: x ' p¡
' A

, o raqut tamo, a eçoes, escra- se rapidamente o a t't , ' - m

Alcala, em 1 de dezembro~ às ¡Ultii'saeã'nonmbem co ' CMC i sangue' (Oããlxem'lguãs ã
ñ .

- z , mo ma . . ' a e

Para a Bahia. Rio dc Janeiro. SãMOS» MONÍeVldeu e Bueüos'Alres x ::gããitodeaê pessoas dedperfeliít: $532:: iiiliàmríínfgããiá g

1 ' ' .

' e ' - '.
yPreço da passagem em 3.3 claSSe para o Brazrl e RlO da Prata, Escudos 463 _ . . r ã lho 55370 ou ¡atíàílíñíopafatçâiiã' bonôbslêãalm “1°" (0"“th C011 i

rar as perdasocasionadas por esse uistado as medalh d -Desna, em 10 de dezembro 1
x excesso de trabalho, e tambem ?odds as exposiçõeãsnáigitrizser: é' l A' '

aquelas que, nao tendo trabalho estrangeiras aque tem concorrido i

Para o Rio de Jâãlltll'ü, Santos, e Buenos-Altas 2 x tçm excesso, "caíam comum) en- A l n

. ' \ r

ra uecer.em cons '

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazd e RIO da Prata, Escudos 433 D ã orãanisação poucocilgãgãiâ.da sua ' b

o , '
. pA q I .r '- 'v ,l ' à OP) e _ Acha-se a venda nas principais farmacia

mas paquem mm de “MMA H, dm gibuntle_ e nidls os laquelcs ,f 5658 lP:_ort:ugatl e estrangeiro. Deposito geral: 9:53: tt

-
v . ..

' ronco a 0.3, Farmacia Franco F °° Bel. . - em

' Noir a ' ' ' n
Andes em 24 novembro 637k 6 9 HORQS M e ;xxxxx x LISBOA

l . t v »umxxxxxxxxsxxxo c °
l ara o Rio de Janeiro, e Buenos-Aires

“Íàgtm rapida tr-'irtrãa au Riu de .lareira eli. llires em ll e lãdias,respentivamenta

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazil e Rio da Prata, Escudos 465

Asturias, 8 de dezembro

Para a Maceira, Pernambuco. Baia, Riu de Janeiro, Santos,

Montevideu e Buenos-Ayres.

Preço da passagem cm 3.“ classe para o Brazil e RIO da Prata, Escudos 46$

_› ÕSNOUTÉS
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ACELOS, barbados enxer-

tados em grandes quanti-

  

° ° ~ ' . . . d d .

L Dirigirca Manuel Simões

V '
ameiro osta d V l d _.

ACELOS barbadosie en'- Oliveilzinha. O aa e

ENDEM'SE dOis “e mada' B xcrtados em grandes quan- ___

ra de castenho com al- tmades_

gum trabalho de talha.

A BORDO Hà CRERBGS PORTUGULSES

Nas agencias do Porto c Lisboa, podem os srs. passageiros de 1.' Classe

t scolher os beliches á vista das plantas dos puquetes, mas para lsso recomen-

damos toda a antecl ação. _ _
_

Os paquetes 'de regresso do Brazil, oterecem tod-.ts as comodidades aos

:rs passageiros que se destinam a Paris e Londres.

  

Barbados e enxertos das

castas mais resistentes e pro.

Vende-se na Fa- dutivas. Qualidades garanti-

« brica do Gaz- das. Enxertos de pereiras de

Aveiro. excelentes qualidades.:

 

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

gada) com trasbordo em bouthampton.

, , Vende Joaquim Fernan-

Nesta redação se dll com des Silva. Aveiro, Eixo-Car-

        

      

  

  

  

    

  
  

     

   

iA G EN S quem se trata_ re q¡ _ _ _ Vende Manuel Rodrigues n

i g“ ' mas?? ?fiesta 43030"“ Pereira de Carvalho, AVEIRO . e

No Porto: Em Lisboa: ..___
:Êequelm l z

o . - -

v

TNT 8: C. James RavIes 8: C.
@nomeadamente g

l
.

1 ' _ r | - . V

19. Rua do Infantcb Henrique Rua d° C°m°rC'°›3'-I~° E l X lepcus e lllillS :trligos perlencenirs

I '
.

---~---~-~ -~- ---~--
a ulllma moda de Pam ;

. . ° r I
v l_

2353;;,gdgarzl'egghgqem a A
, ESTA alegree ñorescen- NS suas ex.mls freguezas. tem t1

ovruencbiada a sua ant-nn:: crn muirtissi-
""""""""""""""""""""""""" " te Vila, serv1da pelovca- a honra de participar Alzi. . .1

mas o serwçócs cheia antc eitas
minho de ferro dO ale ra Pinheiro Chaves 'l * H 1

nos hos itais e na clinica articular '
_

_ , qt t4 , re.. 1

sendo cofhsiderado como umpverdadei: xarope pela”“ James EM sempre á venda os mais finos dôces de ovos, de Vouga e a 15 minutos da cebeu o seu numemso som:

ZÊSSZCÉÉÊÊ¡ÊÊS')HÊÍJ'Ê¡3$"tags ,(55951 especialidade da terra. Sortido varmdrssrmo, para cidade de Aveiro, vende-se do, tanto em chapeus enfeitu. 'l

des, .asse convu'lsa e .alstma, dór do (Premiadocmnmedalhasdeouro chá e sobremeza, numa escolha esmerada e uma elegante casa apalnçada, dos, como cascos e enfeites 1

?aff/um todas as irritaçocs ncr- em todas as exposições na_ abundame_ solidamente constrmda, no para os mesmos, sendo tudo t

Esta casa encarrega-se de despachar nas me- centro mais Cth, com agua e quanto é de mais chique de ¡

cz'onais e estrangeiras a que

tem concorrido
gaz canalisados até ao 2.° an- ultima moda.

dar,e com todos os confortos Rua da Coste“, n_o 9_ '

modernos, magnifico torreão AVEIRo_ ›

com varanda em volta, de -

onde se di'sl'ruta um belo pa- mmwmwmwmmm¡ _Í

norama de campos e povoa- “'___"“""M_“ t

ções limítrofes, e uenos po- (i ' d "

mar, horta e jarãini gradeado l e t ,-

com4 frentes e o mais hi-

gienica possivel. A-SE uma gratiñcação de'

cem mil reis a quem

lornecer indicações para

a descoberta de pessoas que

façam o comercio de impor-

tação e venda de massa fosfoá'

rica (o que está proibido por .

lei), desde que dessas infor-Í

, maçóes resulte a apreenção -.

G© da massa fosforica com multa,

para o deliquente não inie-

.,V_ www“. a côr male e ammcraüca, sma¡ da João Ferrelra Gomes, prolessorkie- rror á gratificação prometida.

'm “mm“ verdadeira beleza. Nem rugas, nem bor- (“V0 d° “tell de ñvelromantlgo eonego Quem souber da existencia de'

ria e outros artigos para decorações, do mais fino gosto É adequada dia u . O

uenqnelru hulhas, nem rubores; a epiderme sa e da Sé de Vizeu. abrlu o seu escritorio massa tosforica, dirija-.se

@E -I 4 M'Ilnlutlt polida,taes sam os resultados obtidos de ¡dvogado n¡ ru¡ da Revomdo me _ _ Í _ 4 ›

;.v -. à PlviúÉIUlÍ.165.1uSt-Bonoró.Puimntodum". pelo emprego combinado do Creme Sl- 3' "o and” “Ang“ “um“,comh de¡ “anusco bOdmhot YUI do 'z'

monÊggifg ãâcàâí'íf:' nan-d».
i \'ento,_n.' !TAVEIRQ

i » lhores condições todas as encomendas que lhe se-

jam feitas, para todos os pontos do paiz, Africa e

Braz-il, onde tem os seus revendedores.

Faz descontos ás casas que lhe gastem em

!grande quantidade os OVOS moles, em latas ou '

V › barricas de variados tamanhos. Os classicos maris-

cos da ria de Aveiro, em conserva, e as saborosas

enguias assadas á pescador.

Rua da Costeir: #Aveiro

A'venda__nas tai-macias. Deposito _ V _

geralernuACIA FRANCO, r.°>- Become): ado por mais

. d'e 3B fIlumina¡

CONDE DE RESTELO ó¡ CP,

UNICO especifico contra tosses apro-

Belem-LlSBCA vado pelo «Conselho de saude pu.
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g a . ?MME V ._
g Armazem de moveis de @Manim e eolehnrn

' e

._ João Francisco Leitão_ __ _ v

ê 'Completo sortudo de postais ilumiznqui-

ê

  
Trata-se na rua Augus-

i ta, (77, t.°-Lisboa.

 

M. Saldanha & C.'.
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lherias, molduras, papeis para forrar salas e objetos “Munic - 0mm. quãiglâàlàiâw o para as damas, é_ ter

para escritorio. Moveis de »madeira e ferro, colchoa- e. “afago ea uma bela carnê?“ e

5
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