
' cobrará-'arte correâMdi-CQ-x

nha ferreea do Valle do Vouga
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' Conferencia ¡unh-

rbaat-a imprensa allemã, e

não só ella mas a imprensa euro-

peia, mostra-se muito intrigada com

a conferencia realisada ha días en-

intro pri-neipe imperial e o chancel-

E-uJulow'. Essa conferencia .durou

»nas eras, c que para allemãe's é

na... Verdadeiramente extraordina-

rni ; _ _ ;a U

Maranata ' "Hide impor-

tancia afasta conierencia por ter si-

do o principe quem se esclareceu'

duavelar a seupaa os 'boatos que

cir _ vam-rotulpoaàsanouualida-

des A, e provocaram os celebre¡

protes os da'Mollke 'e de seus' con-

!rades. Presume-se que a conferen-

Qsj se_ relaciona ainda com' esses

acontecimentos, e que o principe,

Matando-se com o chanceller, "não

prbcedeu de conta propria, limitan-

dous a desempenhar uma missão

cunhada pelo Imperador. Parece que

q¡principe, que é um rapaz muito

ponderado, quer que se proceda a

natal limpeza completa, tanto 'no

do palacio como no exerci-

to. Segundo se diz, a obra de sa-

neamento esta muito longe de ser

cqglpteta. E sua alteza, d'accordo

com seu illustre pae, quer que se

tentem todos os expedientes para

;cabar com _a homosexualidade, que

two csçandalo tem revelado. Ve-

ràlnos o que sahirà d'essa confe-

renais.

uma viagem diverti-

Íl.-0 «Daily-Malla, de Londres,

publica um telegramma expedido

Wu¡ dando noticia das via-

meu: sulamovel através d'Afri-

ca.. desde Bares-Salon a SWake-

 

    

  
   

  
   

 

  

  

   

  

 

  

   

 

   

     

   

    

  

   

   

 

   

  

  

  

    

  

  

  

@limina- garota h _

aos seus trabalhos. Os chhos, po-

rem, estavam inquietos, e o duma,- .i

dor fustigba-oq, com* de costume,

:Um dos leõemierg'nendõ a “pata, ro-'r

bon-míde leve pelo rosto doldoma-

dor. Ouviu-se um grito. 0 desgra-

cado estava cheio de sangue, com

um olho à depeudura, a face ras-

gada...

*Os espectadores, ' n'oin pavor,

correram as portas, fugindo, n'um

barreiro immenso, e os creados do

circo, com ferros em brasa, procu-

ravam defender odoinad'or, que a

muito custo foi tirado da jaula, e

logo conduzido ao hospital.

Quando acabarão estes especta-

culos repugnantes?, . . Não sera

chegado o momento de se pronibi-

rem estes trabalhos estupidost. ..

Os bécos

beco !tem se fartou de dis-

tribuir. . . ferros. Porem os

braços que armou, tão fracos

lhe sahiram, que nem lhes to-

maram o pezo. Era de vel-os,

cada qual metendo um peda-

ço do nariz. . . pelos postigos,

á. espera d'aquella enorme mas-

na de caceteiros que o béoo

lhes prometem mandar da

Murtoza, e que desapparecw

quando viu surgir ao longe a

pequena phalange da munici-

pal a cnvallo, que espantou

toda a cohorte. Acommoda-

ram-se como ratos. A revolu

ção fez-se-lhes nas entranhas,

mas não logrou sahir do aca-

nhado espaço. Onde se gerou,

'ahi tem de extinguir-se. A não

  

,un comeco qué

o dreca espumava febril e es-

oamva" 'furioso o solo', ante-

hontsn'r, na 'praca da villa, ao

ver o vivo rôxo da guarda mu-

dicipal.

Emitaçioêdas montadas da

dita, em que é inexcedível.

X

A final, o homem sempre

veio á rua no dia 2. Até perto

do meio dia esteve, porem, re-

colhido, a ver no que pura-

vam as modas, espreitando a

entrada trinmphal dos caco-

teiros da Murtosa, que o be'co

promettera mandar.

Deu o cavaco quando-sou-

be que a contra-ordem viera

para Esgueira, tendo-lhe aliaz

passado á porta. Desceu um

novo furo na craveira da sua

prosapia.

X

E” completa a decadencin

Até que finalmente chegou.

Informam da visinha Ilha-

vo que elle por lá andou um

d'estes dias, de rosario ao pes-

coço, qual invertido convertido,

pedindo esmola a uns e misc-

ricordia a outros. '

Que triste fim na flor da

edade!

Agora que poderia ter uma

vida. . . cheia de rosas e de

amores papudos, está irreme

diavelmente perdido no con-

ceito dos jovens políticos de

quem elle ha pouco desdenha-

va.
l
l

l

'Ensaios '
Da responsabilidade do auctor

EMEB -

MMM-40min. um pequenino:-

fui dar uma esmola' ao pobre,

que me beijou com ternura! . . .

-Eizcste bem, meu rnerrino”,i

disse-lhe' a' mãe com doçura.

. Fimste uma acção bem nobre.

   

Faze sempre assim, filhinho,

tu és rico e podes bem

c'oñfo'rtar os infelizes;

repara que o pobresinho

não passa dias felizes

sem ter auxilio d'alguem.

morre em menos de 10 minu- Í¡ de ensino 'normal d'essa oidada

tos.

Desdobrandc-se com agua

potavel fervida e resfriado não_

succurnbe senão depois &esta;

ra 8 meta.

A temperatura desempe-

nha um papel importante, por-

que se se passa de 15 a 37

graus activain-sc extraordina-

riamente as propriedades ba

ctericidas do vinho.

Póde-sc dizer que os vi-

nhos canservados em garrafas

são estereis; mas os vinhos

tintos "extrahidos diariamente

r de toneis conteem bacterias e

As esmolas que lhe damos

levam a nossa alma aos Cena:

e na Terra o' bem gosamos

da benção santa de Deus.

Augusto da Cruz._

NQÔÓÓÓÓÓÓÔÓÓN

SOMATOSE z

!súmula fortemente o apetite

0000009600“000

U "Campeão" nos campos

 

O

O

O

O

Ó l

  

O vinho e a

febre typhoide

0 Jornal dos debates, de

Paris, publica n'uma das suas

revistas scientiñcas semanaes

um interessante estudo a res-

peito da acção dos vinhos so-

bre alguns microbios que tan-

tos prejuizos causam ao ho

mem.

baile se que e. ::gun 4 '1m

 

dos grandes transmissores !lui

leveduras.

Os vinhos brancos são

mais activos que os tintos.

Dizem os bacteriologistas

acima mencionados que pare-

ce evidente que a acção bacte-

ricida dos vinhos é sobretudi.

devida aos acidos, e não é in

differente a natureza do acido.

podendo-se estabelecer a se

guinte escala descendente: aci-

do sulfurfurico, acido chlori-

tipico, acidos azotico, phenico,

foljnico, lactica, tartarico, ma-

l'gtip, tannioo, borrico, etc.

a¡ (Continua.) .

'” H

Soh os cvprostes

Falleceu n'esta cidade o sr Jo

sé da Maia Villar, impor-

tante mercantel, estabelecido

na Praça-do-peixe. Era ainda

 

Inova, de genio alegre e folga-

«um e ,Quem-'a no seu lhath de

e ' 'Fez'

o pie/"assar sem diploma, padre 10-,

sé Marques de Castilho.

Brinca.

. Braga. 30.

_ g nasaimprosisao n'asta ci-

dids a coloração do Notícias de_

Lisboa.

"ÃQ'üi-jãã ha muito so dizia que

entre os marechses do partido re-

gpssrador alo reinava concordan-

cla no caminho a; seguir no actual

momento politico; mas esperava-se

que tudo visse a harnonisar-se.

Pelo visto não sueco leu assim,

e se a'declariçio ostli go ica do Il'o-

tícias de Lisbiu revela uma scisiio

no partido,o facto é de uma seguid-

caçlo de alta importancia princi-

palmente ara quem está. a frenta

dos parti os.

Os chefes supremOs dos parti-

dos e os chefes diatrictaes do ba

muito que se tornaram absoluctos,

leliberando todos os assumptos sem

darem importancia aos seus parti-

darios, ouvindo-os, consultando-os.

E ultimuuante nem mesmo

quando iam delegados ás reuniões

.nagnas dos partidos, cá os regu-

losinhos das provinciaspiem sequer

os centros reuniam para, pelo me-

nos, ouvirem a opinião mais corren-

te no assumpto que se ia tratar. E

assim succsdeu ainda ho pouco, no

.lia 8 do corrente, quando em Lis-

boa se reuniram os dois partidos

regenerador e progressista.

Accentua-se por isso uma encr-

gÍca reação ooutrn tuilo que não se-

,a entrar nas ermulas estabeleci-

.las na organisação dos partidos, o

e alguem que tiver o mando se

inclinir para a facção A ou B, não

conte que os correligionarios o si-

gam cegamente, inconscientemen-

t0. . .

Os partidos loc'ies estão resol-

vidos a retomar a sua autonomia

de ha muito perdidas, e estamos

curte: que em bl'cVO esta orienta-

(3
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'” " ° - ser ue ual uer dia os não Bien n'est lua acile acer- e l ~ e - - -
Õ¡ !1.Janleg, que sao o of . q q . l 'l y l, !P f 1 -/b_ febre, ¡yphojde, a punto dellllllliil uousxdcraçao i: estima. “30 La d“ MI_ “l“, "Mio i _

Militante Rodes e o seu ohauf- Victime uma. apoplexta fulmi- mm, que erzeur, e ta am 1- ã f ,h . _ ,múlhe a j Foi sem' rn do “Não “um“ i .i . › ' ¡ t ,4 I¡ a, s

fd” “chi “em“ diva““ ¡m' nante. Pobres pataratasl' lcícso tem andado sempre er-.n o Íi Í" (“em ac** '“ , - . '3 V '. ' pi l l” m“ WW““ '1“ ""'imldMu 3°'

i... A .. . ¡submtm ão do uso da a ua e por isso sentimos profundn- @tomUà partidos.

manso. No caminho de Kilossa a x ,ado e no erro acabará 0,, pow, Q d , l a., n, u , . à

l ua tiveram de construir on- _ - - - senão mistura n com vm 10. lDBYliu o Sou nematuro assn- V _ Le wma i. o' . .empo. .-.

”up p Consta ao Mun-to que o cos dias_ de intriga que, lhel l p luvcrnia tum sido Í'igorosa, e ca

Ile', ngumas das quaes dessbaram

subindo _os viajantes à agua. Nos

montes' Rudcho esbarraram-se n'uns

:achados e se o automovel não il-

casse entre alles', morreriam _des-

pedaç'td'cs no fundo d'uma ravina.

Ao atravessaram os montes Kidete,

depararam com rochedos de tão gi-

gantescas_ dimensões. que tiveram

de abrir passagem destruindo-os a

tiros de dynamits. Em certa altura,

a machina e os vehículos que a

acompanham _conduzindo machinas

e provisões, _ticaer em “usado,

que tiveram as parar 'para-"sam

ceder a reparações. Ao atravessa-

rem uma região por pouco que não

são victimas dos selvagens. Fome

e sede não teem faltado. E em sus-

tos, é melhor não faller. Ein'tlm,

tem sido uma viagem divertidissl:

ma. Rodes e o seu charge»- teem-

ao tartado de gosar. ll¡ pagode

assim. nem em Paris, cem os seria

deslumbramentos e as suas surpre-

sas. Tem sido o que se chama uma

paodega rasgada!

O¡ acumularam-Numa

letra estabelecida em Marselha exhi-

lui-.ss uma collecção de léras, da

qual fazem parte tres soberbos

leões apresentados pelo domador

Valeada. N'om dos ultimos espe-

ctaculos o circo estava cheio. Ar-

rartzua a jaula para a arena, Va-

lenila cumprimentou o publico e
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Conclusão

Momentos depois, com o

@ü'repletn de anoiedade,

o esoulieiro, coberto de pó,

wine a ellapresuroso e

?In o sorriso nos labios.

.Í, - _Entãoí'perguntou a «lo-u

.Ile oñ'egante.

' -- O senhor manda-me

@detail-a a palacio onde fi-

.llrlio'spedado. Ao que pare-

encontrou uma dama que

cravo.

-. -- Ohl ainda bem! E quan-

Ôy partimos?
9 .

-'Já, se v. ex.l assim o

terminar. '

Manda preparar tudo pa-

@ganda

'eine momento appnreceu

  

   

   

   

 

  
  

 

   

  

  

mente nas eleições.

Por cá não lhe será precí

badoira, e. .até Lá branca, pc

de votos, mas este. ..

'eleições municipaes!

Estão verdes. . -

J(

_ (recorda da gala-na-

cional cá no districto, bateu-o

o_ béco, incansavel pal'adino das

«liberdades-publicam, no dia

de ante-homem.

Um magote de populares

assistiu, a respeitavel distan-

cia, já. se vé, á posse da nova

“camara de Aguada. Pois o

be'co, que tem experimentado

todos os genero dos sport po

litico, pôz-se á frente do cmo-

vimento» . . . dando vivas ao

exercito.

Ora ahi estáuma coisa que

o béco tem a seu lado toda a

gente: nas saudadões ao glo-

rioso soldado portuguez.

K

s

 

- Que hsm-Perguntou.

- Tudo se conseguiu.

-Já vêdes que não me

l'lludiam por completo as es-

peranças que depositam na

Providencia.

aE, agora, idea ter com

elle?

' - Exactamente e espero

que me acompanheis.

- N'isso me daes prazer,

porque, conforme vos tenho

acompanhado até hoje nas

felicidades e nos prazeres, de-

sejo acompanhar-vos na ven-

tura immensa que ora vos ro-

deia.

- Obrigada, bom amigo,

eu sei que tendes sido de to-

dos nós, desde meu pae a

quem laços da mais estreita

amisade nos uniam. ;Vós que

fôstes, para mim e meu irmão.

um pac e um mestre, haVeis

de sentir infindo jubilo ante a

ventura de um dos nossos dis-

cipulos, dos nossos filhos.

- Quando partia?

_- D'aqui a pouco, por-

tanto preparae-vos para ajor-

nada.

cs

l l

overno trabalha damuada- restam.

g l

 

so grandes trabalhos. A béca- _

ria é que anda já n'uma do- i

1'12“““ l

X

.Eu, rei do Carnaval. D. Luciano,

.De Urasto e do carneiro com batatas,

(De sobscriptos com dive-was datas,

: altos chu;rn_;n-, do Conde c anais do mano...-

l

' folic:- para .iii-MDF:: se per-

(yr

Em Agueda, Anadia, e até

no carmo. . .

X

Escreveu-nos um amigo

nosso pedindo-nos com into-

resse que tenhamos compaixão

do lazarista e por isso carre-

gucmos até o deitar a terra, a

ver se o malssim afrouxa por

um pouco as suas iras, que o

fazem andar por longo tempo

com as patas deanteiras a ba-

ter no ar.

Temos a dizer ao nosso

amigo que não podemos satis-

fazer o seu desejo, porque gos-

tamos, assim como multa gen-

te mais, de ver o alarve a fa-

zer estas comedias que o vão

immortalisando perante ara-

paziada.

No dia seguinte ao anoi-

tecer chegaram ao palacio e

ficaram maravilhados com que

dentro dos muros, que o cir-

cundavam, se passava.

Tudo estava em festa e

Edmée, quando viu a sua ami-

ga, a irmã do seu noivo, abra-

çou-a. com sincera effusão.

Durante 8 dias tudo foi

jubiloso no seio do palacio.

Foram chamados alguns ami-

gos íntimos e o casamento rea-

lisou-se na capella do cas-

tello.

Após uma ceia familiar,

quando ambos recolheram aos

seus aposentos, a linda Fil/za

do luar só poude dizer:

_Agora seremos

sempre um do outro!

Abeylard abraçou-a sua-

vemente e beijou-lhe as tran-

ças de cabello d'ouro com a

pavorosa paixão d'un¡ crente

aos pés do seu idoloe murmu--

rou-lhe suavemente aos ouvi-

dos, como n'uma caricia su-

btil:

- Sim, seremos um do

outro, e, no futuro, quando a

Providencia nos conceder di-

para

 

Segundo . as esperienciw

ultimamente realisadas pelos

bacteriologistas J. qnbrazée e

A. Marcandier, de lim-deus, a

vitalidade do bacilln é ?4 ?ln-

vel conforme a natureza do

!vinho :.- noln'ctndo segundo a

:sua acid-;7;

No vinho tinto ordinaria,

veñcou-se que o bacillo de

Eberth (introduzido na garra-

fa) viveu duas horas, e quatro

horas no vinho misturado com

agua em partes eguaes.

Quando a dose de cultura

introduzida no vinho puro pas-

sava de 2 a 5 gotas, o bacillo

sobrevivia nove horas.

Segundo os mesmos sabios,

no vinho branco de Céro'ns, o

bacillo não vive mais de 20

minutos.

O vinho branco puro de

Saridac esteriliza os germens

typicos em menos de 15 mi-

nutos.

O Bourgogne e o Grena-

che matam o bacillo em me-

uos de 30 minutos.

No Champagne, o bacillo

M

vinos entes, pequeninos filhas,

embalal-os-bemos no nesso

amor e vendo-os correr por es- . .

rer por estes prados verde-

jantes, junto d'estes lagos

crystalinos, contemplando-os

no estase dos paes que veem

sorrir-lhes os labios -coralinos

dos sacrosantoe entes a quem

deram o sêrl Vivàmos, pois

para a felicidade e para o por-

vir de lindos filhos!

A Providencia pareceu ou-

vir-lhes as phrases jubilosas,

cheias de esperança e rodeou-

os de sorridentes creanças de

cabellos d'ouro, como os d,a-

quella mãe tão bella, d'aquel-

la formosura estonteantc, e

que o amante cliamára, n'uma

hora de embevecimento, ades-

lumbrante Filha do luar. . .

E, mais tarde, quando já

agrilhoados á ceuilidade, se

alguem entrasse no viviñco

palacio, vél-oshia incommen-

suravelmente venturosos, ex-

pandindo os thesouros da sua

idolatria pelos ñlhusjá adul-

tos, mas sempre bellos e sor-

ridentes . . .

FIM
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mentos. Que descance em paz.

@rémc amam:
V

x
O O¡ uma Simon mir! é gordn

rento a nao cria ranço. Disso?-

ve-sa admimvclmentc ht ngm

,,

    

'ln toilette ¡ln-.- torna :.?giauii'i-l

;'-uminivia A ¡Li;1l,~n|!:lii';¡_

_a '3 iuuiltú illlil\ 'lEilr'wL-lú e mau;

dlstlncto.

Mala-da-prownom
Max-W'

Dos nossos correspondentes

Aguada, 2.

Segundo nos aliirmam, e nó-

não duvidainos, os signatarios di-

mensagem ao lazarista foram obri

gados a assignar de cruz.

Effectivamente elle usa asi

Tambem hn. tempo, vendo que m

coisas iam a tomar um caminho

similhsnte ao de agora, por ter si

do justamente atacado pela impren-

sa das varias facções politicas, con-

vidou os alumnos do 3.” nuno de

então a irem, individualmente, jan

tar a sua casa, e no lim da patus

cada fazia-os assignar uma identi-

ca mensagem, que foi depois eu

vinda á. repartição competente.

E n'essa oecasião quiz ver sv

caçava tambem as alumnas da

da mesma forma individualmente,

para uma ceia de banquetel. . . El-

las, porém, tiveram tanto criterio

como um dos seus condiscipulos,

unico que repudiou o convite do

jantar; e, que nos conste, só uma

acceitou o brodio.

...oa-.....n anos-n

Parece impossivel, mas infeliz-

mente é verdade que n'um paiz co-

mo o nosso, com foros de Civilisa-

do, e n'uma cidade liberal como es-

sa, se tenham supportado alfrontas

a moral e á liberdade, como as de

esse selvagem, a quem, oertamen

to por esoarneo, um governo de

somenos moralidade nomeou profes-

sor, sem diploma elementar, d'uma

escola mixta de habilitação para o

magisterio primario!

E, se isto não é verdade, que

venham os nove, ou 'antes os oito,

mostrarem publico as habilitações

ofliciaes que tal vaidosa possue.

Em quanto, porém, o não ñze-

rem, tomamos nós a liberdade de

ir chamando a attenção do dignis-

simo governador civil para os es-

candalos que esse rabona continua

praticando n'essa casa onde se tem

roubado 0 merito a quem o possue

e favorecido escandalosamente

aquelles que, embora nullidades

como o mestre lazarista, trazem o

sello do patrão.

E como 'sua ex.a tomou conta

do governo do districto com o ma-

ximo desejo de lhe ser util quanto

pnssa, certamente não deixará de

continuar a magnaniiua obra do

_ .nua a trasti-rtnr.

i
l a# Esteve aqui m; visita li sua

“and, 3 nosso aanágn José d'Arnu-

jo Cerveira e C33.“ e“”m'mgado

da li-catisaçito dos http-;Ella "o

  

'concelho do Uolori-;n da Bastos,

"sendo al¡ muito -~'-.-ir.i-›iado pelo

seu cnrrcctinvunu g _il-- 'ie-

' i 'mi urtantn ;› . lí_

Vimos n'esta cidade t;

sr. visconde da Torre, que retirou

hoje para Vianna de vieita a sua

cstremosa mãe.

3( Hontem, na ses ão camara-

ria, o sr. dr. Leão Silva fez ver

e salientou os serviços prestados á

cidade e concelho, e a oommissão

administrativa que via tomar assen-

te n'aquellas cadeiras, deve cobril-

as primeiro de crepes.

Isto foi appoiado por uma pro-

longada salva de palmas pela nu-

merosa assistencia.

O sr. dr. Domingos Soares,

presidente, advertiu oortezmente o

publico de que u'aquelle logar não

eram permitidas manifestações de

agrado ou desagrado.

Em seguida tomou a palavra o

Vereador Cerqueira, frauquista,

que estranhou que a camara viesse

fazer politica na ultima sessão da

sua gerencia, que o sr. João Fran-

co. . . (ao faltar n'este nome, a as-

sistencia rompeu n'uiua estrondoso.

pateada, que repetiu quando o in-

feliz franqnista tornou a invocar o

nome do sr. presidente do conse-

lho.)

A auctoridade administrativa

não estava presente.

Este curioso incidente era o as-

sumpto de todas as conversas nos

centros de palestra.

a( O heroico major Roçadas,

a convite do ¡Atheneu-comercial»

d'esta cidade, vem aqui em seguida

á visita ao Porto.

Preparam-se ruidcsos festejos.

(Correspondente)

  

tas d'algibeira.

IMPOSTO DO -SELLO

Letras de cambio

Sacciidas nu reino e ilhas adjacentes, t vista,

ou até 8 dtltl:

de 13000 Ilê !Olooo reis . . ' 20

n 205000 Il 50ñ000 ll . . :'30

n 505003 o 9505000 o . . 100

cada 2506000 reis mais ou iracçlto 100

a mais do 8 dias:

de !$000 até sosooo reis . . 20

 

n 20§000 a 40.5000 n . . do

n &05000 n 6030“) ia . . 60

a 605000 to 305000 a . . 80

a 80§000 n 1001000 n 100

cada ¡OOJOOO reis mais ou tracção 100

Recibos, quilaçõea e seus duplicado:

de Mal) até 103000 reis . . 10

n lolom o 505000 u . . 20

n 50;“” 1› 1005000 u . . 30

'a 1003000 D 23033030 D . . 50

nunca esquecido sr. dr. Vaz Fer- cldl 2505000 "0h mi' 0“ "loção 50

raira, que teve a coragem precisa Cheques á vista ou sem desi- .

para demittir de director da esco- da pras“. a o q
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DANUBE, Em 20 de janeiro

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

Montevideo e Buenos-Ayres.

THAMES. Em 3 de fevereiro

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

Montevideo e BuenOs-Ayres.

Preço da passagem de 3.' classe para o Brazil 36550.0 réis

I

_ o ,

'nverno tem a, honra de participar as su

Lil REAL INGLEZA

Santg'g (NO BRAZIL E NA EUROPA)

para a. presente estação

    
Estab. Ind. Pharm.

“Souza Soares,

Devidamente legeliudo em Portn-

gal e distinguido com um premio de

Honra de 1.' classe e cinco medalha¡

de Ouro, nn America do Norte, Pran-

çn e Brazil, pela perfeita manipulação

pographia.

i

t
i emcnoi- dos seus productos medicinaea

PAOUETES COBRElOS A sulla' os LISBOA l renova. de amam

AVON, Em 18 de janeiro

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

Montevideo e Buenos Ayres.

DANUBE. Em 21 dejaneiro

Para S. Vicente, Pernambuco,

Montevideo e Buenos Ayre.

(Registado)

Cura promptae radicalmente as

tosses ou rouquidões;

Cura a laryugite;

(Jura perfeitamente a bronchite

Bahia, Rio do Janeiro, SANTOS, aguda ou chronica, simples ou asthmn.

.AIVIAZON, Em d-'S .1313 ¡HIT-'3

Para a Madcira,
. l

lr'u';i.'*".lxl ' ' '

?Téo .la passagem de 3.' classe para o Brazil

Pernamíhn 4 ,..u'

33:5500 réis

 

A BORDO HA DREADDS PORTUGUEZES

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

classe escolher os beliches á vista das plantas dos panietes, mas

para isso recommendamos toda a antecipa.-

.AGENTES

ção.

NO PORTO:

TllIT 8: C.°

19_ Rua do Infante D. Henrique.

EM LISBOA:

JAMES MWES & C.°

31-1.° Rua d'El-rei,

 

1 w '1 ”t

TObbhb

As fosses, rouguidões, bron-

clcites, constipações, influenza,

coqueluche, e mais encommo-

dos das vias respiratorias, des-

apparecem com o uso dos

s'ncompuraoeis Rcbuçados 'mi-

lngrosos.

Quinze annoe 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 leem usu-

do e pelos innumeros attesta-

dos dos mais eminentes e con-

ceituados clínicos do Porto,

da capital e de todo o pair.

assim o demonstram á eviden-

cia. Oflicina e deposito geral,

«Pharmacia-orientaln, rua de

S. Lazaro 296 Porto-Preço

'210 réis, cada caixa; pelo cor-

reio 230 réis. A' venda em to-

do o paiz.

TYPOGRAPHJÀ

onde-se em boas con-

dições, para jornal o

obras, topographia recen-

temente montada na pro-

vincia. '

Tem machinas de im-

prassão, corte de laminas

e preiuração de papel, de

aramar, etc., prelo, tvpos

communs e de phantasia

em abundancia, caixas,

cavalletes, commodas,guic

lhotina, etc., etc.

Diz-se aqui com quem

tratar.

Venda de casa em hom local

ENDE-SE a casa que

faz esquina para a

Preça-do-peixe e para a rua

*de São Roque, e que pertence

á familia Pacheco, da Beira-

mar.

Para tratar, com o advo-

gado, Jaime Duarte Silva, na

rua do Sol.

 

HOTEL EYSNE-BUl-VISTA

Aveiro

osé Fernandes Lago, antigo proprietario do bem

conhecido Café Chinez, de Espinho, participa a todos

cl seus amigos, fregueses e ao publico, que tomou de trespasse o I-Io-

tel Cysne, de Aveiro. Posto que este antigo estabelecimento go-

sssse desde ha muito de excellentes creditos, o seu novo proprietario

nlo se tem poupado a despesas e sacrifícios para bem servir todas as

pessoas que preferem a sua caso.

Resolveu tambem estabelecer um serviço de café e restaurante,

achando-se o estabelecimento aberto até altas horas da noite, alim de

que o publico possa encontrar ali as melhores distracções. »

Para que o serviço seja completo e os freguezes tenham todas as

oommodidades, encontrar-se-ha á chegada de todos os ccmhyos á 'ea

lação de Aveiro um corretor e carro do mesmo hotel.

Por todos estes motivos espera o novo proprietario do Ilotei

Cysne a continuação das ordens de todos aquelles que cm Aveiro

precisem de alojamentos ou quaesquer outros serxiç ›s que ali lhes po-

sam ser fornecidos.

l 'A .'z (foi .'r¡ iu. Junina'. Í^'›-y1

' «r-'jV'hi

Cura incontestavelmente s asthma,

molestia diüicil de ser debellada por

outros meios;

Cura admiravelmsnts a. coquelm

che, e, pelo seu gosto agradavel, é

appotecido pelas creanças.

Frasco, 1$000 reis;

8 frascos, 2$700 reis.

PASTILHAS DA VIDA

(Registados)

Combatem o fastio, a azia, a gas- '

trslgia, as nanseas s vomitos, o en-

jôo do mar, o meu halito, ai'latulenoia

c a dilatação do estomago. São de

grande eñicacia nas molestias do ute-

ro e da pelle, na fraqueza dos nervos

e do sangue.

Caixa, 600 reis; 6 cai-

xas, 3%240 reis.

36 RllllilllOS lSPlICll'lCOS

ill PIlUllS SlClllllilNlS
(Registado)

Estes medicamentos ouram com

rapidez e inoñ'ensividade:

Febres em geral;

Molestias nervosas, da polls, das

vias respiratorias, do estomago, dos

intestinos, dos orgãos urinarios;

Molestias das senhoras e das

creanças;

Dóree em geral:

› Inhammaçõcs e congestões;

Impurezae do sangue;

Fraqucza e suas consequencias;

Frasco, 600 reis; 6

frascos, 2%700 reis.

Consultem o livro=a0 Novo Medi-

c0n=pelo Visconde de Souza Soares;

á venda nos depositos dos remedios

do auctor. Preço: brochado 200 réis,

  

encadernado 500 reis.

Medicamentos homeona-

thicos garantidos, avul-

sos e em caixas de di-

versos tamanhos

1 Tubo com globulos '200 reis; du-

zia 2ñ160.

lFraseo com tintura 8.' ou 5.',

400 réis; duzia 46320.

1 Dilo com ti itureçào 8.', 700 reis;

duzia 7â560.

Vêde os Pretos correntes, o .lu-

züío Homeupnlhico uu o Medico de Case

e a Nova Guia Homeopathíca, pelo Vis-

conde do Sousa Soares.

 

Estes productos vendem-se em

 

todos as pharmacics e drogarias e

principalmente nas seguintes:

Aveiro.=Pharmacia e drogaria de

Francisco da Luz 8:- Filho.

Abergnrin-s-Velha (Alquerubim)_=

Estabelecimento de Manuel Maria

Amador.

Deposito geral em Portugal, Porto

rua Santa Catherine, 1503.

,AVISO IMPORTANTE

O Estabelecimento tem medico ha

bilitado, encarregado de responder gra-

tuilamcntc, n qualquer consulta por e¡

cripto sobre o tratamento e applica-

bão d'ntel remedio¡-

l

l

 

  

ENSE à“

EDUARDO AUGUSTO FEHHElHl USUHIU
as Ex.“ clientes que já recebeu todo o seu numeroso sortido

Tecidos dialta novidade, em todas as qualidades, para vestidos. Grande variedade em agasalhos, taes como boas, pellerines,

cache-corsets, jerseys, luvas, calçado de feltro e muitos outros artigos proprios do seu estabelecimento.

SABONETE IRENE, EXCLUSIVO DA CASA A 100 REIS ..

mooooooo”oceanoooooooomoeooooouonooommuouooê O

i COMPANHIA INDUSTRlAL DE PORTUGIL

Sociedade nonyma de responsabilidade limitada

Proprietaria da

FUNDIÇIO TYPOGBAPHICA PORTUENSEi

t ESCRIPTORIO E FABRICA

l

i

l

i

 

Rua, de Bento Junior-PORTO

Stereotypia, galvanoplastia, typos romanos

e italicos, cursivos, gothicos e novidades em typos

de phantasia. Ha sempre em deposito grande quan-

tidade de typo e todo o material proprio para ty-

Representante das principaee casas constructo-

ras de machines typographicas e deposito de tintas

d'uma das melhores casas allemãs. Fornecodora

das principaes emprezas jornalísticas.

Material de 1.' ordem e pessoal habilitado.

Dão-se orçamentos completos para montagem de

 

  

i typogrenhias

l; “- A .

5”.; trevas

::ur-1h» 47:2
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Moüegiadoouctoriradopelo - 'r "

ã governo, pela Inspector-ia

e“ Geral da arte do Rio de

ã Janeiro, s approoado

' pela Junta consultivo

E

E

_É
._ 7: do saude publica

E

Q

Q
Â

E' o melhor tonico

nutritivo que se conhoa É

ce; é muito digestivo,

fortiñcante e reconsti-

tuinte.Sob a. sua in- V.

a Huencia desenvolve-se I

rapidamente o apetite, __

enriquece-se o sangue, ;

fortalecem-ee os mus- ,,4

cuios, e voltam as tor- _

ças. _

Emprego-se com o o'

mais feliz exito, nos

estoma os ainda os

mais de eis,paracom- _ .

bater as digeatões tar- g:

n
n
n
n

c
i

-.

dios e laboriosas,a dis~

pepeia cardialgia, gas- i '

tro-dynia, gasta-al ia,

anemiaouinacçao os

orgãos,rachiticos,con-

sumpçào de carnes,af-

t'ecçôes cscropholoeas, e

e na eral convales- r

cença etodasas doen-

ças, a onde é priciso

levantar as forças. _

.. “.,_-__,____

Gratificação de

1003000 reis
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li
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à
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, SE uma gratiñcação

de cem mil reis a

quem fornecer indica-

ções para a descoberta de pes-

soas que façam o commercio de

imporueção e venda de massa

phosphorica (o que está pro-

hibido por lei), desde que d'es-

sas informações resulte a ap-

prehensão de massa phospho-

rica com multa para o delin-

quonte não inferior á gratifi-

cação promeltida. Quem sou-

ber da exilencia de museu

phosphorica, dirija se a Ber-

nardo Jesé de Carvalho, rua

das Barcos, n'esta cidade de

Aveiro, antiga morada do sr.

Picado.

Gliemllim da llocha Valle liuinurãcs

Advogado

Largo Luiz Gypriano--AVEIRO

g enpetencia

'be-«er»- rw-sue me» -4M<44›~ «so-*4040-

0888008.

Lindos

x l3. lina llendes Leila, Qi

bluses de malha, guarda-lamas,

 

Petroleo americano, caiu do

Aguwn ds 1.' qualidade,csi -

Gazolins de 680.', caiu de 9.

“A ELEÍÍAHTE”
Rua José Estevam, 52 e 54

:
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MODISTA

GLORIA SIMÕES

AMARO, com as

habilitações indispensa-

veis, encarrega-se do

corte e confecção de ves-

tidos e roupas brancas

de quarquer especie, tra-

balhando em casas par-

ticulares.

Dirigir á rua. do Ven-

to, no edificio da CRE-

CHE.

Colonial Oil Company

Preços correntes do petro

leo em caixas posto no ce.-

minho de ferro:

 

   

 

   

acaso usos

:sois usos

latas . . . . . . . . . . . . . . ... 31350 alo“
w

i Intel . . . . . . . . .

xauleílatsl. _ .. . .

Colonial Oil Comp-ny

ESTRADA DA BARRA-AVEIRO

 

Rua Mendes Leite. i. 3 e B

AVEIRO

PUMPEU Dl Will PEREIRA

PARTICIPA ás suas em““ fregueses que acaba (lu w .-

 

ber um grandioso sortido d'srtigos da mais alta nor¡ uz

de para a presente estação.

Lindissimos córtes de tecidos de lã, para vestidos.

Grande collecção de meltons, mosoons e zibclines, pare

Ultimos modelos do bôas, pellerines e estólss.

Enorme sortido de artigos de malha, como: chales, len-

ços, echarpes, jerseys, cache›oorsets, espinhas, toucas, etc.

guarda lamas de feltro e de seda.

Calçado d'agssalho e de borracha, e muitos outros Il'üghn

Camisaria e gravataria

Biiulerias

Preços sem competencia

 

PROFESSOR

strnuuin i'iliiilliiii, asiíii

Collegio Mondego

Francisco José da Cosla llamos

O Collegio Mondego propoz para exame do 2.' grau na

época passada 25 alumnos. Resultado 12 simplesmente ep-

provados e 13 com distincção.

 

BACELLOSl

EPOSITO de viveiros

de bacellos america-

nos ebarbndos e enxertados

das castas mais apuradas de

toda a Bairrada: Vaga e Ma-

ria Gomes, ou Fernão Pires

do Beco. São das melhores

producções, uma em branco,

outra em tinto.

Tambem ha bacellos para

latadas ou peneiras.

Manuel Simões Lameiro.

Aveiro - OblVElRlNHA

  

000000000“006

”t COLLEGIO t
N_ MONDEGOÇ
COIMBRA

Ô Q

'IOIIIIÍARIU I DIIIGÍOI

_Diamonlfqa Diniz fem!"

1-* ”CVM-'SEXO MASCULINO

?aço do Juqulsiçd'o

Cursos commercial, colonial, to-

lsgrsphico a dos lyceus; conversaçls

tranceza, inglesa e aliam, contabi-

lidade, calligraphia, escriptuuçlo

commercial, insirucção primaria o

socundaria.

Nunca, ::prima e Winner”“
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2» :aceito-são ramumo

_ ?aço da _Inquisição

Linguas, musica, lavores, dess-

nho, pintura, mslrucçào primaria,

secunduna e lisblillaçáo u sacola¡

Nonnaes c de Agricultura.

'z fra/:550m: diplomadn
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