
 

corros mutuos» l volume de cem Que seu pae, se quizer, venha_

. . paginas, mclumdo todas as dispo- agora livral_og_salvou os ou..

_._nçoeslegaes e grande numero de tros m1 rmu , a Sp e na¡

“_ notas, informações precisas e um _ ' “1 mv. ' V” mp0.“

I ~ formulario derequerimentos. Custo de salvar“” a Sl mesmo' Se é

_ 250 reis; a . rei de Israel, que desça da

' 41-“ Da :Encyclppedia porlu- cruz, e nós o acreditaremos!

O ueza l ustrata» o a ' ~ ° a
u g 90“?“10 226 _Pels bem, dlZla um ter-

que comprehende 464 artigos e 17 ceiro tu ue destruiste O tem_

. figuras _que vão de Funchal a Fu- i q à * .

ç tura. Entre os artigos mais nota- P10 de Deus: e 0 reedlñcaste

-_ * veis d'este fascículo, cumpre citar: em tres dias, salva-te; quere-

_ Fundição, do sr. H. Carvalho d'As- mos ver issol» -Alguns, vaga-

mente ao corrente das suas

idêas apocalypticas, julgavam

sumpção; Fundo, do sr. dr. Fran-

- CISCO Antonio Pinto; Furtado (Fran-

que Jesus chamava por Elias,

e disseram: «Vamos agora ver

cisco José, Julio Gonçalves, Murillo,

se Elias vem livral-o.» Parece

e Francisco Manuel de Santa Catha-

rina), do sr. dr. Valentim de Maga-

que os dois malfeitores cruci-

ficados a seu lado, tambem o

lhães; Furto do sr. dr. Domingos

' Ramos; e Fusão, do sr. dr. Joaquim

insultavam. O céo estava som. w

brio; a terra, como em todos

Cambezes.

os arredores de Jerusalem,

Continua a assignar-se em todas

as livrarias e no ' escriptorio da em-

preza Lemos é: 0.', soccesSor Largo

wsecca e soturna. Houve um

momento, segundo certas nar-

rativas, em que o coração se

de S. Domingos, 63-l.°, Porto.

lhe desfalleceu; uma nuvem

occultou-lhe a face de seu Pae;

teve uma agonia de desespero,

mil vezes mais acerba que to-

dos os seus tormentos. Viu

apenas a ingratidão dos ho»

mens; arrependeu-se talvez de

soífrer por ,uma raça vil, e

exclamou: «Meu Deus, meu

Deus, porque me desamparas-

te?» Mas o seu instincto divi-

no mais uma vez o levou de

vencida.. A0 passo que a vida

do corpo se lhe extinguia, a

sua alma adquiria a sua a-

renidade e voltava poucos e~

pouco á sua celeste origem.

Readquiriu o sentimento da

sua missão; viu na 'sua morte
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' VIDA DE

(Conclusão)

s Se assim não fôra, as

mãos rasgar-se-iam e o corpo

ficaria curvado sobre' si mes-

_. mo. Outras vezes, afhxava-se

l- ' uma prancheta horizontal á

5,2' altura dos pés e assim os pren-

9-2 › dia. Jesus supportou estes

horrores em toda a sua atro-

cidade. Uma sêde abrasadora,

. uma das torturas da cruciñxa-

, ção, devorava-o. Pediu de be-

-Í ber. Proximo da cruz havia

'- _. um vaso cheio de bebida or-

* dinaria dos soldadõs romanos,

l mistura de vinagre e agua,

_ ; chamada pesca.. Os. soldados

_deviam levar comsigo a sua de vista o espectaculo repu-

" .pesca para todas as expedições, 'gnante que se .desenrolava a *

nas quaes ñgurasse uma exe- seus pés, e profundamente

Í. cução. Um soldado ensopou unido a seu Pae, iniciou sobre

í uma esponja_ n'essa bebera- o patibulo a vida divina que

V gem, collocou-a na extremida- ia levar atravez do coração da

,_. d'uma canna, e levou-a aos humanidade durante seculos

_ _ labios de Jesus, que a sugou. infinitos. '

,-5 Os dois ladrões estavam cru-

' Í ciñcados um á sua esquerda,

_outro a direita. Os executores,

aos quaes se abandonavam

ordinariamente os u-ltimos des-

pejos dos suppliciados, deita-

ram á sorte as suas_ vestes, e,

assentados ao pá, da' cruz,

guardavam-n'o á vista.Segun-

_ do uma tradição, Jesus pro-

-_ 'nunciou estas palavras, que

" lhe estavam no coração, se

não o estavam nos labios:

_ í «Pae, perdoae-lhes; porque

' não sabem o que fazem» ”

í Um letreiro, segundo o

'uso romano, estava pregado

L', ao alto da cruz, no qual se

¡,liam em tres linguas, no he-

Í',_breu, no grego e em latim:

_¡ ,Rei dos Judeus. Havia n'esta

_ _i ,redacção o quer que fosse

'de penoso e de injurioso para.

anação. Os innumeros vian-

.íji dantes que a leram sentiram-se'

*___tscaiidalisados. Os sacerdotes

'.ñzeram obserVar a Pilates,que
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supplicio da cruz estava em

que se podia viver tres e qua-

tro dias n'esse horrivel estado

sobre o eculeo da dôr. A he-

vmorrhagia das mãos parava

depressa e não era mortal. A

verdadeira causa da morte

consistia na posição forçada

do corpo, a qual dava origem

.a uma perturbação horrorosa

na circulação, as terríveis dô-

res na cabeça e no coração, e

por ultimo á rigidez dos mem-

bros. Os ,crucificados de .com-

pleição forte morriam apenas

por eífeito da fome. A idêa

principal d'este cruel supplieio

,não era matar directamente o

condemnado por determina-
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de que não soubera fazer bom

uso, e deixal-,o apodrecer no

madeiro.

A organisação delicada de

Jesus preservou-o d”essa lenta

redacção que desse a entender uma syncope ou a rotura ins-

.; que só Jesus se dera como rei tantanea de um vaso do cora-

tlos Judeus. Mas Pilates que ção _lhe trouxe, ao cabo de tres

seimpacientara bastante' pelo horas, uma morte prompta.

desfecho d'este negocio, recu- Alguns momentos antes de

?'í sou-se a alterar em coisa algu- exhalar o ultimo suspiro ainda

_ma oque_ estava escripto. conservava a voz forte. De re-

' Os discípulos de Jesus ha- ,pente, soltou um grito terrivel.

“'í' viam fugido. Mas as piedosas l em que alguns ouviram: «0'

mulheres da Galileo., que o ha- Pae, entrego a minha alma

'n

i-,

i nem, e continuavam aservil-o mais preoccupados pela reali-

iiãõ ' o_ abandonaram. Maria sação das prophecias traduzi-

v'lble'óphaz, Maria de Magdala, ram por estas palavras: «Está

;..loanna, mulher de Khoura, tudo acabado!» A cabeça in-

ijBãlóHlé, e outras ainda, con- 'clinou-se-lhe sobre o peito, e

.tervavam -se a certa distancia expirou.

'Torrão o perdiam de vista. Je-

'70110, além das mulheres piedo- ria,nobre iniciador. A tua obra

que de longe lhe volviam está terminada; tua divindade

'elites consoladores, não tinha fundada. D'ora avante, a co-

ileante de si senão o especta- berto dos precalços da fragili-

da 'baixeza humana ou i dade, assistirás, do alto da

'ida estupidez. Os viandanteslpaz divina, ás consequencias

""insultavam-n'o. Ouvia ao re- * infinitas dos teus actos. A7

seus supremos gritos de dôr

*convertidos em odiosos troca-

.:dilhos de palavras. «Ahllá es- alcançaste a 'mais completa

,,-diziamr-aquelle que se immortalidade. Por milhares

oclamou o filho de Deus! d'annos, o mundo vae depen-

vmorte que durante os dias da

der de ti. Estandarte das nos-

sas contradições, tu serás a

signa em volta da qual se tra-

O

Sob a direcção escrupolosa de Washington se declara dispostaafa-

um funccionario dignissimo, o sr. cilitar e'sse ”projecto, emprestando

Cerveira e Serra, all¡ a fiscalisaçao a administração do Colorado barras

é muito diversa da que se faz por em oiro d'um valor total de 2 mi-

Va'rá a mam ardente batalha' toda a parte, não levantando atri- lhões de libras ecom um peso de

Mil vezes mais v1vo, mil ve- cms nem sahindo esta fora da le-i 18:000 kilos. A casa sera construi-

zes mais amado depois da tua

tua passagem sobre a terra

tornar-te-has a tal ponto a

pedra angular da humanida- ç exactos nas suas informações.

de, que arrancar o teu nome*

(Peste mundo seria abalal-o

até os seus fundamentos. En-

tre ti e Deus, não haverá já

paquete para viagem de

dias constam de 425 toneis com

agua; 2:083 duzias d'ovos: 12:000

kilos de legumes;

com a mira na imposição de mul- da segundo 'o modelo d'um dos

tas. A verdade acima de tudo.. Re grandes monumentos publicos dos

fere-se hoje ao caso o nosso solici- Estados-unidos.

to correspondente n'aquella cidade,

e ainda o Districto de Viseu, tão D. Manuel Torres y Torres, desco-

briu ,agora mais um quadro de lla- _ _

de um phael, a Virgem do ceu, de que molde a atralnr gente.

existiam muitas cepias, mas de que w A

se censiderava perdido o original.

40- . As provisões

seis

2:250 'kilos de formosa Cidade do Guadalquivir,

distincção. Plenamente vence-,carne salgada; 1:000 kilos de pei- que assim fica possuindo mais uma

40-0 arcediago de Sevilha,

For na egreja de S. Miguel da

dor da morte, toma posse doxe; 6:000 de fructas; 6:000 depreciosi'dade artística. .

teu reino, aonde te seguirão,

pela estrada real que tu tra-

çaste, seculos de adoradores.

Rena-n.

__.__-+--__-

ovos e 93"“"351zsoo pessoas, entre passageiros e Wright, o auctor do !nach da «Lou

divesas; 7:722

35:000 kilos de batatas;

a com gelo.

farinha; 2:000 de caça de penna;

1600 de carne fresca; 24:880 li- 1,25 centimetros de diametro, sen- vas. apenas (1,, 40 ,.,,¡,,_ O' seu

tros de vinho, cerveja e bebidas do a sua autheuticidade verificada >

de leite; pelos pintores Bilbao e Mutuni.

33 toneis *

litros

Estes mantimentos são para

O quadro é circular, medindo

_ * em tido animadora concor-

T rencia os espectaculos da

companhia do sr. Gomes Pe-

neda, no barracão do Rocio,

* onde a nossa beira-mar, prin-

cipalmente ella, tanto goza,

e tanto aprecia o genero.

Espectaculos variados são

elles sempre e realmente_ de

+0- A «Exposição portu-

gueza» apt'rtarjlifzt lindas vis-

* tas de cidades e monumentos

*3 do pãaizc do estrangeiro. E'

realmente digna \flar-SB.

As etttt'tttl:ts',sã c mvidati-

proprietario quasi todos os

*F Os ,,.Hmnaes de Newçmk dias reprmluz _,*cliclrés para

recusaram a liberdade sob fiança » apresentar vistas variadas. A

ao famo*o linanceiro ertsker “'*W

° ' . Sessenta-enfoca de _ obser-

vaçao cuidados-.t juntamente com

De carta' que “Os escrevem gente de equipagem, e calculados i don and glübe COPPOVWOHM 3130'

de Pombal:

«No mercado d'esta villa, os ovos ,

e as gallinhas, que são uma das

principaes receitas do concelho,

teem-se ultimamente vendido bara-

tissimos: os ovos a 90 reis a duzia*

e as gallinhas tambem por baixo

trucções civis r

1 w ~ d d , erdeu presentou à camara pedindo se es-

asa vaçao omun o' p ;tabeleça a hora de entrada nos

A atrocidade particular do

4¡- Por cá a baixa não é

extraordinaria,apezar da demi-

nuição da exportação, que se

tem feito em larga escala.

para o consumo durante doze dias,

na provisão de qualquer demora

proveniente de algumas avarias que

demoremaviagem o duplo do tem-

po necessario para fazei-a.

«0-0- A- lista agora publicada

pela direcção geral de obras publi-

preço». ; cas e minas e trabalhos goodesi-

cos, accusa um pessoal d'esta gran-

deza:

Serviço de obras publicas-Jos-

pectores geraes, 17; inspectores, 7;

engenheiros chefes de l.a classe,

AS galinhas tem tido 0 pre- 45; engenheiros chefes de 2.a »clas-

 

De toda a parte

ma commissão de Operarios,de-

legada da «Associação de cons-

d'esta cidade, re-

trabalhos municipaes às 6 da ma-

nhã, garantindo que a mesma con-

cessão lhes fora jà feita pelos

mestres de obras e patrões que

trazem actualmente trabalhos na

cidade.

O sr. presidente da camara

advogou a causa dos peticionarios,

e a pretensão foi deferida, como

de justiça era.

+0- A camara municipal de

Penafiel resolveu transferir a feira

d'abril que costuma realisar-se al-

l¡ n'aquelle mez e nos dias 10, 11

e l?,para os dias 20, 21 e 22, pa

ra não coincidir com as festas da

Semana santa que se celebram

n”aquelles dias. E” a esta feira que

concorre a commissão de remonta

;do exercno.

' +0- 0 publico de Vienna esta

w indignadissimo contra o auctor de

um audacioso roubo praticado na

cathedral de santo Estevam. Um

ladrão, ainda desconhecido, escon-

deu-se dentro de um couñssionario

das lesões, mas sim expôr o

escravo, pregado pelas mãos

seria conveniente adoptar uma agonia. Tudo leva a crer' que

durante as. cerimonias religiosas,

ficando all¡ até que as portas foram

* fechadas. De noite roubou todas as

joias antigas que ornavam o cofre

que contem as reliqnias d'aquelle

santo e cujo valor é calculado, pe-

lo menos, em duzentas mil coroas.

O malfeitor conseguiu desappare-

cer com todo o saque. Perto do al-

ter encontraram-se vestígios de

sangue, parecendo que o larapio se

feriu ao quebrar o vidro d'um qua-

dro a que se agarrou para poder

w chegar ao cofre. A policia-que pro-

cedeu a um rigoroso inquerito, não

drim. _

4¡- A «Escola profissional de

cegos de Lisboa» esta procedendo

ao inquerito sobre os cegos exis-

tentes no paiz. 2:590 parochos ac- ,

cusam uma pOpulação de 5:566 ce-

gos, de ambos os sexos, dos quaes

644 estão em edade escolar, mas

ço de 700 reis, os frangos o se, 37:, engenheiros subalternos de

de 400 reis, e os ovos o de 130

reis a duzia.

1.3 classe, 45; ditos de 2.a classe,

43; engenheiros ajudantes, 18; of-

liciaes do exercito» em serviço no

ministerio, 13. Total, 225.

Architectos de 1.al classe, 2; de

2.a classe, 2; de 3.a classe, 3. To-

tal, 7. '

Conductores principaes, 28; de

l.a classe, 35; de _2.al classe, 80;

de 3.a classe, 115. Total,'258.

Serviço de minas.-ln3pectores ~ _ » _ _ _ _ w _

* chefestu nao 'conheciam a peça erros possiveis para ¡Iluminações a

de Li1 classe, 3; de 2.3 classe, 3;

subalternos de l.“ classe, 4; de 2.al

17.

geraes, 2; inspectores, 1;

classe, 3; ajudantes, l. Total,

Conductores: principaes, 2; de

l.“'il classe, 3; de 2.a classe, 6. To-

tal, 19.

de 2.a classe, 58. Total, 94.

4¡- Ha um enorme rio no

meio do Oceano, cuja corrente é de

agua quente,ao passo que o leito e

as margens são de agua fria do

mar.

Chama-se (corrente do Golfo»,

e e originaria do Mexico,d'onde sae

para ir desembocarnos mares Ar-

cticos.

Não ha outra massa de agua

tão magestosa. 0 seu curso é mais

rapido do que os do Mississipi e

do Amazonas, e o seu volume é

mais de mil vezes superior aos de

aquelles. A agua, a egual distancia

do golfo e das costas da Carolina Phou'se ante'hontem em gr“'em hrtug'l'me 55900 “é 90500030

tem' uma côr azul anilada, e á sim- w

ples inspecção sei percebe a suali-

nha de contacto com a do mar.

A Quantidadade de calor que a

espalha no

Atlantico, durante um dia de inver-

toda "a

corrente do Golfo

no, bastaria para elevar _

massa do ar atmospherico que co-

bre a França e Gran Bretanha do

ponto de congelação-ao calor ar-

dente do verão.

«0+ O governo do Colorado

manifestou a intenção de construir

à sua custa uma casa d'oiro, na ex_-

posição de S. Luiz, em. 1904. Ac-

conseguiu ainda descobrir o malan- * crescente-se que a thesouraria de

sar de ter sido atacado por

bronchite. Parece que-além de ser

inculpado por burla e falsificação,

mister Wright tem contra elle uma

outra queixa, sobre a qual se guar-

da o maior segredo.

*I- Descobriu-se agora na par-

uma i

* irmua com tarifa Certeza

. › ~| .

milhares de attestathrs de nistltcos

e do npblicu, nos levam a' ,decla-

rar que nunca se fez um remedio

que possa comparar-'sc com o Peito-

ral de Cereja do l.)r.'¡\yer para do-

lodías as

doenças da garganta, dos bron-

chios e dos pulmões.
?te superior da cerca dos Jesuítas

em Coimbra, uma porta completa-

leria segue na direcção do Museu e

Sé Novo, sendo possivel que encer-

re preciosidades archeologicas dew

muito valor. “

i A reprise do «Beijo da barc-

Desenhadores: de 1."“l classe, 36;

dos e recebidos com captivan-

A eflicacia maravilhosa do Pei-

' ° ' t ' ~ 33:"3 '. i” l ^

mente soterrada que da ingresso gta!, de_ ll* 'fil “l“ulh _.Êye" Pêra

para uma galeria subterranea, di- 'WO Ve' of d '1 "[_""'39 0 d? Sal"

visando-se logo na entrada um es- gama e di?“ P“'WW-is acalmar as

paço quadrangular, uma especie de dores e elimina" ,M10 0 VeSl'g'P

saleta ornamenlada de meza e *da enferm'dadm e 0 Q“” “ademais
-o , |

› ' Frequentes veres cura um req-

bancos de edra. Parece ue a a- . ' ;a -

p q g friado em uma norte.

As tosses chronicas e arreiga-

das, os resiriados antigos podem

necessitar de mais um pouco de

tempo,mas cedem com toda a cer-

w Preparado pelo Dr. .l. C. Ayer

ó: 0.a, Lowell, Mass.. U. S. A.

na de sabba- GANDlElllOS nu Atrium
do ultimo, deu uma bella casa.

Havia interesse, entre os

 

Pelo theatro

 

Assim como todos os accesso-

gaz--Fabrica Metallurgira a vapor
até entre os " ue a haviam vis- , _

q da Laja Sol-Lisboa.
to já., em concorrer para o

sympathico fim a que se desti-

nava o producto do especta-

culo e para o côro de applau-

sos que a festa conquistou. '.

O desempenho foi, em ge- a 10õ000,$10 reis; de lUãOUO a 50ô000, 20
t . 1. . ' reis; de 50 000 a 100â000, 30 reis; de 100

¡alaâupârlof a“ da!” ¡miereique a ssoaooo, so reis; de asoaooo a sooaooo

havra SldO _julgado bom. 100 reis. Cada esosooo a mais ou fracção
” ”0 rola' che ucao tortador 20 reia

Voltaram a scena chama- ° ' q o l ' “' .
1 Letras de cambio

Entre praças do reino o ilhas adanentes-a

A'vista e até 8 dias--De 53000 até 20ñ000,

  

Lei. do sêllo

Recibos e seus duplicados-_De_ !$000

tes demonstrações de agrado,

auctor, eusaiador, interpretes,

maestro, coros, etc.

O espectaculo terminou

perto da 1 hora da madruga-

da, sahindo os assistentes sob

uma lisongeira impressão.

4.. A troupe photogra-

'20 reis; de 20;,õ000 até .5053000, 50 reis; de

50 até 300$000, 100 reis; de 30035000* até

500d000, 200 reis. Cada 3093000 a mais 'ou

fracção, 100 reis.

Mais de 8 dim--De 3393600 até 205000.

*90 reis; de 0035000 ate rooaooo, 100 rels.

~ Cada 105000 a mais ou fracção, 100 reis.

Pagaveis no estrangeiro-De 2033000

até 1005000, 7.0 reis. Cada 10050“) a mais

; ou fracção, 20 reis. '

no ultramar e estrangeiro pngnveio

* reis; de 205000 a l00á000, 100 reis. Cada

po, no jardim do «Gremio-gy-

mnasio aveirense».

------o-----

Pela imprensa

Papular deu-nos um pri-

moroso primeiro n.o do

seu «Supplemeuto litterrario e

scientifico», _que distribue gra- *

tuitamente pelos seus assi-

gnates.

' Magnífico papel, impressão

nítida, uma collaboração sele- *

ctiSsima, que faz gosto ver.

Felicitamol-o.

5005000 a mais ou tracção, 100 reis.

 

¡ HORÁRIO DOS COMBOYOS

 

santnas PAM o poa'ro :sambas na.; LISBOA l

a Man.

» Tramways.. 3,55 Han.

i Correio.... 5,21 Mixto ..... 6,4

i Mixto. .... 9,0 *

Tramways . 10,1b

'_ Torá. ,

Tramways.. 4,47 Tramways. 2,12 1

Mixto...... 8,11 Expresso.. 5,84

Expresso.. 9,49 Carmim... 10,3

Hamais 2 tramways, que chegam

a Aveiro ás 9,49 da manhã, i

9,8 da tarde.
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48 camas ' POLÍTICAS

  

" 'viamacompanhado a Jerus- nas tuas mãos!, e que outros,

Repousa agora na tua glo-

dorde si zombarias idiotas e custa de algumas horas de

'w soffrimento, que nem mesmo

attingiram a tua grande alma,

privados de ensino. Faltam ainda

as respostas de 12330 parochos.

*Diz o jornal francez «La

pelit republiquen que acaba de

construir-se uma liga de senhoras

para luctar contra o costume bar-

baro de se usar, como ornamento

de «toilete›, aves embalsamadas

ou partes de aves, eXpressamente

mortas com esse fim, taes como

plumas, azas e pampilhos.

' As principaes victimas são os

colibris, as aves do paraizo,airões,

as aves-moscas, os periquitos, as

andorinhas e as gaivotas.

Só n'uma remessa, um nego~

ciante de Londres recebeu 32:000

colibris, 8:000 aves aquaticas e

80:000 pares de azas. Durante o

ontoinno de 1900 appareceram

473:000 aves no mercado de Bres-

cia. A Venezuela fernece papilhos

«(aigrettes») de garça real, e em

1800 mataram-se alli mais de um

milhão e quinhentas mil d'estas

aves. Um verdadeiro massacre.

«4H- Não é exacto que em Vi-

zeu 'houvesse qualquer conflicto

com os empregados da fiscalisação

dos impostos.

sadas contraogoverno, ' e com

os homensido partido progres-

sista assignalados por sua, co-

ragem e dedica-ção. Não me

julgo auctorisado para publi-

car o que alli se passou e deci-

diu.Destes 'factos resulta: I.°

que eu não pertenço á' regene-

ração; 2.° .que só' adheri -for-

malmente a ella depois que o

meu partido solemnemente a

adoptara; 3.° que durante essa

época revoltosa sempretomei

parte nos conselhos do parti-

do progressista, e deliberei

com elle o que'mais convinha

de.

Chegado o duque de Sal-

danha a Lisboa ordenaram-me

que o procurasse para“ lhe

desvanecer as prevenções que

tivesse contra o partido pro-

aos seus interesses e dignida-

o poique 'e

JOSÉ ESTEvAM 45
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vos parecer reprehensivel,›e

as :minhas apreciações desar-

rasoadas, deveís negar-me os

vossos votos, e eu serei o pri*

meiro a louvar a vossa inde-

pendencia. Anciei sempre pe-

las eleições directas por 'enten-

derque ellas são as Juninas

consciencíosas, porainar. to..-

dos ; os actos; puramente popa-

lares, por ter fe' nasmúltidões.

Sendo? condemnado 'n'esteí ge-

nero de eleições, condemnam-

me os tribunaes e - juizes da

minha_ escolha. Só appellarei

delles .para "a' consciencia 'uni-

versal, que é' na terra o foro

da ustiça divina, e para o tem-

' a instancia suprema

de todos os juisos humanos.

Evnão julgueis que eu. com «as

minhas explicações rogo ou

sonicito votos. Esclareça-vos
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SEM RIVAL

RUA oii ssrsçio-riianica eo mz
_n_

_-

Mangas sedosas para todos

os systemas de bicos, desde '120

a 300 reis

Bicos completos de 1.', com

cliamine do crystal ou mica, a

!$900 e 1,5500 reis. De 2.',

de crystal ou inica, de !$000

a 152 00 reis.

Grande sortido cm chami-

nés de crystal, mica, globos,

tulipas, abnt-jours e todos os

mais artigos proprios para in-

candescencia. Bico iiitciisivo,,o

melhor systems. conhecido-1-
3d000.

Nao confundir, que já ahi

ha emitações. O verdadeiro, le-

gitima, unico BICO AVEIREN-

SE, o patriota, na Fabrica do

Graz. '

O signatario toma inteira

responsabilidade pela excellen-

te qualidade do BICO e seus

aprestes.

' e Mdtlllllils de costura "3“ ~ Ãw A
_ , ã

ll. 3$700
BICO AVEIRENSE

_ ' 'I

~ ,,;EEJIit 7..; GRANDE NOVIDADE

" ~ Americana

_

9-1_-
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o 4-.. Vende-as em Alquerubim
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Trindade & Filhos

Unicos agentes no districto de

A~VEIRO

  

 

Manue ll. Amador
italiano

_gn_

 

5¡ o., .*\ "1,1

raetos a erayon, com ou sem ~

moldura.

Execução perfeita. Modicídade de

WW' Jeremias Lebre. ruado em-
É: vito, Aveiro.

Rapidez e economia.
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na AFANADA

Bicycleta GLADIATOR
A melhor marca que se fabrica

TRICICLOS E AUTOMOVEIS, com

o novo motor a petroleo -›- ASTER i
GLADIA'UOR, de força de 2 114 ca-
vallos,superior a todos os conhecidos.

Concertamsse, esmaltam-se e niquil-

lam-se bicycletas de todos os auctores.

Vendem-se machinas de costura, etc.,

etc.

,ESTE atelier, montado com

o melhor material moderno,

para a execução rapida e

perfeita de todos os novos proces-

sos de illustração, executa-se

qualquer trabalho, em photo-

gravura, zincographía, chro-

. motipogravura (Gravura. a,

tres cores) helyogravura, gra- _

vura para transporte sobre lou- , Para 0011111311)var a 35500013

ça, pliotolytographia, tallie dóce, (133m Pomfldaa basmrá dlzer

fundos de segurança, marcas de ,0110113 mllhal'es de PBSSÔüS

l
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ALLA É: FILHA

Pomada anti-herpetica

de Alla do' Filha

Preços e vantagens excepcionaes
Car508,Gucha-
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agua, etc_ que a teem empregado em ím-

pingens, herpes, escrophulas,

feridas tanto antigas como re-

centes, embora syphiliticas e

que os seus salutares effeitos

iuimediatamente se teem feito

sentir.

Preço da caixa. . . 120; reis

Pelo correio. . . . . 130 n

PHARMACIA DE 1.“ CLASSE

DE ALLA a FILHA

AVEIRO

Festejos naoíoaaes

OÃO Antonio da Graça, (1T *

thavo, vende artigos para

festejos, como pedestaes, vasos,

bandeiras, candieíros, lanter-

nas, etc. -.

Tudo por preço niodico, ew

e n muito bom estado de con-r

 

ENCARREGA'SEÍDE

w DESENHOS

Fornecem-se

' " " orçamentos

copos brancos ou amarel-

¡_ los, compra-se. Carta a es-

ta redacção com as íniciaesl

A. B. C.

_ç_

JOAQUIM MENDES DE .BRITO

GOLLEGÃ

a Fornecedor do exercito e das prin-

cipaes alquilarias de Portugal, for-
nece-a, em Wagons,posta em qualquer
estação do caminho de ferro, por pre-
ços sem competencia.

Vende tambem feno e camila¡ de

_ MEDICAMENTO PHDSPHORÀDO

que tem dado os melhores resultados 'ti

em todos os ensaios feitos pela: i '
Celebridades Medica: France”: a

nos hospitals: de Pariz,

contra_ as doenças seguinte::

NEURASTHENIA
TRABALHO excesswo

couvALi-:scsu A
_ DETENÇAOUocRESCI ENTO

- CHLORO-ANEMIA -
PHOSPHATURIA

DIABETES

etc.
I

_ .

l,

- - h :

, 7, V, ' ' l
_ - ,i n o

Rio ovo-Lscmiint :uma emprega-se subi orna de ra-

w nuladoa, de grageíase en¡ mjecções :podem cas. t .

F- Blu-ON, Ph". '48. rue Pierre-Chama. PARIZ 1'

   

 

  

iM P0RTANTE

PAIVA de IRMÃO, proprietarios da Fabrica de Fundição de Gondomar, annun-
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l: pela ACADEMIA de MEDICINA de PARIS g .
.' x - -~00--

g " CURA: Anemia, Chlorose, Fra nau.

?à Pobres. Exiglr oVei-dadelro QUE ENNE -

' 'F . :xiii: o :ella da Union de: Fabricada e¡ -ís'i'í'i'

  

ciain que na sua secção de objectos agrícolas annexa a mesma fundição,

aléin de todos os objectos-agrícolas que teem sempre em deposdo, tem actual-

mente 'um grande sortído d'arados americanos, sendo estes de grande vantagem

ara *os lavradores já pelo modo como são construídos, peis »que são _ todos de

'erro' laminado e taniao de t'reíxo, ja pela pouca_ força que é necessario empre

gar, e pelo serviço que adiantam. Convidain, pcis,_todos os lavradores em. geral,

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

utensílios agrícolas, a nãoo fazerem sem visitar a nova secção, onde terão occa-

sião de observar os melhoramentos da industria nacional e_ mesmo observarem ~

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

signiücante quantia. Tudo garantido.

' Pedidos aos proprietaríos, Paiva de Irmão, em frente a Cresturna. Represen-

tantes, na Villa da Feira, Domingos Gomes de Rezende;-eiii Oliveira iPAzemeis, __

Luiz de Souza;-ein Estarreja, Francisco Camara Badrignes de Pinho. _ servaçao.

atuo tiClDULll oii FOZ oii ceara! de-
- Approvada pela Junta Uonsultiva de Saude e auctorisada pelo '.__Goveriio. Sete medalhas Ve dlrlgII'-se aU an“wlumnea

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

Analyse cliiniica pelo cx.“m sr. conselheiro dr. VlRGlLIO MACHADO, medico e lente de

   

 

   

: e' Medico cirurgião pela Escola

A v do Porto. Consultas todos os z

.a, dias, do meio dia ás 2 daw tar-

~ . o de.=Rua da Rainha-_Aveiro .O. _

i ”em“W* "Í
    

o*--~4+w---~

l llepara... be... Trata-se Ç

i dos teus olhos

    

x i.: ' ' . i '. '

 

l l2 annos são pas-

* sados depois que

 

  

chiniica Esta agua mineral possue a acção ailstringente, toníca e desiiilectaiite. L , o As congnpaçõgs, bronchim,

E” empregada coin segura vantagi in ua diabetes, dospepsws, catarrhos C 80 O d l d f¡ d d i ° ¡ w l _ ,-qumdaes, así/ma, ;03363, ao..
.- .- . - o. , . ..~ .i '. om *[0 eoeopuro e ga o e _k _V l f _gastamos prateadas ou paiasetarzos, nas preveosoes digestztas deievadas das bacalhau, mycerim, Mycemesphatos e ...q ,k quam/,3, ,,,flwnw e oww,

doenças orifcocíosas; na convalescença das febres graves; rias alonias

gastricas dos diabeticos, tubei'calosos, brighti'cos, ele.; no gastricismo dos

ewgottados pelos excessos ou privações, ele., etc.

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

Preço, incluíndo agarrala (8 dee.) 160 reis.

ApreCiaçÕcs dos distíiiclos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo-

sé; D. AN'I'UNlO DE LENCASTRE prolessor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO

MACHADO.

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

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

' DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, ill-_LISBOA

¡ig/pophosphitos de calcio e de sadio.

Premiada com a medalha de ouro fx,

na Exposição dos Açores, unica a que i

concorreu. Analysada no laboratorio í › __

chimico da Escola Polytechnica de llUE CHARONNE› 321 [dlllb

Lisboa. _.=__

Benjamim de 5°““ Teixeira' ba' DESCOBERTA lllPOllllNTlSSllllwcharel formado pela Universidade de «. P . ñ h P _tt d l l.

Coimbra,medieo da. Assistencia. Nacio- O¡ m C 93011 a' 01 ema Bah;

' inal aos tuberculosos, attesto que te- Peçiadídadei unica' n°33“- g o _ w

nho empregado na minha clinica par- 6mm“? Mr' drà A' toharles Lâmberbi

ticular e na Assistencia a Emulsão No- _ nguem eva er 95311901 ° a' ce'
cional (1,0190 de fígado de bacalhau, lebre descoberta doanSigne dr. A.

preparada pelo pharmaceutico A_ Car_ Charles Lambert, Paris, realisada na

valho da Fonseca da qual tenho tim_ India. Elle com o seu immenso saber,

° do magniñcos res'ultados. analysando e investigando uma inti-

i E Por ser verdade passo O Presen_ nidade de hervas medicinaes que na

te ,ue iu O sob o meu grau_ India. wse encontram, e depOis de pro-

'Ílmsbo . 28 de novembro de 1902_ , fundos estudos, chegou ao completo

'i' resultado, mediante a cuidadosa com--

a - - r r - - a binação das ditas hervas de realisari » eixo a. , ,
(a) Bemamzm de Souza T W um maravilhoso eSpeciñco que em w ç S' Lazaro“PORTO

as** * poucos dias e radicalmente extingue Caixa» 37111502110 Porto: 200 1'5-

A Emulsão Nacional não se confun- a. purgaçào chronica, o~ catharro da Egg) 091'1'910 0“ fóm do Portos .1

de com a emulsão de Scott, .ultimaa vagina, orestringimento uretral, etc. e ?915- INDICAÇOES PARA USO INTERNO::

mente condemnada no Supremo Trí- E' efhçaCISSImO tambem. o Roob LÊMW _a ,,rthritismo, gotta “thus e urina.

bunal de Justiça.0 preço é quase' metade * em destruir completa e radicalmente RECPRET SOL¡ litliias e biliar, engorgitamentos
d'essa emulsão, que se diz extrangei- a sentido chronica »e hereditaria. Este A melhor retret do mundo a hepaticos, cntarrhos vesicaeg, ca-
ra quando é fabricada em Villa Nova maranlhoso producto .ChllnlCO, que unic w t . elh ' tiirrho uterino.

de Gaya-Porto. 1 bem se pode chamar milagroso, coni- a que em em S¡ Os m Ora' USO EXTERNO¡

EXÍgir a. assignatura de: 5 posto excluswamente de vegetaes, mentos IDOÚGTDOS- A em differentes especies de derma-evita os perniciosos eü'eitos do Iodo Como autoclysmo, descarga. e i tozes.
' r ç w e do Mercurio, causadores de grandes ~ w . A: _ .ANTONIO CARVALHO DA FONSECA estragos no corpo e com especialidade waro de mogno, completa 26.022 e caixalfgeãgzoergaâilfrgfas de litro

nos ossos, de que em edadejãadulta "915; encalxmada e POSta aqm

moomodos dos orgãos resgat-

rato'i'ios

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

(eSaccliar~olides d'alcatrão, com-

pOStOS(Rebuçados Milagrosos) on-

de os efi'eitos maravilhosos do al-

catrão, genuinamente medicinal,

junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

a sua salutar emcacia.

E tanto assim, que os bons re-

sultados obtidos com o uso dos

«S accharolides d'alcatrão,compo s-

tos» (Bebuçados Milagrosos) são

confirmados, não só por milhares

de pessoas, que os tem usado,

mas tambem por abalisados fa-

cultativos. '

Pharmaeia Oriental

, souberdesdiuiu astliiiiat-ico,prestar-lhe

lieis um serviço grande apregoando-

lho o Remedio de Abyssiiiia Exibard

em pó, cigarros, folhas para fumar

z como tabaco no cachimbo, o qual, re-

ceitado pelos medicos todos e premia.-

do com medalhas de ouro e de prata,

w allívia e cura cada anno milhares de
doentes. Certidões numerosas.

. H. Ferré, Blottíe're et 0.', 102 rue

Richelieu, Paris, e ein todas as Phar-

macias. r.,

*W
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i Officinas Typographicas

DO conecto nas Paovmcus
Avenida Agostinho Pinheiro-:AVEIRO

ANADIA-MOGOFORES

unica agua sulphatada-calcica

analysa a no paiz, semelhante

á arrumada agua de Oontrexevilleg

N'eSLa onicina satisfaz-se de prompto qualquer encommenda, n” v“ge' (r'°“9")
garantindo-se a perfeição em todos os trabalhos, para o que está

montada com o iiiatei'ial'mais apeifeiçoado e dispondo de artis-

tas liiilicis.130ssiiíiiilci quatro inagiiiiicas machii'ias--uma das quaes

systoiiia MARINONI--que é a primeira e unica em grandeza e

rapidez, que actualmente se encontra no districto de Aveiro.

_Mo-!4-

Tralialbos especiaes a ouro, prata, bronze e cores, impressão

em papel e plantio; participações de nascimento, casamento e ba-

]itisadu; etc. Bilhetes de visita, brancos, a 250, 300, 400, 600, 800

e 1000 reis; e tarjados, a 500, 600, 700, 800 e 900 reis o cento.
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Pharmaceutico de 1.ll classe
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- "W r°me°ed°r da n°319““ I'll 401“is se sentem os graves resultados, com estaçaodo caminho de ferro, 27:000 ~ Eãlçzagsacggãpglgíãaáím :1:13:

“Os sn. aoaignantes effective: do Campeão das Províncias, go- , . A venda' ?as prlnclpêes Pharma'- W fortes dores rheumatlcas e deprecm' r('“IS-"'“IJ()_]3: SOluLISboao conto de 20 CI.,
l sam de desconto em todas as sua¡ encommendal. !mas e droganas' no Remo' Ilhas e mento em geral da' sal-Ide' *i UNICO [HP , _

i I i Africa" Cada frasco de Roob anti-syphilt- L OSITi) EM Avpdno

 

DEPOSITO GERAL

RUA DE S.” MARTHA N.° 51~53¡

tico, 750 réis.

Cada caixa de Pílulas para a puz-

gaçào com as resPectivas instrucçõezs,

800 reis.

Cada frasco de Injecção para a

mesma, 800 réis.

* Vendem-se na pharmacia João

Bernardo Ribeiro Junior, Aveiro.

Pharmacia Ribeiro

Rua Direit

__ p_ 3 ; sando a «Maynardina» de -.
a é í Augusto Graça, cabem em

VINHO Nmmmo DEGARNE '7 poucos dias sem dar alguma.
- " ' -: Custo do frasco, 250 reis.

*' Wwav.

QUEM TEM CASPA?
O Tonico de «(Jamacau»

;impede a queda do cabello e

í promove o seu crescimento.

'Nao usem outra perfumaria.
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47 i ornonu nn TANOABIA

VALENTIM MARQUES DA SILVA

Successor de Joao Pedro Soares

i _ ANTIGA TANOARIA DU COJO

e AVENlDA BENTO DE MOURA

AVEIRO

N'esta antiga e accreditada of-

licina, fabricam-se todos os utensi- .

lios pertencentes á arte. Concerta _á ce; é muitO digestivo,

toda a qualidade de vazilhas. Ven- w “' * w fortlñcwtee reconsu' *'

de madeira, arcos de ferro ao fei-

che e ao kilo; arcos de pau, rolhas

de pau e de cortiça, mecha e tudo

o que diz respeito ao officio.

Pede ao publico, aos seus ami-

gos e freguezes que visitem o seu

estabelecimento, que é o primeiro

n'esta cidade.

Tambem tem deposito de papel *

46 camas POLITICAS JOSÉ ESTEVAM
~ Privilegz'ado anota-risada pelo

governo, pela Inspectoria '

Geral dia arte do Rio de

Janeiro, e approvado

pela Junta consultivo

de saude publica

    

Saldanha foi revocado do exi-

lio para acaudilhar a revolu-

ção a que a sua espada e o

seu nome não poderam por si

sós dar victoria, e que um es-

forço magnanimo lhe apresen-

tara, n”um momento, facto

consummado e situação feita.

Este esforço foi do partido

progressista, que por elle

adheriu'á regeneração tornan-

do-a acto nacional e obra par-

tidaria.

Em quanto os acontecimen-

para vos 'não ajudar com o

meu silencio a fazerdes uma

injustiça, ou a conceder-me

favores que não mereço.

Não entre¡ nos conselhos

que precederam e decidiram a

tentativa do duque de Salda-

nha. Dessa vez não conspirei,

nem .dei 'auxilio aos conspira-

dores .Não tive incumbencia

revóluciionaria, nem' me obri-

guei a prestar serviço algum á

facção intentadaSoube conñ-

adamente o que se resolvera,

 

_ rapidamente o apetite,

enriquece-se o sangue,

*í fortalecem-se os mus- _ .

* culos, e voltam as for- “

ças.

  

\O bairro Conselheiro Quei-
* l

o

. roz e rua José Lumano de

Castro,vende~se um terreno de .

* 17 metros de comprido por 7 ._

de largo, proprio para um bom _

armazem ou casas d'habitação, O'

estomagos

mais debeis, para como _

bater as digestões tar- --

 

applaudi a resolução, mas_ ñ-

quei inteiramente livre de liga-

ções e compromissos, não só

a resPeito da lucta' que se hia

trvar., _mas 'para cem os pode- _

res que a revolução por ven-

tura triunphante teria de crear

depois. . I . _ _ Ç e

Sabido é como oduq'u'e de

tos tiveram pendente o triunfo

entre a governo ea revolução,

em quanto se não aplanaram

as difiiculdades para instalar

em Lisboa o poder represen-

tante da nova situação, ñz re-

petidas conferencias com mui-

tos dos caracteres mais conhe-

cidos das parcialidades coali-

de embrulhos para mercearias. i '"

TUDO Poa PREÇOS

SEM COMPETENCIA

" NIEALI-IAQA

Raul Nunes Leal

CUM

Ofñcina de pintura, letreiros,em to-

dos os tamanhos, taboletas, ñngimen-

tos, etc. Garante-se a perfoiçào tanto

aqui como para onde for chamado.

Encarrega-se de pintura de casas i

* forrações, douramentos, “etc.

dias e laboriosas,a dis-

::7 pepsia cardialgia, gas-

Ê tro-dynia, gastralgia,

-.3:7 anemia ou ínacçào dos

orgãos, rachiticos,con-

' w sumpção de carnes,al-

fecções escropholosas,

e na geral convales-

cençade todas as doen-

ças, a. onde é priciso

levantar as forças.

 

    
  

  

pa 'a o que tem tres paredes ,

de solida construcçâo. Trata- w

se com Luiz Regalla. .

ESPELHO
;ENUE-SE uni,pr0prio pa. 5

' ra sala de visitas, com ma-

Í gillllut moldura e remate.. i

N'esta. redacção se diz.

com quem se pode tractar.

  


