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chamará para junto de si a1-

guem a quem dirá seis vezes

successivas ou mais ainda com

a maior energia e convicção,

* que a dôr desappareceu de to-

do e que se sente completa»

mente curado.

Se a despeito d'isto a dôr

persistir, recomeçará a sua la-

0 "Campaion lilttrario tl scientilico

  

l CUM PELE SUGGESTM'

I _

caba de sair a lume na In-

glaterra, siob,,o titulo «Co-s

mo adquirir e robustecer a

energia volitiva?» um livro,

ñrmado pelo nome do dr. R. I. daínha primeiro mentalmente,

Ebbard, que contém interes-depois em voz baixa, depois

santissimasindicaçõeseobser-em voz alta, duas, quatro e

vações acerca da_ suggestão seis vezes, respectivamente,

4.069z200.

 

Borracha, 156:600 kilos; da Afri*

Silva Junior.

. .ç Õ Vindo da mesma cidade chegou

café) 1683400 Kilos; e da Africa tambem á sua casa em Oacia o nosso

occidental portugueza, 472le0. amigo, sr- Joaquim Dia-s de ?inh'o-

Cacau, 1.349:100 kilos, e da @Deve realisar-se em Llsboa. no

. . _ .. dia 25 do corrente, o enlace do escla-

Afnca occmemal “Ninguem, klms recidofacultativo municipal n'esta fre-

guezia, sr. dr. Affonso Vianna.

Ananazes, melões e nozes, kilos O E' esperado por estes dias o nos-

931 :000. ' SO amigo, sr. Antonio Augusto Tava-

Cortiça, 8.179z200 kilos. r” Ífàãiniii'_M' F'

ROlhaS› 252¡000 kilo-“3° w Depois de uma secca prolongada.

Pyrltes, 112.32%400 kilos. cahiram fortes bategas d'agua e

Sal, 2.244z700 kilos.

chegou jãa sua casa em Sarrazolla o

ca oriental portugueza, ?04:300; da n°550 meo, Sl'- Antonia Gomes da

Africa occidental 485:700. kilos,

grassa catholico, magnifica re-

vista de religião e sciencias,

lítteratnra earte. insere uma

gravura da abbadia de Clury,

França.

i +0- Incyclopedia pertugue-s

za illustrada-O fasciculo 225

d'este diccionario, encerra 514

artigos e 17 figuras (Front/xr

a Funchal). Entre os artigos

principaes d'este fasciculo, cia

faremos: Fructo, do dr. Julio

e em 60 dias de multa de 300

reis, custas e sellos,

----------.------_-___.

Notícias militares

A inauguração da carreira de

tiro em Espinho, que devia verilicar-

se ante-homem, não se ell'ectuou,

porque a ordem de marcha que

* estava dada para o contingentede

iufanteria ts ir 'receber a instru-

cção, foi sustada, Bill virtude dos

recentes acontecimentos de Coim-

bra, assim como lo¡ sustada a or-

dem para o contingente de infante-

ria 6 ir reforçar um dos corpos da

pairou sobre a cidade medonha tro-

Peixe preparado (sardinha, etc.),
e o barometro baixa. Henriques; Fanante, do dr.

voada. O tempo continua carrancudo.

» 339.500 kilos.
considerada como meio thera- asseverando que a dôr se foi

13311500- _ _ e nãovoltará mais. Em caso

Asuggestão, diz o dr. Eb- nenhum deverá o doente des-

bard, não 'é' senão. o processoanimar e resignar-se ao seu

de crear dominantes para. asoffrimento. Pelo contrario,

determinação das nossas ac- 'uma vez terminado o ritual da

ções. A suggestão opera por suggestão, deverá occupar-se

uma“fOrma puramente_ ¡Deca-em alguma coisa, escrever

mea-segundo lels fixas, me- cartas, conversar, jogar um

diante O, que a 8113 3095-0 89 jogo qualquer. Por outras pa-

torna segura e infellivel- ' lavras, depois de suggerir ao

A escola_ de Nancy , deter- seu espirito inconsciente que a

mínou, ao cabo de experien~ sua saudeéperfeita, deve obri-

0133 _sem numero, os quatro gar o seu espirito consciente

estados da--suggestão: .°, o es- a comportar.“ como se dc

tado de quiesCencia, durante o facto

qual: tranquínemsete .n08 8118- siaude.
gerimos a nós mesmos a idêa ç Mr, Ebbard chega a notar

que desejamos 831301119 domi- por escrípto as formulas de

nante no nosso espírito; 2-** é que se serviu para se livrar.

0 estado em que a !suggestão d'uma enxaqueca com que o

89 fortalece, imaginando-se a ç presenteára um charuto dema-

estivesse de perfeita

Arroz, 11.047z400. Esta impor-

tação é apenas excedida por Cuba

e Porto Rico.

Uvas para meza, 102:100 kilos.

4t- Consta-nos que, pela junta

parochia de Esgueira, vae ser

pedida á companhia real dos

caminhos de ferro, a construc-

ção d'um apeadeiro em Matado-

ços, para servir as povoações de

Esgueira, Mataduços, Povoa e Paço.

O novo apeadeiro, deverà ser

construido ao kilometro 274 da li-

nha do norte, entre a estação de

Aveiro e o apeadciro de Cacia.

+0- Durante a corrente sema-

na vigoram as seguintes taxas paraw

a emissão e conversão de vales do

correio ¡nternacionaesz Franco 225w

reis; Marco, 276 reis; Dollar, 155165

reis; e Sterlino 42 7116.

+0- De *uma carta da nossa pro-

víncia de Cabo Verde:

«Em 1901 as casas carvoeiras

S. Vicente, Millers and Corys e Wil-

son Sons Õ: (1.0, importaram carvão

de

no valor de 1.245 contos, pagando,

 

Os agricultores estão satisfeitos,

pois a falta de chuvas encaminhava

isto para um anno de fome.

Õ O mar picou-se um pouco com o

temporal, atirando á. praia boa e abun-

dante caça, que adquiriu no mercado

um bello preço.-L.

Mação, 16.

Manifestou-se incendio no edificio

dos Paços do concelho, mas os soc-

corros foram felizmente promptos e

energicos, sendo porisso o incendio

extincto sem causar grandes prejuizos.

a O tempo continua bom, mas já

choveu, o que beneftcou bastante a

agricultura -M.

Oliveira d'Azemeis, 17.

Realisa-se no domingo proximo, na

egreja matriz, a festividade a Nossa

Senhora da Boa-morte, com a pompa

dos annos anteriores.

o Começa hoje o septenario das

Dôres, na. nossa egreja parochial.A

festividade realisa-Se no dia 25 do

corrente. ›

e Pela_ camara municipal foram

convocados para sexta-feira proxima

os 40 maiores contribuintes afim de

serem consultados sobre assumptos

de im ortancia. '

O a dias manifestou-se incendio

na caSa de Rita ”dia Costa, do Cabo de

Vermoim, freguezia d'Ossella. Parte

da casa foi destruída pelo fogo, bem

capualtfaqueue sua

Francisco Antonio P111“) e «ol-Pelo ministerio (la guerra foi

Funchal, do sr. Jayme de Fa- ordenado (“e estos dous- regimen-

ria_ Continua a assignar-se eu) lUS mandassem l'tiCUlllel' lUtldS as

todas as livrarias, praças que estao dle llLtttltlÇ'd regis_

~ ,ras a o ue, wunamen e com os

A 9%.”“ angio'boer' Í'Ei" contnigouiis, qjmr não marcharam,

tão PUblwadOS 03* fascwulUã elevava o ell'cctivo 'clilliliS de 1:000

n.°s 35 a 40 (tomo VIII da in- homens em cada regimento.

teressantissima narrativa A *6'* A abertura *la Caljl'eil'ih Pa'

guerra analoboer, esplendida rcce que se elfectuara hoje.

edição, profusamente illustra-
41- Foram collocados em in-

_ _ _ _ l'anteria 2~i os capitães do 13 Cha-

da, da Bibliotheca do Dear-to, (

de noticias, de Lisboa.

ves) srs. Leitão; e do 4 de caçado-

E' sem duvida esta obra

res (Elvas) sr. Graça.

4'0- Foi collocado em cavalla-

de leitura emocionantee digna* ria 1 o sr. capitão Araujo, do atigo

do extraordinario acolhimento

que tem recebido. Com rara

10. ç _V

4?!- Com destino a Lisboa, pas-

habilidade soube o auctor dar

todo o realce ás suas descri-

sou homem aqui uma força de

272 praças de infantaria 6, do

pções palpitantes d'um inte-

resse sempre crescente e ' de

Porto.
_, . .

inexcedivel apuro de observa- _

ção. Todos os pedidos de assi- '

Nada ha tao ex'cÉ'llente para a tOS-

se como o Peitoral (le cereja do dr.

Ayer. De todas as partes do mundo

somos informados das brilhantes cu-

ras effectuadas por este poderoso me-

dicamento. A tysica nos seus primei-

realisação d'aquillo que que- siado forte,

ramos; 3.”, consiste em execu- A auto suggestão resume-

tal' 93 30.103 B movunentos que se, pois, n'uma peta, que nos

seriam praticados se a idêa ç devemos pregar a nós mesmos,

i \

w como uma grande porção de lenha,que

* lhe estava proxima.-O. A.

Illusica

A banda do 24 tocou no

94 ao Estado. _

Estes casas empregam mais

de '70-0 trabalhadores, com uma fo

 

suggerida se tivesse realisado.

O quarto methodo é o conhe~

*cido como pre-suggestão ou_

e .,'isuggestão antecipada.

Vejamos a funcção da sug- a

' gestão como agente therapeu-.

tico:

Supponhamos que se trata

. de obter a cura de qualquer

* doença, tal como insomnia,

fermidade do systema nervoso; ~

  

enxaqueca, palpitação do co-

A ração ou qualquer outra en-

com perseverança e energia.

(continua)

 

,s acontecimentos

dão a prova realdas mas con-

. tas que os governos do paiz teem

feito na multiplicação dos impostos

e na depravada administração dos

despachadas
dinheiros publicos.

e O paiz esta, positivamente, so-

bre um vulcão.0 fogo vae alastran-

do, e dentro de pouco ter-se-ha ge-

nerahsado.

Remedio energico para acalmar

lha de presença de 360 dias uteis

no anno.
_

A casa Millers and Corys susten- à

ta em média 300 descarregadores

De toda. a parte

de Compra cada uma, isto afóra o pessoal das

oíiicinas, empregados superiores e

° direcções.

40- Com destino a Saint-Pierre'

e Terra Nova, foram ultimamentew

toneladas de

e as de Wilson e S. Vicente 200

1:099

sal commum no valor de 1:110d000

reis. Em fevereiro haviam já sido

exportadas 3.279 toneladas d'aquel-

le producto, tendo o valor de reis

339943200. 0 sal exportado pelos

preços do paiz no anno lindo obte-

domíngo,no Jardim, o seu no-

vo repertorio, incluindo uma

phantasia da Tasca, que lhe

mereceu os applausos de pro-

fessores da orchestra do thea-

tro.

 

Assumptos de

¡neh-acção

Q Escolas primarias:

Foi enviada uma circular aos

inspectores escholares, deter-

minando o exacto cumprimento das

disposições do regulamento de 19 balho eXPlendld0; que é a 811%*

gnaturas podem ser dirigidos

;á Bibliotheca do Diario de No-

ticias-»Lisboa .

 

Pelo theatro

* ão nos enganámos quando

w dissemos que iam ser de

festa as recitas da companhia

de José Ricardo.

Foram realmente tres noi»

tes cheias com a A mulher do

confeiteiro que está bem posta

em scena; Os sinos de Corne-

ville,que é uma belleza, fazen-

do José Ricardo o papel de

Gaspar, em que tem um tra-

ros graus !é aliviada e muitas vezes

curada.

Ha mais de sessenta annos que

este preparado tem operado verdadei-

ros prodígios; as tosses cbronicas e

de setembro ultimo sobre a inscri- corôa de gloriae pelo que teve

rebeldes, as bronchites agudas, todas

as enfermidades dos bronchios e dos

pulmões cedem a acção potente do

Peitoral de cereja do dr. Ayer. E' de

toda a conveniencia ter sempre em

casa um frasco de prevenção para um

caso de resfriado ou constipação.

Preparado pelo dr. J. O. AYER

dt 0.“, Lowell, Mass., U. S. A.

_.______.______+_______

@mmwoaeeeçmewem
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Consultorio

7 MEDICO-CIRURGICO

mrdiro da Real Camara,

 

Dr' Luiz llegílllílz larultativo municipal-

lina diAl't'ocbcllttmt\VLairo.

Consultas da 1 horas :ls 3 da tarde.
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eis o caminho a seguir: antes

- de adormecer o doente esten-

da-se confortavelmente na ca-

çula, afaste a sua attenção de

?todos os objectos que o ro- governo tivesse attendido aquella

v " deiam e concentra o seu_ espi-
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rito na idéa de .que, quando

acordar na manhã seguinte,

estará completamente Curado.

,. Seja qual fôr a doença de que

7_ ,í-noii'ra, elle deve suggerira-se .a

"iai mesmo de que o seu; resta-

l belecimento _na manhã seguin-

. ' te será completo. A primeira

' A'Íçcoisa que deve fazer é dizer

"J mentalmente: «A'manhã accr-

> darei e não sentirei dôr ne-

f :_'_.__nhuma.» Ao cabo de alguns

«pegandos repetirá quatro ve-~

pires, baixo, a mesma phrase.

.iÍiEm seguida, mais tres vezes

- :«-;=ainda, n'um tom mais baixo,

* ; ;repetir-a a phrase, deixando

"frepetirá, mas em voz alta:

w riéimáãhãheí, de estar , hop).

Quando acordar não sentirei
lr °' l t '

dôr* nenhum a. »

~ " ^ No dia _ seguinte, quando

lacerda, se a dor ou wo semi-

ímento 'não houver desappare-

" cido, deverá immediatamente

dizer consigo mesmo: «Não

”sinto'dôr nenhuma esta ma~

;valia A minha suggestão de

¡ “hontemá noite tirou-me a dôr

" completamente. »' Em seguida

-repetirá em voz baixa seis ve-

os animos alli,para desarmar os mais

fortes, teria sido o prompto deferi-

mento da reclamação dos grevistas.

Se em vez de mandar-lhes trepas,

se em vez de exigir-lhes sangue, o

justissima petição, tudo se teria de

começo evitado. Duas palavras n'um

despacho_ de deferimento, teriam

obrado o prodígio que a' ostentação

w de forças não fez.

Mas o governo não quiz pres-

cindir dos míseros reaes do impos-

togde licenças, e preferiu fazer com

o transporte de tr0pas e dois com-

boios para a academia, a despeza a

que tudo isso montou. Por aqui se

avalia a capacidade dos actuaes g0- i

vernantes.

*Foi nomeado medico da

companhia real dos caminhos de

ferro, o sr. dr. Egas Moniz. Foi uma

bella' acquisicão, pela qual felicita-

mos a companhia.

Durante o anno

Continente e' ilhas adjacentes, 4:181

miiheiros de aduelas no valor de

.85324295000 reis, isto é, mais 877

milheiros no valor de 1155335 rs.

do que no anno anterior.

Pois apezar td'isso ha por cá

muita gentinha com aduela de me-

nos...

+04- A peregrinação ingleza le- j

vou ao Papa setenta e dois contos

de reis.

4,0- 0 Vesuvio continua expel-

lindo grossas columnas de fogo,

w sentindo-se ligeiros abalos de terra. *

O espectaculo e grandioso. A*

p0pulação conserva-se tranquillla.

+0- A esposa do sr. D. Miguel

de Bragançadeu a luz em Viarre-

gio, no dia 13, mais uma princeza.

+0- No paço real de Villa viço-

sa trabalha-se activamente na rua-

lisação de importantes obras, a lim

de ser all¡ recebido o rei de Hes»

* ve o valor representativo de reis

_ *de 1902

foram importadas pelas praças do

pção das escholas e professores de

ensino particular, a qual não sera

valida se os interessados não apre›

santarem os documentos exigidos

no praso que sera marcado.

160:_575dl000 correspondente a to-

neladas 148:652.

A nossa principal exportação

i foi para França, Inglaterra, Suissa

e Noruega, sendo o das marinhas

d'Aveiro a maior quantidade. g

4-¡- Fez no domingo ultimo 73

annos que se installou a celebre V

l regencia da Terceira, sob a presi-

* dencia do marquez de Palmella e

*de que eram membros, egualmen-

te nomeados pelo imperador, o

conde de Villa Flor e o conselheiro

.lose Antonio Guerreiro. A regen-

wcia nomeou ministro e secretario

diestado de todas as repartições o

i conselheiro Luiz da Silva Mousinho

d'Albuquerque. 0 primeiro decreto

* da regencia é datado de 16 de

março de 1830, ordenando a pu-

blicação do decreto de 3 de março

de 1828, em que o imperador de-

clarava completa a sua abdicação

e ordenava que a nação fosse go-

vernada em nome de sua (ilha a

* sr."°l D. Maria Il, na forma da carta

constitucional decretada em 29 de

abril de 1826.

 

Mais um fascículo, o n.° 7,

do magnifico Diccionario po-

ce›versa, util publicação do

sr. Joaquim Gonçalves Perei-

ra, da rua Victor Gordon-36-

1.° Lisboa.

da noite enviou-nos o sr. Albi-

no Bastos um formosissimo li-

& Irmão, de Coimbra.

° w Mala da Provincia

  

 

.Azambuja, 17.

Faz gosto ver as grandes searas

ç do Ribatejo. Que lindo e promettedor

l aspecto! Extensos campos cobertos de w

verdura, que o sol acariciador d'estes

~ 2 ultimos dias, apoz a ,chuva provi-

* dencial que cabia', ~ fortalece e desen-

volve. ~

Os lavradores exultam, e com ellos

as classes menos abasta'das.-A.

Canin. 16.

Continua o grande descontenta-

› mento entre os povos d'esta e das

freguezias de' Angeja e Frossos,

; servidas pelo apeadeiro de Oacia, por

_ainda aqui não ter sido collocada uma

balança,tanto maisque, para esse lim,

já. foram enviadas a direcção da com-

36 CARTAS

 

Archivo do “Campeão”

pular francez portuguez, e vi- ~

4.¡- Com o titulo de Bohemia

umaovação estrondosa;0 homem

das mangas, uma fabrica de

gargalhada, com um desem-

penho superior. A compa-

nhia é excelleute, devendo-se

' especialisar Amelia Lopilico,

e Dolores Rentini. A orches-

* tra de primeira ordem.

Recebemos e agradecemos. i QueParabens a direcção.

continue a dar-nos tão bons

espectaculos.

 

Pelo tribunal

a segunda-feira foi julga-

da no juizo diesta comarca,

em processo correccional. a ré

Beatriz dasNeves, solteira, do

Bom-successo, freguezia de

Arada, d'este concelho, accu-

vro em prosa e verso, que é sada de ter servido de falso

um verdadeiromimo litterario. nome para obter da sr.a D. Ro-

Tem quadras _formosissi- sa Tavares d'Almeida Maia,

mas, e apparece n'uma linda d'Ilhavo, varios objectos,entre¡

edição da typographia Limaelles um cordão d'ouro, que

não restituiu. Por ser reinci-

*|- Publicou-se tambem dente, foi condemnada em 8

o n.° 6 do 26.° anno do Pro- mezes de prisão correccional,

POLITICAS

  

sou, e das instituições que

uma vez conquistára, e a que

deve toda a sua grandeza e

gloria. E porque é istO? Por-

que o systema parlamentar

~ ,e I

__._._.___.__+_._________

O***+0*'OP-W*-

i
Lembra-se a todas as pes-

sôas que forem a Lisboa, que

não se esqueçam de visitar a ma-

ravilhosa e surprehendente Ex-

posição Fabril e Artística «Sin-

ger» installada na Rua do Prin-

cipe, a entrada da Avenida. t

«oo-+0: 44-40-44-0

amamos l'Aitt AttlltENE

, Assim como todos os accesso-

rios possiveis para illuminações a

gaz--Fabrica ll'letallurgimt a vapor

da Loja Sol-_Lisl›t'›a.

* Notas tl”:t gtbot 'a

i
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Man.

Tramways.. 3,55 Man.

Correio“" 5,21. Mixto ..... 6,48

Mixto. ~. . . . 9,0 .

Tramways.10,lb Tard. ç

Tard. ç

Tramvvays.. 4,47 Tramwnys. 2,12

w Mixto....... 8,11 EXpresso.. 5,34 '

Expresso.. 9.49 Correio,... 10,80

 

Ha mais 2 tramways, que chegam

a Aveiro as 9,49 da manhã, e *

9,8 da tarde.

 

JOSÉ ESTEVAM 33

  

desñgurar asminhas opiniões,

e encobrisse as minhas ten-

dencias. Não faltará mesmo

--quem taxe de indiscreta a mi-

nha ingenuidade. Mas eu

- «Não sinto dôr nenhumal» v

.1,,,equatro vezes ,yum tom mais penha, caso se realise a sua vmda

panhia, algumas representações, umas

das juntas de parochia d'esta fregue-

tem sido em Inglaterra. mais

leal e Verdadeiro que em ne-

obrando assim, obedeço ás

sugestões invenciveis da cons-
a Portugal. *zia e de Angeja, outras da camara

»alto repetirá a mesma formu-

f___ 'lt-Feito o que, em voz alta,

' «clara -e distinctamente articu-

   

   
  

    

    

  

  

 

  

 

  

4-0- O governo já deu o seu

vilha, prOposto pela companhia real

dos caminhos de ferro portuguezes

com motivo das proximas festas da

Semana santa, feira e corridas..

4,0- Recebemos dos emprega-

dos do commercio uma circular e

um projecto de lei que regula o

descanço semanal e horas de servi-

ço, que sentimos não poder publi-

car por absoluta falta de espaço.

,criada asseverará com energia:

'Í'_- «Não sinto hoje dôr nenhu-

;-'ma.» Para augmentar a ener-

“fgia da suggest-ão, deve pôr-se

"'tñp'ensar ' na agradavel coisa

seus é 'deixar' de soffrer e em

'tudo quanto vae poder fazer

i ,481ml ou de dlvertldof agora Julgamos, entretanto Que é dc

”411103 -dôl' desapporeceu- A0 justiça a reclamação, e fazemos vc»

;namo tempo eñ'ectuará sua- tos pelo bom exito da causa. '

É? vemente com a mão uma fric- à** Allemanlla importou ;do
,z ção leve na região dolorosa_ nosso paiz e colomas portuguezas

., j- i_ .. , durante o anno Lindo:

" “se 1m nãO de” “Inda 0 Vinho em barris, 2474300 ki-_Wult'ado que se' pretendemos.
t

accordo ao serviço especial para Se- »

w como é o mr. Chapuy, .sempre

* municipal dfessa cidade.

Nao sabemos quaes são os moti-

vos que a“ companhia tem para as

não attender tendo-se n'ellas allegado

as vantagens da collocação da balan.

ça, e a grande injustiça que a compa.

nhia está. fazendo a. estas populosas

freguezias. Nós, que tanto nos temos

sacrificado para que o nosso apeadei-

ro seja :dotado com os melhoramentos

indispensaveis e a que _tem incontes-

tavel direito estes povos, lamentamos

bastante que a direcção da companhia,

que tem a sua frente um cavalheiro

prom-

'pto a satisfazer os pedidos do publico,

não tenha ainda satisfeito as represen-

tações que lhe tem sido enviadas, e

que este nosso apeadeiro não esteja

nas condições desejadas.

Maisuma vez appelamos para s.

ex.ll pedindo a collocação da balança,

que tao grande falta nos está. fazendo.

í Õ Vindo de Lisboa, para onde ti*-,

nha ido passar as festas do carnaval,

nhum outro paiz. A sisudeza

dos homens publicos, o poder

da imprensa, sanam muitas

vezes _as falsiñcações eleito-

raes, eparlamentos, os mais

irregularmente

petiram em illustração e pa-

.aquelles que

, . _ sahiram da urna com menos

triotismo com

ímpuridades.

Os partidos

vivido mais n'uma lucta de

poder que n'uma lucta de

principios. O partido progres-

sista é o que melhor tem m05~

trado as suas

ciencia e aos interesses supre-

mos da minha causa. '

' 'A'Íescola reaccionaria não

se atreveria a aggredír o sys-

tema parlamentar, enobrecído

por tantas luctas gloriosas, por

“ tantos feitos humanitarios, se

em alguns paizes se não tives-

sem'introduzido n'elle os ví_

cios camararios, os favoritis~

mos caprichosos e as baixas'

intrigas' que infecionaram e

perderam as monarchias abso-

lutas. Muitas vezes os parla-r

mentos faltam ao pensamento

publico que os creára; e to-

eleitos, com-

entre nós tem

feições, nao



Willis
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* ciam que na sua secção de objectos agricolas annexa mesma fundição

alem de todos os objectosagricolas que teem sempre ezn deposito, tem actual- .

mente um grande sortido d'arados americanos, sendo estes do grande vantagem

para os lavradores ja pelo modo como são construidos, pms que sao_ todos de

ferro laminado e tamão de l'reixo, Ja pela pouca_ lorça que e necessario empre ~

gar, e pelo serviço que adiantam. Convidam, pcis,_todos os lavradores em_ geral,

mas em particular os do concelho da Feira, que tiverem de fazer acqumçao de

Utensilios agrícolas, a naoo fazerem sem VlSlltll' a nova secção, onde terão occa-

siao de observar os melhoramentos da industria nacmnal e. mesmo observarem

que podem adquirir um objecto de importancia para a agricultura por uma 1n-

signlñcante quantia. Tudo garantido.

Pedidos aos proprietarios, Paiva dc Irmão, em frente a Crestuma. Ificpresen-

tantos, na Villa da Feira, Domingos Gomes de Rezende;.-em Oliveira d Azemeis,
Luiz de Souza;-em Eestarreja, Franmsco Camara Radmgnes de Pinlio_.

naun ACIDULA DA FOZ Dll CEnTí'

Approrada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisada pelo '1,Governo. Sete medalhas

 

de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido.

Analyse chimica pelo cx.“msr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de t

chimica Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desinfectante.

E' empregada com segura vantagi m na diabetes, dispepsios, calam/tos ,Jaca

gastricos pttmclos ou parasitarios; nas preversões digestivas derivadas das ;WP

doenças infecciosas; na conoalescença das febres graves; nas atonias-

gastricas dos diabeticos, tuberculosos, brig/iticos, etc.; no gaslricismo dos na,

emgottados pelos wcu'cessos ou privações, etc., etc.

Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho.“

Preço, incluindo a garrafa (8 dec.) 160 reis. 7

Apreriações dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ 'LOPE

MACHADO.

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo-

ogia da Universidade de Coimbra. Remette-se folheto, gratis, a quem o requisitar ao

DEPOSITO GERA L

    

  

Elegantes capas para senhora. Lindas bôas, pelles e penas para

agasalho. ('/mpeus de senhora, ultima novidade.

meltons, Hauellas e outros tecidos para confecções. Lindissi

de lãs. Bons cobertores, camisollas, meias, piugas, malhas, pelles e

mais artigos para agasalho. Guarda-chuvas de seda para homens e se-

nhora. Emma/lios, calçado de feltro e tapete, guarnições, velludosg
pluches. ssudas. etc., etc.

Camisaria, Gravatal-ia e Perfumaria

Sabonete Irene (exclusivo da. casa). Cada um, lOO reis. O mais fino :nom

e mais economico sabonete.

. E' n'este estabelecimento onde se encontra o que ha de mais chic
por preços modicos.

 

34 CARTAS POLITICAS

lhída a sua acção pelo encon-

_ tro d7ambições desregradas,

quebrada a sua unidade pelo

desaccordo exaggerado das

parcialidades, degeneram em

ajuntamentos rtxosos, em mer-

cados de consciencias, e um

lance ambicioso, aproveitando

estas aberrações, arranca o

poder ás assemblêas bastar-

das entregando-o ao mais au-

daz e ao mais indigno. Esse,

satisfazendo ás necessidades

sociaes paliadas ou despresa-

das por extraviados parlamen-

tares, pode assoberbar por

_tempo as mais - heroicas na-

ções, ostentando o seu pode-

rio insolente como um sarcas-

mo á liberdade e á intelligen-

cia.

Recentes e dolorosos accou-

tecimentos nos devem acaute-

AFL i5 q _do aC RA\/URA

x - ' R. dr, CEdOFEÍTA N995
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*,ltlSTE atelier, montado com

* o melhor material moderno,

para a execução rapida. e õ

perfeita de todos os novos proces-

sos de illustraçao, executa-se *

qualquer traballio, em photo- °

(moura, zincograp/tia, chro-

nzotipogravura (Gravura. a,

tres cores) lielyogravnra, gra-

vura para transporte sobre lou-

ça, pliotolytograpltia, talhe doce,

fundos de segurança, marcas de

traumas DE

Fornecem-se 1

orçamentos ~

IMPORTANTE

PAIVA ô: IRMÃO, proprietarios da Fabrica de Fundição de Gondomar, annun- *

 

S, medico do HOSpital S. Jo-
se; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e pioressor VIRGILIO

Rua dos Fanqueiros, Si, 1.0-_LISBOA

Eduardo Augusto Ferreira Osorio
18-RUA MENDES -LEITE-21-AVEIRO
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Vito, Aveiro.

73;** Rapidez e economia

de Alla (É leha

DESENHOS

 

DE ALLA a FILHA
AVEIRO _

'l

 

Castro.

Informa-se aqui.

  

Lisboa.

  

 

~ ticular e na Assistencia a. Emulsão Na- Ninguem deve ter esquecido a 06- i E tanto assim, que os bons re- mcms'cional d'oleo de ligado de bacalhau, lebre (le-900%““ d0_1n91gn9 dl'- A- . SHItadOS obtidos com o uso dos "m
preparada pelo pharmaceutico A_ Car_ Charles Lambert, Paris, realtsada na abaccharolides d'alcatràopompos-

Q. valho da. Fonseca, da qual tenho tira- India- Elle 0°“) 0' se? ¡mmenSO saber: tos” (Bebuçadm MHBEW'O') São O i ' Ç ,do magníficos resultados. ' analysando e investlgando uma infí- * conürmados, não só por milhares . a ç 'Epor ser verdade passo o presen- ?idade de hervas medlâima?s dque na de pessÔaS, que os têm usado, w _ çte oue 'uro sob o meu rau. 'ndía SB encontram: e opms e pro- mas tambem por abalisados fa- .' . ___ ,i .' Liss““ 28 de novexãbro de 1902_ fundos estudos., chegou .ao completo cultativos. _v __ ANADIA MOGOPORES Ó -
@81119110, mefilante 9- Culdadosa 09m” Pliarmacia Oriental ~ A unica. a a. sulphatada-calcica ç '

(a) _Benjamim de Souza Teixeira_ blnaçao dltas hervas de reallsar 8.
õ analysa a no paiz' semelhante ç w

um maraVúhoso espemñco qua em - ~~ w lá. :filmada a un' de Oontrexeville § '

se , -. _ _ - w - Caixa, avulso, no Porto 200 rs. . E * i '.

:u: a: poucos dias e 1ad1calmento extingue 1 . f, d t P i no, vaga Funny“) Q .A Emulsão Nacional não se confun- . a. purgaçào chronica, o catharro da 13° O @nem ou Ora ° 01170: .. _ ç __
d r . . . . '220 rels_

. INDICAÇÕES PARA USO INTERNO.

_ e 00m a 6111111850 de Scott, 1111711113»- vag1na,o restringimento uretral, etc.
arthrítismo att libh. ç, Ç

Variadas' casemlras, mente condemnada no Supremo Tri- E' efficacissimo tambem o Roob* "0: ñ lithias e ,mir :n '91:0 m É”" O * "
mas cortes bunal de Justiça.0 preço é quasi metade em destruir completa e radicalmente RETRET SOL » he, Micos catar'rhoãorãsl.amen osd'essa 811101550, que SB diz extrangei- a seiílide chronica e heroditaria. Este A melhor retret do mundo a i t, :ho utérino v maes' ca" ç '

ra quando é fabricada em Villa Nova maravilhoso producto chimico, que unica ue te * . w 1h ' _ " i ° _ ç?de Gaya-Porto. bem se póde chamar milagrosa, com- q ' m em Sl Os me Ora* EXTERNO' . QExigir a assignatura de: ~ posto exclusivamente _ de vegetaes, mel-“03 mOdePDOS- em dlñ'erentes 9913901913 de duma- Qevita os perniciosos eii'eitos do Iodo Como autoclysmo, descarga e tons; . §. s » * e do Mercurio causadores de randes ' ~ . A Venda em garrafas de htro

ANTONIO CARVALHO DA FONSECA › ,g _ aro de mogno, completa 26.000 d ,O , f . Q
_ estragos no corpo e com especialidade , o , - d . ~ 9 (531an 8 garra as. Ó

Pharmaceutlco de 1.' classe nos ossos, de que em edade já adulta reis, encaixota_ a e posta aqm na Preço de cada garrafa 200 reis.eoed" da nen] 9°“? Pia de mal”“ se sentem os graves resultados, com eStaQãO do 03111111110 de ferro. 271000 * Em caixa completa ha umdes- § '_
_ A venda nas principaes Pharma' fortes dores rheumaticas e deprecia- reis-_Loja Sol--Lisboa. °°nt° de 20 °l° §

mas_ e dr°garlas› 11° 391110- Ilhas emento em _geral da. saude. _ r. w ._ õ .w UNIco DEPOSITO EM AVEIRO §
Afrlca- í Cada frasco de Roob anti-syphili- _ \ / Pharmacia Ribeiro Ç

e' DEPOSITO GERAL tico, 750 réis. H - 0,.. w.. .... n.1,, ...w R WD_ .t, u,RUA DE S.“m MARTHA NE' 51~53¡ l Cada. caixa de Pílulas para. a pun- ' ' n ua' um a-
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lar d”estes erros e desastres.

Não conheço senão um anti-

doto contra ellos. E, a verda-

de, a maior, a mais valente, a

mais incontrastavel das forças

politicas.

Vêde se na Inglaterra, ape-

sar dos convicios que de to-

da a parte se arremeçam ao

systema parlamentar, apesar

dos males que lhe attribuem,

apesar da proscripção a que

o condemnam, alguem ousa

duvidar do prestimo, da in-

fluencia, da aptidão governa-

tiva das assemblêas. Vêde co-

mo esse grande povo, inaces-

sível aos desvarios e humilha-

ções do continente prosegue

na estrada de seus infinitos

com ou sem

moldura.

Execucao perfeita. Modicidade de

° Jeremias Lebre. .-ua do Gra-

   

Para comprovar a efiicacia

d”esta pomada, bastará dizer

que ha milhares de pessôas

Í que a teem empregado em im-

pingens, herpes, escrophulas,

feridas tanto antigas como re-

centes, embora syphiliticas e copos brancos ou amarel-
.

7
A

z::
que os seus salutares efi'eitos los, compra-se. Carta. a_ es-

,MWM "mamã” 3mm
immediatamente se teem feito ta redacçao com as iniciaes ,

GOLLEGÃ
sentir.

A. B.
I

a Fornecedor do exercitoodas prm.Preço da caixa. _ _ 120; reis
e MEDMMENTOPHDSPHÚRAM N otpaes alquiler-ias de Portugal, for-

Pelo correio. . . . . 130
' . que* tem dado o: melhores resultado: ' l

l PHARMACIA DE 1.a CLASSE

 

Terreno mundo e

ENDE-SE um, murado a

de maneira a poder cons-

truir-se uma. bella e so-

lida habitação, n'um dos me-

lhores e mais hygienicos lo-

caes da. cidade, com frente

,para a rua José Luciano de

íl'util01'lwl9'9lll:
lhau, _qucerina, glycerophosphatos e

_ ophosphitos de calcio e de sadio.

Premiada com a. medalha de ouro

Exposição dos Açores, unica. a. que =

concorreu. Analysada no laboratorio

chimico da. Escola Polytechnica de

Benjamim de Souza. Teixeira, ba-

charel formado pela Universidade de '

Coimbra,medieo da. Assistencia Nacio-

nal aos tuberculosos, attesto que te- pega-.lidade, unica DO Seu genero, do
nho empregado na, minha, clinica, par- exumo Mr. dr. A. Charles Lambert. i

* de madeira, arcos de ferro ao fei- i

. . - site .

» o que diz respeito age-folheto.

n'esta cidade.

Raul Nunes Leal

~ dos os tamanhos, taboletas, fmgimen-

forrações, douramentos, etc.

  

   

Mangas sedosas para todos ~

os systemas de bicos, desde 120 '

a 300 reis ' d

Bicos completos de 1.', com

i chamine de crystal ou mica, a

1ô200 e lôiiOO reis. De 2.',

do crystal ou mica, de 15000

a 15%0 reis.

Grande sortido em chami-

nés do crystal, mica, globos,

tulipas, abnt-jours e todos os

mais artigos proprios para in-

candescencia. Bico intensivo, o

i melhor systems conhecido-

3,6000.

Não confundir, que já ahi

lia emitações. O verdadeiro, le-

gítimo_ unico BICO AVEIREN-

SE, o patriota, na Fabrica” do

Gaz.

O signatario toma ;inteira

responsabilidade pela excellen-

» te qualidade do BICO e seus

» aprestes.

  

  

 

    

   

  

   

    

    

 

  

 

  

 

Trindade a Filhos
Unicos agentes no districto de

AírEIRO

    

 

   

 

  

    

   

  

 

  

 

  

  
DA AFAHADA

Bicycleta GLADIATOR
A melhor marca que se fabrica

TRICICLOS E AUTOMOVEIS, com
o novo motor a petroleo _- ASTER
GLADIATOR, de força de 2 1[4 ca-

. vallos,superior atodosos conhecidos.

Concertam-se. esmaltam-se e niquil-

lam-se bicycletas de todos os auctores.

Vendem-se machines de costura, etc., _

etc.

Preços e vantagens excepcionaes

  

  

   

 

    

      

      

 

   

   

    

    

      

Carlos _ Guerra.

' V' '7', ' . .i.

, " Collocaçao gratis
M,
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nene-a, em Wagons,posta em qualquer
estação do caminho de ferro, por pre- I

~ ços sem competencia.

~ Vende tambem feno o camisas do
. milho desfiadas, para encher colchões

em todos as ensaios faltas pela:
Celebridades Medicos Fraacuas a

nos hospitais.: de Para',

contra a: doenças seguiuto::

NEURASTHENIA

  

   

    

    

  

»' '~ . 'Á.

i '
.Jip

I 'A ~ '

A ut.
.r

:'“171

l .O i o

.M i

l:-

_I 4

› ~. __

. t
.-

,
,._

õ
.U

J i

 

a .
TRABALHO EXCESSIVOí Unico Approvado DerañorâÉàLãscsnçA

w , .pela nenhum de memcmn do PARIS V , í ~ cgmngããgámnm Alvaro de Moraes [terrenaGun/t: Anemia, calorosa, Fra um PHosPHATURiA
DIABETES

etc.

Febres.ExiglroVerdadelro ou: sutil-z . ' Medico cirurgião pela. Escola.
_ ¡xiiir o :ella da Union de¡ l'ahrimt¡ do Porto. Consultas todos os

dias, do meio dia ás 2 da. tar*-

de.==Rua. da Rainha-Aveiro

   

      

 

o ovo-Litunia: IILLon emprega-e sob rma dpi-a-

nulados, de gragetau em injecção: :podcrm ras. '

F. BILLON, Pit“.ltô. rue Piareüharron. PARIZ a

É *nation* as PIM*7 .g.

o40-“~ *dt-b“.

Ç Repare... Lê... Trata-se Ç

dos teus olhos

  

l2 armas são pas-

sados depois que

AS constipações, breno/ritos,

rouquídões, asi/ima, tosses, co-

queluche, influenza e. outros

zncomodos dos orgãos respi-

mtm'ios l

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcutrão, com-

pOStOS(Rebuçados Milagrosos) on-

de os efi'eitos maravilhosos do al-

catrão, genuinamente medicinal,

junto a. outras substancias apro-

priadas, se ovidenceiam em toda.

a sua salutar eücacia.

souberdes d'um asthmatico,prestar-lhe

heis um serviço grande apregoando-

lhe o Remedio de Abyssinia Exibard

em pó, cigarros, folhas para fumar

~ como tabaco no cachimbo, o qual, re-
RUE CHARONNE, 321 PARIS

nscumíuíiinrasan
Por fun chegou a. Portugal a os

H. O erré, Blottiére et 0.', 102 rue.
~ Richelieu, Paris, e em todas as Phar-

   

'Ê Vedação e cobertura metalica do mer-

;É cado do peixe em Aveiro

: w Firmino de Vil/sena d'Almeida

' VINHO NUTRÍTWÚ DE CARNE Maia, secretario da Camara

municipal do concelho d'A-

H veiro:

 

OPÊIOINA :DE TANOLBIÀ

VALENTIM MARQUES DA SILVA

Successor de João Pedro Soares

ANTIGA TANOARIA DO BOJO

AVENIDA BENTO DE MOURA

AVEIRO

N'esta antiga e accreditada of-

ticina, fabricam-se todos os utensí-

lios pertencentes á arte. Concerto.

toda a qualidade de vazilhas. Ven-

: Privilegiado auctorisado pelo ,às "

governo, pela Inspectoria i'

Geralda arte do Rio de v

Janeiro, e approvado a?

pela Junlaconsulliva j' - - i.desaudepubuw municipal se faz publico
a __: í que, por espaço de 30

E'_ o melhor tonico ,É dias a contar de hoje, 86 acha.

111115“th que se coube' 3 ' aberto o concurso para a cons- wce;émuito digestivo -- i a_ __ _
trucçao, vedaçao e cobertura,

    

   

  

 

  

  

  
a

fortiñcante e reconsti- ,ñ

tuinte. Sob a. sua. in- ::-

fiuencia desenvolve-se -«

rapidamente o apetite, _a _

enriquece-se o sangue, v-

fortalecem-se os mus-

culos, e voltam as for- ›- “

Ê

::cê Emprego-se com o *

-l mais feliz exito, nos _

í estoma os ainda. os

ã.- mais deeis, para. com-

bater as digestões tar-

.a diaselaboriosas,a dis- l __

: pepsia cardialgia, gas- *

ã: tro-dynia, gastralgia,

anemia ou inacçào dos

orgãos,rachiticos,con- ñ

-' 3* sumpção de carnes,af- .-

' facções escropholosas,

3' e na geral convales-

e cençade todas as doen-

che e ao kilo; arcos de pau, rolhas

de pau e de cortiça, _mecha e tudo

   
   

   

Pede ao publico, aos seus ami-

gos e freguezes que visitem o seu .

estabelecimento, que é o primeiro l

Tambem tem deposito de papel

de embrulhos para mercearias.

TUDO POR PREÇOS

seu COMPETÊNCIA

NIEALHADA

   

~ cretaria municipal em todos os

- dias uteis, das 10 _ás 3 da tar-

de.

  

   

  

  

Secretaria municipal: do *

concelho de Aveiro, 14 de mar- .

ço de 1903. w

COM

Oücma de pintura., letreiros,em to-
ças, a onde é priciSO

,e levantar as forças.

_x

. C'.

/

  
tos, etc. Garante-se a. perfoiçào tanto

aqui como para onde for chamado.

Encarrega-se de pintura. de casas Í


