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" dem muito bem, diz od'r.

ranmonds, communicar a vi-

l ideia sopa, aos molhos, ao lei-

' ate, que são exçellentes meios

;lie cultura para os bacilloe.

V-

é--i No máfia .pm-1 propagam 49- Durante asemana corren-

" por toMÍõ'fidüaçagjnfecção_ te vigoram as seguintes taxas para

J, Gue à¡ maca!” . a emissão e conversando vales do

,. _ w l d M 1 correio ínternacionaes: franco, 2-22

l_ _- 9 n““ 'P3 'e , fm“? reis; marco, 278 reis; dollar 161170;

Bernardes, no seu kategto, sterlino, t2“ trt. ^

l_ dizia: «o demonio que tem os . _ 4,0- 0_ rendimento da delega-

's ?maus costumes da mosca, quiz são d allan“? eim Anveàm ?ljraál'

ii ' sobem ter a sua exterior; .› a. ,2;3333836325511 co n °› 0' e
l

I ' _ r .

¡_ .' 3“““ ° ' ” _ *Durante o anno passado nas-

_ i ' '0m contra e““ demonios, ceram em Aveiro 252 pessoas d'am-

' appareceu agora uma planta lies os sexos _e morreram _127.

L; 'h idbmamemo, cap“ de matar gado das0 dloli'rsgilfoàãrgddfd aiii::
, - A-,n .

.
,

a #igugçnur masi”“ 'mma' festa na sua capelinha da Quinta do

,1 , "._.'°, n°199 WWW* Gato, dfcste concelho, no-proximo

, l' , ;O ¡'50an langulneo'éuma domingo, havendo o coaturnado ar-

: y ”ç maretformosas plantas; qe retal, entremez, e.tc.- _ O _

, .'_ ”f. e 'na' o_ injão_ d d¡_ No mesmodna e. por Im-

ls' h ' t p ' ea” :cistina .desisrs. Francrsco Dias de

l-

›--'

l-'

n í

O.

Eis o que nos dia attento

le›

l

-t fl“

,-olnlervadon «Ha pouco tempo

”instintos“ eu um :exemplar

a J de risino de 1'“,30 'a 1'“,40 de

amendoim eo dono de

-boteqnim que' me 'havia

“mutuamente ornamen-
j, A

o

l :julgue o seu estabelecimento.

" ngmlepooade anne em _que

\

l

I

i'

, l

o dos paizes

stores de alcool, que não a

.1'. - .u 'uma saida

'Í' r productos,

Í; eo alcool o

7. envolvimento

--. -: re a industria d'esaes

es instantemente

i l.

r

l

t :Não gosto de moscas. Ca-

! qual tem lá a sua mania;

5_ ç sempre' fui. de parecer que

:l: devem constituir _agentes

“tivos de contaminação para
1 r_ '
r.

v l

"r ,, apanhou algumas mos-

'que vinham de pousar no

'testino 'd'um cholerico no

urso d'uma necropsia; met-

n-as durante tres quartos

Êhora n'um largo frascoionde

ar e o movimento podiam

tocar as parcellas de virus

crentes ás, patas do inseeto

I. depois introduziu-ae n'um

ia' lho contendo gelatina líque-

ia lr. Ao cabo de 48 horas to-

' gelatina estava coberta

lu. coloniaa de'

e. Por conseguinte, não se

Lem ,deixar as peças de ne-

a- troços de cholericos expostas

ao' contacto das"

mais longe:

çasde autopeíaeão perigosas;

'_ 'tudoo que 'eae 'õfum doente

' de moleetie contagioso é peri-

goso. As outono“, due pousam

, ' "propriedade

'r

ais abundam

@do as attahe,

- lieemia \cervejm tornando-se

'ñiuitiojimportunas para os fre-

- r- “dores dos cafés; Poucos

, › pandemia_ _ de achar-ee, aquel-

: plantam estabelecimento,

#smduapparecido todas as

oieee; 'rfer'nj uma ' ó se: _en-

fgontravalllçroênrando a .cau-

_' 1,namoros na planta uma

_i”:~ ñüaadád consideravel de

,moscas mortas e colladas

'Mesti'gmaü daelfolh'ae, e jun-

' to !imaginamos chá?, _maior

quantidade ainda de moscas,

mbem mortae'e" já. cahidas

I "folhea-
i,
l

Ê. nara' planta

. .parecer cultivada' n'um es-

feehado e

'.'r ver resistido-
a-...... -

l,

limpou.. lllltrafltl &.siclico

level vulgarisador scientiñ-

,'n'um dos seus folhetins dos

abate», assim se exprime

_tra os importunos dipte«

as doenças_ microbianas.

to j dr. Semmonds, de Ham_-

,go, n'um d'estee ultimos

_ _. s teehnieos, pode'serj cul-

:tijada como planta de., sala,

_ eveitando- ee-lhe n'este- caso

. ¡JOE-tinha é por consequen-

grandes pro- durante mez e meio.»

    

 

   

  

   

 

  

  

    

   

  

   

   

   

    

   

   

   

    

   

   

  

 

   

  

  

   

  

  

  

  

  

  

vantajosa aos

sem que se

emprego e o

que a agri-

MvsTrCISMo

OhllthristoI Se depois ,d'esess torturas,

Que' no cimo do Gplgetha solfreste

Ao ninho partemel arde ergueste,

thprindo assim as Santas Escripturas.

Olil Christol Se hoje habitas nas .Alturas

E d'ahi Ver o mundo onde nascente,

Onde prégasto o Bem, onde morreste -

Cruciticado as maos des crenturas,

recla-

Dizg-me, hom Jesus. candido lyric

Cuje\perfurne um djs a tem encheu

-Se 6, grata e humanidade ao teu martyrio?

   

  

    

   

   

   

   

    

   

 

   

   

  

  

     

   

  

   

   

  

  

  

  

   

   

   

  

  

 

  

  

  

Dita me se a Verdade das doutrinas

@Iate valeramrlançns assassinar¡

entender o coração de atheu-'f

' G. de Santa Rita.

“ Pequenas com”

evido a assoriamento, parece

que a barra da Figueira da Foz

está quasi fechada.- A capitania do

porto já pediu as: providencias que

o caso requer, e, é claro, hão de

dar-lh'as. '

Com nosco já. não succede o

mesmo.: Andamos aqui ha annos a

reclamar, apedir, e fiada. A nada

os. . .governos se movem.

40_- AÇdirecçào das obras pu-

blicas: n'este districto lembrou que

os trabalhos da escada e conclusão

da platlbanda do neve edilicio do

governo civil sejam leitos por admi-

nistração propria, visto não apps-

recerem propostas para a emprei-

tada posta em arrematação. Será

para isso auctorisada. bem como a

ceder a direcção dos serviços dn-

vises e maritimes parte 'do barra-

cão que se acha proximo do pha-

rol da barra.

40- 0 sr. governador civil _pe-

diu ao governo, em nome de algu-

mas camaras do districto,a repara-

ção immediacta das estradas arrui-

dadas, que são em grande numero.

40- Foi transferido para o com~

mando da 2.' 'brigada de infanteria

o sr. coronel Gama Lobo, vindo pa-

ra aqui o sr. coronel Antonio Vival-

do.

0 sr. Gama Lobo fez aqui um

logar que o honra, e deixa sympa-

tbias.

40- Vae tambem para o estado

maior de infanteria o tenente do

24,3r. Andrade, e vem para este re-

gimento o major, sr. Alexandre

Peixoto Cunha,lia pouco promovido.

4o- Começaram os bailes de

mascaras no «Theatro Aveirense».

'A ConcorrenCía não foi grande,

mas augmentará nas noites futu-

ras.

 

hacillus vir-

moscae: estas,

nem só as pe-

Moura e Manuel Rodrigues da Gra-

ça.: tem; festa tambem os santos

Martyres, na sua capellinha do Al-

bey.,Na vespora, ha _illumlnação a

balõesvenezianos e fogos de arti-

tlco. eno dia, sermão earraial. As-

siste a «banda dos Voluntarios.›

«aro-Neste anne e..por os nos-

sos sitios, houve falta absolncta de

azeitona para curtir-..v

+0! A policiatem dado ultima-

mente ;assalto ;aos malandrotes, que

se entreteem 'ao sol na' jogatina.

40- Houve ha dias,no Gremio-

Gymnasío, desafio n'uma partida

de' 500 carambolas, ao bilhar, en-

tre-'os exímios jogadores, srs. te-

pente-coronel França, e Mannes No-

gueira, ganhando o primeiro. Fize-

ram-se varias apostas.

40-0 habil industrial, sr. Va-

lentim Marques da Silva, montou

na Avenida Bento de Moura uma es-

paçosa tanoaria, onde faz e concer-

ta toda a qualidade d'obras,e ven-

de madeira e arcos, rolhas. mechas,

etc.

Para o seu annuncio, que não é

exagerado, chamamos a attenção

.dos leitores,

+1- Queixam-se~nos os habitat).

'tes da_ freguesia da Gloria de que

estão sem aula primaria ha muito,

al'do sexo masculino, e que o mal

vem já de' algumas semanas antes

d'o Natal.

O facto_ é attribuido a doença

do professor, mas para taes casos

tambem ha remedio, e decerto/o

promoverá o dignissimo sub inspe-

câor desde que d'elle tenha Conhe-

r - . c mento.

habltadql “Em #MSabeums que. vão amanhã

§9~99Ê2§ a assistiam regis os decretos que

peculiar que

as moscas, e

o aeenoer, os

rustioa bastan-

bicos de gas, todas as noites e nomeiam sub-inspectores prima-

rios:

Para o circulo de Anadia, o sr.

im; e paraAlbino Gonçalves d'Amor

o de Oliveira d'lzemeis,

de Castro Cerqueira Vidal. Folga-

mos, e felicltamol-os.

#segundo a disposição ex-

presssa da lei, os círculos que va

geram depois de abertos os concur-I

sos, não serão preenchidos pela for-

ma dos concorrentes agora apu

rados, devendo por isso abrir-se

brevemente novos concursos.

-QO- A rainha:

A nr)l l). Amelia concorreu com

tres mil francos para os pescadores “

da Bretanha, enviando o seguinte

telegramme ao 'general de Gharette:

dive' conhecimento,

naes. da grande miseria

nha: peço-lhe que remetta- o meu

obolo aos infelizes bretões. Omou

ceração acompanha-vos junto d'el

les-Amalia.,

40- Ao sPopularn, como e va-

rios outros collegas w de Lisboa e

Porte, agradecemos a amabilidade

da trans'crrpção 'das nossas noticias.

40- Em dia d'Apresentação, na

segunda-feira ultima, o 8

sario do combate 'de Marracuéne,

da gloriosa série das nossas mo-

dernas campanhas d'Africa.

Marracuénc foi o inicio da lucta

contra um grande 'petentado; de-

pois, Chaimite, a resultante de per-

sistentes extorços e combates. quan-

do o poderoso virtua, j

rançado de vencer, offerecia tudo

em troca da cabeça.

E' uma das paginas mais bri-

lhantes da' nossa historia militar.

_Movereiro corre ainda aspe-

ro e humido. Tem tido dias de sol,

noites de estrelles e de

maior .parte, até nojo, de rigoroso

inverno frio e inolemente.

As andorinbas chegados a Ar-

rentella,nemx de capa de

até a noite, aguardando

clamações.

Fernandes annuncí'a ter

onde fornece optimos

competencia.

noticia.

Costa Nova do Prado.

-Ço-

ca 'appareceram ainda. . . .

-Na recebedoria da comarca

não tem havido mãos a medir na

cobrança voluntaria das contribui-i 1 d 7

ções. São contos de individuos que'vo V9“ 0 n “ma nuvem de aro-

alli ,se juntam, a porta desde manhã

40- Alem dos vinhos de excel-

lente qualidade que o sr. Affonso a

tabelecimento da Preza, montou

alli tambem um restaurant, que in- ..

titulou de _Senhor dos Esquecidos, e naó teem'

jantar e merenda, por preços sem exageros

_ detestavel eñ'eito que produz

ms“ n05 Pede Para da“ms a aglomeraçâode enfeites. Na-

da superior ás flores, e é a. ar-

te que aconselha, se empre-

_de _preferencia as _pe-

-oo-IO' sr. Diniz Gomes, phar-

,maceutico e apreciavel escriptor,

d'llhavo, vae fazer a edição d'uma guem

bella collecção de bilhetes l postaes quenag e em forma' de' gti.

illustrados, com vistas da villa elnalda_

os pontos bem escolhidos.

creio artisticm, muito animada,

durando até pela manhã.

W

Jornal modernoo sr. José

  

penteado_ occupa tambem

Oimportante logar nos jor-

naes de , modas. Consagram-

lhe algumas paginas os figu-

rinos d'esta, semana, e d'ellee

destamos os seguintes:

.Profal theqtro: todo o ca-

bello, que deve ser posto em

ondas deseguaes e. espaçadas,

se reune na nuca em forma de

caracol suetido por tres gran-

des pentes de tartaruga.

Na frente desce, disposto

n'uma onda maior, sobre o

qual se prende um laço de se-j

da azul punido.- "

Para bailerem ondas, co-

mo aquelle, mas muito menos

acentuadas, separando-as a

meio um pente ñno.

Dispõe-se .nai frente em,

fórma de

por bucles horisontacs, reunin-

do-se por. 6m na nuca e for-

mando um circulo 'de ,que se'

escapam dois' bucles rectos.

Pentes e ganchos de tartaruá

ga escura com filetes d'ouro

adpruam o 'graciosa penteado.

Nenhum adorno, porem,

mais graciosa e mais poetíco,

acrercenta Daniella no Toca-

dor, do que as flores, tão rí-

oae em colorido como lindas e

caprichosas nas suas variadis-

simas formas, provando com a

sua encantadora graça que

precisamente na graça consis-

_ te a suprema elegancia, e en-

pelos jor-

da Breta~

.° anniver.

a desespe-

luar,mas a

oleado por

mas embriagadoree a quantas

vez. das nossas elegantes teem o

. Emlcime na repartiçãO das ma' bom gosto de 'engrinaldar-se'

trlzes, vae outro tanto com as re
com ellas.

Muitos se obstinam_ em

f'ñrmar que as com; -symbo-t

no seu es- lisam ideias e lh'es attribuem_

o E', pois, preciso que taes
serviços de V _ _

terminem, e ev1tar o

___p-*-_--_-

As photogravuras são nítidas e sessenta an'nos de obs e r

vação cuiadadosa juntamente com

A reunião dançante levada !milhares do encetados de medicos

a elfeito no sabbado ultimo no «Re- e do 'publica', nos 'levam a (feels-

lt LUIZ DE VASCONCELLOS DIAS

  

Os triumph'os obtidos contam-se pelo' nu-

mero dos seus discursos, quer na camara quer

nos tribunaes em defeza dosreus.

D'entre esses 'discursos',dest'acaremos. uns

periodos d'aquelle que 'oÍ tribpno_ prouuricibu

na sessão deit dezembrol'do “1857 'sob're'a

Questão de Charle's'et Georges. . . '.' .i'. . . . . . .

«A França é poderosa,poderosissima: tem

numerosos exercitos, fortissimas'es'q'uadras,

mas com tanta força, corn tanta robustez, não

se pode mexer, por que a França hoje está

consubstanciiada no imperio, e o ,imperio com

as suas consequencias europeias é umaim'pos-

sibllidade, um sonho. ' ' ” '

(Vozes. . . muito bem. .

Ninguem cre n'elle, ninguem a teme. Os

factos estão a desmentir as pretenções que el-

le se arroga, e se mais pretenções tivera, não

faltariam' desmentidós estr'epilososos.

A aguia imperial enfa'dada da' sua forçada

'inacç§o, saudosa de aventdras, ávidá de glo-

ria, voou do seu *ninho de pedra, d'eSSes pe-

nhascos artificiaes de Clierbdrgo até as mar-

gens do Tejo, so guarnecidas da sua natural

belleza e de veneraudas recordações; e veio

aqui (grande e nobre façanha!) repor alian-

deira franceza em um navio, d'onde nós 'a ha-

víamos arrancado para que não continuasse a

manchar-ese, cobrindo o tranco da escravatura.

Esta viárita á nossa terra foi mais feliz do

!que outras, porque jà vimos essa 'mesma 'aguia

levantar-se das eminenéias que bordam este

mesmo Tejo, e arrastar-se em vôos atordoados

e incertos de serro em serro atravez das Hes-

panhas, até se recolher na iguarida de onde

sahíra, levando apenas nas garras já mal se-

guras o desengano de imaginados dominios e

poderias. ' '

'(Vo'zes. . . muito bem).

A França nunca pode ' ser grande senão

   

   

   

  

  

  

   

  
    

   

  

  

  

   

  

   

   
  

  
  

culpas que as pobres Hores

rar que nunca se fez um remedio

que possa comparar-se cum oPeito-

ral de Cereja do Dr. Ayer para do

irmna com tuula certeza

doenças da garganta., dos bron-

cbios e dos pulmões.

A el'ñcacia maravilhosa do Pei-

toral de Cereja do Dr. Ayer para

resolver toda a inllamação da gar

ganta'e dos pulmões, acalmar as

dores e eliminar tudo o vestígio

da enfermidade, é o que ha demais

Frequentes vezes cura um res-

friado em uma noite.

As tosses chronicas e arreiga-

das, os res'fríados antigos podem

necessitar de mais um pouco de

te_mpo,_mas cedem com toda a eer~

Preparado pelo Dr. .l. C. Ayer

d: C3, Lowell, Mass.. U. S. A.

_____-+_-
_
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Consultor'lo

Dr; Luiz ilegalla,

[tua d'Arrochells-Aveiro.

Consultas das 19 horas do dia as 2 da tarde.

marmelthmnmuwmummmunmn
mnmmrnm
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concha rematada “ça-*M

t Lembra-se a todos“ pee-

, sóas que forem 'a Lisboa, que

não se esqueçam de visitar a una-

ravilhosa e surprehendente, Ex-

posição Fabril e Artística. «Sim

gere lnstallada na Rua do Prin-

cipe, à. entrada da Avenida.

 

souberdesd'um asthmntico,prestar-lhe

heis um serviço grande api-e cando-

lhe o Remedio de Abyeeinie, xibard

em pó, cigarros; folhas para' fumar

como tabaco no cachimbo, o qual, re-

coitth pelos medicos todos e premia-

do com medalhas de ouro e de prata,

allivia e cura cada anno milhares de

doentes. Certidões numerosas.

H. Ferré, Blottiére et 0.', 102 rue

Btchelleu, Paris, e em' todas as Phar-

maeies. '

    

  

    

 

MEDICO-CIRURGICO_

medico de Real Camara,

facultativo municipal'-

 

w

\ESQUENTAMII PARA BANHO

A gazoliua, funccionando como

os de gaz e para agua de pressão.

Modello privillgiado, completo, reis Squzellus.,«.,__. 45610

85.000, eucaixotado e posto aqu

'na estação do caminho de ferro

5.500 reis.

Loja Sol-Lisboa.
o . , ~ . . , ,

Alvaro de Moraes Ferreira

Medico cirurgião pela Escola,

do Porto. Consultas todos os

dias, do meio dia ás 2 da tar-

de.=Rua da Rainha-Aveiro

Notas d'algibeira
  

    

  

  

  

   

  

 

  

 

  

   

  

   

  

  

  

 

  
    

  

 

   

   

  

  

   

 

  

     

   

  

  

  

   

 

  

 

  

  
  

   

todas as

CALENDARIO DE JANEIRO

4, 11, 18, 25

5, 12, 19, 2o.

Domingo. . . . . .

Segunda-feira. .

Terça-feira .... 6, 13, 20, 27

Quarta-feira . . . 7. 14, 21, 28

Quinta-feira . .. 1, 8, 15, 22, 29”

'Sexla~feira . . . . 2, 9, 16, 23, 30

Sabbado.. . . . . . 3, 10, 17, 24, 311

Le¡ do séllo

Recibo'- s seus duplicados; De 13000

.a WMM, 10 reis; de ¡0600001 603000, 26

jreis; de 50$000 a 100900, :i0 reis; de 100

e esosooo, eo reis; de seuaouu s 50050003"

'100' reis. Cada 2505000 a mais ou irncêão,

50 reis; chequeao portador, '20 reis. '

Lote-gn ele cambio

Entre pragas do reino c ilhas adjacentes-

L'vieh e até. dias-JM 58000 me' !Q 00,

eo reis; de !05000 are coentro, bo de

:so ate sooaooo, !00 red; de so ,' n¡

soosooo, sou reis. cada Bosquo e se ou

fracção, 100 reis. " ' "'Í

.nie de l dios-JM: 5¡ 00 até :0”00.

20 reis', de 20§000 até 100 _00, 1'04“..

Cada 10¡000 a mais ou tracção, root " .

fãfnveia no ostranhiro-Dor

até m, '.O'rcts. Cndnil ' Í l¡

ou fracção, 20 reis. ^

no “hr-Inu- e e¡trnnçd$rb_pn veia

em !ortugnl-lle 55000 old'. il¡ , 10

reis; de 205000 a |(XJ¡,'.000, 1 __re¡l. Cade

ñtXJJCpO a mais ou Íl'ncçllo, l "ends.

HORÁRIO DOS COMBOYO§

MIDAS ,Alho PUITU !llllllaá PAB] LllIOÀ

u”: 7

Tramways.. 3,55 lu.

Correio. . .. 5,2¡ Mixto . . . .. 6,4

 

     

    

       

       

   

   

  

  

  
Mixto. . . . . 9,0

Tramweys . 10,10 rm.

Terá. '

Tramways.. 4,47 Tremwaye. 2,12

Mixto...... 8,11 Expresso.. 5,34

E resso.. 9.49 Correio.... 1 80

   

Ha mais 2 tramways. que chegam

a Aveiro às 9,49 da manhã, e

' 9,8 da tarde.

  

'Caminho de ferro do Norte

'Intra !lisbo- n ?ri-to e vice-ven- *

w

j Preços por classes

Eatações '

 

    
, Lisboa-Rocio..... - -

Entroncamento... 25250 15750 1,1250

Thomar (Pavulvo) 25550 1.3980 11420

Chão de Maçãs... 2,5720 2mm. 1,1520

tlaxur'rus......... '2,5900

Albergaria....... 3,5300

Vermoil 3,5840

Pombal.......... 85520

Soure............ 83820

Alfurcllos e Angus 4.¡070

Formosclhe...... 45180

Taveiro.......... 45330

Cormbru......... 45490

Pam illiosn...... M750

Meu¡ ada.......a “830

Mogol'ores ..... . . õdOiO

(lliveitu do Bairro 5,5140

Qumtas M420

_At'eiro........... 5:3560

Estarreja. . . . . . 5.3840

.Avance. .. . . ..... 6.8120

Ovar,........ ossec

Esmoriz. . . . . . . . . 6,5340

'Espinlro......... M430

Granja., . . . . . . . . 619490

Vulludnrcs ....... 6156510

Villa Nova de Guiu 615760

Porto............ 66810

n Tcrmiuus... 6§930

45-540

4.5760 suco

4a7rossroo

45930 ossec

5§010 ossec

55050 sssro

estao serao

55240 85740

5.1300 emo

5.¡390 saeeo
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se alguem ser cltado por dividas a não ser que

tivessem sido contrahidas n'ella.

O lnfante D. Pedro, quando regente, de-

terminou que nenhum nobre ou pessoa pode-

rosa se podesse demorar em Aveiro mais do

que 4 dias sem o henoplacito dos seus hahie

tantos. l

D. João lV determinou que os juizes da

relação do Porto so com auctorisaçâo regis

poderiam entrar em Aveiro.

Entre os muitoslilhos de Aveiro que por

diversas formasse tem tornado notaveis, é

um dever de justiça destacar os seguintes:

Anhaia ¡Indl-loan

Aveiro a 31 de março de 1580.

Filha_ de um pescador, eram a vida do mar

e as arriscadae emprezas que a seduziem.

Seus pççpggsesçgeç gang pobres, quando

ella chegou aos l annos mandaram-a para Lis-

nos entregue .ans cuidadosos; um.: irmã. que

all' vtvla- ' . .
Avida, porem, que passava em casa não

lhe ngradava, e resolveu fazer-se alisar-couro

marinheironjmn navio que' estava prestes a

partir_ para Aluga. .

Com o nome,..de Antonio Rodrigues deit-
emljarça, em,_t,lazagão ,e ,alista-se como soldado.

,Taer eroezeupmmette .n'ests 811a nova

,Este formosa e !amena heroína nasceu em

i

situ? 7. que é promovida a Onichi»,
' n'esta altura due declarou ao governa-

dor da praça qseu sexo, e embreye ,volta a

Ifortuaal ja, casada com um ,cevalleirmlllho de

umqtdps, mais _importantes familias 'da ;arm
_ Filippe n 'dá-lhe ,uma Lança' de lÓõOOO

?61316 _urna range de farinha por me¡ em re-

muneraçao dos seus serviços. " l
a

4¡
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IIIlBUÇlIIIOS MARAVILHOSOS

ALLA É: FILHA

Pomada anti-herpeticn

de Alla cb Filha

Para comprovar a eiiicacia

d'esta pomada, bastará dizer

que ha milhares de pesadas

que a teem empregado em im-

pingens, herpes, escrophulas,

feridas tanto antigas como re-

centes, embora syphiliticas e

que os seus salutares eñ'eitos

immediatamente se teem feito

sentir.

Preço da caixa. . . 120 reis

Pelo correio. . . . . 130 ›

PHARMACIA DE 1.' CLASSE

DE ALLA s FILHA

AVEIRO

lacunas de costura

    

  

     

   

 

   

   

  

  

MACHADO.

    

 

GRANDE NOVIDADE

Americana

Vende-as em Alquerubirn

IIanueI Il. Amador

  

    
,licitantes a crnyon, ::dali "m

Execucao perfeita. Modicidade ,de

preços' .Itil'tlllltls Leme. rua do Gra-

vito, Aveiro.

Rapidez e economic
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" EMULSIIU NACIONA_L
Com eo “l. de oleo puro de fígado de

bacalhau, g'cherina, glyceroplwqdiatos e

bypophoophitos de calcio e de radio.

Premiada com a medalha de ouro

na Exposição dos Açores, unica a que

concorreu.; Analysada no laboratorio

chimico da Escola Polytechnica de

Lisboa.

Benjamim de Souza Teixeira., ba-

charel formado pela Universidade de

Coimbra,medico da Assistencia Nacio~

nai aos'tuberculosos, attestc que te-

nho empregado na minha clinica par-

ticular e na _Assistencia a Emulslo Na-

cional d'oleo dc fígado de bacalhau,

pre arada pelo pharmaceutico A. Car-

valho da Fonseca, da qual tenho tira»

d'o magníficos resultados.

E por ser verdade passo o presen-

te, ue juro sob o meu grau.

<Lisbon, 28 de novembro de 1902.

 

la) Benjamim de Souza Telinha.

l-'a

A Emulsão Nacional não se confun-

de com a emulsão de Scott, ultima-

mente condemnads no Supremo Tr¡-

bunal de Justiça.0' preço é quase' metade_

d'essa emulsão, que se diz extrangei-

ra quando é fabricada em Villa Nova

de Gaya-Porto.

:Eixigir a assignatura de:

ANTONIO CARi/ALHO DA FONSECA

Pharmaceutico de 1.l classe

'orneccdor da leal Casa ria de lisboa

A' venda nas principaes_ Pharma-

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e

ncrosr'ro casar.

RUA DE S." MARTHA N.° 51-53,

AGUAÍACIDULA DA FOZ DA ,CERTÃ

Approvnda pela Junin Consultiva de Saude e nuctorissds pelo Governo. Sete medalhas

do prata e ouro conferidas em exposições s que tem concorrido.

Analyse chimiea pelo ex.“ sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de

chiniicu. Esta agua mineral possue a acção sdstringente, tonics e desinfectanle.

E' empregada com segura vantngr m na diabetes, dispepsias, catarrhos

gastricos puto-idos ou parasitarios; nas prever'sões digestiva-s derivadas das

doenças infecciosas; na convalescen

gashicas dos diabeticos, tuberculosos, ríghticos, etc.; no gastricismo dos

ewgottados pelos excessos ou privações, etc., etc.

Nilo tem gases livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho.

Preco, incluindo a garrafa (8 dec.) 160 reis.

Apreciaçoes dos distinclos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo-

sé; D. ANTONIO DE LENCAS'I'RE professor c medico do. Casa Real; e professor VIRGILIO

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

login da Universidade de Coimbra. Remetle-sc folheto, gratis, a quem o requisitar ao

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fauqueiros, 81, 1.°--LISBOA
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COLLEGIO MONDEGO

AC()INIBRAI ) '

E' o primeiro estabelecimento de educação em Coimbra. En-

cerrou os seus trabalhos no anne lectivo findo com 180 alumnos

approvados nos diferentes cursos de instrucçào, parto dos quaes

com distincção e premio

  

=_

1.“ Secção (somo masculino): av. de Ment'Arrog/o

Curso commercial (Conversação francesa, ingleza e allemã.,

contabilidade, calligraphia, escri turacào commercial) Instrucçào

Prinãaria e SecmdañaMagisterio rimarto,Musica,Esgrima e Gym-

nast ca. '

(Professores estrangeiros para o ensino de linguas)

2.' Secção (servo feminino)=Praca 8 de Maio, 46'

Linguas, Musica, Lavores, Desenho, Pintura. Instrucção Pri-

maria e Magisterlo Primario,

Professores diplomados: D. Maris. da Gloria Paiva, com o ¡au

de bacharel em Philosophia; Henriette Jeanne Bousquet, D. ui-

lhermina Gonçalves, D. Laura Leite, D. Ismenia de Macedo, Luiz

Maria Rosetta, medico; Capitão Ferreira. Lopes, Francisco de Fa-

ria, doutor em Theologia; Padre Adriano dos Santos Pinto, capitão

Feliciano Pinto, Teixeira Neves, ex~professor do «Collegio de

Campolide-o; Esteves Martins, ex-professor do L ceu, Fernando

Cesar de Sá, João Francisco dos Santos, Henri ousquet Lewis

Barker, Alfonso Hincker, alferes Victorino Godinho, capitão Baptis-

ta Lobo, etc., etc.
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NOVIDADES PARA [ESTAÇÃO DE INVERNO

Eduardo Augusto Ferreira Osorio

Iii-RUA'MENDES LEITE-Sl-AVEIRO

 

. Elegante.; capas para senhora. Lindas bôss, peIIes e penas para

agasalho. Chupetas de senhora, ultima novidade. Variadas cssemiras,

meltons, HaneIIas e outros tecidos para confecções. Lindissimos cortes

delãs. Bons cobertores, camisollas, meias, piugas, malhas, pelles e

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

nhora. Espartilhos, calçado de feltro e_ tapete, guarnições, velludos,

pluches, sedes, etc., etc.

o . Camisas-ia, Gravatas-ia e Perfumaria

Sabonete Irene (exolusivc da casa). Cada um, IOO reis. O mais tino unica Que tem em si os melhora-

e mais economico sabonete. A '

  

.E' n'este estabelecimento onde se encontra o que ha de mais chic,

Africa. por preços medicos.

das febres graves; nas atentas

   

   
    

     

L ças.

~ 'i e na

.a. y.

rv
,r

  

mturr'os

cultativcs.

mentos modernos.

Com autoclysmo, descarga e

aro (le mogno, completa 26.000

reis; encaixotanla e posta aqui na

estação do caminho de ferro,27.000

W”reis--Loja Sol-Lisboa-
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" Prívilegíado auclo'i'isado pelo &-

goomra, pela Inspector-ie

Geral da arte do Rio de t,

Janeiro, a approoado '

pela erte consultivo

de muda publica

E' o melhor tonico

7;.:- nutritivo que se conhe› .

É ce; é muito digestivo,

;n fortiñcantee reconsti- o

É.. tuinte. Sob s. sua in- 7

2"- Huencia desenvolve-se .

ã, rapidamente o apetite,

~ enri uece-se osan e, .

.fortalecem-se os hills- g

› culos, e voltam as for-

_:w Em re a-se com o .

i. mais pfeligi exito, nos

estoma os ainda os É

É, mais de eis, paracom-

bater as digestões tar- . '

É: dias e laboãiosasm dis- ,

'epsia car ¡algia, as- -

- Ero-dynim, gastra ãla, _É

, a anemia ou inacção os

É; orgâos,rachiticos,con~ ,

1" sumpçao de carnes,ai;

_- facções esoropholosas. u?

*- eral convalea- u

t eença etodas as doenl' ,,

ã"” ças, a onde é priciso

Ê- levantar as forças. t_:*

,ir .

Ir""
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Iiepnra... biz... 'Iratnse

dos teus olhos

l2 anna¡ não pas-

sados depois que

As constipações, bronchües,

7'0uquidões, asthma, tosses, co-

queluche, influenza -e outros

mcomodos dos orgãos respi-

  

Se attenuam sempre, _e ,curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrào, com-

postos(nebuçados Mil-green) on

de os eii'eitos maravilhosos do al-

catrão, genuinamente medicinal,

junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

a' sua salutar eñicacia.

E tanto assim, que os bons re

sultados obtidos com o, nao dos

«Sacchnrolides d'alcatrão,compoa-

tos» (nebuçaao. Milagres”) são

confirmados, não só por milhares

de pessôas, que os tem usado,

mas tambem por abalisados fa-

lermacía Oriental

S. Lazaro - PORT0

Caixa, avulso, 'no Porto, 200_ rs.

pelo correio ou fóra do Porto,

g 220 reis. v

RE'JÉRE'J." SOL

A melhor retret, do mundo, a

 

A! LUIZ DE VASCONCELLOS DIAS

  

Se, pois, Aljubarrota se ufana da sua Bri-

tes d'Almeida, Aveiro com justiça se deve ufa-

nar da sua Antonia Rodrigues_

João Affonso

Piloto que descobriu a ilha a que deu o

'seu nome, e cromo de Benim. d'onde trouxe a

Portugal uma embaixada com 'noticias do Pres-

ta João.

_.-

Ayr-ee Bal-boca

Nasceu em Aveiro em 1470.

Dostorou-se nas universidades de Sala-

manca e' de' Florença. 'Mais' tarde 'obteve na

universidade de Salamanca as cadeiras de rhe~

torics, latim e grego, lendo sido n'estsultima

professor do nosso grande classico @mia _de

Rezende.

...-

.loeó Estevam

. v José Estevam, filho de Luiz Cyprisno Coe-

lho de Magalhães e de D. Anna Joaquina Ro-

sa, nasceu em Aveiro a 26' de dezembro de

1809.

Nos primeiros ounos frequentou a escola

primaria regida por Custodio José Baptista, co-

nhecido pela alcunha do Corsoia.

Seguiu em Aveiro os estudos preparato-

rios para s matricula na Universidede, aonde

entrou para o '1.' anuo juridico em' outubro de

1825'.

Não nos é possivel acompanhar a vida

nventurosa de José Estevam' desde de 1826

eté 1834; vida :do constantes perigos em não

menos constantes luctas.

- Exibido em Inglaterra com grande nume-

irtrno n

  

ro dos seus camaradas do batalhão academico,

depois do desastre da Cruz dos Maroz'ços, to-

ma parte na expedição à Terceira, e,,sob o

commando do Duque de Bragança, é um dos

7500 bravos que em 8 de julho de 1832 des-

embarcam no Mindello.

Nc'cerco do Porto, então já 2.“ tenente

de artilharia, torna'se nolabilissimo na Flecha

dos' "Mortos, ponto onde mais encarniçádo Se

travou o combate. ' '

A maneira heroíca como se portou n'essa

occssiãohvaleulhe ser pela segunda vez agra-

ciado com o grau de cavallelro da T'orre e Es-

pada. Se não é longa em demasia a carreira

militar de José Estevam, é' ella comludo tão

brilhante, tão verdadeiramente notavel que

impossivel se torna esboçaI-s aqui.

José Estevam tinha justo' Orgulho da sua

honrosissima folha de serviços militares, e é

d'isso prova a resposta que na sessão de 23

de março de 1839, deu ao então ministro da

guerra, conde de Bonllm:

«A minha carreira militar é mais curta do

que a de s. ex-'; tlgura menos por condecora-

ções, menus por sangue, mas não figura me-

nos por devoção e por bravura; e as curtas

paginas da minha vida militar não se envergo-

ubam de apparecer na presença dos grossós

volumes em que está escrlpta a carreira de

sua ex.'.› V

Depois da Convenção de Evora Monte, .Io-

sé Estevam voltou a Aveiro, e em 1834 vol-

ta novamente para Coimbra a concluir a

sua formatura em direito, o que tem logar em

1837. v

No dia 18 de janeiro d'esse anno José Es-

tevam entra pela primeira vez na camara,

n'essu camara da qual havia de vir a ser o

primeiro e mais hello ornamento, e na sessão

do dia 21 fez a sua estreia parlamentar com~

batendo com Costa Cabral e outros n elegibili-

dade dos ministros.
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Em

todos se

doencas em

que 6 preciso

recorrer A um

RECONSTITUINTE

E N E R G l O 0

.. empregos-ae ea . .

Grannlldos eu as Crentes ao

_ OVO

LEGITHINE

' BILLON
Medicamento phwphorsdo que tem

.lado os melhores resultado¡ em

todos os ensaios feitor nos hu-

píiset do Paris ou pela

celebridades rledlcu

namorar.

 

  

  

   

I'. BILLON. Hatha. run From-Dharma. PARIZ

Heuean e¡ íntimo“ r [amparar-e. ou, he(-

,ãmzrs sem r'. tdo u rir-:er pr¡ Mm_

      

  

 

sua DA ESTAçÃO-FABRICA no ea:

ê SEM RIVAL

ã Mangas sedonas para todos

S os syslcmss de bicos, desde 130'

8 a 300 reis

O' Bicos completos de 1.', com

g chnmine dc crystal ou mica, a

o 152001 15500 reis. De 2.',

g de crystal ou rules, de 13000

g a 1.39.00 reis.

0 Grande sortido em chami-

9 nes de crystal, mico., globos,

ã tulipas, abnt-jours o todos os

a, mais artigos proprios para in-

candescencin. Bico intensivo, o

É melhor systems conhecido-

3.3000.

8 Não confundir, que já ahi

hs emilaçóes. 0 verdadeiro, Ie-

gítimn_ unico BICO AVEIREN-

SE, o patricia, na Fabrica do

Gsz.

O siguutario toma inteira

responsabilidade pela excellen-

te qualidade do BICO e seus_

aprestes.

  

   

  

Carlos_ Guerra.
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ZCollor/nono gratis

Lavam-se com a maior rapi-

dez e perfeição, a 120 reis o

ar, sem ficar cheiro.

ua 'da Fabrica=Aveiro.

W

Agua da Guria

ANADIA-MOGOFORES

A unica a a sulphatada-calcica

analysa a no paiz, semelhante

â ¡af-mada agua de Contreleville¡

nos Vosges (França.)

mnmações PARA uso INTERNO:

arthritismo, gotta. lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, catar-ritos vesicses, ca-

tnrrho uterino.

USO EXTERNOS.

em diferentes especies de dorms

tozes; '

A' venda em garrafas de litro

e caixas de 40 garrafas.

« Preço ,do cada srrafa 900 reis.

Em caixa comp eta hatum des-

conto de 20 “r. '

UNICO DEPOSITO EM Avnmo

,Pharmacia ,Ribeiro

Rua Direita _

ementa n¡ marcam

  

Successor de Joao Pedro Soares

ANTIGA TANOARIA 'no COJO

AVENIDA BENTO DE IOURA

AVEIRO . I

N“'esta' antiga e accreditads of-

ñcina, fabricam-se todos os utensí-

lios pertencentes á arte. Concerta

toda a qualidade de Vazilhas. Ven-

de madeira. arcos de ferro ao foi'

che e ao kilo; arcos de pal, rolhas

de pau e de cortiça, mecha e tudo

o' que diz respeito ao -otiicio.

Pede ac“publico, sos seus ami-

gos e freguezes que visitem o seu

estabelecimento, que é o primeiro

n'esta cidade.

' Tambem tem deposito 'de papel

de embrulhos para mercearias.

TUDO por pnnços

Leilão de mobília

OR motivo de retirada

d'Aveiro, vende-se uma

boa. mobília de calle.,

quartos, sulla de jantar, pia-

no, etc.

O leilão principio no dia 8

de fevereiro na casa (lo falle-

cído Visconde da Silva Mello.

pelas 11 horas da manhã.

W

IIEIiIJIlIllIlI CENTRAL

. DE

ARTHUR D. PINHELRO E SILVA

l

 

Queijo, massas, arroz, as-

sucar, chá, manteiga inglesa

e nacional, etc.

Armazem de azeite.

=

Doce, frutas seccas, gene -

bras e cognacs estrangeiros

e nacionaes, agurdontes, etc.

etc. ' .

'o JIRO

RUA DOS MERCADORES

(Cinco Ruas)

Ê
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IHHEMIITIIÇIIII m'
2.' PRAÇA' l 1 .m1

OR este juizo, cartorio n

escrivão Pinheiro e l, _3019,91

autos de justificação 'i

ra arrasto, requeridos por Jr_

sé de Oliveira Queiroz,do

to, contra Jorge Pereira A'

Silva e mulher, vão á pra

para serem arrematados E

quem maior lanço oñ'erecer :vi

made metade da sua avaliaç

no dia 1 do proximo me: n'

feVereiro, por 11 horas (la ni' . _

nh'ã, e no estabelicimento d '_ "

arrestados, árua do Caes, :w “ '

ta cidadez-Diü'erentes' 'ohj'

ctos de mercearia, pertenceu '

e ari-estados áquelles Jorge P'

reira da Silva e mulher. Pe ". . .,_

' t

presente são citados os cred '-

., Í.

e¡
.

   

   res incertos. , 7 -.'

Aveiro, 26 de janeiro I“ 1.110¡

1902. .. ' pr

vamriounr-O .luiz de Direl' A“ l

F. A. Pinto ' dizi

O escrivão do commercio, l ex",

Albano Duarte Pinheiro e S' o. l

va. _E .Í dos,

consultou nuns «'I . cout
ENDE-SE uma, comp' p fun'.

ta de 852 exemplares u' “"Í

Portugal, em optimo a 9°“.

tadt'a todos dili'erentes, inclui th”

do 274 numeros 1 e 37 V“'l

meros unicos» alem de 30'co '

leCçõés completas entre diari .

e semanarios do partido rep

blicano, algumas já encad'_-

nadas e difficeis de obter. ,p

Dirigir a Arnaldo Ribeiw*

-R._ Direita-Aveiro. g v~
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A. Charles Lambari?, p 9

Run CrtnaoíN; 321 PARIS '

nnconrn lllPOltTlNTISSlltl ,-1 “-
Por 6m chegou a Bortugai a _ P l'

peoialidade, unica no seu genero,

eximio Mr, dr. A. Charles 'Lamb vv

Ninguem deve ter esquecido a

lebre descoberta do insigne dr. l d

India. Elle com o seu immenso ss ' ' .- “

analysandp e investigando uma nv¡

cidade de hervas medicinaes quod; l <

India se encontram. e depois de, ' ' ' '

Charles Lambert, Paris, roman
a-É .

.J'

fundos estudds, chegou ao comp 'l' w .

resultado, mediante a cuidadosa co ' ¡,-

binação das ditas hervas de reali l ,w

um maravilhoso especifico que l, I j

poucos dias e radicalmente_ eu!!! 1 .- r

a purgaçào chronica, o catharro Ill_ l ' '

vagina, o restringlmento uretral, e _y

E' eñicacissimo tambem ,o Bo

em destruir completa e radicalmen P '

a sefillde chronica e her-editar“. E '; - A . '

maravilhoso producto cbimicà¡ q g .

bem se pôde chamar milagrosa, _cc í n l

posto exclusivamente de voga' l to*

evita os perniciosos aii'ci-tos do I

e do Mercurio,[caunadores de an_ ~ -u

estragos no corpo e com' espec ali'd A * n l

nos ossos, de que em edade 1_ - '

se sentem os aves resulta ol, ›-

fortes dores r eumaticas e depre' '

mento em geral da saude. r í .51' '

Cada frasco de Boob anti-eyp It

tico, 750 réis. ""' . '

Cada caixa de Pílulas para a -r , '-

588% com as respectivas instrucç 'A ' › l '

reis. .l - * ll '

Cada frasco de I ' io '

mesma, 800 réis. na.“ p“ ,

Vendem›se na pharmacia J

Bernardo Ribeiro Junior, Aveiro. i

   

 

.; I ,g

Palha de trigo:

em Iara'

na Bonus unem l ' A' -y

JOAQUIM saí.; p¡ um, - ,r _4_ _x ,3;

como¡

Fornecedor do exercito e .das pr y_

oipaes alquilarias de saiam, «

nece-a, em wagnns,posta em qualq

estação dc caminho de ferro, por n:

ços sem competencia. ' "

Vende tambem feno e cenicas: j

milho desfiadns, para encher 0010 ' i


