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USEMSEMPRE o

1 sutura nani.

  

gou ao Rocio. Ai voltou pe-

la_ rua do Cais (então do Pe-

lourinho e agora de Men-

donça Barreto), foi pela Pon-

te da Praça e logo até á ca-

sa da Camara, onde disper-

sou. ,

Assim o entendo, salvo

meIior judicio.

O Bando para a quebra

dos escudos teve pequeno

itenerario. E pelo que tica

eXposto, não será mister de

que, acerca dele, sejam da-

dos mais esclarecimentos.

Aveiro, junho de 1916.

Rangel de Quadros.

_w_

_

Os mortos

Faleceu na sua casa da

Anadia o sr. dr. Adriano Can-

cela, que era na Bairrada uma

figura simpatica a quantos

com ele conviviam, pois pos-

suia um carater bom eum

temperamento afabilissimo.

Era cunhado do sr. dr.

' Abel de Matos Abreu, juiz da

Relação, e deixa dois filhos:

o sr. João Cancela, que ha

pouco substituiu seu pai no

logar de contador do juizo.

que ele exerceu durante trinta

anos, e a esposa do sr. Anto-

nio Luiz Ferreira Tavares

(Cruzeiro).

O seu magnifico aspecto

não fazia prevêr tão prematu-

ro desenlace.

A' ilustre familia enlutada

a expressão sentida da nossa

condoiencia. e'

+0- Vitima dum desastre,

secumbiu em Lafões o sr. Da-

vid Martins da Silva Borges,

respeitavel ancião . e bern-

qu'isto proprietario, pai do es-

clarecido clinico militar, sr.

dr. Zeferino Borges.

Homem de bem e carater

respeitabilissimo, tinha ali ar-

reigadas simpatias, sendo o

triste sucesso motivo de ve?-

dadeiro sentimento para quan-

tos o conheciam.

Ao sr. dr. Zeferino Bor-

ges e sua familia, os nossos

pezames.

_

&0-00-

Na rua de José Este-

vam, n.° 37 (rua Larga)

compram-se ouro uzado,

' troca-ae ou vendem-ee

bonitos objetos de ouro

ou prata..e contrariam-ea

os mesmos por preços

baratos. na Oficina e ouri-

vezarla VlLñR.
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Onde Daniel encontra

Clotilde

 

Daniel estava como as-

sõmbrado. Era bem extraor-

dinario tudo que lhe sucedia

naquela noite! O recebimen-

to que lhe fizera Clotilde re-

matava a singularidade dos

factos. Porque,profundamente

concentrada, dirigia_ a Deus

urna oração? Porque lhe im-

primira na face um beijo apai-

xonado, dizendo-lhe depois:

.Daniel, meu irmão, renda-

mos graças a Deus por nos

=

hunmmuu-

dnello,16.-A instancias do sr.

Adolfo Figueiredo. digno. administra-

dor do concelho, e aos exiorços do

ilustre filho de Ancião e deputado por

Leiria, sr. capitão Vitorino Henriques

 

Godinho, tem esta vila progredido de de nrortiferos combates, de tantas atro-|

uma forma notavel, conseguindo aque- cidades praticadas, para deterrmnar 'A

 

Os litl'illi e a guru

Basta a leitura dos acontecimeny

tos quotidianos da guerra, a narrativa

les cavalheiros que o Estado subsi- num grande numero de não-combaten-

die o Hospital com a quantia de

800300.

O Consta que em breve fica cons-

tituida a comissão ancianense da Cru-

zada das Mulheres Porfuguezas, cujos

fins filantropicos são conhecidos. A

essa comissão pertencem as ar.“ D.

Julia Tudela, esposa do digno delega-

do da comarca; D. Ana Lopes, esposa

do considerado secretario de finanças,

e D. Lucinda Figueiredo, esposa do

prestimoao administradsr do concelho.

O Efetuou-se aqui, na segunda-

feira ultima, a festividade de N. S. do

Pranto. Na ocasião das fogaças, d_e

tarde, é costume visitar-se a egreia

onde está aimagem da Virgem. Se-

gundo este costume foi ali tambem

uma conhecida parteira a quem a des-

graça ultimamente tem perseguido:

um filho caiu dum telhado, ficando

com as pernas e braços esmigaihados;

o outro cortou em pé com um macha-

doliista mulher tem uma filha que

em tempo andou a servir, e que com

o nascimento dum filho teve de aban-

donar a casa dos patrões. Vieram es-

tes agora assistir ás festas; a avó-a

infeliz mulherl-que fOra acompanha-

da do neto mandou este cumprimentar

uma tia, e logo um conhecido cidadão

começou a dar escandalo na egreia

pretendendo prender a mulher, insul-

tando-a, ameaçando-a. Descobriu-se

tudo e o povo rrrompeu em aprecia-

ções justas.

M. F. V. I'.

  

Executam-se, por contrato,

todos os trabalhos de car-

pintaria. e marcenaria, a pre-

ços sem confronto.

t
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Fazem-se construções, por

plantas, de qualquer nature-

za e em todos os pontos do

distrito'. *

Antonio Augusto Tavares Vicente

Avenida 5 de Outubro

Murtoza

nn Ahh nur
' participa que já abriu 'o seu

atelier para a nova estação

de verão, com um lindo e

muito variado sortido de cha-

peUS enfeitados vindos das me-

lhores casas de Lisboa e da

sua casa, assim como bonitos

cascos e todos os mais apres-

timos para os mesmos.
O

Rua Coimbra n.° 9, por

Cima da :Farmacia-aveirense n .

m

ter livrado dum grande crime,

duma espantosa vergonhaP.

Era tudo inexplicavel, e

Daniel, tocando brandamente

no braço de Clotilde, disse-lhe:

- Ha tres horas que me

devora a inquietação. Espe-

rei-te baldadamente junto á

porta do jardim, e vendo que

não aparecias, e receiando

que corresses algum perigo

resolvi-me a entrar em casa e

cheguei até aqui sem o menor

obstaculo. Apenas me ves, es-

tendes-me os braços e pro-

nuncias palavras que não acer-

to em compreender'. Clotilde,

os teus olhos estão repletos de

lagrimas, os teus' labios ciciam

uma oração, em vez de pala-

vras de amor. . . Vamos, na-

da me ocultes, nada; preciso

saber tudo que sucede áquela

que breve será minha esposa.

- Tua esposa! repetiu

Clotilde, ñtando um olhar me-

lancolico em Daniel. Tua es-

pOsal Oh! agradeçamos á Pro-

videncia que, apiedando-se

  

   

   

 

   

   

   

  

    

    

    

  

  

   

  

    

   

     

  

  

tes um estado de exaltação nervosa

quu exige cuidados etratamento. Se

isto se dá com os que existem de lon-

ge, e na imaginação tão sómente a

essas scenas de carnilicina, bem po-l

dem os leitores calcular quanto mais

grave será o choque nervoso dos po-

bres soldados, que tomaram parte nes-

ses terriveis lances, de

quer se iaz ideia! Efetivamente, por

toda a parte onde ha soldados vindos

dus linhas de fogo, ao lado dos feri-

dos, ha numerosissimos doentes, e en-

tre estes muitos sofrem ou teem já so-

,frid'o de perturbações nervosas.

 

que nem se- -

 

l Um soldado belga, que tomou par-

rte nos violentos combates do princi-

Ipio da campanha, e que se encontra

'actualmente internado na Holanda, no

lcampo de Harderwyk, dá testemunho

dos excelentes resultados que o trata-

mento das Pílulas Pink lhe deu. ate-

nuando primeiramente, e curando em

seguida essas perturbações nervosas.

Esse soldado belga, o sr. Adelson

Boite, residia antes da guerra em Bru-

xelas, rua do Vieux-Marchéode-Gros,

n.° 22. Eis o que ele nos escreve:

  “, MAdeIsonBOTT Í_ --
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«Sofri muito, e senti-me devéras

extenuado e aiquebrado pelos mezes

de campanha que tive de fazer. De-

pois que fui internado. apesar do re-

pouso e dos muitos cuidados, nem

por isso passava melhor de saude.

que chegava por vezes a pensar que

não tinha sangue nas veias. O meu

mais cruel sofrimento provinha das

grandes dóres de cabeça,e do meu

nervosismo excessivo. De noite, os

pesadelos torturavam-me, e pela ma-

nhã, ao' acordar, sentia-me exausto e

mais fatigado que na vespcra. Depois

de ter tomado medicamentos diversos,

sem sentir melhoras algumas, comecei

a fazer uso das Pílulas Pink, e o meu

estado de saude melhorou imediata-

mente. Continuei, portanto, com este

tratamento e cheguei a curar-me de

só lamento não poder ir juntar-me aos

meus camaradas.›

As Pílulas Pink são soberanas con-

tra 'as seguintes doenças: anemia chlo-

rose, enxaquecas, neurasthenia, .reu-

matismos, doenças e dôres de estoma-

go. Estão,á venda em todas as farma-

cias, pelo preço de 800 reis a caixa,

J. P. Bastos ó't CJ', Farmacia Penin-

sular, rua Augusta, 39 a 45, Lisboa.

- Sub-agente no Porto: Ant.° Rodri-

es da Costa, L. de S. Domingos,

02, e 103.

_

 

de nós, quiz poupar-nos a si-

milhante vergonha!

- Espantam-me as tuas

palavras, Clotilde. . .

- Não posso ser tua es-

posa, Daniel, volveu Clotilde

com triste expressão.

- Então não me amas?

- Amo-te mais que nun-

cal E agora compreendo o

motivo porque, desde o pri-

meiro dia em que te vi, senti

ardentissimos desejos de ver-

te eamar-te: é porque, Daniel,

a voz da natureza me gritava

desde o fundo dalma: «Ama

esse pobre orfão, a quem o

general Lostan fecha as portas

da sua casa; ama-o, porque

lhe corre nas veias sangue

egual ao teu, ama-o, porque é

teu irmãol. . . n

E Clotilde, como se com

aquelas palavras lhe fosse o

resto de forças que tinha, caiu

sem alento numa poltrona,cer-

rando brandamente os olhos.

Daniel expedir¡ um grito,

(Contínuo).

o

Tão deprimido e-aniquitado me via, -

48400 reis as õ caixas. Deposito geralz'

 

A cura rapida

Anemia, Clorose,

. Febres paluslres

ou sezões

obtem-se com a

Qurnarrhemna

Gama e consideraveis melhoras

na Tuberculose e neurastenia

N- Nutrição? e crescimento das

creanças. escrol'ulose. raquiiismoe

Convaiesconça da maior para

dao doenças e' insubstituível.

Em poucos dia: de tratamento

  

i constata-se aumento de peso, de apeti-

e e recuperamento de forças.

Muito¡ olininos que

n ola tem recorridnem

cato- do importancia,

confensam-so mar-av¡-

lhado¡ polos seus ra-

pidos efeitos. Até hoje

ainda não deu um in-

sucesso.

Premiada nas Exposições

de Londres, Paris, Rama, llnrers l lit-

nnlta, com 5 grandes premios.

e 5 medalhas de ouro. Na

de Barcelona

mElllBRO no .wav

?As mais altas

recompensas

Frasco 810 reis

A' venda nas boas /armcrias

do paiz e cola/tias :

Deposito:: avnmo, Farmarcia

Reis;ANAnIA, Farmacia Maia; corn.

IRA, Farmacia Donato; "Guatan

DA POI, Farmacia Sotero, etc. etc.

Deposito geral:Farmada Gama, C

da Estrela ¡rs-LISBOA.

E GRIPE ccram-se

rapidamente oom o

Xarope Gama de creosota lato~fosfa-

dato.

Frasco ôro réis

:.:Depositos: oa mesmos da Onl-

narrhenlna.

Elliot de 30 dias
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Pelo Tribunal-do-comer-

C10 desta comarca e nos au-

tos de concordata apresentada

todo. Hoje passo ás mil maravilhas, e I por José Teiga Junior', viuvo,

 

comerciante, da praça de Ilha-i

ivo, por apenso ao processo de

falencia dele, correm editos

de 30 dias a contar da segun-

da e ultima publicação deste,

citando os credores que não

aceitaram 'a concordata, de

nomes Francisca Teiga, c'e

Ilhavo, Anastacio Cunha Pi-

menta, Limitada, do Por-

to, Manuel de Castro, da

Coutada de Ilhavo, Silva

SL Irmão, do Porto, João La-

brego, da Gafanha de Ilhavo,

Nascimento Saraiva, do Por-

to, Firmino Ribeiro Batista,

Tarujo 8( Laranjeira, de Ovar.

e José Pequeno Teiga, de

llhavo, todos, bem como os

credores incerios do falecido,

para no praso de cinco dias,

posteriores aos editos, dedu-'

zirem por embargos o que

considerarem de seu direito

contra a concordata.

Aveiro, 9 dejunho de rgrõ.

Verifiquei:

O Juiz presidente,

Regalão.

O escrivão do Comercio,

tilhono Pinheiro Duarte e Silva ~

ATENÇÃO
Em uma casa de respeito

situada no melhor local desta

cidade, recebe hospedes, com

pensão ou sem ela com bom

tratamento, e preços comodos

Nesta redação se diz.

l

l
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2.a publicação

 

W . C

EDITUS DE 30 DIAS illlil lili Fililil

BARRA DE AVEIRO

V LUGA-SE, por toda

l cio da comarca de Avei- Casa de Luiz Marques

TO, CLll'lOi'lO dO CSCl'iVãO da Cunha, a m(1h0r ca..

Albano Pinheiro e nos autos sa de esta praia_

merda¡ requerida Por Joãoisões, esta instalada. com

Rodrigues Neto, casado, in-Jtodas as comodidádes e

dustrial de Lisboa,contra Ma- muito bem mobüada:ca-

Junior e mulher Rosa da Sil- cristaes e trem de co-

va, ela moradora em Sarra- suma_

zola, freguezia de Cacia, desta Tem canausaçào de

parte incerta', correm editos de banho e auto-clys-

de trinta dias a citar aquele mos_

Manuel Rodrigues de Azeve- ,Tem capela_ e para_

dez dias depois de findo e pra- Grande quintal, boa

50 dos édlt05› Pagar 80 e?ie-*agua potavel, cocheíra.

quente a quantia de 916m63,6 e garage_

custas de parte liquidados na -- -
. , . 1'1 ?ii-SB a

açao comercral que contra ele mia OastggaÍÊàToãgarÍÊ

requereu o eXeqUente e em '

. AVEHÊQ
mear á penhora bens sui]-

cientes para aquele pagamen-

to, sob pena de ser devolvido

ELOTribunal-do-comer a epoca, balnear, a

de execução de sentença co- - Tem optimas divi.

nuel Rodrigues de Azevedo mas a franceza,10uças,

comarca, e ele auzente em aguas e gaz, boa. casa

do Junior, para, no praso de mentos religiosos.

importancia do pedido, juros e Quem pretender, di_

que foi condenado, ou no-

no exequente o direito de no-

ñ IDElfl NACIONAL

meação. REVISTA MONARQUICA “ SEMANAL

Aveiro, 27 de maio de _ A CÔRES

19 l Õ. llgiàecttor, Homem Christo Filho

. . e ac or em chefe João d'Amaral

Verifiquei, geãente, Doptingos'Jde Carvalho Megre'
-, - - e ac or ar istíco osé Pacheco

O J UV' de direito! * Secretario geral, Victor Falcão.

Regalao. Comaormm.›rms marcamos

a: ponmcos a'.

Alvaro Pinheiro Cha as, Luíz d

Magalhães, Aires d'Orneglas, Roch:

Martins, Antonio Emilio de Almeida

Azevedo, Alfredo Pimenta, Artur Bivar,

Rui Coelho, l). Luiz de Castro, Luiz.

de Almeida Braga, conde de Monsa-

O escrivão do 3.° oñcio,

tiibano Duarte Pinheiro e Silva

um dos ruz, Antonio Carneiro, josé Paulo da

.Camara, Antonio Sardinha,- Anselmo- .
í mais an l Vieira, Lourenço Caiola, etc.

ll_.;05 e considerados estabele-I COLABORADORES ¡MIS-“co,

u mentos locais, muito aire* ; Biel, Almada Negreiros, Jorge Bar."

gnezado e cm local a que con- “d“: ?1080 ge Macedo, Eduardo Via-
. . na '

Corre a mais Importante parte ' n cmo “res” Armand'. Bash'f _ W Sturat carvalhaes, etc.

da populaçao da Cidade e de Publicavse todas as quintas-feiras.

lóra.

Cada exemplar, 50 reis.

Nesta redação se diz. , Estritnriut lira ria Emenda, 45-lliliill

   

Contra imperfeições da pelle usue o

Éühli-iihiliii lutar Sinai
COM SELLO VITERI

E' o mais _perieitocréme de toilette que se conhece. Bran-

quela. periuma, arnaeía a pelle. Tira cravos. pontos negros
manchas, vermelhidáo,panno. burbulhas. sardas, cieiro rugas:

espinhas, olheiras. Alisa a pelle rugosa o às ra dos foeiltos

e cotovellos. Desmaneha as callosrdades os pés e mãos

evitando a formação de eaiios. Refresca e torna os pés re:

srstentes a longas marchas. Defende a pelle da acção do
sol,-v:nto e poeira. Cura e evita a assadura nas crianças e

pessoas gordas. Tira o ardor da navalha em seguida ao

urbear. '

Pote. . . . iescudo

 

Contra tosses, rouquidão, enxaquácas. delluxo catarrhos n !tes-

bronchltes ehronicas: somnolencia o eiitorpecime'ntlnolcere

bro, resultantes dos máus climas e uso abusivo de máus

tabacos, usae '

Belsaúde com sêllo V|TERI
as unicas cigarrilhas medicinaes que pódem e devem ser

usad rs em publico, porque, teem uma apresentação ultra-

elegante, e sanetarn_ e perfumam a atrnosphera. Preparadas

com plantas medrcrnaes que reunem os efeitos do menthol,

canfora, gaiacol, gomenal, eucalyptus e mélixe, o abusa só

pôde beneficiar quem as usa. Evrtsm as doenças contagio-

sas. taes como: ANGINAS, PNEUMDNIAS, 3801115301218, W318-

CULOSÇ, COOUSLUCHZ, ctc., destruindo-lhe os germens que

se aloiam nn boca. PERFUME! 0 HAIJTO; 031211( l 8V"“

A CAM¡ DENTARM. O seu fumo é um DSSINFJTMTI 8401-.

car. nas was arsrrmroaras invadindo todas as celulas dos A
pulmocs. sarau usar-as: todos os que fumam, »um
BBDUZM OS BFEATOS !78817101603 DA “007114, evitando-lhes

scatarrholgnstrrco c ?Lenêno dos fumadores; os que ha-

[tam em ogares tnsa u res, ?08078 60131770" W113¡ -

naum¡ passear. e um perfumador do ambiente; todos :s

que teem ?164330, porque desprendern este, facilitando a

respiraçao. actrvando a Circulação e MMM-LEIS 0 API".

TB; os que sofrem dc DO DA 3004, naum, 1346833, '

BBONCBIOS, nara, our/wo ,PM513, e os contrataram“-
todos os que Viajem. '

Patria rir 24 tigarrilhat. . .. 24 centavos

  

Pedir 'todos os preparados com silo VlTERl, que representa
garantia de genutnrdade, ao mesmo tempo que indios ser

_ o melhor preparado ra o fim a ue se dest¡ a
Deposrto central: Vicente ?lícito & C39. sucr. JoãomVícznte Ribei-

ro .lunror, rua dos Fanqueiros, 81., 1.' dir°.,Lisboa. Os preços

indicados são os de venda em Lisboa. Para fora acrescem

_ as _despezas de cobrança, emballagem, pórte e re 'stro va-

riaveis contorme os logares e anatureza do pedi o. P,ede-

se a hneza de indicar este annuncio ao fazer o pedido.

r

1-_



  

 

  

   

  

    

Estação de inVerno

a Modas e confeções E Camisaria e gravataria

' POMPEU OA COSTA PEREIRA

  

_____.__
_-__-

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

Mais previne as suas ex.“ clientes de que em dias proximos estarão concluídas as importantes modificações que iez no seu estabelecimento, amplian-

do-o e dando-lhe um aspcto moderno, digno desta cidade. _ .

Nos primeiros dias de inauguração serão feitas grandiosa: exposições de todos os artigos de nov1dade.

- v Por contrato especial com uma das primeiras casas de Lisboa, a
(gel-;Lê pParaEseHoê Ulãymãansle-EWACÇQSQ êmpãâaaA SEN HOR A presenta este ano, pela primeira vez, um lindo e variado sorttdo

ANTES DE COMPRAR VÊR o SORTIDO DA Elegante

Rua de Jose Estevam Rua Mendes Leite AVEIRC _-

_-

R. NI. s. P.

_ llllllll Billl lillllEle

PARTICPAzás suas ex.“*a* clientes e ao publico que acaba de receber todo o sortido para a presente estação, em amigas da mais alta novidade e apurado gôsto, importado di..

›  
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»

tanteiturlu lllllllllll. Sllt."
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' a, EM sem re á venda os mais ñ o d

PAQUETES CORREIOS A SAIR DE LISBOA â_ , _. 5% especialidade da terra. Sortidonvasriaâizgirgãfgsd

EM ABRIL E MAIO Q _ '“ ' 3 ' " i.: 7 .a chá e sobremeza, numa escolha es
z connect-:a a b d t merada e

'a ~ ' _4-11- - * r- a un an e.

E:: V , _ ..UÚSR059-Ê- í. 8 Esta casa enCarrega-se de despachar nas me-

0 l“ lhores condições todas as encomendas que lhe se.

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

Brazil, onde tem os seus revendedores.

Faz descontos ás casas que lhe gastem em

grande quantidade os OVOS moles, em latas ou

barricas de variados tamanhos. Os classicos maris-

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

enguas assadas á pescador. \
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Amazon, _ _ _ _

Para S. Vicente Pernambuco, Baia, RIO de Janeiro, Santos MonteVideu

e Buenos-Aires

Preço da pasg em Il.al classe de Lisboa para e Brazil e Rio da Prata, 51350 Ec.

 

Rua da Costeira _Aveiro

_

lllllllllll llllllllllllms

Barbados e enxertos das _ Vende““ uma boa arma'

castas mais resistentes e pro- çao de gala* (er dá para mms

dutivas. Qualidades geram- que uma egreia. Esta em _boas

_ A_ _ :J das. Enxertos de pereiras de Condlçoes de conservaçfm .e
Í _ _n . ,ea K ,V excelentes qualidades' vende-se por preço convrdatt-

139 “a d @tem ' 9,., l o Vende Manuel Rodrigues V0'

r R e ' 'L "R Pereira de Carvalho, AVEIRO Quem pretender dirija-sea

Estes Paqueles sat de LISBOA no dia segulnle . ÔXXXxxxxxxxxxx *xxx*XWMMde Pardal““_______

_II- intilcallolelllzllilreis

ESTANCIA HIDRULUGICA - Dna de

DE PEDRAS SllLGllDAS

cem mil reis a quem

Mais de 50 anos de sucesso clinico

tornecer indicações para

a descoberta de pessoas que

façam o comercio -de impor-

Em casos de gôta, artritismo e diabetes; nas afcções de estomago, fígado, inte_stinos, rins e bexiga;

nas dermatoses e em outros padecimentos. como se comprova por atestados das maiores sumidades me-

dicas do paiz e ainda pela incessante progressão da fama,1á sem¡ secular, mercê, '
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-Deseado,

Pa a Rio de aneiro Santos Montevideu e Buenos-Aires

Pre' da pasgfem 3.al claslse de Lisboa para o Brazil e Rio da Prata,46$50 Esc.
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Darro,

P o R'o de aneiro. Santos, Montevideu eBuenos-Aires

heço da pasagÍaem Bi' cias-'se de Lisboa para o BraZtl e Rio da Prata, 40350 Esc.

Desna,
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Para o Rio Janeiro, Santos, Montevideu e Buenos-Ayres

Preço da pasg. em 3.l classe de Lisboa para o Brazil e Rio da Prata, 46350 Esc
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Ipdnt tt paquitas ¡lttlt lllllllllllllil costumam tiram an nas: no llin Ill Janeiro

 

l BORDO I'll CREAOOS PORTUGUESES

' ' '
' l las-

n encras do Porto e Luboa podem os srs. passageiros de t. c

Ie ¡scglâser os: beliches á vista das planias dos paquetes mas' para isso reco-

mendamos toda a antecipação

AG EN TE
S

No Porto:
Em blsboa:

TNT a C.° James Rawes 8: Ç.

tação e venda de massa fosfo-

19, Rua do Intante D. Hewitt“e R“a d° C°m°'°¡°- 31"” _não só do valor terapeulico das suas eguas anomnus, miau, assumam, “coma-

rica (o que está proibido por

DAI, ?RRVGIUOIAB E GAZO-OLBBOUXOAI, além de eminentemente !ADIDAI'IVM (a da nas-

lei). desde que dessas infor-

mações resulte a apreenção

cente Penedo sendo mesmo A um RADIOATIVA :na: A! SUA! 001011383¡ ATÉ no::

comem“)

da massa fosforica com multa

para o deliquente não inte-

-mas tambem da suavidade do seu OLI'A DE 'OITAUBL (603 metros acima do mar)._'n-

DADBIBO ?BIVIÍ-IOIO DI QUI NENHUMA OUTRA ESTÂNCIA NACIONAI- con u !ÃO

rior á gratificação prometida.

“17530 GRAU.
.

Aberta desde 20 de mato

Quem souber da existencia de

massa fosforica, diriia-se a

,L
Francisco Godinho, Bairro da

__
Apresentação n.' 25-AVEIRO.

Anal-tenda medica, fat-macia. masc-giota, bnlnonrio mode-

lo¡- cnmpleto, soberbo pll'illl. oletrloamontn Hum¡anl open-

poo de jogo desportivo (ténis, patinagem, 010.), grande Casino-

Teatro, iluminado n lu: eletrica. Excelentes hoteis, oito¡ em

e ateos. N - -
P rua Direita.

nun :t um-

dar,noLar-

pleno parque:

Nesta redação se lão in- __ p _ O¡ f __

go Capitão Maia Magalhães,

Grande llniel, Ilolel do lluelamex, licitl do Hurts e club llnlel

ímma.;'x--'.

., _ . . ,. l I Os tres rimeíros iluminados eletricamente e todos eles a

e¡ ”míãiíoã)... O ________ p

_' lllllllllll llll llllllSSllll _ PREÇOS BEDUZÍDOS

até 80 de junho e desde 19 de setembro

CURSO “CEM E NORMAL (V. anuncios especiais desses hoteis)
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Excelente casa"

- Espinho í

..1M 5:11) central esta cr- Vem dal. consuhas a

'
X

 

Aveiro ás terças e sextas-i

__ feiras, das oito horas aor

te isolada doutras construções, meio dm, no consuhorm doll

com muito terreno de quintal, dentista Teoñlo Rm, á¡

i düdü,\'Cl3'i3-Se ima ca-

sa grande, campi :tamen- lã

«
v

com magníficas vistas, muitos

comodos, gaz e agua encena-

dos, etc.

Trata-se com Silverio de

Magalhães, na rua Manuel

Firmino.

Clinica leniio-llrinarit

RATAMENTO das doen-

ças de urethra, prostata,

~ _ bexi a e rins; das doenca d

Estacao telegrafo-postal e de caminho de ferro, garage. senhgoras e das doenças :eu:

As nascentes mínero-medicinais de Pedras Salgadas, a saber: reas, UYCÍhOSCOPÍI e cysteco-

«PEDRAS SABGADAS› (a mais mlnerallsada oiluoretada) Pia Pelo

«GRANDE AbGAblNA- Medico especialista

«PENEDO› a mais radloatlva de todas as alcalinas do aiz .

.o. Penis/mou. p ) Eduardo d'Ollvelra

, 'maria “a” (ferwginosa) ex-discipulo dos professores

apresentando modalidades de grande valor terapeuttco, constituem com a

AGUA de masa PRECIOSA G-“Ymb Legnom Gauchon e

natural, mineralisada, muito gaso-carbonica, um gru o hídrico dos mais interessantes. do dr: pda“) e _ex'aSSÍStente

Esclarecimentos-No escritorio e depos.to gera da Companhia, Porto, rua da Cancela Velha, 20. na cllmca especml da¡ “a.

__ .- o, urinarias do hospital Nech .

D EPOSITOS: lili &8393-3323;estatais: °zConsultas de I ás 5 horas

o - PORTO. as.;

   

ABRAÃO ALVES PIRES,

empregado de finanças, com

longa pratica de ensino secun-

;a "dario e normal, vai abrir um

Ftrlntt ftlttral Ftrrtgltttt cu_rso de explicação das disci-

ll Fll'llcll HIM pltnas do liceu e Escola-nor-

e . nella&xa-::warm h_ mal, bem como do exame de

Uhumllreconheeldo !elto- ' " . - _
P e u a. em“ m admissao á mesma escola. jun y

. carecem d breno-o ' '

$tê5aâ$ ::ensino temp: na¡ ::eo- tameme com Anadelo Pll'eà

lente ti tor ,com _
'b'ut-mrdgomzmw um Fernandes, professor no Cole

lebll ouüm nm cow-lacuna. gro-aveirense_ diplomado pa-

”'m' tá... o no' ra o magisterto primarioEst¡ kim“ ll

.Ow.

Pedro Franco a G Dirigir á rua de Santo An-

   

    

   

  

  

   

 

da tarde.- Rua Formosa, 417,


