
  

   

  

    

   

  
  

  

  

   

    

  

 

  

 

   

 

  

  

  

   

 

  

  

  

 

  

    

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

        

  

 

  

 

   

  

  

  

 

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

   

i¡zenriuriicação á Academia de

cias, notou que, procedendo

-v pescas noturnas, apanhavam-

- "s animais aludidos a uma

uodidade apenas de algumas

p.. de metros. Aproveitan-

__a noite, obedecem a um m0-

   

  

 

    

   

    

    

 

    

 

   

    

   

  

  

  

   

  

 

to da superficie.

sta migração vertical é de-

an' desejo que teem tais ani-

, 'de fazer abUndante colheita

os peixes que pululam nos

(“É superiores. Os orgãos fos-

seentes iluminam a massa li-

'a; desempenhando o papel

7”. uma isca luminosa.

'i Esta migração vertical é quo-

na, obedece ao rithmo dos

e das noites e não é acom-

nhada de qualquer outra mi-

iição no sentido horisontal.

unca, com efeito, se pescam

stes animais nas regiões que

ão sejam a das grandes profun-

des.

13'»
v.

ciencias e letras

5 contra a tuberculose

(Conclusão)

 

Mas ha tambem outras cau-

*

uitos outros que em todos os

randes centros populosos, sem

.o entregamos todos, ainda

wmmage a que se vêem obri-

precocemente ; a carestia dos

mentação, sam outras tantas

'sómente da tuberculose, mas

Ítnanidade.

assuntos não constituam objeto

' se consagram a melhorar as

inseparavelmente ligados a ou-

_dencia, e que demandam, pelo

contestar é que muito se tem

i bparte, mais ou menos ativa-

iberculose e outras molestias

lia, a Belgica, a Holanda, em

rniciosas vai cecrescendo de

' que constitua uma gloria pa-

rnos e demais entidades que

Nesta campanha represen-

-1

inativo um só momento. Não

- lares.

um lado elas servem de

. ::dica-se á salvação das raças,

resse pela sua saude, aprendam

'sas a combater e outros proble-

ngs a resolver.

"1 :i: a: _

O vicio do alcoolismo e

- 'zes se teem desenvolvido,

nomeadamente nas capitais e

que se torne facil desalojal-os ;

avida intensa moderna a que

que tal não seja o nosso propo-

sito; os excessos de traballio, os

gadas muitas pessoas para vi-

ver. . . ou antes, para morrer

generos de primeira necessida-

de e, enfim, o problema da ali-

causas poderosamente contri-

biiitivas para a propagação não

'tambem de muitas outras en-

fermidades que diZImam a hu-

b'-
. o

Não ha um só paiz organi-

sado no mundo em que estes

'~ .de fundos estudos e graves

' preocupações das entidades que

condições de existencia dos po-

uvos. Sam problemas que andam

' tros, muito completos, muito

'vastos e de grande transcen-

menos, muito tempo.

O que, porém, não se pode

já conseguido nesta luta titani-

co que se prosegue em toda a

,gerente e segundo os recursos

ide que se dispõe, contra a tu-

Meciosas.

l' Ha paizes, como a Alema-

e o numero de obitos pela

ica e pelas demais mfeções

0 para ano, numa progres-

orealmente mu1toanimad0ra,

i = as sciencias medicas moder-

-nas e um triunfo para os go-

i - teem devotado a esta bene-

merita cruzada

ta um papel principal o propa-

'gandista, que não deve ficar

lpode cessar na sua obra de

ensinamento ás classes popu-

' Com tais propagandas ob-

. tem-se uma dupla vantagem :

' estímulo e incitamento àqueles

de coração e alma podem

e por outros, fazem que as clas-

ses mais modestas tomem inte-

a defender-se e colaborem com

o seu esforço na obra generosa

empenham os' amigos da hu-

manidade.

ser in'cisivas e ter uma fórma

penetrante que impresswne a

_ _ grande multidão dos indiferen-

:_.. ascenc10nal que os traz tes.

ilustre medico estrangeiro, que

é ao mesmo tempo presidente

da vereação do seu municipio,

elaborou um engenhoso alfabe-

to a que chamou anti-tubercu-

loso e de que mandou fazer pe

uma tiragem imensa, para dis-

tribuir por todas as escqlas da A_ Ni, Teixeira, praça dos Res-

sua jurisdição administrativa e tauradores. ao, Lisboa.

por todas as familias.

ço a esta causa,que a todos in-

teressa, adaptando á lingua por-

tuguêsa para o publicar aqui,

esse curioso alfabeto.

puro e luz solar, fortalecem e

perservam 0 organismo da ti-

pa antes e depois de comer, é

higienico e de bom gosto.

ção espaçosa e ventilada,e sen-

;o .re'de'ntora em que tanto se critas.

_ No de Alcobaça-Por t4 litros:

trigo mistura duraSio, a 700 e 720 reis;

milho da terra, a 54o reis; fava, a 580

reis; cevada, a 480 reis; aveia, a 340

reis; tremoço, a 500 reis; grão-de-bico,

a 800 reis; feijão branco e encarnado,

a 800 e 900 reis. Por kilo: farinha de

milho, a 60 reis; came de vaca, a 260

reis; carne de porco, toucinho, lom›

bo, carne magra, chouriço, a 320 360

360, 320 e 700 reis. Por i5 kilos: bata-

ta, a 360 reis. Por duzia: ovos, a 220

reis. Por litro: azeite, a 300 reis; vi

nlio, a So e 60 reis. Para revender. Por

ao litros: azeite, a fiabSoo e Sabóoo

reis: e vinho, a 800 e ¡Jpooo reis.

No da Murtaza.-Por 2o litros:

milho amarelo. a 77.o reis; branco,a

800 reis; feijão laranjeira, a 1.715380 reis;

reto, a 700 reis; amarelo, a 800 reis;

ranco, a :#160 reis; frade, 700 reis;

trigo, a 1%200 reis; centeio, a 1:1#000

reis; cevada, a 700 reis; ovos, (cento) n

1,715 0 reís.

0 de Estarreja.-Por ao litros:

milho branco, a 800 reis; amarelo, a

20 reis; estrangeiro, 660 reis; feijão

ranco, !#040 reis; laranjeiro, tibSSo

reis; aveia, 1.35100 reis; trigo, a iwaoo

reis; centeio, iaimoo reis; fava, 830

reis; batata, (15 111105) 34o reis; ovos,

(cento) ¡#840 reis.

CARTAZ ANUNCIADGB

llllllElllllllLJllll

na pia que está no pateo, ora

no tanque junto á casa.

Per'eucem-lhe as seguintes

terras: o Quintal da Porta, o

Quintal de baixo da Porta, a

Ribeira-grande, ramada e o

Quintal do Laranjal, a Eira e

casa desta, o Campo da Mise-

ricordia, 0 de Cima com sr)-

calco que foi mo..te e hoje

horta, o Campo de Baixo. 0

Campo do Tanque, a Ribeira

Pequena e o Mato das Penas

Tem servidão de carro

para a rua por uma portaria

no angulo nascente norte, de

rega de agua para a Quinta

do Ferrador e dá tambem

passagem de agua que, através

da Quinta do Ferrador, segue

para a propriedade do Viscon-

de do Reboleiro.

A agua da mina desta

quinta segue todo o ano de

meruja ou de rega e lima para

a Quinta do Ferrador.

Pertencem a esta quinta

os seguintes giros de agua da

Velha: um giro desde 0 nascer

 

  

         

  

      

  

  

   

   

                             

    

 

  

        

    

   

 

  
   

 

  

  

  

ANUNCIO

1.a PUBLlCAÇÃO

Novas edlcões

“O Seasub-agricola,..-

Mais um numero, o 15, da ma-

gniñca revista O Seculo-agr'icola,

que vem interessantissimo. E'

realmente uma publicação da

maior utilidade. Agradecemos.

"Diclonarlo da lingua

portugueza,..- Recebemo
s o

tomo 5.”, do novo e grande Di-

cionario da lingua portugueza,

obra de reconhecida importancia

redigida pelo conhecido homem

de letras, sr dr. Candido de Fi-

gueiredo. Vai da palavra Capa-

Ie a Clarejar.

E' editado pela acreditada

xLivraria-classica-editoraa, do sr.

 

   

           

    

  

  

   

             

   

  

    

  

   

   

  

   

  

 

   

  

  

    

   

 

   

   

 

   

 

   

  

  

      

   

     

   

  

  

Devem ess ts propagandas

OR este juizo, cartorio do

escrivão Albano Pinheiro,

e nos autos de execuçãô

de sentença comercial

que Manuel Maria da Silva e

Costa, casado, comerciante,

move contra Edmundo Luiz

Bernardes e mulher, todos de

Aveiro, correm editos de trin-

ta dias a contar da segunda e

ultima publicação deste, ci-

tando os herdeiros e represen-

tantes dos .credores inscritos

no registo e' hoje .falecidos,

MigUel Ferreira de Araujo

Soares e esposa Dona Caroli-

na Augusta de Moraes Fer-

reira, moradores que foram

em Aveiro, para assistirem a

todos os termos da referida

execução até final.

Aveiro, 26 de novembro

de 1912.
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Entretendo-o assim, um

  

    

  

  

  

 

  

  

  

     

  

  

  

    

 

   

 

  
  

   

  

 

   

  

  

  

“0 Medico heomeopa-

ta da iamllla,,. - Recebemos

o primeiro tomo de 0 Medico.

heomeopata da familia, versão

portu ueza da terceira edição es-

pauho a da obra :Medicina heo-

meopatica domestica¡ do dr.

Bruckner de Basilea, por Fran-

cisco José da Costa, 4a edição

pprtugueza, impressa em Leipzi .

“' um livro de reconhecida uti i-

dade, cuja remessa agradecemos.

Assina-se em Lisboa, rua Au-

Julgamos prestar um servi-

 

E' assim:

A. - Alimentação sã, ar

 

Verifiquei :

me; Beijar écostumeperi- gama““234436'
do sol da primeira terça-feira

a_

\ _ I ' . , _ o
. d. .

- . - .
gumte a quarta feira em que O Juiz de ireito,

goso que deveis abondonar. ¡nmeaçoes “MS Santa Casa da Misericordia tlo Porto a agua é girada, até ás oito egalâo

 

C.-C0nservar a boca lim-

 

horas da manhã, e assim dc

quinze em quinze dias; um gi-

ro de tres horas, des-de o meio

dia até ás tres horas da tarde

da mesma terça-feira; um giro

de tres horas, desde o meio

dia até ás tres horas da tarde

da primeira quarta-feira se-

guinte á quarta-feira em que a

agua é girada, e assim de

quinze em quinze dias; um gi-

ro de tres horas desde as oito

horas da manhã até ás onze

horas da segunda terça-feira

seguinte á quarta-feira em que

a agua é ,girada, e assim de

quinze em quinze dias; um gi-

ro de tres horas, desde o meio

ás tres horas da tarde da se-

gunda quarta-feira á quarta-

-feira seguinte em que a agua

é girada, e assim de quinze

em quinze dias; um giro desde

o nascer do sol até o meio

No dia 4 de dezembro fu

turo, pelas 12 horas da ma-

nhã, no ministerio das finan-

ças, e simultaneamente na ins-

peção distrital de finanças,

em Aveiro, serão praceadas as

seguintes propriedades, per-

tencentes a esta Misericordia e

situadas no

O escrivão do 3.“ oficio,

'Albano Duane Pinheiro e

Silva.

[llIlllS Ill lll lllli

2.al puaucação

Lo¡ tlo rolo

De [$000 até 105000 reis, 10 reis.

De 105000 até 506000 reis 20 reis. De

5015000 até 1005000 reis, 3-10 reis. De

aoolooo até 250.5000 reis, 50 reis. Cada

1506000 reis mais ou fração, 50 reis_

Expedição do ralo:

Custo do premio de emissão para

o continente e ilhas, 25 reis por cada

Siooo reis ou fração desta quantia,além

do sêlo correspondente: de 13000 até

10.1000 reis,¡1o reis; de mais de :0,1000

até 203000 reis,ao reis; de mais de

zolooo até 50.1000 reis, 4o reis; de

mais de 505000 até 1005000 reis. 60

reis; de mais de 1005000 até 6003000

reis, 100 reis.

M0653_

Horario: dos comboios

De Lisboa ao Porto

Bop. 01111).

D. _Dormir_ só, em habita-

do possivel, que nela penetre o

sol, é beneñcioso.

E.-E, perigoso, imundo e

proprio de pessoas mal educa-

das, cuspir no chão.

F. - Fumar e beber bebi-

das alcoolicas entisica e mata

lentamente.

G.--Ginastica e banhos vi-

gorisam e tonificam.

H - Ha toda a vantagem

em fugir da poeira, que é veí-

culo de microbios, causa da

tuberculose.

I. - Ignorar os perigos faz

que incorra'mos neles.

J.-Já se sabe que convem

brincar e correr ao ar livre, de

inverno e de verão.

Distrito de ñveiro

OR este juizo, cartorio

do escrivão Albano Pi-

nheiro, e nos autos de

acção comercial que João Ma-

gano, casado, oficial nautico,

de Ilhavo, move contra Joa-

quim Gomes da Silva Valen-

te e mulher, moradores no

Vale de Ilhavo, desta comar-

ca, correm editos de quarenta

Jias citando aquele Joaquim

Gomes da Silva Valente, au-

Coucelho da Feira

Legado de manuel José Godlnho

LISTA N.° 9:663

2 A Quinta do Ferrador,

situada na rua Direita, da Vila

da Feira, a qual se compõe de

casas de um andar e lojas,

ainda por concluir, tendo, pelo

lado sul, palheiro e curraes,

com entrada de carro e terre-

 

Trow. Cor.

 

21,35 8,30 9,25

 

Lisboa (Rocio). .

   

  

 

K. -- Kock o ilustre sabio Entroncamento . Z 01810,0513,25 - _ _ _

l " d 1, b ' ' . Alfarelos ........ - 2:5711,4215,57 nos a segun. nascente_para dla, em um ano, e no segujn- Lente em parte ¡neerta do

a emao que 35°C “u 0 “mm" Coimbra - 311,4516,20 poente, denominados: Quintal,
,razil ara todos O_ t

bio da tuberculose, dizia que Pampilhosa..... - ,1312,1817,36 Ribeira e Cam o dos Perei_ “à e ãemPfe alternadamente, ' , v P _ 5 er[nos,

chorar deprime ao passo que AVEIRÇ "'27 @312571331 ros tendo no :n 1 m do meio dia ao sol posto, na die final, da referida acçao, e

rirecantarfortiñca ÊSÍÊÍÍ'ÍÍ'IÇ .13:33. io¡ Z 19119 ' guo poe- e segunda qumta-feira seguintc Para _na S_egunda audiencia

- ~ posterior, v1r acusar esta ci-norte um tanque com agua
. . . á uarta-feira em ue a a-»ua

propria de mina; Leira lavra- q q “
Esmorlz. 12,42

é girada e assim de quinze emEspinho 12,58 tação, marcar-se-lhe a tercei-L. - Limpa o teu corpo e

evitarás muitas enfermidade-s. Granja-..mw 13,04 .39 - 19›48 ' ' . . . . . - -

M M . t Valadares...._... 13,23 ,52 33.833,3, Êta; pegadft rã da Areia e t0 qumze dlas ; um gm, de cmco ia audienCia para contestar

.- origera OS CUS C05'- :4,062035 O, 51113 O SUPGI'IOIZmCUFC horas1 desde as onze horas da querendo, e segujr todos os

› eira, sen o a comunicaçao termos até ñnal da mesma

 

tumes e serás forte e bem cou-

siderado pelos teus similhantes

N. - Nunca deveis sentar-

-vos-á mesa sem ter lavado as

mãos. _

0.-Objetos do chão nun-

ca devem ser levados á boca.

P.-Peito desemvolvido ra-

ramente se tuberculisa.

Q. _Quem cuida o seu cor-

manhã ás quatro da tarde no

primeiro domingo. passadas

quatro semanas a contar da

quarta-feira em que a agua é

girada, e assim de quinze em

quinze dias, cortando-se a

agua deste giro no sitio do

Salgueiro, a do quarto giro no

sitio da Cal das Eiras, e a d0s

demais noisitio do Bebedoiro.

Porto (s. Bento). *' 14 7,41 14,17 20,46

De Aveiro para o Porto 11a ainda

um comboio ás 23,23; outro, que é

traw., ás 6; outro ás 9,09; outro ás 1_1,0_8;

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

do ás 23,09.

Do Porto a blsboa

desta para aquela por uma es-

cada que lhe ñca ao norte. As

casas teem os n.os 187 a 193.

e as tres portas dos corraes os

n53 181 a 185. Esta quinta

mede, aproximadamente, me-

tros quadrados 8:000. Perten-

cem-lhe as seguintes aguas :

um giro de 5 horas de agua

acção.

O praso dos editos, con-

ta-se da segunda e ultima pu-

blicação deste.

As audiencias deste juizo

fazem-se todas as segundas e

quintas-feiras de cada sema-

na, não sendo feriados, por-

que sendo-o, se fazem nos

Traw_ Cor.

 

   

' Porto (S. Bento “2520,05 3,397,12 - _ ' .. . , -, _

'pglãiccemda a sua casa alcança Campanha “gozam 8,48 7,25 dãileh: nãáeãufrêcilã 1:1: sl; Esta qumta e ,Oda fechada de imediatOs, sempre por onze

' .. . &âlãrsatzr;t;là;ã§2°â9 _9132 E a ua éq .fada come E_ng muro pelo nascente (v. 2:978). horas, no_ T“PUMI'JUÕICIRÍ

R.-_-13aça, sexo, idade, cli- Grama“ ,2,142195 _ 7:55 g bg] d' . ç Avaliada em 9:000oooo réis e des” 09ma'ca› 51t°_á Praça da

ma. pos1çao soc¡a1. nada dis- Êpmlip.... ..12,2121,1i 9,18 3,0% ás Onze mas a none e aca' praceada po,- 7.200,,,000 ,às Republica em Aveiro.

' ' mOHS-u-c'u. _ - "'- ,l
a ' I l

so @respeitado pela tuberculo- Ovar_ 12,44 _ _ 8,26 bÊEdã ás quat;0_h°ras da 1:3 4 o mato do Cavaco, no Aveiro, 15 de novembro

se. :3,3: 22-02 9-54 3,49 n a e terça' e'ra* Cg”? 0" logar deste nome, limites da de 19m' j

_ - - __ ....... , , ,14 .. '1' _ . . . .

_ S' SOfTe" mOICSÍIa-Í'mfe, Pampilhosa..... 141322101 10.3210,15 dse. a agua, no Suovolh ebã fregueZia da Feira, mas já Sl- V r.ñ .. J

Closas que se podem evuar, e Egimblrauuun jããg 8,10 111131130 INTO» H0 Ogar da e a, a ¡uado na fregueziq de S João e l quel- _,

- , arcos....... , ,331, 11,52 -' ' ' s' A É . ' I › -

PrOPno deâemes afetadas' , EntronCÍIentou - 3,2212,4614,39 :88:31:15 dâageàra'aed: ::se de Ver. Tem pinheiros, so- 0 JUIZ de direito, '

T.-T151ca e tuberculosee Lleoa (ROCi0).. - 6,2514,13 18 5 7 gu brelros e outras arvores (V. Reg-dão.

 

ja ou de rega e lima, durante

todo 0 ano, vindo essa agua

da mina da Quinta da Miseri-

cordia.

No muro do sul tem porta

para servidão de agua, que

vem em rego que atravessa a

Quinta da Misericordia e o

Campo _do Pereiroc vai para mulher Maria Joaquina, de

a propriedade conttgua a este paçô, de s_ João de Vêr, en..

e pertencente ao Visconde de cargo a que (ica obrigado o

Rebdelro (V- 21977) _Ai/'3113' arrematante, visto ter sido de-

da em 2: goorbooo e praceada duzido de avaliação,

P01' 1184052000 rels- 5 O mato de Cavaleiros,

3 A Quinta da Misericor- com pinheiros e outras arvo-

dia, situada na rua Direita da res, junto á estrada do Cavaco

Vila da Feira n.“ 195 a 203, para S. João de Vêr ( v.

a qual se compõe de casas al- 2:981). Avaliado em 830013000

tas, com um andar e mirante, réis e praceado por 664.2booo

varanda e escadas de pedra réis.

para as trazeiras, lojas, cur- Porto e Santa Casa da Mi-

rais, casas terreas para casei- sericordía, 5 de novembro de

ros, pateo fechado, celeiro 50- 1912.

bre as casas dos caseiros, com

servidão pelo lado do norte,

mas fóra do pateo. Tem agua

propria de mina, que ora cá¡ 3626

22979 Avaliado em réis

1:082oio050 e praceado por

865m64o réis.

SN; B.-Esta propriedade

é onerada com o fôro de

26,220 (1 112 alqueire) de mi-

lho e laudemio de cinco um, a

José Soares de Albergaria e

a mesma enfermidade conta-

giosa.

U. - Usar roupas alheias

sem prévia desinfeção, e a cau-

sa de transmissão de enfermi-

dades. _

V.-Vici0 ! Eis o que pre-

dispõe ás doenças do corpo e

do espirito, fazendo do homem

um ser enfermiço e repuguante.

X. - O X do problema da

tuberculose está descoberto

com os precedentes conselhos.

Por aqui termina o alfabe-

to anti-tuberculoso, que é, por

assim dizer, um tratado' de ci-

vilidade, de moral e de higie-

ne, - tres coisas que andam

muito ligadas.

Já o grande Juvenal dizia :

Mens sand in corpore sano.

Realmente sem a saude do

corpo não se pode exigir a saude

da alma. Cuidemos, pois, a nos-

sa saude, seguindo á risca as

maximas que deixamos trans-

O escrivão do 3.° oficio,

Albano Duarte Pinheiro e Silva

De Aveiro para Lisboa ha tambem

um comboio, traw., ás 12,47; outro ás

16,51 que é expresso; outro ás 17,43;

outro, recoveiro, ás 20,12; outro, rapi-

do, ás 19,11; e outro, traw., ás 21,31.

  

mercados semanais

O reço actual dos generos

nos di crentes mercados:

No de Oliveira de Azemeis-Por 20

litros: milho branco, a 84o reis; ama-

relo. a 74o reis; trigo, a ¡#250 reis;

centeio, a tattoo reis; feijão, a rabo50

reis. Por 15 kilos: batata, a 4.50 reis.

No de Leiria.-Por 14 litros: mí-

lho branco, a 560 reis; milho amarelo,

a 5 o reis; cevada, a 400 reis; centeio,

a 5 oreis; aveia a 360 reis; fava, a

600 reis. Por !à litros: tremoço, a

500 reis. Por 20 litros: batata nova, a

220 reis; castanha pi1ada, a !#150 reis;

azeitona, a 700 reis; pinhão verde, a

abono reis; pinhão torrado, a Sbooo

reis. Por duzia: ovos, a 200 reis.

No de Montemór-o-velho. - Por

14,63 litros: feijão de mistura, a 600_

reis; frade, a 800 reis; mõch0,980 reis;

branco, a 750 reis; pateta, a Ooo reis;

trigo, a 900 reis; milho branco, a 540

reis; amarelo, a 500 reis; centeio, a

[#000 reis; aveia, a 420 reis; cevada,

540 reis; favas, a 800 reis; ervilhas,

a 900 reis; grão de bico, :1 !#000 reis;

chtcharos, a 37o reis; batatas, a400

reis; tremoços, (20 litros) a 600 reis;

galinhas, a 400 e 600 reis; frangos, a

oo reis; ovos, (o cento) a :#900 reis.

 

A lllllllíl lo 1101111111101

ARA partilhas entre maio-

res, vendem-se na fregue-

zia de S. João de Loureiro,

casas, terras de semeadura, e

montes. Informa Antonio Dias

de Almeida, em Alumieíra, e

recebem-se propostas na rua

da Gloria 4-Lisboa escritorio

predial.
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Atenção!

AKrua da Costeira n.°

9 recebem-sehospedes

tanto estudantes como

empregados publicos com ex-

. delentes quartos e bom trata-ü

Antonio Luz¡ Gomes. mento. Preços comodos.

O provedor,
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Alzira Pinheiro Chaves

tem :t honra de participará¡

suas ex.“s fregLIC/.m a abel»

tura da estação de '

com um glande sumido (169

lindos chapcus confecionad

desde 3mooo re'is ao preço.

looooo. -v

Cascos em feltro e Ha '

para senhara e creança. ,

No seu atelier encont u

as suas ex "" freguezas u”

[pleto sortido em todos os = '

!gos do ramo do seu neg"

Preços sem competencia_

Rua da Costeira n.° 9. '

 

.-_

  

   

    

  

   

  

   

     

   

 

A' ELEGANTE Estação de vel-ão
Modás e confeções Pompeu da. Gosta. Pereira.

ARTICIPA ás suas ex.“'“ clientes e ao publico que acab
e apurado gôsto, import ido iliretavne

casl'is do Porto e Lisboa.

Mais previne as suas em“" clientes de' que em dias proximos estarão concluídas as
estabeleCimento, ampliando-o e dando-lhe um aspeto moderno, digno desta cidade.

Nos primeiros dias de inauguração serão feitas grandiosas exposições detodos os artigOS de novidade.
1Por contrato especial corn uma das primeiras casas de Lisboa, apresenta este ano, pela primeira vez, um
indo e variado sortido de chapeus para senhora, ultimos modêlos e a preços sem competencia.

ANTES DE COMPRAR VÊR o SORTIDO DA Elegante
_- Rua de Jo e Estevam Rua Mendes Leite AVEHR© -_-

  

   

 

Oamisaría e gravataria

a presente estação, em artigos da mais alta novidade

competir, nas escolha e preços, com as primeiras

  

 

a de receber todo o sortido para

nlc de Loadres. Paris e Viena, de forma a poder

   
    importantes modificações que le'z no seu
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MAI-A REAL INGLÊSA

X X g X X '
É

llllllltl nllll'llllitl PARA lEVANTAR
DE OUCONSERVAR

As FORÇAS
.gn.

_Ullico aulorisado pelo governo. aprovado

pula Junia de saude publica e privilegiado

Recomendado por centenares

, n ..
o

' illlllica lo de !001100 leisx i ' c
A-SE uma gratificação de

cem mil reis a quem

lornecer indicações para

a descoberta de pessoas que

façam o comercio de impor- ' da Pharma““ Franco O
lação .e venda de massa fosfo E““ farinha- que é MPM"“

_ h
, _ llllllNliU repartidor, de factldigesllo,rica (o que está prOtbldo por .ninguna ara pessoas de esto

lei) desde que dessas infor- '“"¡'““.'3"*'""°›Pm 0°"“th
a _

' prswas idosas ou creançu, é nome¡-maçoes resulte a apreençao ,nu tempo um precioso medicamento
da massa fosforica com multa l“" P'Ê'a s““ Fc?“ '0"'9 'W'_ _ _ l lll'lllt' e do mais reconhecido provem 'para o deliquente nao infe- ll;tshes.›0as ancnúcagdeeonstiiuige .
rior á gratiñCação prometida. r““'i*"'-"'“ Ê”"a'›““°,°3'9°°md° ¡" '_ _ ,ts iiiimgnnisino Estalegalmenteen-_Quem souber da eXisteUCia de|

massa fosforica, dirija-se a

Francisco Godinho, rua dos

Grilos n.° 26. Coimbra.

»this-(tda l' privilegiada. Mais de aco

X
X

X

X
X
X
X
X
X

l'ziriiiliii Peitoriil Ferruginosa
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Está tambem sendo muito usa-
dos mais distintos medicos que do ás colheres com quaisquer bo-
garantem a sua superioridade na laclias ao lunch, a fim de preparar
convalescença de todas as doenças o estomago para” receber bem a
e sempre que e' preciso levantar as alimentação do jantar; podendo
forças ou enriquecero sangue;em- i tambem tomar-se ao toasf, para
pregando~se, com o mais feliz facilitar completamente adigestão.

~exito, nos estomagos, ainda os E' o melhor tonlco nutritivo
mais debeis, para combater as di- que se conhece: é muito digesti-
gesioes tardias e [abortosas, a dis_ vo, fortiñcante e reconstituinte.
pepsia, anemia, ou inaçao dos or- Sob a sua influencia desenvolve-
gaos, o raqut'lismo, afeçoes, escro- se rapidamente b apetite,enrtque-
falas, etc. ce-se o sangue, fortalecem-se os

Usam-no tambem, como maior musculos e voltam as forças. Um
preveito, as pessoas de perfeita calix deste vinho representa um
saude que teem excesso de traba- bom bife.

lho fisico cu ínteletual, para repa- O seu alto valor tem-lhe con-
rar as periiusocasionadas por esse quistado as medalhas de _ouro em
excesso dc trabalho, e tambem todos as exposições nactonies e '
aquelas que não tendo trabalho estrangeiras aque tem concorrido.

PAQUETES CORREIOS .A SAIR DE LEIXÕES

Vauban. em 2 de dezembro

Para o Rio de Janviro, Montevidett

e Buenos-Aires

Preço da passagem em 3.a elaSSe para o Brazil e Rio da Prata 512000 l

Desna, em 25 de dezembro

Para O Rio de Janeiro, Santos, e Buenos-Aires

.lt-.umha dos EIÍ'ÍÍIIQÍI'OS medico¡ ge-
ritllÍNHI ii sua e -'cacia. o

Conde do Resteuo à 0.'

LiSBOA ~- BELEM

 

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

Estes Paqueles Sabem de LISBOA no dia seguinte eliiais os l'iiqiieles

Avon, em 9 de dezembro

 

Vende-se na Fa-

brica do Gaz-

Aveiro.

X
x
a
n
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Constantino lliieiri

   

em excesso, receiam contudo en-
Um carro ou 500 kilos. . . 43000 reis

l

Para a Madeira, Pernambuco, Bala, Rio de Janeiro, Santos, Monte- fraquecer.em consequencia da sua
¡°°° “05"" ' ' ' " ' ° ”0° Fllflllllillill' lil HMF' '*

videu e Buenos-Aires
organisação pouco robusta. Í 31KPreço da passagem em 3.a classe para o Brazil e Rio da Prata 51:000
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
h

Acha-se à venda nas principais farmaelas de x
Portugal e estrangeiro. Deposito geral: Pedi-o

Franco & 0.a, Farmacia Franco. F.os Belem. X

LISBOA álconmn. A TOSSE
ãxxxxxxãx'ü! Xarope peitoral James

DANUBE, em 16 ,dezembro

Para S. Vicente, Rio de Janeiro, Santos,

Montevideu e Buenos-Aires

Preço da passagem em 3.a classe para e Brazil e Rio da Prata 51900

Aragon, em 28 de dezembro

Para a Madeira, Pernambuco, Bala, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo

e Buenos-Aires

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazil e Rio da Prata 512000

Talho no «Jilcrcado Manuel

Firmino», em Aveiro, e

Cacio

t"

.
X
X
X
X
X
X
X
X

Continua com o seu talh

em Cacio. Satisfaz todos o

pedidos de carnes de vac

ou de Carneiro. As rezes sa r

Ci'onais e estrangeiras a que #Mimas no Matadouro m“tem concorrido nICtpal e examinadas pelo ve
_g l

terinario. Teem Sempre o ca;T i Recomendado pm_ mau rimbo mumcrpal. Preç05:

¡ do 300'medioos

 

Tremiado com medalhas de ouro

em todas as exposições na-

 

n BORDO HA criamos PDRTUGUÊSES

Nas agencias do Porto e Lisboa, podem os srs. passageiros de 1.' classe
escolher os beliches á vista das plantas dos paquetes, mas para Isso recomen-
damos toda a antecipação.

Os paquetes de regresso do Brasil, oferecem todas as comodidades aos
srs. passageiros que se destinam d Paris e Londres.

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

   

Carne do peito e aba.
:. l UNICO especifico contra tosses api-o- 260 tem'.

   

  

Ibi_ vado pe o «Conselho de saude pu- ass'ar propna para 3

d t b d S th t _

-_ , . leao_ e tambem_ o unico legalmente - - - - - - g - 00 D

ga a) com ras or o em ou amp on
1 EM sempre á venda os mais finos .doces de ovos, ¡au-tomado e pmüegiago, depois de › da perna, hm_ _AG EN TES

espeCialidade da terra. Sortido variadissimo, para ¡levmencbiada a gua eñãaçli; em muiftissi- pa, sem 6530_ _ _ _ _ 400 ,
'. ,mas O SCI'VÉIÇ es -O C13 mente eitas '

chá e sobremeza, numa escolha esmerada e _r Ines hosphmena cum.“ ”rúcula“ Carneiro . . . . . . 220 n
No Porto: ' lim blsboa: abundante'   

 

sendo considerado como um verdadei-
ro espectñco contra as bronquites (agu-
das ou cronicas), dejiuxo, fosses rebel-
des, tosse convulsa e astma, dor do

peito contra tous as irritaçoes ner-
vasos.

Esta casa encarrega-se de despachar nas me-

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 classic05 maris-

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

enguias assadas á pescador.

TNT 8: C.°

19, Rua do Infante D. Henrique

  

James Raw-as 8; C.

Rua do Comercio, 31-“

Dias de venda em "Aveiro,

todos; em Cacia, aos sabados

e terças-feiras até ás tô horas.;

  

  

    

  
A' venda nas farmacias. Deposito

geral: 'PARIACIA mosca n°3-
CONDE DE RESTELO a c.-,'

Belem-LISBOA

a

   

 

Sariedado o economic

   

      

  

 

.Aveiro_._W'ZRRD
l'llTEllTE rrt 5121911

Sensacional novi-

dade-Assem-

broso_ sucesso

Rua da Costeira
Elllñll'l'll M MIM“

21 DE ABRIL - 327 QUILOMETROS

tirania triunfo das motas .WANMBl ii
Corrida de amadores-Ganha em motocicletes WANDER DE 3 H. P.

i.° PREMIO-Ex.“ Sr. João Hitzmann, em 6 horas c 36 minutos.
(apenas mais 8 minutos que obprimeiro profissional que

montana: um engenho de outra marca de do roda força I)
PRIMElROõ PRÉMIOS DA CABEÇA-Todos ate' Braga-Ex.'"° i

Sr. A. Sousa Guedes.

3.? PREMlO~Ex.m° Sr. Artur Oliveira e Süva, em 7 horas e
51 minutos.

'
________

Esperantina: l depositam: na: distrito: til llrsírtl l Guitarra

Abel Guedes de Pinho (D. C.ll

Praca da Republica-_OVAR

“É

_-

Grande loteria do Tlatal

Extração :124 de dezembro de

Premio maior . . . .

Segundo premio . . .

 

1912
240.000 000

3.0;000 000

ILHETES a toooooo, décimos a lowoooo,

vigésimos a 5.23000, e qtladragésímos a 2.22500.

Cautelas de tseõoo, inioo, 55o, 33o, 220, iio e

60 reis; dezenas de. l inooo, 5a5oo, 3533300, mtooo,

Maravilhoso sistema ria

incandescente, intensita

  

I

  

Luz e aquecimento

sem maquinismos 'e sem in-

termediários estranhos, isto é:
'a_ conversão direta do conbus-

ttvel em luz e aquecimento,

nos proprios locais' do can-

sumo.

Com os aparelhos WIZARD,

cada um produz a luz e o

     

MM_____- l ,Êgãecgãíggàopaggma
mtoo e 55o reis. Satisfazem-se todos os pedidos na

.p
,em às 'exigêncm 6,10m“

volta do correio, não só para esta loteria, como tam- e RA N
;Éãiâggpanhtas de_ gaz e,›ele-

bem para todas as outras que se realisam semanal- O
.

_
>

.
o o

o

Com as lampada, WIZARD,
mente, logo que venham acompanhadas da respetl- ' . , d em de d l Í I ll . a

obtem-se uma' luz brilbagtísrí: a . . _ ' _ . va importancia em notas vales do correio ou quais- a r
01m, ro e e "

ma, branca, constante, nao Jindo cheiro nem rumo, .nto pmaaznidp resr-
H l . .l ._ - _ o

de
'

duos op deposnos deletemos. 'E' de facilima montagem e sem perigo de quer_ OUUOS Wc¡ OTeS de ÍaC' e Proma liquldaçaoi e . ~ - V
,

eXPIOÊ'IO- . _ _ dirigidos a
Joao I ranclsco

_ orn os aparelhos WIZARD. pode-se cosmhar e aquecer as habita-

.
çoes ::em a maitima Écílidãríã :Rpm- um, baixo preço. d

d
.

_ '-_om os apago_ ,os .' D, obtem-se um banho quente em ez
' _ a 1

~ 'o ' ' '_ l

mms, cpnwmmdqgswms ”5 de “tm de manda. antonio Duarte Xavier li _ 3061:» de ilesé zK. Testa w Completo sorltdo de poslals ilustrados, qumqut
ParelnfOrmaçõt'as 'dirigir a

?It Rua do arsenal ?ti-LISBOA lherias, molduras, papeis para forrar salas e objetos
para escritorio. Mm eis de mad: ira e ferro, colchoa-
ria e outros artigos para decorações, do mais fino gosto

montclnnz DE PREÇOS

l 53-Riia .losé Estevio-Sg AVHTO

à: i

O....DO.causem.

CARLOS GUERM,
antigo diretor de fabricas. de gaz Agente exclusivo para os distritos do
p“orto e Aveiro.

Escritorio, Café Brazil-PC)RTO

»meu ill minivan'.swim l

@
f
i
k

End. Teleg. Rotesta Teleph. n.° 253t

Aos preços aci

de correio.

ma acrescem 75 reis para despezas

a
s
»

 

,ê


