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. llliitla a questão de llrada

2

@sentou um relatorio estabeleCendo

01 llibrio orçamental e dizendo ue

ea: a Republica extinguido o d til

«Monarquia im ortava que não se

o deficit da epubllca. Houve os

m das incursões e outras despezas

lhitttiitaveis, que vieram crear 0 dçjklt;

::Iria felizmente esse defcíl extinguiu-se

;ek-condições financeiras do aiz são

..rurais desafogadas possivel. ó quem

mixer, por deficiencia intelectual ou

11111, outro qualquer motivo, pode desde-

zalt'ar, desse traballio e fazer-lhe obje-

  

?ças disse que este trabalho era princi-

1 ' ' 'ente a obra do povo ortuguez.

t as e vivas ao sr. dr. onso Cos-

J . Os resultados a que se chegou em

,questão de finanças só pódem ser atri-

buídos não só ao povo portuguez como

toliomem dotado de randes qualida-

des de talento e trabal 0 que realisou

tal obra. (Muitas apoiados.) Os parti-

!dos Ezeram-se não para se combate-

tem mas para se coadjúvarein mutua-

mente. . .tando-se com um fim um-

coe _ para salva do paiz.

(Maias apoiados e palmas.

Mas é reciso que se não entreguem

só os destinos pais partidos; é precrso

que o ovo conscientemente entre na

sua àministração. F a do _governo

taiitbéni se governa e t mbem se_a]uda

a governar, (Muitos aplausos.) Niguem

por m ¡tohlentoio e sabia que seia,

pójdc ,sat-se 'na govemacão¡ -_mas

é preciso quez'esse's overnos só deixem

tia. governar quan se encontrarem

exaustos; pretender, porém. lança-los

aterrar nando estão aPpraticar uma

obra p ,e uma as

.loucos. (Muitos aplausos.)

  

O ilustre deputado, sr. A1-

berto Souto, fez publicar as

seguintes cartas, a que nos é

grato dár aqui logar tambem:

Meu caro amigoz-Não tenho a ine-

nor duvida em fazer as declarações que

me pede.

Nem o meu ex.mo amigo, nem nin-

guem me pediu favores para qualquer

implicado em processos por mo-

tivo de desrespeito ou não cumpnmen-

to da lei de separa ão.

Niguem me fez al pedido nem tão

pouco eu o aceitaria sequer como indi-

ou conselho.

E' o que tenho a dizer-lhe sobre o

assunto a que o meu ex.“no amigo se

refere.

Alvaro de Castro.

Meu caro Soutoz-Em resposta á

sua carta posso garantir-lhe que nem o

meu amigo, nem outra gualquer pessoa

me fizeram algum pedi o em favor do

parocho das Aradas.

Mantive no meu parecer o que sem-

pre tenho sustentado relativamente aos

parocos em casos identicos. Como

conservador geral do registo civil

cumpre-me fazer respeitar a lei e tenho

sido sempre coerente na interpretação

que a este respeito lhe tenho dado, e

enquanto me não convecerem de que

estou em erro, mantarei essa interpre-

taçãq-

0 que tenho a esclarecer em res-

posta á sua carta.

Lisboa, 30 l 6 l 913.

Seu muito amigo.

Germano Martins 4

O caso é de quasi insigni-

ficante importancta. Que vale

isso, que_ aí coácha em torno

dos lameiros?

O paroco de Aradas não

têve protetores. Quem o pro-

tege é a lei, que se não fêz pa-

ra cobrir mesquinhos e intole-

ravflâ -tügrçhos, mas para

mew'swmmrar 65 direitos

da ;cada um.

_1111 vaili 1111011
Melo' de tornar as bombas

.arestas-do Volt*
bckatoriO' municipal de Pariz asas

baiídedescobrir o meio de tor-

~ inofensivo as bombas o¡-

1vas. Até agora os pacotes

'3“ eitos encontrados na via pu-

 

sif lica eram depositados com toda

ig.“ especie de precauções num

ç, carro blindado; mas sucedia mui-

“tas vezes que, apesar de tudo, a

v' maquina fazia explosão antes de

'chegar ao ponto do seu destino.

Agora tal perigo evtta-se com o

pgocesso do engenheiro francez,

:"Í processo consiste em con-

1'^_'r a bomba, o que se conse-

gue mediante uma mistura v do

acido 'carbonico e ether, que pro-

uma temperatura de 85°

abaij de* zero, temperatura que

anote a_ completa inocuidade

Demais, o sr. ministro das finan- l

  

   

   

   

   

 

   

   

  
  

  

      

   

 

  

    

    

  

   

  

  

   

  

  

 

   

        

  

  

 

ração só dos ,

falsidadcs mais habilmente Cor.-

sumadas em ualquer documento.

Os falsigcadores, como se

sabe, empregzizn substancias pa-

ra dissolver a_ tinta escrita, mas

sem alterar o papel. Não se pó-

de descobrir traço algum desta

operação, mesmo examinando a

peça á luz.

O professor \Vood demons-

trou-o num cheque falsificado,

onde a palavra «cemi iôra subs-

tituida pela palavra cmib. Não

tendo dado resultado algum 0

antigo método, o sabio fisico

aplicou o que acaba de desco-

brir. Com o auxílio dos raios ul-

tra-Violetas, tirou fotografias de

cheque e, sobre a. placa, viu-se

reaparecer o primeiro texto, su-

primido pelo .falsificador.

Um canhão terrivel. - Tele-

rafam de Londres ue Ernesto

alsh, quimico de ull, inven-

tou e ofereceu ao ministerio da

guerra inglez um novo canhão,

apto para lançar a grandes dis-

tancias substancias químicas in-

ñamaveis, que incendeiam tudo

o que se põe em contacto com

elas, sem que a agua o extinga

uma vez ateado.

A oferta "foi recusada pelo

War-oficio e diz-se que, em

Vista disso, o inventor irá a Pa-

riz para oferecer o seu invento

ao governo francez.

#-

_Resoluções partidarias

Foi fornecida á imprensa

a seguinte nota oficiosa:

_ .Nas ultimas reuniões do

Diretorio do partido republi-

cano portuguez, a que assisti-

ram os srs. drs. Alfredo de

Magalhães, Estevão de Vas-

concelos. Souza Junior, Ger-

mano Martins e Vitorino Gui-

marães, foi largamente debati-

da a situação politica do Dire-

torio, em face do atual go-

verno.

Foram apresentadas pelo

sr. clr. Souza Junior duas mo-

ções: uma de protesto contra o

atentado da rua Nova do Car-

mo, que foi aprovada por tina >

nimidade; e outra de confian-

ça ao governo, que o sr. dr.

Alfredo de Magalhães rejeitou

por a julgar inoportuna e por

não concordar com a adminis-

tração e politica coloniaes.

Deixou de exercer o car-

go de secretario do Diretorio

o sr. dr. Alfredo de Magalhães,

que foi substituido pelo sr. Vi-

torino Guimarães.

Deliberou-se convocar um

congresso extraordinario do

partido, no proximo mez de

dezembro, tendo resolvido o

sr. dr. Alfredo de Magalhães

cessar a sua colaboração no

Diretorio até á realisação des-

se congresso.

Nas quatro estações

ñ MODA DE HOJE

A diversidade, a novidade

e principalmente a prodígiosa

fantasia dos chapéus estivaes

excedeu¡ tudoL 0 que possa

conceber' !a imaginação, por

mais extravagante e capricho-

sa que seja; mas, uma vez que

estejamos refeitos da primeira

surpreza recebida em face des-

ses inumeros chapéus, de uma

originalidade tão imprevista.

tão exquesita, descobrimos em

alguns deles uma certa graça.

adivinhamos que devem ficar

muito bem e notamos até que

uns ou outros, ,taes como os

chapéus' de sports e de via-

gem, concordam tão bem com

a distinção das suas portado-

ras que nos inclinamos para a

    

   

   

 

  

           

   

  

     

   

  

      

   

  

  

  

    

  

  

   

  

 

   

  

     

   

  
   

     

  

tada; o canotier inglez e a «Ni-

niche», que, depois de tantos

anos de olvido, torna- ago'r

a encontrar umi nova plcl.

rencia. Estes tres modêlos pr s

tam-se para umagrande quan

tidade de variantes, mas impli-

cam sempre uma notavel sim-

Piik idade.

Como o feltro fará este ve-

rão uma seria concorrencia á

palha, usar se-ha muito a clr)

rinho, vermelho cereja viole-

ta, esmeralda, aplicada sobre

a cercadura ou contornando-a;

algumas vezes, esta lamina de

palha sóbe e cobre quasi com-

pletamente o chapéu, não dei-

xando aparecer na parte su-

perior da copa mais que uma

rodeia de feltro com a dimen-

são de um pires.

Estes chapéus de pequeno

formato guarnecem-se, á fren-

te e a traz, com imensos laços

de fita.

Tambem nos canotiers e

nas «Ninichesi se encontram

estas mesmas combinações de

feltro e palha, com oposição

de côres claras muito brandas

e côres vivas.

Como chapeus praliCOS pa-

ra campo e praia, terão muita

voga os formatos do genero

capelíne, de cretonne; charlotes

de musselina bordada e renda;

panamás engravatados de gor-

gorão de sêda ou cercados por

uma e'charpe de gaze, e o gran-

de canolier americano todo de

tecido amarelo esbranqtiiçado

ou Champagne.

Esta mesma fórma prática

póde convir para os sports.

Na maior parte dos mode-

los, uma nuvem de tulc, qua-

si sempre preto, véla a copa e

sobre a cercadura caí um tule

plissado que vai um pouco

alem da extremidade da aba.

_ww-

_

 

che de feltro fino, de côr mui-j

to clara, branco, gris perle,

Champagne, com lamina de,

tagal de côr berrante: azul ma-

 

NO FIM DG 11036011

Viiimado por um antigo

padecimento no ligado, fale-

ceu no domingo ultimo, de

manhã, 0 sr_ Faustino Fereira

de Matos, filho do bemquisto

capitalista local, sr. Antonio

Ferreira de Matos.

Era ainda novo e moço de

inteligencia e carater. Sentindo

o facto, acompanhamos os do-

ridos no seu sentimento, espe-

cialmente a seu irmão, o sr.

Antenor Ferreira de Matos.

:Faleceu em Lisboa, vi-

timado pela cachexía senil, o

general do quadro de reserva

sr. Manuel da Costa Cascais,

filho do falecido e prestigioso

oficial do exercito, s'r. general

de divisão Joaquim da Costa

Cascais, ilustre escritor, de

quem foi ajudante quando ca-

pitão.

Como seu pai, que foi um

amigo do Campeão e do seu

fundador, o morto ilustre foi

11m oficial disciplinador e um

carater austero.

Serviu nos regimentos de

caçadores 1, como coronel, foi

comandante do forte da Gra-

ça em Elvas, governador da

praça de S. Julião-da-barra,

comandante do distrito de re-

serva em Setubal, e do regi-

mento de caçadores 3 em Bra-

 

Um 'gesto a fazer,

algumas pílulas .a .tomar

e sentir-se-háo reviver de prompto.

mw

As Pílula, Pink são, para o organismo enfra-

quecldo, anemÍco, extenuado, como a agua para as

plantas torít radas pela secea. O restabelecimento

do enfermo (Iii-sc tão rapidamente, graças ás

Pílulas Pink, como o desenvolvimento inteiro da

planta, mas nunca se deve esperar que o orga-

nismo se encontre destituído de todo e qualquer

recurso.

As Pllulas Pink dão sangue rico e puro,

augmentam o numero dos globulos rubros do

sangue e favorecem assim a absorpção do

oxvgenio indispensavel á vida. As Pllulas Pink

fecham as portas á doença. Restauram e tonificam

immedlatamente os organismos debilitados e dão

resultados excellentes contra a anemia, a chlorose,

a fraqueza geral, a extenuação nervosa.

PILULAS PINK
Aa Pílulas Pink estão à nada em todos u Pharmaciu.

pelo preço de 800 reis _à caixa, 43400 réis cada 6 caixas.

Deposito geral:

J. P. Bastos 6( C0. Phannacia et Drogaria Peninsuiar, 39. rua Anguila. 45, Lisboa.

Sub-.gente no Porto. Antonio Rodrigues da Costa.102. Largo de S. Domingo, 103.

a

lia Candida e D. Cristina Ade-

laide da Costa Cascais.

A todos os seus e especial-

mente á sr.' D. Amelia de Qui-_-

nhones Cascais, o preito das

nossas condolencias.

llnrarius dos comboios

De hlsboa ao Porto

     

Tur. Cor. Bop. Until.

Lisboa (Rocio).. 21,35 8,30 9,25

Entroncamento . 0,3 10.513,25

3.17 11,4215,57

,3,55 12,02 16,49

4,33 12,18 17,36

5,36 12,57 18,45

Altatelos .... . ...

Coimbra

Pampilhosa .....

AVE R0 ........ 11,27

l
l
I
l
I

  

  

  

Estarreja........ 11,58 5,59 - 19,6

oval'...........
6,20 -"

Esmoriz......... 12,42 6,34 - 19,49

Espinho .. 12,58 6,45 13,36 19,51

Granja . .. 13,04 6,5413,42 19,58

Valadares. 13,23 7,06 - 20,11

Gaia... . 7,25 13,59 20,38

Campanhã....... 13,50 7,35 14,07 20,52

.. 13,39'

Porto (S. Bento). 13,58 7,56 14,19 21,03

 

De Aveiro para o Porto ha ainda

um comboio as 23,23; outro, que é

traw., ás 6,5; outro ás 9,13; outro ás 1 1,08;

outro ás 14,50; outro ás 19,10; outro as

21,39 e o rapido às 23,09.

 

Do Porto a lilsboa

#E

   

Tuw_ C01'. Bd). 0111).

Porto (s. 300511291954110 7,04

Campanha 11,4020,3013,05 7,15

Gaia... . . . . .... 11,56 20,4218,16 7,28

Valadares . . . 12,05 _ _ 7,35

12,4120 18,29 7,47Granja.........

    

Novas edições

0 Ocidente.-O n." 1242

do Ocidente é de extraordinaria

beleza e interesse nas gravuras

ue o ilustram e nos assuntos

e que trata. Ilustra a 1.' pagi-

na .o notavel quadro de Carlos

Reis, Raios de sol ardente, um

dos primeiros que figuram na

exposição da Sociedade-nacional

de Belas-artes, e foi adquirido

pelo sr. marquês de Faial; da

exp031ção de Manuel Gustavo

reproduz a escultura de S. Fran-

cisco de Assis e o lobo; retrato

do imperador Guilherme II, no

25.° aniversario do seu reinado;

conferencia do tenente sr. Jaime

do Inso sobre Timor, com tres

gravuras; a ;exposição dos Hu-

moristas portuguezes, com seis

gravuras; a rec1t'a dos quintanis-

tas de direito, em Coimbra, com

uma bela pagina representando

15 dos interpretes em deliciosos

 

'flores/¡5,- No remanso do lar,

noticia deste livro do sr. Alfredo

P110 (Sacavm), com duas mt-

vuras; conferencia do sr. i i-

nn Assunção sobre a ilha de

'l'i me', com o retrato do confe-

1c te; uma jornada á roda da

llra Terceira, com uma gravura

de Porto Martins: O aviador D.

Luis de Noronha, na cama do

hospitai; necrologia, com os re-

tratos do dr. João Jacinto da

Silva Correia e general Pimen-

tel Pinto.

Colaboração literaria de: An-

tonio Cobcira, Silva Matos, Ma-

cedo de Oliveira, Jaime do_lnso,

Alfredo Pinto (Sacavem), Caeta-

no Alberto, Hi ino Assun ão,

Ribeiro Cristino, amasceno u-

nes, etc., etc.

A assinatura do Ocidente cus-

ta por trimestre ou nove numc-

ros 950 reis, a mais barata e

.melhor ilustração do paiz.

 

indicações uteis

Erudita Íl rali:

Custo do premio de emissão para

o continente e ilhas, 25 reis por cada

53000 reis ou fração desta quantia,além

do sêlo correspondente: de 13000 até

¡03000 reis. io reis; de mais de 103000

até 203000 reisno reis; de mais de

»03000 até 503000 reis, 4o reis; de

mais de 503000 até 1003000 reis. 60

reis; de mais de 1003000 até 6003000

reis. 100 reis

Lil ili :tir

De 13000 até 103000 reis, io reis.

De 103000 até 503000 reis ao reis. De

503000 até 1003000 reis, 50 reis. Da

ate :0030002503000 reis, 50 reis. Cada

reis 150300 mais ou fração-..de 50 reis.

'111111 111111111
Triste, miseravel, preocu-

pado, sem amor, sem alegrias,

sem felicidade, qüando é tão

facil obter fortuna, saude,

sorte, amor correspondido,

ganhar nos jogos e loterias

pedindo a curiosa brochúra

gratis do professor V. Ytalo

35.~ Boulevard Bonne Nou-

velle, PARIS.

CÍRTAZ ANUNCIADOR

MARÇdNO

Recebe-se um, para loja

de mercearia, ainda que com

pouco conhecimento do ramo

de comercio, ou para começar.

Deve ter o exame de 2.° grau.

Dirigir aqui.

61111111711 1100011001111
A-SE uma gratificação de

com mil reis a quem

fornecer indicações para

a descoberta de pessoas que

façam o comercio de impor-

tação e venda de massa fosfo-

ríca (o que está proibido por

lei), desde que dessas infor-

mações resulte a apreenção

da massa fosforíca com multa

para 0 deliquente não inte-

r'or á gratificação prometida.

Quem souber da existencia de

massa fosforíca, dirija-se a

Francisco Godinho, rua do

\'ento, n.° a-AVEIRO.
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;ciplosivm mas. ha ainda ou_ :pdulglencm e estamos prestesa gança, passando depors a co- 12,3121,0418,35 7,3:

'- tro meio de evitar a inflamação e““ Rar a ,sua exceãtr'udade- mandar a brigada a" esmcm' Ovar ...11.2223 124421-2? : à“)

reoórrendo ao pitrocenio bomdo O que e muito vantajoso e que nada. ?sairem 13:04 '- - 8,43 O

com ue se óde obter uma te - a ariedade ^ - Emo 1312422102191“ 93°“gm de j: 0° abaixo de ze:: v f _ dos modelos tor Passou á reserva em 1903, Pampnhosa ,4,45 23,25 ,952 ,0,50 ç

p. ,as x '9 _ ft d - nará fac11 a ãscolha, sejam era comendador e oñctal des_ Egimblra 3..... 12.33 0,0320,0911,22 0

e.per1encias ee ua as na uaes orem a i ade o ôsto e - - _ are os .......1 , 2 1,09 20,3612,10 Q

Academia de sc1enc1as de Pariz gs comme“, õe 'ú g¡ Bento de AVE e possua a me El'"°"°am°'3t°" _ 33222951459 0
deram tão bons_ resultados, que pessoaes ç s par cuarese dflha de comportamento exem- Lisboa (Rocro).. _ 6,25 23,5318,08 O

o ' rocesso será introduzido no v ° P ar' - - a ü ' '

-. labfatorio municipal de França, Para acompanhar os trot- Tinha 68 anos, era natu- um gíriâdierifçagidã ::3053133133323 uma:: gigas? .u;23123333633'jznzñgfmi' "7 m i

A “und, ao sem“ d¡ Po_ tears e os~ tailleurs um pouco ral de Lisboa e irmão do 1733 que é°"¡b°$~ z g "mm" u ll' m-

lldIà-r-Odcclebrre ñSlCã) 38611123- negliges, apenas são admitidos coronel de engenharia sr. Jose' g Bantdeirae emi 111618. sempre completo aorbimento.

. "9,1 oo , Proçssor a mver_ atualmente os formatos e ue_ . j, anto nao onais como estrangeiras e ara.

v_ !Idade _ded Battimore, encontrou nos, como a cloche, ostlãnctlan_ da (glâfacsisãílaàa sr n D Ma Advogado Q associações de classe p

o tua-meio e empregar os ratos . . , . ' ' . ' 111 nd 9 Perfei ão noacabam t 1-1-1-1-1-
a _ u¡ “almas, muno ¡mportame do a suaelevada C0pa esfert- na Salome Rasteiro Cascais c ,dordzxõquâíâutdzmuwü 0 Bç l eno PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

i :p _ .9,31, ca, uma cercadura descendo quatro filhas, D_ Maria 3310-- dade edabi-tu eshciibrlo do¡ advogagpl nas' ç nv :gãzzgpãri-:Misslas pontos.

' l ser' escõ ursos extremamente estreitae aPCI'- 'me D. Sofia Amelia D. Emi- “as e m Hmh". "a 9“ ” q“ r
U A_ ' ' “mw“ “uma“ MM“)- 90000000000000000 >0000000000000t
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o da pharmacia Franco o

'utilissimo ara pessoas de esto
debilou en ermo,

ctorisada e privilegiada.

“testados dos

' LISBOA_ BELEM
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PAQUETES CORREIOS A SAÍRDE LEIXÕES

Desna, tm 28 de julho

Para o Rio

e Buenos-Aires,

Preço" depasagcm em 3.l classe para o Rrazil e Río da Prata, Escudos 418

_Araguaya, 28

Para a Madeira, S. Vicente, Pernambuco, Baia, Rio de Janeiro, Santosv
- ' Montevideo eBaenos-Aires ñ

Preço da passagem em 3.a classe para o Brazn e RIO da Prata, Escudos 463

@amarei-a, 6_ de agosto

Para _o Rio de Janeiro, Santos, e Buenos-Aires
Preço_ da passagem'em 3.a classe p:.ra o Brazil e Rio da Prata, Escudos 4l$

Estesi'íiqueles Salton'de 14185041th dia seguinte eltais os Puquelcs

Arlanza, em 14

Para'a' Madeira, Pernamhpco, Baia, Rio de Janeiro, Santos, Montevideu
' ' " e Buenos-Aires

Preço da passagem emS.?| classe para o Brazil e Rio da Prata, Escudos 463

Amazon, em 21

Para a Madeira, Pernambuco, Baía, Rio de]

e Buenos-,Aires x
Preço da passagem em 3.a classe para o Brazil e Rio da Prata, Escudos 4b$

 

A BORDO HA CREAEOS

agencias do Porto e Lisboa

escolher os beliches á vista das plantas

a a antecipação.damos url .
v › O ; paquetes de regresso do Burti, oferecem todas

srst. passageiros que se destiny:: a Pal'ls e Londres.

Aceitam-se tambem nessa. . t

_ Vende Mannel Rodrigues_

gada) com trasbordo em
jasco, 5_

. c

pereira de Carvalho' AVEIRO, Ã

'57“ 'çrN T Es _ P. S,-_Sendo a companhia proprietarlia dos melhores ho- V-cndc_se na Fa_ “Requelxa v,
y' GM" -.

teis desta formosa estanCta, avrsa os ex.m srs. agutstas, que, bricá do Gál-
No Por“” ”3““ *rw "' j Em “Show em harmonia com o artigo ¡58.° do seu regulamento, a _ -Tan a cf

[19, Rua do Infante D Henrique

 

ESTAÇÃO BB VIII“ CONT-
' ARTICIPOás minhas ea.“

freguezas que tendo feito

-pess-oajmeme selecção -dil 'Í'I'fmiaa'o com 7718( al/zas de ouro

moda: para a presenteieStaçâo,

apresento desde hoje em deanto

á disposição de's. ex.“um'sor-

tido verdeiramente colossal de Reco

Chapeus em todos os generos,

tanto modelos autenticos das

primeirasi'casas de Lisboa co-

moontjíos executados no meu

atelier, desde os .preços ?du

379500 a 12.7.6000 reis.

_.Aomesrno tempo poderão

v. ex.“ apreciar tambem uma

linda_ loção de cascos, bem

corpo ôres de veludo, seda e

gas§íeoutros artigos de con ~,

fecções.

Alzira Pinheeiro Chaves

Farinha Peiloral i'erruginosa

Esta farinha, que 6 um exoellente
alimento reparador, de facil digestão,

mago

para eonvalesoentea,
pessoas idosas ou ereançaa, é ao mel-
mo tempo um precioso medicamento
que pela sua acção tonics reconsti-
tuinte é do mais reconhecido proveito *
nas pessoas anemicas, de consuma?)
fraca, e, em geral, que carecem de r-
ças no organismo. Está le almente an-

_ _ '1. de 300 .
Ermiçuos medicos gs- j

tentem-a sua o eta. O ' '

Conde do Resteno à 0.'

MALA REAL, INGLÊSA.

geiros para New-Y

  

ÍR. da QoStelra, n.o 9

 

guardam». »essa

GRR

P3

›

. o

ra esçritorio. Moveis de

llilllíliilll de moveis lt @atinjam e ttlillolillíi

João Francisco Leitão

Completo sorttdo'de postais ilustrados.-
hçrias; r'ti'olduras, papeis para forrar sal

 

. na e outros artigos para decorações, do

MODICMDE DE' PRE

5,31-eRua 'José Estevão-59

.genuinamente.ooo

 

   

 

   

,
E “_ Estaçao de verao

l :Models e confeçã'es ¡foi! da Gosta. Pereira Camisaria e gravataria
'* é CIPA ás suas ex.“l” clienteseao Rulgligqnuuex ac

I' e apurado gosto, importado diretamente de Londres,

g casas do Porto e Lisboa.

Mais previne as suas ex.“ clientes

restabelecimento, ampliando-o e dando-

aba de receber todo o sortido para a presente estação, em artigos da mais alta novidadeParis e Viena, de forma a poder competir, nas escolha e preços, com as primeiras

de que em dias proximos estarão concluídas as
lhe um aspeto moderno, digno desta Cidade.

Nos primeiros dias de inauguração serão feitas grandiosas exposições de todos os artigos de novidade.v' Por contrato especial com uma das primeiras casas de Lisboa, apresenta este ano,ns animados para senhora lindo c variado sorítjdo de Chapeus para senhora, ultimos modêlos e a preços sem C
4 - i

.ANTES DE COMPRAR VÊR 0 SORTIDO Dn Elegante
Rua. de Jose Estevam Rua Mendes Leite

_

importantes modificações que fez no seu

illipll
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Estabelecimento Hidrolotito '

de Pedras Salgadas 1

A mais rica eãtancia_do paiz j

Abre no_ dia, 20. de maio

Assistencia medica. farmacia. massagista, novo estabe-
lecimento balnear completo, soberbo parque. diVerti-
mentos ao ar livre. grande Casino-teatro, estação te-
legrafo-postal, garage, iluminação eletrica em toãos
os hoteis pertencentes à Companhia. no Casino-tea-
tro e em todos os parques. etc.. etc, .

 

  

  

eueoNSERVARÍ

_as FORÇAS:
. .

. L

llllt't] autorisatlo pelo governo. aprovado

 

Recomendado por centenares
dos mais distintos medico que , do res com quaisquerbo-garantem a su'a' snperioñda e na lachas ao lunch, a fim de prepararconvalescença de todas as doenças o estomago para receber bem ae sempre que é preciso levantar as alimentação do jantar; podendoz forças ou enriquecero sangue;em- , tambem tornar-se ao tous!, parapregando-se, corn o mais feliz facilitarcom letamentcadigestão.exito. nos estomagos, ainda os E' o me hor tonico nutritivomais debcis, para conibater as di- que se conhece: é muito digesti-gesloes tardias e laboriosas, a dis- vo, fortiñcante e reconstituínte.pepsia, anemia, ou inaçao das or- Sob a sua influencia desenvolve-gaos, o raqur'tiSmo, afeçoes, escro- se rapidamente o apetite,cnriqueÍjulas, ele.

ce-se o sangue, fortalecem-se osUsem-no tambem, como maior musculos e voltam as forças. Uinproveito, as pessoas de perfeita calix deste vinho representa umsaude que teem excesso de traba~ bom bife.
lho fisico ou intelerual. para repa- O seu alto valor tem-lhe con-rar as perdusocasio'nadas por esse quistado as medalhas de ouro emexcesso de trabalho, c tambem rtodas as exposições nacionies e ,aquelas que, não' tendo trabalho estrangeiras aque tem concorrido;em excesso, receiam contudo en-
fraquecer. em consequencia da sua
orgamsação pouco robusta.

Acha-ae á venda nas principais farmacias
Portugal e estrangeiro. Deposito geral: Poa...Franco a 0.“, Farmacia Franco. F.“ Belem, “ '

LISBOA.

de Janeiro. Santos Aguas alcaninas, gazozas, liticas, arsenicais e ferrugíno-
sas, uteis na gota. manifestações de artritismo. diabetes, afe-
ções de tigado, estomago, inlCSlll'lOS. rins, bexiga, dermato-
ses e muitos outros padecimentos, como o provam inumeros
atestados das maiores 'notibilidades medicas do paiz e estran-
gciro.

Extelentes hoteis, propriedade d

hotel, Hotel do Norte,

hotel, todos eles muito amp

tuados no centro dos magniñi

tura é agradabilissima.

Caminho de ferro a Pedras Salgadas.

Entre as suas diversas naSCcntes encontram se as mais
mineralisadas da região.

Fonte D. Fernando: muito gazoza c _bicarbonatada,
sodica, natural, e execlente agua de meza e a mais radio-ati-
va da região.

Encotram-se á venda as aguas de todas as nascentes de
Pedras Salgadas nos hoteis, restaurantes, drogarias e farma-
cias e em todas as casas de primeira ordem.

Esclarecimento no escritorio e deposito da Com
rua da Cancela-velha, 29 a :it-PORTO.

t

de julho

a Companhia; Grande-

Hotel Avelames e Club-

liados e os quais se acham si-

cos parques, onde a tempere?
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de
da julho

de julho

  

aneiro, Santos, Montevideu

panhia, l i l los srs. tilinltontl I

ACELOS, barbadOS enxer-

tados em grandes quanti-

dades.

Dirigir a Manuel Simões

Lameiro, Costa_ do Valada-

Oliveirinha..

   

Poaraeunszs

, podem os srs. passageiros/dc 1.' classe

nos paquetes, mas para Isso recomen-

as comodidades aos LÍSbOE-J. R. de Vasconcelos 81 Coa

_ Antonio da Sé, 5-1.°. _

ork e s. Miguel (Ponta Del-jEm Braga-Manoel de Sousa Pereira-Largo de S. Fran-

¡Depositar-ice

 

tlutivas._ Qualidades ga:ant7-

das. Enxertos de pereiras de

excelentes qualidades.

_Largo de Santo

   

o asseio .
P i Aveiro.spedes alojados' nos hoteisI
M

devendo os alojados em outrs hoteis'
.

dos parques sóe permitido aos ho

da mesma companhia,

iamos Rawes à C.

     

   

  

tem concorrin o. . ......... ........
E

   

te vila, servida pelo ca-

minho de ferro do Vale

dc Vouga e a l5 minutos da

cidade "de Aveiro, _vende-se

urna elegante casa apalaçada,

solidamente construida, no

centro mais chic, com agua e

gaz canalisados até ao 2.“ an-

drar,e com todos os confortos

modernas, magnifico torreão

com varanda 'em volta, de

* onde se disfruta um belo pa-

' norama de campos e povoa-

ções limítrofes, pequenos po-i

[mar, horta e jardim gradeado

c0m4 frentes e o mais hi-

gicnica possivel.

  

mandado por mais,

de 300 medicos

UNICO especifico contra tosses apro-
'vado pelo «Conselho de saude pu-

'.:lican e tambem o unico legalmente
autorisado e privilegiado, depois de
evidenciada a sua eficacia em muitissi
. las observações oficialmente feitas
nos llOSPllQlS e'na clinica particular,
sendo cqpísiderado como um yerdadei-
'o espera co C'onfra as bronquite.; (agu-
das ou cronicas), dcfluxo, tosses rebel-
des, ¡OSSC' convul

.
sa e_astrna, dar do

perto contra todos as 1rn'taç0cs ner-
vasos.

EM sempre á venda os mais ñnos dôces de ovos,

' especialidade da terra. Sortido variadissimo, para

chá e sobremeza, numa escolha esmerada e

abundante.
_'

V Esta casa encarrega-se de despachar nas me- '
("1" lhores condiçôes todas as encomendas que lhe se-

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

Brazil, onde ternos seus reVendedores. ;.

Faz cl.';:COI1tOS ás casas que lhe gastem em
grande quantidade os OVOS moles, em latas ou

'- barricà's de Variados tamanhos. Os Classicos maris-
__ cos da ria de7 Aveiro, em conserva, e as saborosas

' "enguias assadasá pes'cador.

     
. u

  

'feitas por inu-

meros clínicos
nos hospitais do paiz o colo-
nias conñrmam ser o tonico -7
e febrifugo que mais sérias
garantias oferece no seu tra-
tamento. Aumenta a nutri-
ção. excita fortemente o ape-
tite, facilita a digestão e 6
mutto agradavel ao paladar.

5 ürartdçt punir: l ntttlh!

lil um na; finalista Íl:

Madras, Paris. Roma.
_. covers'

e GenovaeeBarcelona

= “film Iiü Jlllil =

_a mais 'alta recontpemiiitJ

 

   

 

  

     

   

  

     

A' venda nas farmacias. DEPOE lto
geral: mensagen rnsnco, r.“-
CONDE DE RESTELO á CJ',

Belem-LlSBOA

ooo seis-ía-

e

o

      

   

  

   

  

Rua da Casteím _Amante

  NDE Trata-se na rua Augus-

ta, t77, |,°+Lisboa. '

 

Instruções em po ringue
: trance: e inglez.

É
_

A' venda nas boas farma-

   

cias.
,

D_epositos : AVEIRO, Far-i
I macia Reis; ANADlA, Farma-
› cia Mara; no PORTO, Parma-

M. Saldanha & C.'.

 

s

 

a? ?Ta-*ât

-a-a-e Creme. Simon r

tr
.

.

.

. gia !gem rua do líiomjardim,

- -_ .a a “5,156“: E; :A _1; . s m nome ro no
a ___ A o. eposito gera :farmacia

qmqu tâlnnrsinülw › s-rnn os» ei- e' ' P ' p ' «A113
Juma, O. da Estrela, ns-

'ts c ob ctos › nammm “um
- r- 'h- L' b

_ t - l :uppressãa ~“ ' quo dansgãu. 0 I para as damas, e ter
- _ 15,_ 0a-

madeira e ferro, colchoa-
7.'

r .ea uma bela carnação e
acõr ma'te e aristOCrauca, smal da

x

fosses

x: '1 radicnlnwnte
<

João Ferreira Gomes, professor efe-v, em pontos

mais fino gosto.

e run j

Curam-se com

   

,m u r verdadeira beleza. Nem rugas, nem bor~ diva do liceu de ñveiro.e antigo conego as Pastilhas do'a
Mangueira¡ bulhas, nem rubOres; a epjderme Sã e d¡ Sé de Vizeu, abriu o seu esqlfqrio Dr' T'_Lemos' mea? 3") 'els-

' 0 - ' "FUNK“- polida, taes sam os resultados obtidos de advogado na ru¡ da Revohdo no D°P°5"°$›05 mesmos da 001-

' l PhFhSÍIiIlI, 165,11¡ St-lowàJariloouwunuu, pelo emprego combinado do Creme Si-
' ç nlrrhenina.I

mon. do _Póze do suado_ Simon.

Em a' verdadeira marca.

 

a o-o- o., _Cr-.53_
3. 1.° andar «Antiga Avenida Conde do

Baum» ' i

pela Junta de saude-publica e privilegiado › "Í

A

_
_ O _ _ _ . Um carro ou 500 kilos... 4.8500 reis

›_ _Run do Comum» 31-¡ ” fazer uma inscrição espeCIal para_ ter derliO a essa regaha. looo k¡los.............. . giooo

RA A TOSSE

' Na anemia, febres eX'

e _ , palustres ou sezões,

al' e I i
« t . . .

.. , ' ~ r , I. ' ' . _ ' i l " ' l '

l

op peitoralJamee .. _ . . 'r . V . › . ., . , _
A

tuberculose g

Nu_
.à

. I'Â
.

' e outras doenças'provenien- '3'

. a_ g t_ . . . v l > . r i

tes ou acompanhadas do Fn-

em todas as cxposzçoes na~ ç A
' i l .

que:: ser-lyrecomensín-su

cz'onais e erlrangeiras a que e
ESTA alegre c ñorescen_ _ . . _

:
A
o

'
-
'

'

  

castas mais resislcrrtes e pro.l 'i

m

em?

 

  

  
  

  

  

  

   

  

  

   

 


