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PUBLICAÇÕES:Correspondencias particulares,6.0 reis por linha. Annnncios, 30 reis pul'li-

nha singela. Bopetições, 90 reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncios penmnentes, contructo

especial. Os srs. assignantes gosnm o previlegio de abatimento nos urinuncios e bem assim

nos impressos feitos na casa.-Accusa -se a recepção e annunciam-se as publicações de que a

redacção seja enviado um exemplar.

_.M'BIGNATUnAs-(Pagamcnto'adeantado)-Com estampilha: anno,3ó750reis.Sem estam-

pilha: 3,5950 reis. Numero do dia, 50 reis; atrazado, 60 reis. Africa e paizes da Uniao

Postal, mais a importancia da estampilha. A' cobrança feita pelo correio, accresce a im-

portancia com ella dispendida.A assignatura 6 sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada mez.

Não se restituem os originaes.

PUBLICA-SE ÁS QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS
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ÍMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

AVEIRO
isso nos associamos com um since- § No mesmo dia festeja o lo- O REGRESSOS:ro de S. Roque, o que permitte linha ferrea,a tracção animal, desde

ro voto pelas prosperidades da em- gar da Azurva o orago S. Geraldo,que de futuro possa assentar sobre o extremo leste do canal até á esta-

%-7“ w_ ,-.7 A_-AH 4.4__-..-«

_'01n0v0 canal de S. Roque

Poucos são os que fazem umaw

ideia completa do que seja este

-jr canal, do seu traçado, da_ sua gran-

.l tie-za, da influencia altamente bene-

L

u

_ ' trucção.

ctivos a que vizou- o plano d'esta *

' 'todo o movimento de transporte do

I

r

tica que está. destinado a vir exer-

cer nas condições economicas de

Aveiro, e íinalmente dat-orientação

.verdadeiramente patriotica a que

obedeceu o seu projecto e cons-

Dois foram Os principaes obje-

obra: desviar para fora da cidade

sale pescado, e trazer á praça do

Peixe a linha ferrea do norte. A

descarga das mercadorias directa-

esta'e' margem umai'linha ferrea de ção docaminho de ferro, assente

serviço. A margem sulcomprehen- sobre a estrada que está sendo

de uma avenida com 10 metros de» construida para estabelecer esta

largura em todo o comprimento do Ú ligação. Esta linha ferrea terá. a

canal resguardada por um caes de* largura da do norte, permittindo

alvenaria, que por emquanto não levar os wagons d'esta á margem

passará alem da capella de S. Ro do canal, o que é em parte a rea-

que, sendo d'ahi em deante reves- lisação já do plano que se teve em

tido de terrão. vista.

E' por esta avenida qnea linha

ferrea do norte deve vir até á pra- r . i 'u elas

ça do Peixe de modo a poderem osw a sua visita de inspecção as ti-

N nhas de S. Jacintho, (pm, co-seus Wagons proceder a carga e

_mo noticiamos, se realisou hn dias, ~

wvistoriou a ponte de S. Gonçalo o

* sr. João Thomaz da Costa, chefe dos *

preza.
_ +___

Notícias reliiosas

«hora da nôa» propriamente,

A realisou-se na egreja parochial

da Vera-Cruz com um grande bri-

lho. Durante toda a Cerimonia ca-

hiu dos grandes florões dourados

do_ tecto uma chuva constante,

"de petalas de rosas, que se repe-

*tiu no lim da solemnidade, for-

mando-se então uma procissão em

que os mordomos e dois_ anjos es-

pargiain flores om prefusão sobre

os asSistentes.

Meio escondidas com os retabu-

los de lalha dourada que coroam os

altares, havia gaiolas com differen-

tes aves canon-as, que acompanha-

vam a orchestra com o seu canto

ja suave, _ia vibrante, fazendo lem-

  

  

  
  

  

mente com os barcos.

A realisação d'este importantis

simo melhoramento não oiferece serviços iluviaes e marítimos.

difüculdades, dependendo apenas Consta-nos que a sua opinião foi

de se achar concluída a abertura de que a ponte não idiomas perigo

do canal, e de se facultar á compa- immediato, .mas que deve ser apeia-

 

havendo aqui de tarde grande r0-

maria ao Senhor dos Afllictos.

§ Na egreja de Jesus tem lo

gar, no proximo domingo, a coiisa-

gração do mez de Maria como com-

plemento das praticas religiOsas de

inato corrente.

  

Por informaçoes que nos sao obsequiosa-

mente dadas, sabemos ser inexacta a' noticia

que ha dias demos de so cruzontrar no Porto,

do regresso da sua viagem pelas cidades do

Mediterranea e Marrocos, o ¡llustre poeta, sr.

Antonio Correa d”0liveiru, noticia que trans-

crevemos dium jornal d'aquella cidade. 0 nota-

vel lyrico só amanha deverá chegar a Lisboa

rindo directamente de Cordova, sabendo nos

com alegria que na sua longa e linda jornada

colheu grandes melhoras de saude, pelo que

abraçamos o prnnoroso collaborador do Cam-

peão das províncias congratulando-nos com a.

litteraturn portugnczn, de que e nao já uma.

grande esperança, mas uma uutbentica gloria.

o E51'Al).\$:

Estiveram n'estus ultimos dias em Avei-

ro os srs. dr. Alfonso Vianna, dr. Manuel Si-

mões da Costa, .lose Rodrigues Pardinha,- Ma-

nuel Gonçalves Nunes, prior oncommondado de

Cacio, Joao Simoes Nunes, I'egcdor do Cacio,

dr. Luiz Cypriano Coelho de Magalhães, antigo

deputado; pradre Joao tlomes da Silva Valen-

   r te, prior do 'l'rowscuh Lourenço 'l'yneu do

Amaral Osorio (Almcidinha), commendador

Rodrigues da Silva, Julio Bandeira Neiva,hon-

genheiro director da secção de Espinho; Jay-

nhia real os terrenos necessarios pa- da porque seria um estorvo à na-

ra o assentamento da nova linha. A vegação no novo canalde S. Roque,

As condições do traçado foram es- e uma inutilidade a sua conserva'

  

mente.

' Tem origem esta nova Via ma-

o ell at' f o, 'l b l- ~ -. !mb 3 e S 'S az P em _e ca a brar esta passagem do Illustre fr.

Luiz de Souza, referente ao conven-

to de Bemlica:

FONTE no CASAL

f'

..l

“ ritima no canal da cidade, com o

“qual está ligado pela actual ponte

de S. Gonçalo. A sua largura na- realisação e facil exploração.

ficvegavel é de 16,5 metros, com uma i

t altura de agua, nas preamares me-

d', dias, de 2,4 metros, o sufñciente ' 300 metros, da agulha norte da es-

  

   

' * ^ 3 esperta as linguas das aves, a louvar com

da a parte 0 preço do gado, sendo mais harmonia o Creador, e quasi mo

v Este traçado sáe em curva pa- ipor isso de esperar para breve o l'ild'chOUUDUil _dos 011,6 P01', [nais NEUSÍ'

ra oeste, com um raio de mais de abatimento da carne nos talhosdaqdugàlàgê

*t C'dade' vozes, e'começando a cantar ao som de

   

  

  

D'um grande pittoresco, como

, O são a maior parte das

veigas que cercam a populosa

e laboriosissima villa de Ovar,

é o local que a nossa gravura

representa, conhecido pelo no-

me Dagoberto de Mello Freitas, alumno do 1.0

anne de direito; .lose Fernandes Mourao, admi-

nistrador de Espinho; .leao Thomaz da Costa,

chefe dos serviços iluviaes o maritimes; e dr.

Eduardo de Moura. '

a Esteve cut Coimbra o sr. general Ben-

to de Moura, em syndicancia á direcção das

obras publicas.
«0!- O regimento de infantaria instrumentos bem accordados, accudi-

'24, como o destacamento de caval- Pam as que SB “011301 DOI' Se“lloras do

lama 7 aqu¡ aquarleuados deixa_ » sitio, a desaiiar a melodia humana, e

* ..' . ._ t artthual, com a sua natural. E Isto com

ram Ja de fazer exerCIcios no llho-
_ , , _ ~ tamanha poriia, que vencidas as vozes

le.- Pl'eiel'mdo a ma d'SPOSlÇ-ao dO dos homens não cançaram as pobres

;para a Huctuação dos navios cos- ;tação, seguindo em um pequeno

.' teiros que costumam frequentar o declive atravez do planalto do Se-

' port-o d'AveirO, e que poderão _por- :nhor das Barrocas ate' á encosta

tanto percorrer O canal em toda norte do Valle de marinhas, na qual
, l a o

a sua extensão acostando a qual- se apena para descer com dechve

e Afim de assistirá reunião dos bacha-

reis formados no anno dc 1883, passou n'esta

cidade, no rapido do dia “2.3, com destino a.

Coimbra o nosso presado amigo, sr. dr. Nunes

da Silva, Incritissimo juiz' de direito em Cami-

nha, que d'alli vem para Cacia, onde passa os

dias da [esta ao Espirito Santo, nos proximos

sabbado e domingo.

e Esteve em Aveiro dando-nos o prazer

da sua visita,o nosso presado ,amigo e acredita-

do negociante em Alhandra, sr. Manuel Rodri-

gues Mendes, que veio de visita a Cacio.

a Esta no Porto o sr. Pedro Ferreira

(Ferreirinha). _

O Estiveram aqui tambem os srs. dr.Abel

Corrêa da Silva l'ortal,Antonic Marques He'spa-

me de Fonte do casal.

A gravura é reducção d'u-

ma photographia do habil pho-

tographo amador, sr. Ricardo

da Silva Ribeiro, e uma das

da collecção que teve a ama-

bilidade de offerecer-nos para

este efi'eito.

Formaturas
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ESÇllLLA==I : ¡0:000

l 'LEGEND

sr. dr. José Tavares d'Almei-

(1)-Egreja daVern-Cruz da Lebre, um dos grandes

  
   

  

     

  

z ggêllâãgos w proprietários (Peste concelho, for Í nha, Accatto Costa e Lino .tlarqucs.

. im_ n da Misericordia _ ~ ma neste anno tres filhos, dois em o PARTIDAS: J

Í (5)““ e @Carmo ~ medlcma e um em direito. Ficam-

,Í 33 ggglêãnncàs
à lhe ainda em Coimbra7 cursando O _ O_sr.d1,'. Carlos llraga, illustme gover-

” i -- 5 ' i Ã cheu, mais dois; tem um mais no- Wii” C17" dei'e mude““ ""f" '3 “m “WV“
(8) ” de Sá , , ¡urlsconsultm voc na sexto-feira tomar parte
(9)_ ,, de s_ Joao

VO no de Aveiroa e ”az ainda "O n'um importante julgunwnto do jury na comar-

collegio de «Santa Joanna», d'esta

cidade, tres filhas.

E' um dos maiores contribuin-

te da instrucção no nosso paiz, e

de certo o mais modesto, pois que,

apesar da sua grande fortuna, não

deixa o seu trabalho quotidiano de

* amanuense do governo civil do

nosso districto.

4-¡- 'llermina n'este anno tam-

bem a sua formatura em direito,

i Vigdo para aqm resigir com Slia Tem estado bastante doente o sr Jo d
. mae 'e 8390535 as sr-a D: Antonia ç Marta Ribeiro, rcspeitnvel industrial sendo aió
Taveira Barreto e D. Maria da LUZ W aconselhado a mudar d'ares. i

Taveira B'dl'l'GlO, O HOSSO patricio, i Õ Deu uma queda na sua casa do Seixal

sr. dr. Casimiro Barreto Ferraz Ma““ 'Jum Mem"” uma““

Sachem Pavel“: filho d? ex“ucm t* O Entrou em franca convalesccnca a sr."
otñmal do exercito, Antonio Barreto, '

de saudosa memoria e de quem

D. Paulina de Figueiredo Prat. -

o Ha dias que se acha de cama o alterei

demos o retracto no nosso ultimo

n.°.
i

ca de Villa Verde, como advogado de defeza.

Õ Seguiraln: para Trancoso o sr. Jacintho

Agapito Rebocho, e para Espinho o sr. Belar-

mino Maia.

e Segue proximamente para S. Thomé o

sr. dr. Julio Augusto llenriques, lente da fa-

culdade do philosopbia. Vac ali adquirir plan-

tas para o Jardim botnnico, de que e digno di-

rector,e em visita a seu lilho.

Õ Corn seu lllbo Adriano partiu para Lis-

boa o sr. dr. Pereira da Cruz.

O DOENTES:

de infanteria n.“ 'Zi sr. Antonio Lopes Tho-

maz, a quem desejamos prompto restabele-

etmenlo.

Folgamos com a volta de suas ~

ex.“ á terra que é tambem sua, e *

w onde tão estimada e respeitada foi

sempre a familia Casimiro Barreto.

A Rainha

j Atravessa hoje uma pequena

: parte do nosso districto sua

magestade a rainha D. Maria Ame-

lia;no seu regresso do estrangeiro.

A fim de aguardar a sua chegada

, no limite d'esta circumscripção ad- i

ministrativa, partiram para Luso

O ALEGRIAS NO LAR:

. No domingo, o na ogreja da Gloria, rea-

llsou-se o auspícioso enlace do sr. dr. Arman-

i do da Cunha Azevedo, clinico c professor do

lyceu, com a sr.“ l). Bertha da ltocba Mariins,

p'resada lilna do sr desembargador Rocha Mar-

tins, senhora que reune as mais aprec'iaveis

qualidades. Desejamos-lhes todas as venturas.

Õ Casou em Espinho a sr.a D. Laura Mi-

moso filha do sr. tenente-coronel Mimoso com

o sr. Henrique Portella. a

 

O AUTOMOBILISMO:
_

, os srs. governador civil, dr._ U n T
~ Carlos Fraga, e secretario geral. lEsteve em Aveiro no settoleg'ante, auto-

-« ' * * " * - ' ,. .. ,e à s  e* ~ k « dr. Joao Feio Soares diAzeve- ?6225211335323 'dBÚMCÊVBdIMs
" . ' - . ,u . - t - , - .... e › ara ari o
no _ Hunter do prOJectado canal de S. Rogue em ligaçao com a lenha ferrea do Norte dO' Commissano de 90110131 barao 5?- 0°"“ .de Beífóa @ampliando dos ira.
3,. ' ' do Cadoro, e os ofiicraes do gover- Carlos Villares, Alfredo D. Teixeira e Cesar

-1' er das margens como hoje fa- 'inferior a 2 °[,, até atesta do canal, Sam“-1; _ w campo do Rocio e a caminhada que avesinhas de seguir as Violas, que iica- no civil, drs. Mello Freitas, Rocha ,

' onde se bifurca em duas linhas se-
Leem de fazer para a gandara da 0“_ 5 fan] suprindo por ellos; e uma se deixou 7 Madail e José Maria Pereira do

ve“,mha' evantar tanto do Impeto e affecto de w Couto Brandão_
'ii-Í“ ' ua exten ão tot l e tmrró= t' * ~ ' ° *
_h Ais_ w ds . w a › m' 1 b g “ndo “mad“ mma “Orte› e 3,9““3 _ cantor, que velo a desfalecer, e a Vista , .. .
::nos é e1.458 metros, (les a mota sul até ao centro da Cidade. Resultados dO vergonhoso esta- de todos cahiu em terra seu] alento, co- , A @Staçao da Pampllhosãb Pa' ,

ra onde partiu uma guarda d'honra@a ponte S. Gonçalo até á anti- N'este ramal virá a entroncar do em que 0 ilhote se encontra, e m0 wdizendo que a“les Queria Perdi-*'50

_',_--_malhada na conñuencia do es- a futura linha ferrea do Valle do dos trOpeç0s que o pejam, que são bem da Vida' que a ho“” de perserva". de infante/Pia 11-0 24› i0¡ compri-
,,!30..,d_a _Leiva com o do Senhor, Vouga, seguindo a sua via estrei- um estorvo até para a salubridade 7 cantandon' mental' 3- magesmde O 31°- coronel

'sepé da elevação em que assen- 'ta por dentro da outra até ao ter- publica. . i Ó 0 ESPM“) saum tem "'BSÍB Antonio JOãO de Faria Pereira›

_a egreja do Senhor das Barro minus, tornando-se assim extensi- *o- Foi enviado para Coimbra, ' 311110 grandes fBSLÍVldaileS-POI' “lda ' illustl'e commandante do mesmo re"
_ffo'eua superficie navegavel é, va as duas linhas a vantagem que por não ser já_ preciso, um dos ca- a Parte, DO domingo PTOXÍmO- simeuto, 00m alguns dos seu-Som'
:.Àmtoyde 24:000 metros quadra-r

' Alem das cidades do Porto, Bra- ciaes.e lhes offerece O novo canal. vallos reproductores que estavam _

_que lhe dão a capacidade ne-_hw Prezume-se até que a futura em Cacia. w ga e lenbl'at O'Nle a celebração é “m" "'_" ”T
Poder abrigar !nais

estação da linha ferrea do Valle «0-0- Começa hoje em activa la- "Dido-“ai C'Ul'alwd (“3% 00m PPIUCÍ'

_"mil _e quinhentos barcos, dos que do Vouga virá. a ser ao lado do boração, iniciando o fabrico do tejo PÍO rJ'ilíluellfh lambe!“ PCÍOS NOSSOS e ANNIVERSARIOS

;tiram na' ria e fazem o trafego canal. na extensa superficie plana lo destinado à grande chaminé do Sitios tem feSla filiía com“ em Ca' w ~ Fazem “um”:

e pescado; i ' que ali ha ao fundo do valle do estabelecimento, a fabrica de louça Cia, Vagos; Villal'lüho'(iG-bairl'O,etc. Hoje, a sr.“ D. ,Maria Thereza da Silva;

A margem do norte 'é formada quartel de Sá. da Fonte nova, prOpriedade dos srs. Ó Na' Segunda'ieira festeja-38 Nogueira, Lisboa; e 0 8P- Joaquim Velloso da

:or uma mota de terrão, com a* _quuanto, porém, não forem .l'lello Guimarães; E' um dia de fes- Willi-"m em WSUS il St”“lm'a flo C"“ de Flgtelfeiüpgrm' . ›

figura_ na parte superior de 4,0 levadas a effeito estas projectadas ta alli pelo movimento em que Vão “WO, Onde 005W"“ Í" grande "U- G,,,,:,mg*;ii;f:',,gF,:“:;;,1?3'§f,:§,“,",“:

,.u desde o seu extremo leste linhas, ha já um sindicato que se r entrar todas a,S machinasdestagrata “10m (le romeiros do povoações _ iriam, o ,81. dr. Bento d'Araujo Pintci

ao entroncamento com o estei- propõe pedir a concessão de gma ao nosso i patriotismo e a que por “Mimas e distaniega

i' mhno da cidade.

 

Q AVEIRO EM comem: '

Na festa commemorativa da sua formatti-

ra, realisada ,unos dis 24 e 25 do .corrente, to-
maram parte os seguintes cavalheiros d'este
districto: conde de Taboeira, dr. Manuel' Nunds
da Silva, dr. Bernardo. Furtado Mendonca Mo-

reira Aranha, dr.“lldefonso Marques Mano, dr.
Manuíl ,Gomes Duarte Pereira Coentro, dr. Mai
nuel uiz .Ferreira Junior e dr.- .Antonio d

Santos Sobreira. t 'A l A os

 

tg!,

. EXAMES¡ ',r

Fez exame de allemão no 'ljceu de'Coim-i
bra, ficando approvado, o nosso dilecto ' atnigo,

sr' Vício“” Henrique GOdÍHhO. illustrado alto-i
res domfantoria 23. 'r' * -› ' A ,

   

    

 

agio das libras corre actual- '

l mente no mercado a $100,

Leite, Midoes. 7 reis.

iii.

l'.



Pequenas coisas

ubsiste_ a ideia da organisação

d'umaempreza para a secca

do 'bacalhau em Aveiro. E' uma

nova industria, que se nos afigura

de alta importancia local, e que

tem deante de si largo futuro. De-

sejamos-lh'o sinceramente. E' mais

um grande n.0 de braços que vae

ter em que empregar-se, e assim

serão algumas familias mais que

assegurarão o pão de cada dia.

«0-0- As taxas para os vales in-

ternacionaes, que vigoram na se-

mana corrente, são as seguintes:

franco, 224; marco, 273; dollar,

1150; sterhuo, i3. °

+0- Os lramways: 0 serviço

d'elles entre o Porto e esta cidade

começa a empurrar,pois são jà dois

os descarrilameutos que teem tido

logar na famosa ponte de l). Maria

Pia, sobre o ltouro. Felizmente não

tem havido victimas nem teem si-

do de maior os pt'ujttiZOS materiaes.

4-0- Ja sahiu de Lisboa, com

destino a pesca do bacalhau na

Torta-nova, o lugro Nautico, pro-

- .priedade dos srs. Marques de Frei-

tas _dc João Pedro Soares.

+0- Esteve muito concorrido o

mercado dos 25 n'esta cidade, ap-

parecendo bastante gado soino, das'

ervas.

&il-Pediu a sua exoneração

do cargo .le sub-delegado de sau-w

de em Aveiro o sr. dr. Eduardo de

Moura, devendo substituil-o poris-

so o medico municipal mais antigo,

sr. dr. Luiz Regatta.

l 4-¡- A proposta para o empe-

-dramento do largo Municipal deve

. ser amanhã presente a sessão or

dinaria da camara, que naturalmen-

'te aregeitara pelo exagero do custo.

Pensa, porem, o sr. presidente em

realisar o melhoramento por .forma

mais economica, fazendo a camara

_de'çonla propria a conducção dos

materiaes por via marítima, em

»navios de retorno, .pondo depois

*em arrematação apenas a mão de

'ióhra.

4'0- 05 Operarios .empregados

na abertura d'um canno na aveni-

da_ Bento de Moura não tiveram o

cuidado de illuminar a passag'em,e o

facto occasionou jà desastres, co

mo 'for-am a queda de gente que

all¡ passava de noite,e a dos cavat

los que ante-homem tiravam 'um

trem que vinha da estação. Magna-

ram-se alguns

,maldizendo com razão o pouso co¡-

À' dãdo d'aquelles trabalhadores.

-oo- Termo medio, a receita

por dia da companhia real dos ca-

minhos de ferro durante as 19 se-

manas, foi de 12:7036797 reis ea

annual kilotnetricu de 4:3216430

reis. '

4-¡- Foi no domingo já colloca-

'do o pau da fileira do corpo ceu»

' na do edificio do hospital d'Avei-

:o e porisso os operatios que alh

trabalham estiveram em festa n'esso

dia. Os trabalhos teem-se activado

de maneira que tudo leva a crer so

.concluem n'om praso curto, poden

do assim prestar os relevantes ser-

v'iç'os a que se destina muito antes

' do que se calculava' Estao u 'Sm felicitações pela sua magnifica festa,
empenhados a patriotica commissào

promotora e o nuestro .da obra. o

habil artista nosso patricio, sr. Au-

touío Augusto da Silva.

«0+ l'ara a fabrica do gaz d'es

'ta Cidade chegou da Inglaterra um:

carregamento de carvao,grande .

que está sendo rrttolltttlo aih.

«oo- 0 director d'aquella fabrica

edigno representante aqui da com

' panhia, sr. Carlos Guerra, mandou

»proceder a reforma da pintura dos

candieiros da illuminação publica

da cidade, coufo

dos passageiros, w

w Canellas, pela maneira

cadeias d*esta cidade,sendo o caso

que um tal Blanco, hespanhol,impli-

cado no crime de notas falsas, se

pegou com um companheiro,atiran-

(Io-lhe com uma garrafa, que lhe

partiu a cabeça, havendo por isso

gritos e chamada da guarda, que

acudiu, sendo o desordeiro castiga- , Antonio Montenegro, do Freixo; e Do-
do com a calabouço, a pão e agua

e indo o ferido curar-se ao hOSpir

tal.

40- 0 Manueliuho continua no

segredo, e ja deixou a teimosia do

jejum. Ja come o rancho, mas tei-

mando que não sera aqui julgado.

Elle que o diz...

Mala

Albergaria-a-Velha, 26.

Foram agora julgados em audien-

cia geral, no tribunal d'esta comarca.,

os reus Manuel Nunes Pires Curto,

Manuel Domingos Piqueira Junior,Ma-

nuel Rodrigues da Cruz «o Cabana», e

Silvino de Mattos, solteiros, de Canel-

las, accusados de, no dia 22 de maio

do anno passado, terem atravessado

na via ferrea, proximo de Fermelã, um

 

da Provincia

  

A audiencia, aberta ás 11 horas

* da manhã, correu sempre sem inciden-

te, sendo patrono dos reus o nosso x

presado amigo, sr. dr. Alexandre dew

Albuquerque, que d'uma maneira bri-*

lhantissima demonstrou que os seus

constituintes nao eram responsaveis

pelo crime.

O jury deu o crime por não pro-

vado, pelo que os reus foram absolvi-

dos. A sala do tribunal esteve sempre

repleta, sendo o maior numero de Ca-

nellas.

O esclarecido advogado de defeza ,

veio ganhar 4003000 reis, 100 de cada

réu. Abençoado dinheiro, e bem ganho

qu'e elle foi, pois se diSputou palmo a

palmo aquelle terreno arido e escabro-

so. Sinceros parabens ao brilhante ad- »

vogado.

O O tempo melhorou muito, des--

cendo por issoum pouco o preço dos

genoma-A. V.

Oacia, 25.

Realisou-se hontem, com toda a

solemnidade,uma festa ao Sagrado Co-

,ração de Maria, em cumprimento de

um voto do nosso amigo, sr. José Ro-

drigues Pardinho.

Constou de missa solemne a gran-

de instrumental pela capella da. excel-

lente phylarmonica de Oanellas, que

se apresentou brilhantemente n'esta

festividade, sendo a execução da mis-

sa um primor. Os, nossos parabens á.

referida phylarmonica e ao seu regen-

te, sr. Manuel Maximo.

Ao Evangelho subiu ao pulpito o

apreciavel orador sagrado d'essa cida-

de, rev.° Antonio F. Duarte e Silva,

que durante meia hora prendeu a at-

tenção do numeroso auditoria, vendo-

se referiu á fé do devoto por quemla

festa era feita.

O sermão foi realmente uma bella l

peça oratoria, pelo que o felicitamos.

A armação da egreja, que foi con-

ñada ao nosso amigo e habil arma-

dor, sr. José Maria de Carvalho Bran-

co, d'essa cidade, estava um encanto, v da Povoa da mesma frenuezia que» , e e ' a a

*sem respeito pelo tempo defezo,

gosto e riqueza que sem

duvida e a melhor que aqui tem appa-

recido, sobresahindo o arco cruzeiro,o

altar do Coração de Maria, e o pulpi- *

to, que nos appareceram d'uma manei-

ra que nem no Porto, onde temos vis-

to armações muito ricas, apparece coi-

sa egual, provando-se mais uma vez

que o sr. José Carvalho possue o gos-

to que poucos artistas teem.

Receba, pois, o nosso amigo, sr.

José Rodrigues Pardinho, as nossas mento, que all¡ se tem dado ulti ? do que a bella estação de pri-

x mamente. Tem sido chamadas a de- i mavera, em que as Horinhas os- ,e as mesmas felicitações transmiti

mos ao sr. José Cat'val-ho, ao rev.°

Duarte e Silva e a phzlarmonica de

concorreram para esta festividade.

0 A fim de passar as festas do

Espirito Santo n'esta localidade, ehe-

gou no dia 23 a Cacia o nosso velho

amigo, sr. Manuel Rodrigues Mendes,

antigo correspondente do «Campeão»

em Cacia e actual em Alhandra.

Que se demore muitos dias entre »

nós éo nosso desejo,pois nos émuito

grata-a sua estada aqui.

0 Tem esperimentado bastas me-

lhoras o nosso atnigo, sr. Manuel Gon-

rme preceitua uma ' çalves Nunes, dignojuiz de paz de Ca.- geraes respectivas

das disposições do contracto, en¡ cia- Estimamos) fazendo sinceros vo-

cujo cumprimento tão solicito é.

 

Pela cadeia

.a t :a noite de domingo houve gran-

, :de balburdia na prisão n.” 2 das

  

 

(64) LEWI WALLACE

 _Batatais-'ro
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bar ,s Verdade-

lhti singeleza:

o 3011.0 fPFÍHFPÉ 4 w. ,11119 _8.81.18 .voz

me ¡attrao oque ;trama com a

de o tornar _a ver, mas o amp: ,

que não se solicita não é coni- daiías .empoeiradas.

«à

benção do Senhor, _,Esther,

uma benção que bastaria pa-

ra me enriquecer quando me

, tirasse tudo o mais. E juro pe-

-Falla, Esther. Sentir- seu santo nome que tu, pe_

¡ne-hei mais ferte 'quando sou- a lo menos, não has de soffrer.

tos_ pelo seu restabelecimento com-

plet0.-'C.

'Castello de Paiva, 26.

Temos gosado agora formosissi-

mos dias de sol, quentes e bons, crea- , g

dores como poucos. Deus os conserve cução.

  

 

'intitt't'HEçjt DO “CAMPEÃO DAS PRlllllltlÀSn 'pleto e eu não esquecerei

nunca que sou tua filha e de Deus, e descança na minh

minha mãe.

      

  

     

ao passo que

XXI

__ Apenas Malluch deixara Ben-Hur,

idea de questa-'ei con-rapariga. Ilderim e Ben-Hur,

Sim, pac, confuso-o, gostaria servos se a

dielales para lhes tirar as san- r

_ e sogra do tambem nosso .amigo, sr

í José Maria da Fonseca.
grande pedaço de carril, que ia causan l

do o descarrilamento ao comboio cor- 3 boa velhinha, deixando numerosa des-
reio, caso a que o «Campeão» alludiu. i

rilhante como ~

l

div

lhes lavava os pés com agua ro que está na barraca reser- ç de Salomão!

tirada n'esse instante do lago, vada aos hospedes;

_ Por ordem sua, um_ creado Ilderim passava os dedos es-

=Ella 'endtr'eitou-se e disse- tsansportou-o para o seu quar-

to, Onde ficou durante muito

_ #Conecta-te“pae, Nãote tempo desperte,

nunca; ,quando rei mysterioso,

“1050303119 merece”? '0. meu Esther se dirigia aos seus apo-

amor, continuaria Sempre a centos e dormia o somno d
I . ,. _ a uma longa vida.

ser tua servo. E verdade que Innocenma,

ainda por'muito tempo, que bem ne-
06858.th e isso.

0 Quando ha dias a diligencia cor-
reio Vinha da ,estação de Cette para
esta villa, no ;sitio de Valdefens, tom-
bou pelo talude da estrada, ficando

eontusos todos os passageiros, entre
alles os srs. Domingos Pereira Pinto
de Sousa Lobo, da casa da Cardia;

mingos da. Costa Freitas.

O carro era guiado pelo cocheiro ›
Victorino da Sil-ve Martins.

0 Vão ser exploradas por-.uma

poderosa companhia nacional as im-

portantes minas de carvão d'este con-

celho, que já. foram' examinadas por

um director.

a Ja seguiram para as_ cadeias da

w Relação Arthur 'Tava-res, Jeaquim de

Sousa Lopes o »Pisco» e Antonio Ri-

beiro Neves o chogueteiro». Os pre-

! sos são todos da freguesia de Gondo-

mar e autores do roubo a sr.' Emilia.

de Sousa, de Sardoura, d'esta comar-

ca, e por isso retirou para o Porto. a

força d'infanterla que aqui estava de

guarda á. cadeia-C. P, i

Murtoza, 24.

Falleceu aqui na sexta-feira. prete-

rita a sr.ll Maria Rosaria da Cruz, mãe

dos nossos amigos, srs. Thomaz Ma-

ria da Silva e Antonio da Silva e Cruz
3

Contava oitenta. e tantos annos, a

cendencia: 3 ñlhos, 20 netos o trinta e

tantos bisnetos. Paz á. sua alma. A to-

dos os seus, a expressao dos nossos

sentimentos.

0 Andam á. solta os larapios n'es-

ta freguezia e especialmente no logar

do Monte, e gostam de gallinhas os

ratoneiros, porque é as gallinhas que

; fazem a maior guerra. Na noite de sex-

ta-feira, aproveitando a ausencia do

~ nosso amigo professor, fizeram-lhe

i limpeza á. capoeira. Falta pouco para

a descoberta dos gatunos.--M.
' *m

Pescas

t [nformam de Buarcos que só

uma lancha, na segunda-

feira, apanhou 500 pescadas,

que foram vendidas a 300 reis

cada uma.

4... Encetaram já os seus

i trabalhos uma das companhas

de pesca de S. Jacintho e outras

da Costa Nova. Os lanços tem

sido de petinga e chicharro,

que abastecem o mercado com

outras 'pescas que veem de

fóra.

As restantes campanhas

d'aquellas costas começam a

trabalhar na proxima 2.al feira.

.4..- Está ao Caes um ca-

hique com chicharro grande,

que tem tido o preço de 40 e
_se lagrimas nos olhos de todos quando l

60 reis o par.

 

lia policia

* elo sr. Henrique Rodrigues da

~ da Costa, de Cacia, foi apresen-

tada no commissariado de policia

uma queixa contra alguns individuos

andavam caçando com uma mati-

lha de cães.

Ç Tambem pelo sr. Francisco Ma '

noel Couceiro da Costa foi all¡ apre w

sentada queixa contra dois intlivi-:

A agricultura_ _

'e o tempo

~~ *elhoraram consideravelmente

M as condicç'ões agrícolas 'pelos

nossos sitios. Depois dos proximos

temporaes fez um calor intense, que

produziu profunda alteração, su-

bervindo uma. rija trovoada no do-

'mingo ultimo,e chovendo com abun-

daneia ditrante a noite e no dia im-

mediato. Hontem tivemos um bello

dia de sol, voltando os lavradores

satisfeitos á faina do sacho eda ss-

meadura. Os campos estão de ma-

gnifico aspecto pela rega, e se

agora o tempo se conservar enchu-

to, tem-se fé n'uma colheita rasca-

vel.

Estão promettedoras as novi-

dades, pois o tempo vae-lhes cor-

rendo á feição. Nos nossos sitios, e

principalmente na Gafanha, é gran-

de a producção da batata.

Por fóra tem havido de tudo,

havendo contentes e descontentes,

como se vê das seguintes commu-

nicações:

Da Bairrada-z--Durante a se-

mana tem sido o seguinte o preço

dos generos nos mercados d'aqui:

milho, 420 reis os 15 litros; trigo,

800 reis; farinha de milho, 440

reis; feijão, 700 reis; azeite, 1,6800

reis os 10 litros; vinho tinto, 16500

reis os 20 litros; vinagre, 1.6200

reis; batata, 400 reis os 15 kilos;

aguardente de medronho, 20 litros

26200 reis; aguardente de vinho,

313000 reis.

De Barcellosz--As chuvas d'estes

dois dias não causaram aqui dam-

nos de maior.Foram uma excellente

e bemfaseja rega para os campos.

Os preços dos cereaes pela me-;

dida de ..17.373, no ultimo mercado, r

foram os seguintes: milho branco,

520 reis; dito amarello, 500; fari-

nha, 560, dita amarella, 540; tri-

go, 920; milho alvo, 740; painço,

600; centeio, 600; feijão branco,

800; dito amarello, 700; dito ver-

melho, 1,6000; dito rajado, 800;

dito fradinho, 940; dito manteiga,

16200; batata, (15 kilos) 320.

De Guimarães:-Esta tarde (25)

pairou n'esta cidade e redondezas

uma forte trovoada, acompanhada

de algumas bategas de chuva que

innundaram os campos e causaram

bastantes estragos, principalmente

nos vinhedos.

De Mogadoit'oz--Estamos ha

muito sob um rigorosissimo inver- w

no: chuva torrencial, frio desabri-

do, chegando a cahir flocos de neve.

E se bem que estas chuvas pres

tam ainda alguns beneficios á agri-

cultura, não são comtudo, os que

poderiam prestar-lhe vindo ha mais

tempo, pois as searas, apezar das

continuadas .chuvas, vêem-se em-

branquecer dia a dia.

Faz dó vêr o aspecto das Vl-

nhas, que vinham luxuriantemente

viços. Uma. calamidade e prejuizos ~

incalculaveisl

Do Sardoal:--Mais parece que

estamos atravessando um rigoroso

duos de Villarinho como auctores periodo de chuvas constantes, acom-

de roubos e tentativas de arromba- panhadas de vento frio e cortante,

por bastantes testemunhas.

Regulamento da pesca *'

;intre nós foram bem acceites

IL as disposições do novo re-

exactamente as que cá estavam

cá, em vigor pelo regulamento

definitivamente reguladas.

Com relação ás disposições.

á malha

pouco ou nada diferem das já

las terão facil e segura exe_0andido d,01iveira, director

da

adoptadas, e portanto aqui e

nas costas do nosso littoral el-

an e em quanto um escravo ç

tentam, em toda a sua pujança, as

suas cores mais bellas. Os gene-

ros subiram porem de valor.

De Turouco:--Após os ultimos

dias de tenebroso mas benefico in-

gulamento, porque são quasi W verno, veio um tempo admiravel, O

* que é de Optimo resultado para a

agricultura e especialmente aos vi-

. . nhaes, que em parte tão grande pre-
pl'OVlBOI'lO, e que ficam agora jmzo já somaram com as

cabidas no mez passado.

geadas

 

Sob os cyprestcs

 

alleceu em Guimarães o co-

nhecido auctor-actor, A.

segunda companhia do

-Assenta-te, em nome de v o estomago vazio, como succe- w !lamento de me Offender

crescentou, virando-se parapondesses a similhante per-

Assentaram -se n'um largo ' um servo:

-Vae chamar o estrangei-

_Has de ter fome, per- nossa refeição, chega bem pa-

na vinda do guntou á vista; ha um pro- ra tres pessoas.

verbio arabe que um bom ap- _

,petite é o melhor penhor de Ilderim a Ben-Hur, e apesar t0- Sei 'agora que a tua. unica que '

de teres bebido da minha cer- preoccupação é assegurar-te

-Então, bom xeque, vi- veja e _de estares para provar que eu seja capaz de desem-

verei cem annos, respondeu do meu sal, não deixo de ter o

sinto tanta fome co- direito de te fazer esta pergun-

logo os mo os lobos do deserto, que ta: Quem és tu?

pinharam em redor rondam á noite em volta dos

ebanhos.

dize-lhe que seria tão cobarde denun-

que voltei com um amigo e ciar-nos a nós proprios comoteus.

fuzíados pela barba prateada. que se quizer participar da denunmar um tribu.

theatro «Lisbonense», que em

alguns annos trabalhou aqui,

no barracão da «Feira de

março».

. Falleceu na sua casa

da Mourisca, concelho d'Agua-

da, o sr. Vicente Ferreira da_

Costa, considerado capitalista, ,

1 aqui muito conhecido. Tinha

85 annos de edade.

 

  

    

  

 

  

 

“Campeão,,

* «Sociedade das aguas da' Cu-

, ria» publicou um'folhelo con-

tendo a analyse chimica e micro-

biologica das' aguas da Curia, bem

l como o alvará da concessão para a

wsua exploração e o relatorio e con-

tas da gerencia do anno findo. E'
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um documentq,gue interessa, e que _

nos foi offerecido pelo representan-

te aqui d'aquella sociedade, o sr.

João Bernardo Ribeiro Junior.

§ A «Companhia nacional edi-

tora» distribuiu já_ o, fascículo n.O

26 do Soberbo Orenoco, da brilhau- ,

te collecção de Julio Verne, nas

iucomparaveis Viagens maraoühO-

sas.

§ Recebemos tambem as fo-

lhas 15 e l6 do Repertorio da le-

gislação portugueza, utilisstma pu-

i blicação a quo já nos referimos, e

que abrange toda a legislação pu-

blicada de 1 de janeiro de 69 a 31

de dezembro de 1900.

li' seu director o sr.dr. Edmun-

do Gorjão, e assigna-se na rua Vi-

ctor Gordon, 42, 2.°, Lisboa.

Ç A »Real sociedade nacional

de horticultura de Portugal» publi-

cou já o-tomo 4 da sua «Revista

mensal», que vem interessantis-

sima.

Ç A Favorita-_Recebemos o

n.- 19 da «Parodia--comedia-por-

tugueza». O lapis de Raphael e M.

Gustavo Pinheiro illustram com chis-

te e humorismo as paginas d'este

numero.

§ Edições escolares.--Recebe-

mos tambem da empreza da «Edu-

cação nacional» um maço de ma-

gnicos livrinhos para estudo de

creanças,sob o titulo de «Elementos

w de sciencías naturaes», broch. 120;

w cart.180 reis. «Doutrina christã mo-

ral_»,broch. 100; cart. 160 reis.

«Historia patria», broch. 100; .cart.

160 reis.

Todos elles estão em absoluta

conformidade com os programmasw

em vigor, sendo realmente muito

recommendaveis. Pedidos ás li-

vrarias depositarias: Porto, a edi- Pelo ”3960“” S“b'MBPBCW' das..

tora de José Figueirinhas Junior.

Em Lisboa, Ferreira ó: Olivei-

ra, 132, rua Aurea, 138. Na

província em casa de todos os de-

positarios da livraria Figueirinhas.

, § A Moda illustrada-O n. 746

d'esta interessantissima publicação

semanal illustrada, edição luxuosa

da antiga casa Bertrand, de José

Bastos, rua Garrett, Lisboa, vem

interessantissima.

§ La ultima moda, a brilhan-

te revista heSpanhola de modas pa-

ra senhoras e creanças, acaba de

distribuir um hello n;°, o 803, que

insere figurinos de lindo gosto,

principalmente os de recepção e

passeio.

São estes jornaes de mo-

das que mais se recommendam à

preferencia das nossas gentis tei-

toras.

 

Pagamento í

de impostos

«Diario do governm publicou

O o decreto mandando pagar o

sello das licenças juntamente com

a contribuição industrial e extin-

guindo as licenças de pagamento

da mesma contribuição.

Deixa de existir a disposição

   

    

   

  

  

   

  

em que cometterias um crime ram relampagos.

para comtigo mesmo se res

J

gunta? í

-Houve, pelo esplendor i

Ha occasiões em

-- Agradeço-te, bom xe- z

que! exclamou Ben-Hur. Nun- guiu:

_Eis meu hospede, disse ca uma resposta te honroutan-

-~Xeque Ilderim, respon..

,l

penhar o cargo que te peço

'omo o nome com' que me

espeçtaculos publicos, será pago .-

* pinho.

,etfeito da promoção de classe dos

até hoje.

l das-Exercicio de de/inição, lingua- '

gem e invenção, livro que terá of

maria, tanto mais quo não ha no:

n°930 Paiz nada escripto a tal res-.4

peito.

tes de principiar o novo anno le--í
ctivo. l '

de Aveiro poderão receber os senti-v;

;mas,apresenteí te poderia_ fazer¡

a de aos lobos muitas vezes,dize-me,peço-te,senuncahou-acreditar.

tenda, disse o xeque ao hospe- dar-te-hei o que ha de melhor ve um momento na tua vida
-Tu és realmente uma de, no dialecto que se fallava no aprisco, exclamou Ilderim

na praça do mercado em Je- batendo as mãos, depois ac-

rusalem.

tinuou Ben-Hur, e melhor que

que tem para_ odiar Romania-i,

tivos bem mais

paes, que se me fornecemos

conforme solicito, meio de sua:

tisfazer a minha vingança', ea,

para me conñares e que te 1m- * der-te-hei o dinheiro -e aglorim

porta pouco conheceres a mi- F

nha pobre historia. Dir-te-hei,

deu Ben-Hur, a tua pergunta comtudo, que não sou romano,

-Não te irás embora 00m é natural, longe de mim open-

de vencedor da corrrida.

   

    

   

   

  

     
  

      

   

      

    

     

     

 

  

  

    

   

     
   

   

     

  

  

      

   

   

    

    
    

 

   

  

   

   

   
  

      

   

   

   

       
     

   

  

  

  

   

 

    

     

  

   

    

   

  

   

   
   

   

    

     

   

   

    

   

  

   
  

   

    

   

   

     

     

    

    

    

  
    

   

    

  

  
  

  

  
   

  
  

      
  

    

     
   

  

   

  

  
    

      

   

que_ exigia vinte contribuintes_ para v

formar o gremio do imposto 'indus- '

trial, passando este a- ser assim '-_.

constituido: até 100 nomes, por7 l
contribuintes; de 100 a 500, por

15; acima de 500, por 20. a:

As taxas industriaes que já ti- '_

verem sido pagas no corrente an- 'i

no por licenças, serao levadas em ;-

conta. O imposto industrial sobre

adiantadamente por um ,ou mais '.

mezes, á vontade dos interessados

ou por fiança idonea. '

E' dispensado o registo de li- ,

cenças nas repartições de fazenda. '-

ñ Dean-:alw- l

sr. Manuel Eduardo Pin- *e

g A to Victor tomou conta,in-

terinamente, n'esta semana, da "

ñscalisação do imposto do Bello l_

n'este districto. O sr. dr. Alber-

to Leite Ribeiro vae para a

mesma fiscalisação no districto i

de Coimbra. O sr. Belarmino -

de Souza Maia, que se achava 'u

no serviço des impostos do ;a

concelho de Oliveiro d'Azte- ,f

meia, _foi transferido, por con-

venieneia do serviço, para Eis- *

  

Assumptos de -

. instrucção L
O_ Ewald: primariae: .-

' or ordem superior e a reclama- 'E

P ção dos professores do conce- ;Í

lho de Estarreja, vao-lhes ser pro-

cessada uma folha especial abonan- Í

do-lhes a dificrença que a menos lhes -

foi contada na folha respeitante ao 3

mez de setembro. _ r '

4t- .la n'este mez recebem _os

seus vencimentos como professores

de f.a classe os de Avance, lis-__

tarreja, Ouca e Vagos. 7.

4-0- Pediram 60 diasde licen- '

ça, que ainda lhes não foi concu-

dida, os professores da Borralha,

Agueda. e a professora de Avança“

Estarreja. j __ :7

+0- Lembramos a quem isto.:

interessa que o praso para se ra--Ç

querer o exame do l.“ grau de'j

instrucção primaria é de 20 a 3:07;

do proximo mez. _ __

+0- Foi communicado à pro-l

fessora de Sarrazolla, em virtude:

das prescripções da delegacia do'.

saude n'este districto,qne não deva-F'

admittir na escola irmãos d'umtgà

creança que ha pouco foi atacada',

pela meningite cerebro-espinal em- v

quanto lhe não fôr ordenado o con--f

trario. '

40- Ja foram inspeccionadas "

ma'sescolas d'este concelho para o .,

respectivos professores. ;,-

«on- Sabemos que o esclarecido, '

sub-inspector primario d'este cir-

colo, sr. Bento da Costa, está ela.;-

borando mais um livro para as es-í;

colas de instrucção primaria, que',

virá prehencher uma lacuna que se“"

tem feito sentir nas mesmas escolas-'-

E' o estudo de palavras grupa-L_

nome de Vocabulario analogico e;

que vira substituir os exercicios doi,
dictado e redacção, que até aqui se?,

teem posto em pratica, sem que of;

professor tenha de gastar tempo":

com isso. Se e o que cuidamos, é"

mais um serviço prestado pelo il-“

lustrado pedagogo à instrucção pri-

l.

O livro deverá estar a venda an.)

44- Os professores do circuldi

Os olhos de Ilderim lança.

-Dir-te-hei mais que sou

udeu, da tribu de Judá, con-'F

sso, xeque, sou um israelitt

gravesque ,oo

Ilderim escutava sem m,

er palavra'e Ben-Hu,. proa“,

-- Joro-te, pela talhança¡    

   

  

o Senhor fez com meuuã

t

(Continua), f



   

_ M_ .r”..wl 3.__. '›a.-. -,

L'..

_ mente em todos os outros mezes. , por tonicos, mas por medicações as ameaçam; con-tra a ineuria que

:Ficam d'isto prevenidoeos inte-

ressados. '

 

mo TRATAMENTO

anti-desperdiçadoras que restrin-w

jam o consumo do oxygenio, por rem à soga dos bois.

meio d'uma alimentação e de me-

dicamentos que façam derivar pa-

ra si a parte de comburente que

roe o organismo. ~

2.'-Tornar a mineralisar o

terreno e dar de novo ao_ «tisic'o,

sob uma fôrma medicamen'tos'a as.-ni TUBERCULOSE

_BN-Ii similavel, a cal e a magneSia de

que os seus ossos e os¡ seus teci-

o

_I

;q As idêas geralmente corren-

_ -tes sobre tuberculose pul-

monar acabam de ser revolu-

' cionadas de fond en combte no

, .

v

A

de Albert Robin, que causou productos

XIV» congresso internacional

de medicina, realisado ultima.-

mente em Madrid. Traduzi-

mos o resumo da conferencia

sensação n'esse grande merca-

l ram as maiores summidades

do de sciencia, a que concorre-

dos estão precisados.

Ela-Combater a infecção ba-

cillar e as infecções secundarias,

não por medicações internas, mas

por medicações, já indirectas, co-

mo a creosota introduzida pelo

rectum e que se elimina pelos

bronchios, já directas, como asw

inhalações bastante prolongadas de

antisepticos em dose

muito pequena, taes como o acido

hydrofluosilicico associado do eu-

calypto e a diversos agentes desti-

nados a impedir a irritação bron-

medicas dO mundo. A. verifi- chica_»

 

  

 

car-se exactidão nas idéas de

para breveRobin, teremos

als

A proxima reunião do con-

permitte aos carroceiros não anda-

Não conseguimos ainda merecer

das estações a quem cumpre pro-

videnciar, a graça de attender-nos t

n'esta parte. Naturalmente pela ma-

neira attenciosa porque o fazemos I

sempre..

De_ toda .a pal-te

producto liquido do empresti-

mo com que o governo conta

encher as areas do thesouro e o

estomago dos amigos, são 13:500

contos. 4:500 ficam nas mãos dos

tomadores. Para pagar a divida é

preciso apenas collocar 92000 con-

tos de titulos.

 

Os restantes 4:500 não preci- ção que isenta do serviço militar *

wsam sercollocados porque consti- os individuos que servem nas es-

luirão o fundo regulador de cam- taçõesdo «Real instituto de soc- raças peculiares, camoterisa,

hios. Assim, até os negociadores re-

cebem dinheiro pela collocação dos

titulos que ficam em poder do go-

verno! E' unico.

0 encargo de juro liquido do

emprestimo é o correspondente ao

dobro do que o governo declara

na sua preposta. Não resta duvida

uma inversão total ou quasi gresso realisar-se-ha em Lis- d'isso.

1 total no tratamento da tisica boa, na primavera de 1906.,

pulmonar, começando logo pe- Assim fOi annunciado na ses-

§ Queixam-se-nos de Soure de

44- A abertura da nova rua

para o mercado Manuel Firmino

deve começar tambem dentro de

pouco. “

4!- Andam em reparação va

rias fontes nas freguezias do con-

celho,

4-¡- Tem-se activado os traba-

lhos da nova estrada da Ponte-da-

rata a Requeixo.

wN'isto aquella senhora voltou-se para a

' paz de minha casa,puz a creada na rua. w 7' ñ
“í" * ~

E DOI' esta me declaro estranho a
L H

Preparada pelo dr. J. C. A Ayer a C.°,

Lowell, Mass., U. S. A.

Ha nuitas salsasparrillias que são

Certifiquem se de que tomam

hcrna tratar d'um enredo de tal feitio. .

minha creada, talvez offendida por lhe

dizerem a verdade, levantou os braços imitações

e disse: você é uma Tua mulher! O que 'a do dr. Ayer. -

mais se deu nao sei, e querendo eu a * * *

 

tudo quanto existe ou existir, entrea

minha creada e aque'lla senhora lamen- ;

tando ao mesmo tempo terem que lhe *

provar que não so foi a minha taherna

  

w 40- Sahiu hontem em inapec-

ção aos trabalhos d'esta e da Povoa

o alvo dos seus espectaculos mas sim ~

todas as da Quinta-do-gato.

Solposto, as de maio de 1903.

que as auctcridades teem permit-

o sr. presidente da camara.

«Ol- A da Estação a Sá vae

já tambem muito adeantada.

 

Notícias militares;

ordem do exercito n.° 5 da

1.a serie, insere uma disposi-

corros a naufragos». E” bem en-

tendido.

4!- Veio a Albergaria-a-velha

uma força do deposito do ultramar

buscar, sob prisão, uma praça do

corpo de policia de Lourenço

Marques, que alli estava.

44- OS musicos da banda re-

gimental do 24 tencionam. consti-

tuir-se em tuna, sob a habil re-

gencia do sr. Ferreira, para o que

João Francisco Pedro.

0 “Campeão. nos campos

   

*OS ANlMAES DOMÉSTICOS NA CHINAW

China tem a sua pecuaria, '

* formada por animaes de

 

das por uma exigua estatura.

O cavallo chinez, de ori-

gem mongolica, mede apenas

1"',28 a 1““,30 de altura; ébem

conformado; tem a cabeça

acarneirada, a pelagem de côr _

isabel, com risca de mulo, e ¡

» raiada ou zebrada nos curvi-

lhões, joelhos, ante-braços e

Mangas para todos os systemas de bicos,

.chaminés de vidro, crystal fiuo e mica, tulipas,

'abat-jours, hastes, fumivoros de porcellana,'et'c.'

Luz brilhantissima

com um poder illuminante superior duas vezes

aos bicos actnaes. '

Preços sem competencia

, CARLOS GUERRA

Director da Fabrica, do Graz d'Aveiro.

        

  

 

  

    

  

   

  

  

  

  

  

  

  

' los sanatorios. Vejam: são de encerramento, sendo

«A prOphylaxia e o tratamento

_ da tuberculose teem sido dirigidos
_ . w . . . fessor Costa Allemão, decano

: até hoje segundo prinmpios que

eIperiencias recentes demonstramda faculdade de mbdlcmaa e

ser absolutamente erroneos. * 3301'@tamo geral 0 PI'OfeSSO

. Tem-se dado consideravel im- Miguel Bombarda.

_ portancia ao bacillo, eSpalhado por -------o-------

toda a parte e absorvido por toda “monte-pi“ avairense”

5 agente. Por outro lado, tem se

" despresado o terreno e as condi-

_ tornal-o, no individuo até ahi são

e refractario, um meio altamente

Ã favoravel a cultura do bacillo.

'- varias especies.

' Eis um erro grave.

A aptidão exagerada de um or-

* abusos e condemnar demasias.

E

_ ções que o modificam de modo a ° se impõe a quem tem ainda pe-

tido que no Casal-novo, a tres ki-

lometros d'alli, se façam conferen-

Proaamado PreSldente O Pro* cias protestantes que teem influido

bastante no animo do povo.

ç Durante o mez findo foram_ nas noites cal'mosas, no

l. exportadas pela ponte internacio- w publico, em beneficio . do cofre da

de Valença, para llespanha, «Associação aveirense de soccorros na é de ferro, bastante gros_ *

17:050 gallinhas no valor de reis , mutuos das classes laborrosas»

44- Tem continuado em exer-

tOdas as manhãs, o destaca-

nal

8:5256000, e 84:600 ovos

total,

~ reis.

avalia-

I ' , dos em 84643000 reis. Porissotaes cicios,

ç a agora? Vamos ate 39 fim n es' generos estão por cá n'uma eleva- , mento de cavallaria aqui aquartela- lado-

. ta “usada de moralldade› que ção de _preço que nunca attingíl'am. do. Os d'estes ultimos dias tem-se

. __ § Uma estatistica recente aifir- feito na Oliveirinba.

la PreStante 3550013930 0 ?590m ma que recrudesceu a exportação

;lua *1192390313 ?Os cmstas b“tels da de prata dos territorios da compa- do na lista dos ofiiciaes para des-

- _ - l e"? sa ?ISSO am' em um nliia de Moçambique; de janeiro empenhar serviço no posto imme-

E'ggãdãâaíârimãzitãaqsêíOsgããão: ãêl'ftlço de valia¡ fazer saber 305 até meiados d'este mez já foram diato,_no ultramar, o alferes da

com falta de ar ue necessitam de, vigentes que @em quem_ PQP?“re ~ despachados pela alfandega de LIS w administração militar, nosso patri-

j . l q . na linha da sua 00ndll°t3›que teema boa cerca de 44:00095000 reis em cio, sr. João Augusto Regalla.

' . oxygemo silpplementa” de isnmu' SObl'e a tutella imposta PelaS leis moeda de prata portugueza proce-

lantes medicamentos ephysicos de que a regem a Vigilancia da Opi. d -, _ *w .. a -. .

_ a _ _ ente da Beira, a saber. janeiro,

mão, que tambem sabe reprimir 109006000 reis,- fevereiro, reis;

_ 6:50056000; março, 9:6805000 reis

j. . e ç A dll'ecçãoa O“ antes a Parteahril, 3:7005000 reis; maio, reis brigada,

'. 33mm“? Para ñxar _um excesso de * d'ella que enfermon do mal pro- 13¡Q¡0g000-

" ;$31.89an Para fabrlcar um exces' duzido por sugestões estranhas, 7

4390035000

Vão adqlúr 03 resPectÍVOS ins““f espaduas. E' animal sobrio e

resistente, servindo para sella

e para tiro; galopa e salta:

mentos de sepro e corda.

Dizem-nos que a sua apresen-

tação em publico está para breve,

' te do corpo permittirá que nocor-

+0- A banda de infanteria 24

” tocava no anno passado, durante a

estação calmosa, ás 5.“” feiras,

; Passeio ou em frente do quartel da l

Passeio perfeitamente.

no ra traz _e para

A ferradura usada na Chi- l

seira, aberta atraz e com qua- l

tro craveiras, duas de cada

_ O boi chinez tem 1'“,28 aw

ñ ,ñ w , 1“,40 de altura; a cabeça é

4" Requere" para ser meu"" concava na fronte e conVexa

no chanfro, com uma compri-

da madeixa pendente da nuca

até aos olhos; os chifres, bran-

cos ou cinzentOs na base e ne-

gros nas pontas, dirigidos pa-

¡ baixo; a cerne-

ha muito alta; a côr da pela-

. gem escura, quasi negra, e as

Por certo o digno commandan-.extremidades, isto é, o foci_

nho, os cascos, etc., pretos.

 

  

 

   

  

 

   

      

      

  

   

     

  

  
  

OVO e

LEGITHINE.. _

BILLON Í
IEDIBAMEMO PHOSPHDIIAIIO '

que um dado ac mol/iam resultado:

“em todos as casulo: faltas pela:

Celebridades Medica: Frasson: o

no: nospltan da Para',

contra a: doenças regulamr

NEURASTHENIA
V TRABALHO EXCESSIVO

comuns-.ceu A

DITINcAomchsc-i INTO
GHLORO-ANEMIA
PHOBPHATURIA
manu:: -

etc.

   

 

  

 

  

  

  

o macular mm emprega-se ob ma da,na

tentados, de arcadaum injecção¡ ipodenn ca.

l. BILLO. Pb“.tô. rua Pierre-Dharma. ?Mill

"' .ln todos ...boa-

ULTIMAS Nominais~
PARA VERAO i

, EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO

  

      

_, :19 .de. 301d? 0349:“? e Para' se 1 não pode já suster-se á beira do

_ »esmineraisar is o ~ - k ° ' ' ., * _. - - -

, .w í nstit'u ;Para ste eo.“ PWCIP1010 que cavof- Para @Vltara de ferro do Lobito tera 10 directo- até ter logar das 7 ás 10 da noite, ¡

.. sumu'à 0° ea_ Be 0 0.011 'mmozporem, uma resoluçao de caracter res, sendo 7 portuguezes e 3 in.

. -13m:_._33 carPcmnslnfcfs do terre“? grave, como seria o voto de censu- l gMzes, que formam 0 comité de ¡uminar o jardim_

*il 13103' “Ja qua or a sua O““ * ra do conselho fiscal. que Promes' Londres. Dos 7 portuguezes são 4

§ A companhia dO Caminho rente o uzo se mantenha, podendo

O

para que o municipio mandaria il- muitos

40- Sob o commando do sr.

  

Na' Chu-1a Q bm trabalha Rua Mendes' Leite, 13 a. 21

ati-nos e _EÓ quando Ve* Ruca dos Marcadores, 56.o 60

lho é que é castrado e morto AVEIRO

¡ para O taum_ No trabalho Os , Participa aos seus 0x3"” _ fregueses

* - . »que acaba dc receber um variado sorti-

   

  

  

  
   

  

  

  

    

  

    

         

.emageradas e desmineralisação, ca- leva as lagrimas de
Il

.sobzo nome vago de estados de Porisso andou

'j '

rotelando

.,.....anfraquee1mento. Todos, por dis-
p

jo diagnostico se torna possivel, o,

i., 'valor de que parecera destituil-o o

¡rappers-cimento do bacillo.

, ' " A tisica é uma doença de dois '

r :periodos: periodo de consumpção e

;àperibdo de infecção. j

_ Esta descoberta mostra portan-

-gto que os estados de V_ abatimento'

Íiípretuberculoso provém d'uma vita-

:Êll'dade exasperada até a ,auto-con

"àumpção e não, como é ,afro um.

i-"Íjeisl d'ensino, diuma vitãlidãde en-

ÉVÉñfaquecida. - '

agremiação.

l y

g¡

pto.

lr.; o _i ! o

:tillngemeà da PPORl-ll'laxm e (1° ”a" a bem da saude dos associados

,h t - _ ra uma resolução necessaria, sem', O

_.-siüemãgozs 2;; 833.1?? eñãuím' pmmettenflf; commando á Vlstta › Eduardo Ferreira Pinto_ Basto, con- ' Res

' P . - n os Para reumoes que 3'00“““ 0011113» sellieiro Ernesto Madeira Pinto e

l" .commims' de que Fade medmse. a ?iam em seguida, nillma 31103391103" um dos socios da casa Pereira La-

mtens'dade Por Processos &PPOPPIa; ' me de que não 'se restabelecesse a np portugueza j ›

'. dosr ° que concede ao tener“” ou' normalidade das coisas no seio da A, O

Mas o conselho ia reunir e pôr

um freioá desordem. E assim foi

que,á pressa,reparou o aggravo fei-

to ás pharmacias.Alguma coisa fez.

Mas isso não bastamão as indemni-

sa da injuria e do labeu que lhes

lançou, nem aos associados do que

abivae com o receituario prescri-

Permitte-se,.esta sabia e escru-

pulosissima administração, a liber-

, V d b t d _ ,dê í dade de cuartar aos medicos o di-

em l e”“ ar *O às as 1* as reito de receitar como entendam

'ar-,tamento da mma» pmsíquev seg“n' até da economia da associação,

ç A fortuna maior

é a de David Hamilson,

por segundo; depoiso «rei

tem apenas a de 55000 reis

segundo;

pouco herdou a bagatella de reis

1400100015000.

e cez, o qual o comprara por 13:0(

43 contos de rendimento em cada

hora, segundo um jornal parisiense. companhla da minha amada,

Segue-selhe o «rei do petroleo»,

que tem o rendimento de 10 libras

e a de Stein, que ha casião por _

Se confia do seu amigo um

ielle tambem o pode ouvir, acrescentou

ella. Como assenti, apresentou-me um

requerimento, para o qual pedia a mi-

nha assignatura, para o eii'eito de reti-

rar-se a caixa do correio da Quinta-do-

gato da casa onde foi collomda; ora

'O eu não subscrevi ao empenho por o não

francos, um violino de «Stradiva- julgar justopara o seu

ç Um despacho de S. Peters-

burgo annuncia que foi encontrado

em casa d'um colleccionador fran-

. :heran a alcol u v . ' - . . ... » . .

gemEstes (13,9: ,81.3588 rãwãgeãgs 533 de recon§1deração e que Votos eleitos pelos aceionistas e 3 no- capnão Groulâo 'teve homem axar.?

J k a y 9 de arrependimento! Apenñsstqbi'e- * meados pelo governo, além de um cicio no campo do Rode

_ . t . * as ae" commissario regio. Os quatro elei- talhão de infantaria n ° 24

,e * - .. ... ' *'-i

"mensam os stados deglgnados na na excepção da Slncelldàde-,tos pelos aceionistas sao os srs. se fez acompanha¡-

3té coronel Joaquim Jose Machado, que banda_

administrador delegado,      

p

Eu, abaixo assignado, declaro que

do mundo no dia 10 de maio corrente, chegando

que tem , de fora a minha casa no Solposto, onde

tenho o meu estabelecimento de taber-

na, encontrei dentro do meu

ousabilidade alheia

  

nhora aqui conhecida a qual me disse.-

Bons olhos o vejam; ha mais de 15 dias

do w que lhe tenho mandado recados pa-

,~ . í ra me ir faltar sem que o sr. o faça'

carmo”“ Gustav“ ROSlCh'ld› que * Ao querespondi não poder ter ido a sua

por * casa nem poder attendel-a n'aquella oc-

que estava com um amigo.

   

  

  

 

um ba-

do pendãoe da nelha. São

  

' septo nasal.

uma SB-

segredo,

roprio interes-

que _sobre o pescoço, junto á cer-

meio d'uma corda presa ao

_Na China não_ ha vaccas

exploradas em funcÇÊÍO laCti- pliantasia, proprias para lilouscs..

gena, porque os eliinezes não

gostam do leite de vacca, pre-

ferindo o da. egna, principal-

baloão em mente na Mongolia.

salsaparrillia do dr. Ayer cxpelle to-

das as impurezas do sangue. Fortiti-

ca a digestão e augmeuta de uma fór-

ina extraordinaria a actividade de cada

um dos or aos c tecidos do corpo. De

quantas sa sasparrilhas ha em todo o

mundo, e a do dr. Ayer a

nética e de mais seguros resultados. Um Piem-

tratamento completo com ella fortalece “

e enriquece o sangue e devolve aos l'a-

hios a côr vermelha. Compõe o rosto e ,

da-lhe toda a frescura da perfeita saude. l

A salsaparrilha do dr.w Ayer obra es-

b018 levam uma canga assente mento do que ha de mais, chic para a

presente estação, a saber:

Lindtssimos cortes d'atpara para ves-

conduZidOS por tidos.

Variada collecçao de fazendas de

la e lã com seda para vestidos.

l Emtraordínarío sorti'do de tecidos d'at-

godão.

Elegante sortimouto dc cassas de

Lindas cortes de seda para vestidos e blon-

SGS.

Enorme variedade dc tecidos bran-

cos em cassas rendadas, piqucs mous-

sellines, fustões, etc.

l Chapeus para sea/tora, ultimos modelos,

Elegante collecção de sombrinhas.

Gravatas c golas de ronda, o que

lia de mais chic. Variado sortimento de

* meias para homem, senhora e creauça.

Ultimos modelos de ospartilhos. Casse-

carchets d'algodao; leque-s, arte nova;

Iiiidissimos cmtos de phantasia; sedas,

› tulles, rendas, boliinets, perfumarias,

~ etc., etc.

Cainisaria e gravataria, sortido com-

Continua. :

mais be- *

Sabonete Irene, _especialidade da

casa. Cada um, 100 reis

'634'_Mw_w_w"

Alvaro de Moraes ferreira “

    

  

 

l' ' tividade.

;Fido as idéas classicas, terna-se pre-

tonificar, quer dizer, .estimu-

os organismos cujo defeito é

j'estarem em estado de hyper-

 

  

  

  

  

   

   

  

.i a

_ A descoberta demonstra pelo

A_ tOS. que a prephylaxia. da tu-

j'rculose pulmonar não deve em-

adquirido, que possue; o orga-

"Ãiiismo de consumir-se emiccimbus

"',tões exageradas e em des'minerali-

Ora a experiencia prova que

' ' _medicamentos capazes de o
l A _

'›-"egar senão medicamentos capa- v

_ ;as de restringir o poder original

*como se os estatutos determinas-

sem medicamentos, como se ella,

arvorada por si á dignidade de cen-

sora, podesse ou soubesse avaliar

dos effeitos d'uns e de outros,e me-

,- - . v , .. dir as resPonsabilidades que assu-

'rntrario, sem theoria, mas com:
me nas arbitrariedades que com-

mette. E' pasmoso. Mas chegou-

se a isto.

E pede misericordia para que

se não saiba cá fóra dos seus actos!

Misericordia para o arbítrio!

Tem muita graça,mas não pode

Contar com o silencio de ninguem,

pelo menoscom o nosso emqnanto

presistir no_ erro. E* preciso tambem

que se penitencie da offensa feita ao

presidente e que elle reassuma o lo-

rius», que pertencera ao fallecido

czar Alexandre III e que fora rou-

bado do Museu de S.. Petersburgo

e substituido por um outro sem ne-

se, e uma Vingança 8.0

de esta ha moito.

ono da casa on-

de a dita caixa se acha collocada e on-

A minha creada, vendo do que se

tratava, disse: parece incrivel que uma

pessoa na sua poeiçao venha a uma ta-

pecialmente sobre os rins, sendo portan-

to um grande preventivo do mal de

Bright e de outras alfecções des rins.

Recommendamos insistentemente cs-

te inapreciavel remedio sempre que ha-Í

Ja qualquer desarranjo nos rins.

Medico cirurgião pela Escola

do Porto. Consultas todos os

dias, do meio dia. ás 2 da tar-

de.==Rua da. Rainha-_Aveiro

O ÓÓÓÓNÓÓ  

     

nlinm valor. Parece que foi um al-

to personagem da côrte que sur-

ripiou o dito «Stradivarius», veu-;

deiido-o ao tal colleccionador. Cons-

ta, porem, que Nicolau ll, consi-

suflicienteinente feliz

^ por ter sido achado o famoso ins-

Tem graça. Misericordia para quem l

tão fóra da linha recta secollocou!

derando-se

trumento, não perseguira o cul-

pado.

§ Acaba de morrer n'uma pe-

quena cidade da Inglaterra um in-

dividuo que, desde ha 50 annos,

tinha uma vida de verdadeiro soli-

tario, nunca sahindo _de casa não

vendo viva alma, a excepção de

uma velha creada que o servia

' Í ella . produz effeito.

ÍÍ_ Portanto, este modo de pr0phy-

”'a da _tuberculose que se desti-

ao terreno deve attrahir a at-

;no do mesmo modo que o ba- w nada

;me a lucta publica contra a tu- ~

Wulose não poderá ser efficaz se w

°_,desprezar qualquer d'estes ele- w

metith _em proveito do outro.

E' &eciso examinar o machi-

*time piratorio e geral dos in-

  

  

  

 

  

 

   

   

     

feito.

como se vaccina por cau-

;da .variola, é urgente tratar es-

ta.; predispostos modificando as

gar que abandonou pela serie de

desgostos que lhe deram. Dê-se

completa satisfação a todos e res-

tabeleça-se a legalidade. Sem isso,

...,_______.._______

Providencias

ontinuamos a pediI-as: contra o

à saude publica que se faz no llho

te, a margem da avenida Agostinho

@values -predispostos ou suspeitos; Pinheiro; contra a permanencia alli

d'um barracão,que nada recommen-

da e que é um estorvo às_ evoluções

dos soldados de cavallaria e infan-

-;'ndições'vitaes de seus terrenos. ~ teria que alli fazem exercicio; con- _ a em“" ao seu desünoj

que vislumbrara de

n'uma viagem de ferias. Pediu

carta prompta a ser expedida.

pobre apaixonado esquecera-se

desde a infancm. Durante a sua ju-

ventude, este homem apaixonara-

wse loucamente por uma bella miss

passagem,

a

mão d'essa dama por meio d'uma

carta que ficou sem reSposta. Tal

, , _foi a causa da sua reclusão defini-

deposno de materias nocwasuva. Ora morrendo ha pouco,

herdeiros, visitando a bibliotheca,

abriram por acaso um alfarrabio

onde se encontrava, lia cincoenta

anuos, dentro d'um envelcppe,uma

OS

O

de

0 tratamento da tisica deve

1.42,. 7 teenseguinte .abandonar resolu-

itiinente as medicações anti-bacil-

“titres. Deve satisfazer a estas tres

:tradições:

Í "LL-Extinguir a consumpção

ças cria o leito para o bacillo, não

  

    

    

tra a garotada que enchameia o Pas- o e , à, ,

~ Trablhos municipaes.
seio-publico aos domingos e dias

santos de tarde; contra o desleixo

dos paes, que deixam andar entre-

gues ao acaso e a si proprias,crean-

ças que não sabem guardar-se ain-

da aos perigos que constantemente

 

Continuam cOm actividade os

trabalhos preparatorios da edi

ficação do novo mercado do Peixe,

cujo assentamento deve começar -

dentro de 60 dias.

100 CARTAS POLITIGAS

  

o desenvolvimento .progressi-

vo que vai tomando a Hespa-

nha, e o quanto damna os nos-

sos futuros destinos o atrazo

em que pertinazmente nos

conservamos. Venero o esfor-

ço dos nossos antepassados,

acato as glorias que elles nos

deixaram, mas tavez seja in-

discreto contar que as nossas

forças bastem para defender o

nosso territorio, e ainda mais

que o equilibrio - eur0peo tão

facil de romper-se, possa abri-

gar-nos de uma invasão dos

nossos visinhos.8eja como fôr,

a nossa independencia é con-

ti-gente. Ha mil hypotheses em

que ella 'pode ser seriamente

ameaçada e compremettida,

E estas hypotheses aggrava-

ram-se e esta contigencia aug-

menta, á proporção que o rios-
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são ao mesmo tempo a inicia-

ção e o complemento da civi-r '

lisação. :Vejo quo todos os go-'Z

vemos se apressam em as por.

por obra sem olhar á exigui-

dade dos terrenos, á pouca"

densidade da p0pulação, a'o

- acanhado movimentodo *com- '

mercio, 'e adopto estes erros"

tão geralmente seguidos, tendo '

em menor-conta? os profundos

dissertadores, os- engerihosOS

arbitristas que tem procrirado

desvairar ,a4 Opinião publica e

desalent-ar-›“o governo de pro-v;

seguir' n'um empenhode que -

hãode result-ar? maior cultura'

nos es-piritos, maior' policia-

nos costumes, - !maior barateza '

em- todos os! productos, maior

redacção !nas despezas indivi '-

duaes, maior? grossura nas ñ-J

nanças publicas, -e por conse-



CASA
.. .. ..- :em,m

ERNARDAMARIA GA-

MELLAS, viuva, ven-

... de a casa onde vive, na

rua de S. Roque, dies-ta cida-

de.

Agua da Guria

ANADIA--MOGOFORES

A unica agua sulphatada-calcica

w ^ analysada no paiz, semelhante

á. efetuada agua de Oontrexeville,

nos Vosges (França.)

INDICAÇÕES PARA uso INTERNO:

3 arthritismo, gotta lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, catarrhos vesicaes,ca- lidade, e afñançado pelos fabricantes DELACHANALKL
* t: .h t 'o . ) _ í __ g .

WQS?, “EÊÇÊÊNO, , da Pam-::Preço com o travao, 55$000 reis.

j em differentes especies de derma- Í ----
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RUE CHARONNE, 321 PARIS ,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, zincographz'a, chro-

motípogravura (Gravura, a.

tres cores) helyogravura, gra-

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce,

fundos de segurança, marcas de

agua, etc.

trataram DE.

DESENHOS
Fornecem-se

  

DESCOBERTA Ídiinnrsnr
Por üm chegou a Portugal a es-

pecialidade, unica 'no seu genero, do

oximio Mr. dr. A. Charles Lambert.

Ninguem deve ter esquecido a ce-

lebre descoberta do insigne dr. A.

Charles.. Lambert, Paris, realisada na

India. Elle com o seu immenso saber, l

analysando e investigando uma infi-

nidade de hervas medicinaes que na

India se encontram, e depois de pro- w

fundos estudos, chegcu ao completo

resultado, mediante a cuidadosa com-

binação das ditas hervas de realisar

um maravilhoso especifico que em

poucos dias e radicalmente extingue

a. purgaçào chronica, o catharro da

vagina, o restringimento uretral, etc.

E' efiicacissimo tambem r Roob

om destruir completa e radicalmente w

a. seíilide ohroniea e hereditaria. Este l

maravilhoso producto ehimieo, que

bem se póde chamar milagrosa, com-

posto exclusivamente de vegetaes

evita os perniciosos eñ'eitos do Iodo l

e do Mercurio, causadores d-e grandes

estragos no corpo e com eSpecialidade *

nos ossos, de que em edade já adulta ,

se sentem os graves resultados, com ;

tortos dores rlleumaticas e deprecia-

orçamentos w . .

mento em geral da saude. i l ll i l

~?' Cada frasco de Roob anti-syphili-- w
" . - . ~ Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisadaipelo quoverno. Sete medalha e bôa * ” '2. I

, l . . r - \ l - ' ..y ;ía-_r~g:;j :H ›_~ / _ __ _aê_ 2;.: nar-gx_ _I ü F ,H4 r g _Vi- _ _ -

n°01 750 rels- ,de prata e ouro conferidas em expoenções a que tem COHCOI'I'ICIO. p k n q _ - ww-

Oada ”fixa do Pi.1ulas_ Para a Pur' Analyse chimica pelo ex.“w sr, conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de _ ~ r _i i i egagãfeiz?m as respectlvas msu'ucçõest chmliêa: Esta agua :incial Possge :rãcêããnatíàsãináelgã tzsdeíêgêzêzüàs cata/”was t .(1, g I. a; n A il

:116812211355353: de Injecçào para a gastricâinãifãíio: ::Igai'aãitariom n23 preversôes digestiva.? derivadas das a b u 11 d an C i a (ra- l NILE? DE 5946 TONELADAS' Em 8 de Junho
doenças mfeccwsas, na convalescença das febres grão-2,1832238316391526: w giuay quatro poços, Vide“ ePÊrl':[às_27132326, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte- I_

' ~ THAMES, DE 5645 TONICLADAS. Em 2.2 de Junho.

Vendem-se na. pharmacia João

Ê°rnard° mb“” Jun“" Am“)- w qastricas dos diabeticos, tuberculosos, brightz'cos, etc.;

, w _ f_ w Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTos, Monte“. ._

let para habltacao, de” e Buenos-Ayres. , .

ewgottados pelos excessos ou privações, etc., etc.

cel-.cado deJaladlnS, A BORDO HA CREADOS PORTUGUEZES

. Na agenCIa do Porto podem os srs. passageiros de 1.3IL classe es- ,
w dll-(LS colher os beliches á vista da planta dos paquetes, mas para' '

í l Isso recommendamos muita antecedencía. '

casas pequenas, °

w C url-.8188 para gugu-10, as Tendo acontecido Por varias vezes que alguns Passageiros Pagani

cavallari c a, etc “h”,

w , lhete onde Tse leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEÊY & SY- .A

N esta redacção à/ÍÃINIGTOL, e tambem o nome da Companhia MALA REAL INGLE-

se diz quem está

encarregado dies-

te negocio.

srnnuurnm ¡.° nr mma

A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima

nowdade em SOilCleZ e elegancia, sendo garantido o seu bom '

tunccmnamento. O material do seu fabrico é de primeira qua- ;x

c.e

_u' _._M_

w . Grande sortimento de accessorios e ofiicina de reparações tanto de f'

l lncycletes como de machmas de costura, etc-::Unico representante em

i Portugal, Antonio Joaquim Augusto-SANGALHOS-ANADIA.

São nossos agentes---Em Águeda, o sr. Bento de, Souza Carneiro

:Em Ilhavo, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-Acoeitam-

se mais.
W

tozes.

A' venda em garrafas de litro

e caixas de 40 garrafas.

Preço de cada garrafa 200 reis.

Em caixa completa ha um des-

conto de 20 CI.

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

MALA RIIL INGLEle ~

Uma linda pro-

  

    

   

0

O

.

' "' 'fx

       

* ~ * ~ ~ Não tem gazes livres- sabor muito aeradavel, quer pura, quer misturada com vinho. l 0116“ 1 b 1:1,| w
~~ mwmumuuuuululuuunmmuuiuuuuuuuuumu.... w 7 , _ z,

_ w

"1%“311811150110 Preço, incluindo a garrafa (8 dec.) 160 reis. w e C (1

 

Apreciações dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo- w

sé; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO ~

MACHADO. »

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

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

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LISB0A

IMPORTANTE

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

MEDICO-CIRURGICO

medico da Real Camara,

ill'. Rega“al facultativo municipal-

Buu -d'Àrrochella-Aveiro.

Consultas da i horas ás 3 da tarde.

"'"lilillllllllllllllllillllIIIIIIIIIIIIIIIIltilllllllllllllllllllllllllllillilillllttI.

c c ¡ “ ' a r t r t r ' *'tt

EMULsnonncmNnL
Com 80 “[0 de oleo puro de fígado de l

bacalhau, glycerina, glycerophosphatos e l

hypophosphitos de calcio e de sadio.

 

  

  

  

Premiada com a, medalha, de ouro , ciam que na sua secção de objectos agrícolas annexa á mesma fundição,

na, Exposição dos Açores, unica, a que › além de todos os objectos agricolas que teem sempre em deposnto, tem actual-

concorreu. Analysada no laboratorio o mente um grande sprudo d arados americanos, sendo estes de grande vantagem

chimico da Escola Polytechnica de para os lavradores ;apelo modo como sao construidos, pels que sao _ todos de w

Lisboa_ Ion-o laminados tamao de frelxo, Jia pela pouca_ terça que necessario empre i

Benjamim de souza Teixeira, ba- gar, e pelo servlço que adiantam. Lonv1dam, pors, todos os lavradores em geral,

charel formado pela Universmade de ,ums em particular os do concelho da Feira, que tiverem de fazer acquisição de

° e °- r - '- ' l à - lutensilios agrícolas, a nãoo fazerem sem visitar a nova secção, onde terão occu-

351223323333330?:assim: r sião de observaros melhoramentosda Industria naclonale mesmo observarem

nho empregado m, minha clinica par_ que podem adquirir um objecto de Importanma para a agricultura por uma 1n-

ticular e na Assistencia a Emulsão Na- 9891503le qualllla- I'llílflgaraIIIIHle f f t _ C t R

cima¡ [1,0160 de ligado de bacalhau, ~ Pedidos aos pnopnetnllos, Paiva rmao,em nine a umadípresen-

pre ,nada pelo pharmaceutico A_ Car_ antes, na Villa da beira, Domingos Gomes de Rczem e,_-em lvelra zemels,

* Lmz de Souza;--em Estarreja, Francrsco Camara Badrlgnes de Pinho.
vale da Fonseca, da qual tenho tira- , í o g ,

do magniñcos resultados. e*m“*0**. OFFIOINÀ DE TANOABIA

E por ser Verdade passo O presen- l l 7 ' DE - 'L

toque juro spb o meu grawd 1902 õ A 75000 3315 JOãO Vicente Ferreira

¡Sboa' 2h de novembro e ' Ligitimos ?gm'am'dos' Pneu' Successor de João Pedro Soares ' *
matwlcos Ommum, CYGlODB 6 Na- TANOARIA DO COJO

tional, añançados a 5:500, AVENIDA BENTO DE MOURA

Grande sortido em accesso- AVEIRO

rios para bicycletes a Preços N'esta antiga e accreditada oiiici-

sem competencia. na, fabricam-se todos os utensílios per-

2 Antonio Joaquim Augusto, 2 tencentes á. arte. Concerta toda a qua-

Izlnicos Agentes no Norte de Portugal' * , "

Talt, Rumsey & Symlngton
19,, Rua do Infante D. Henrzque--Torto

Ou aos .seus correspondentes em todas as 'i

c1dades e thlas de Portugal "

mxmx-xxxxxxxxxxxo ,

BHINAS nas alunos ã'
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RUA DO GRAVITO~^VE|RO

“Pl/3'_

esta ofñcina, recentemente mon-

N tada com todos os requisitos

modernos, executam se todos os

trabalhos com promptidão e asseio

por medicos preços.

Construem se camas, grades,

portões, fogões, lavatorios, enge-

(a) Benjamim de Souza Teixeira.

it**

A. Emulsão Nacional não se »confun-

de com a emulsão de Scott, ultima-

mente condemnada no Supremo Tri-

bunal de Justiça.0 preço é quase' metade

d'essa emulsào, que se diz extrangei-

ra. quando é fabricada em Villa Nova Í

de Gaya-Porto.

Exigir a assignatura de:

ANTONIO CARVALHO DA FOBSECA

Pharmaceutico de l.a classe _

,Fornecedor da Real Casa Pia de Lisboa

A' venda nas principaes Pharma-

cias e drogarias, no Reino, Ilhas ew

a - f q    
Sangalhos--Anadia. ,lidade de vazilhas. Vende madeira, ar-

*401-640*0040-0** wcos de ferro ao feixe e ao kilo; arcos

de pau, rolhas de pau e de cortiça, me-

cha e tudo o que diz respeito ao ofti- *

i cio.

Pede ao publico, aos seus amigos

* e freguezes que visitem o seu estabe-

.
nhos (Ie tirar agua, ele., etc.

w ' lecimento, que é o primeiro n'esta ci-
. dade, , russos SEM COMPETENUIA

Uruco Approvado _, 7 _

a _w pela ACADEMIA de mentem de PARIS Tambem tem deposito de papel de ,

*4”* ' embrulhos para mercearias. ›
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Africa. , CURA! Anemia, Ohiorose, Fra neta, v _- ' r _ *- e _ M , A

. DEPOSETO GERAL l Feb??? EXÍJÍP aVerdadelro ' .' \ \ l p ' - //, W

RUA DE 5.a MARI-HA NP 15.53¡ ' Bill” Bello da Union de¡ ranma SEM pETENCIA e 7,, ' em 'e- m "4Der mm
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  Geral da arte do Rio de

Janeiro, e approrado

pela Junta consultivo

de saude publica

tam. Os ,caminhos de ferro ni-

velam todas as classes no go-

so de muitas vantagens mate-

quencia “ maior beneficio para -

todOs os membros da familia

portugueza, e principalmente

para os credores do estado

C

 

  

“r
”

E
s
t
a
s

e
x
c
e
l
l
e
n
t
e
s
m
a
c
h
i
n
a
s

.m

l

i
j

 

que tem a pretenção impossi-

vel de receber do paiz tudo

quanto elle lhes der, sem o aju-

darem a pagar-lhe, dando-lhe

meios de trabalhar e de ga-

nhar.

Nem eu entendo como por

alli se combinam as idêas pio-

gressistas, com a opposição

que muitos sectarios dellas

parecem fazer a este systema

de communicação essencial-

mente democratica. Não digam

que só divergem nos meios da

execução por que os exagera-

dos reparos sobre _esta parte

da questão _revelam descrença

e aborrecimento á instituição

que elogiam _e que nãofomen-

riaes, assim como a imprensa

as nivclou todas no goso da

instrucção e das letras. Só pe-

la primeira destas invenções

se podia conseguir que os ho-

mens menos abastados versus-

sem as obras do espirito, e

participassem dos bens que a

sua leitura origina. Só a se-

gunda põe quasi hombro com

hombre no mesmo trem. o ca-

pitalista e o ganha-pão, e os

faz correr onde os chamam

os seus affectos e os seus inte-

resses com o mesmo trato e

com as mesmas commodida-

des..

Não se pode tocar nos

melhoramentos reas da nossa

terra, sem que venha á mente

  

    

E' o melhor tonico g

nutritivo que se conhe-

ce; é muito digestivo,

É”: fortificante e reconsti_

*W
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Mtuinite. Sob a sua in-

» fluencia desenvolve-se

rapidamente o apetite,

enriquece-se o sangue,

ú" fortalecem-se os mus-

' " ' l culos, e voltam as for-

_ ças.

Emprega-se com o

.;~ mais feliz ”exito, nos

» estomagos- ainda os

_V mais debeis, para com-
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_ bater as dige'stões~ tar- 7:"-

,e dias elaboriosas,a dis-

__'_ - pepsia car-dialgia, gas- r

tro-dynia, gastralgia,

_1: anemia ou inacção dos

orgãos, rachiticos,con-

* sumpçao de earnes,at- .

e fecções escropholosas,

e _na eral convales- ,f

r cençafetodas as doen- “

* 3 ças, aonde é priciso g

levantar as forças. a
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w NU bairro Conselheiro Quei-
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lhes-Anadia.

tam-se mais.

Palha de trigo

em fardos

DA BOBDA nasua

w

JOAQUIM MENDES sz sarro

GOLLEGÃ

Grande sortido em accessorios, agulhas, etc., etc. Oücina de re-

parações, tanto demachinas de costura como de bicycletes.

Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto_Sanga-

São nossos agentes: EM AGUEDA, o sr. Bento de Souza Car:

neiro--EM ILHAVO, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho-Accei

Fornecedor do exercito e das prin-

63íp868 alquilarias de Portugal, for-

nece-a, em Wagons,posta em qualquer

estação do caminho de ferro, por pre-

cos sem competencia.

Vende tambem Penn ñ camisa¡ de

milho _de-fiada, para encher colchões (Ia Sol--Lisb01a,
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roz e rua José Luciano de

Castro, vende-se um terreno de

17 metros de comprid. por 7

~ de largo, proprio para um born

armazem ou casas d'habitação,

para o que já tem tres parddeá

de solida construcção. Trata..

se com Luiz Regalla.

TÁNllllllllllS PARA Allltlllllli'll'

 

Assim como todos os accesso-

rios possiveis para illuminações a' l

gap-Fabrica Metallurgica a vapor'

Il|
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, _r_

i .


