
 

    

   

:teus implicados no repugnante

;mero seguinte daremos Cir-

cuptanciada - noticia d7esta au-

:tlienciau

  

Ensaios
l

›

- : 1 INNOCENCIA EMISEBlA

 

e o frio vae me gelar;

sem forças e por tal noite

ai! quàsi não posso andar,

nem por estradas desertas,

onde se não ve ninguem.

nem assim de porta em porta '

pedindo aqui e alem.

se já podesse ganhar,

ai! como eu trabalharia

para a poder sustentar!

   

  

  

  

  

 

    
  

  

   

  

 

  

  

   

  

   

  

 

  

 

   

  

  

  

  

       

  

 

  

  

     

   

A vida assim é tão triste,

tão cheia de negro horror,

que eu desejo que nos leve

muito depressa o Senhor.

. Com tão cruel _existencia

; mais valia não viver, . _

' *onm da vida é tao longo

quando queremos morrer!

,.Aveit'o)
. _

- ' B. Moreira.

de, .

. _ instrucção

¡Lyceu nacional de Aveiro: -

 

,lnnmptos

escolar, e no .mesmo dia, para apre-

Q' dação das provas dos alumnos, re-

lativa ao mez de abril ultimo', o con»

selho da 1.al classe. *

a?, 4¡- Para o mesmo tim ,reuni-

:nm: no dia 2 o Conselho de' 2-a

li"classe; no dia 3 o de 3.a' e hoje

--cs de 4.' e 5.'- classes. V ,e

;É relação das noi-,as _obti i

das pelos' alumnos deãli' classe no

ez d'abril ja se acha afiixada no

_tido do lyceu. , -2' .- - 7 -

77 AForam auctorisados a trans- ,

?ferir as suas matriculas_ do lycteu

-i'central de Braga para o lyceu. de

'3 'Aveiro os seguintes' alumnos: de

_ii 2.¡ classe, Augusto Lima d'Almeida

_. Braga; de 3.a Joaquim Janua-

rio Lima d'Almeida Braga; e de 4.“ _

' Luizdtima d'Almeida Braga.

J _40- Na sessão ordinaria do dia ,

l,io conselho reSolveu fazer-se re- w

ç present'ar nos festejos em homena-

Ê gem a Garrett pelo professor do

' lycêã'dãllisboa, dr. _Alberto Fer-

reira Vidal, elançou na acta um

“voto de louvor ao sr.. governador

;civil pelas deligencias que empre

Ís-gou para que-wse. realisasse, como

.se reaãsou,a'mudançada repartição

ÂÍde fazenda para _a casa. da rua de

.. JosefiEsteVamJicando assim à'dis- _

posição do lyceu, par-amelhorar a

;sul-_Ilustallaçam as salas que aquel--

"i'llníepartição'oc'cup
ava no rez do

?chic do e“diticio. Egual voto lan-

_ çod'com relação ao sr. director;

?idas-..gemas publicas, pela forma co-

."f'ymo fcjeilitou e realisou a referida

mudança,
r c

*a O Escolas &habilitação;

oi rectificada a transferencia pa-

Eraa escola-de habilitação ao ma

_lgisÍio primario d'este districto do

,._Ãprdfessor da escola de Castello

--'BrauCO' JessiMauricio de Oliveira.
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: "'ÕVmesmo ,,

,tenso por espaço de 30 dias, e

;as provas serão feitas no dia 8 de

'Junho proximo, no edificio da esco-

íi-la normal do sexo masculino de

_lisboa 'estando ja nomeado o res-

"p..ectivo jury. _

"-' O Escolas primarzas: . .

_. 40- Foi prorogado por mais

“lies meses o praso para os profes-

iisores d'instrucção primaria' de en»

.sino livre. apresentarem os docu-

'êmcntos que lhes foram exigidos,de

room. comportamento e de registo'

?criminah para serem inscriptos na

;iespxectiva inspecção escolar. w

_," "raia-"A sub-inspecção d'este cir--

.___lo ordenou que se fechassem as

Ê'enlasda freguezia de Canellas,

*eoncelho -de Estarreja, por. grassar i

gn'aquella' freguezia aepidemia do

neap-o. y , , -

O professor de Sedrim,con-

nino' de Sever, foi auctorisado pe-

., sub-inspecçãoa alterar o horario

'i-,Lsua escola tornando-o assim
r "vu

.--..a's compativelcom os progressos

:celas da respectiva freguezia.

O

:;j,m(§§'geres l). Gracinda Augusta

?Indicados " Santos e José _Soares_

ndctPtiiiho., Junior, ,para o effeito de

;promoção de classe._Os proccessos

?já subiram á-i-nstancm superior.

*' ' 40- Com o lim de se crear uma

bnbliildo sexo :masculino no logar

damages, fregurezia e concelho de

ira, teve ha_ pouco uma confe-

.ncia com o digno sub-inspector

circulo o sr. administrad-or

'aquelle concelho. ' ~

    

logar de sub-inspector, na escola de

Sarrazolla, freguezia de Cacia, foi

proposta a nomeação interina da

sr.a D. Dulce de Jesus e Silva, [ilha i t*

do nosso presado amigo,sr. Manoel *

Nunes da Silva, a quem não faltam v

competencia e zelo para o bom des-

empenho docargo. _

gueira 'da .Fez. 4 _ _

_Estão já' em“ pagamento Senhora da Gloria,_d*esta cidadef”

desde' o dia? primeiro d'eáte mez as

folhas dos professores .dosd circu- iniciativa do sr. presidente da ca'-

los escolares, cuja direcção tem es- mara, que folgamos :em aununciar. t

tado a cargo do illustrado sub-ins-

pector, sr. BentoJosé da Costa.

...Se *eu não fosse tão pequena dos

.tar desde 1 de julho de :19:02.

:ido ensino e com os interesses agri- ,

4+ Para a vaga deixada pela l'

. ° i. 7' Í 7' ' l e ' ' '93' a

*lint da 15 Unte-nova- No nu' nomeaçao do sr' "Má “dal pala O O Falleceu n'esta villa a sr.a Maria Nata-

. ria, sogra e irmã dos srs. Antonio Martins Fer- ilhavense, , Marques Machado,

nandes e Antonio da Silva Nataria.

+0- .la tomou posse da regen-

'* w, _ cia da escola de Aguada de cima, lho editaes similhantes ao que ho

' A_ - “Ml"ha mai eu tenho fome: osrr. Antunes GomesPinheiro, trans- je_ publicamospara .a construcção

i ferido'por premuta da escola da Fi- da escola›primaria .destinada aos

" " 'dois sexos_ da freguezia de Nossa¡ I'etn_ raves. accusações por fatase

40- .la esta publicada tambem ~

.a &Arithmetica infantil», de que

aquelle cavalheiro éauctor. Os mol- soro do dr. Behring.

des d'este trabalho pedagogico,que

denota uma actividade fora do com-

mume_ uma decidida boa vontade

em prestar serviços a instrucção,são

r - a. ' mais ou :menos os da «Grammatica

infantil.) D'aquia pouco estara a

~ venda, na «Veneziana» d'esta cida-

. . _ le. O preço é em brochura 300

..ennlu em 1 do corrente, em .l . _ , ç Q .

-- R sessão O“,maria' O comem“ reis e ;em caltonagem 400 IBIS.

Recebemos o exemplar com que

fumus obsequiados, e a que nos re-

* feriremos em breve.

4+ Angelo H. da Silva Ferrei-

* ra Marques, professor da escola de

Palmaz, concelho e circulo escolar

3 de Oliveira d'Azemeis, foi collocado.

na escola de Pinheiro da Bemposta,

do dito concelho. ,

D. Elisa de Castro Costa, foi col-

locada na escola do sexo feminino

de Villa-Chã, concelho de Macieira

de Cambra,circulo escolar d'Olivei-

ra d'Azemeis.

. Jose Maria'da S. Tavares, pro.-

feSsor da elecola de Avance,concelho mirante in'glez, foi agraciado por

de Estarreja,circulo escolard'Avei- s. m. britanica com o ofiicialato da

ro,foi promovido à 1.' classe acon~ ordem real da Victoria, cujas in-'

» signias _lhe foram entregues pelo

 

Mala da' Provincia

  

Cacio.. 4-

As ultimas chuvas teem avo'l'umado as

.aguas do nosso Vouga, estando já desde llOll- çOS, que S. ex.“ possue.

tem debaixo d'agua a estrada de A ngeja_ pro-

:um: ponte que liga Cacias com aquelle loca- segunda emissão da

l“ . . *

Õ Como o «Campeão» noticiou no ultimo

n.0,' [Oi promovido a sub-inspector primario pa-

ra Oliveira diAzemeis o nosso dedicadonmigo,

sr. José de Castro SeqUeira Vidal, a quem da

mos os nossos parabens, dando ao mesmo tem-

po os sentimentos .á freguezia por ter perdido

com a sua sahida o excellente pharmaceutico

que *tinha e que bastante falta fara a esta terra.

e Team-se infelizmente agravado a doen-

ça do nosso amigo, sr. Manuel Gonçalves Nunes,

digno juiz- *d-e paz." Fazemos votos' ”pelas «suas

melhoras.--C.

Espinho, 5.

- Partiram hontem no correio para Lisboa

os pescadores,diaQanjuntamentecom os de ou-._

tras localidades, a fim de entregaram a el-rei

a representação de protesto contra as armações

de pesca a Valenciana.

A' reunião aqui ell'ectuada compareceram

ruas enormes bandos d'estes . homens soltando

vivas. A' partida do comboio foram tambem,

levantadas enthusiasticas saudações.

Q O tempo continua pessimo e o mar furio-

so.--E. -

Estarreja, .5.

O mau tempo continuou ainda por cá nos

primeiros dias da semana. Ha campos comple-

tamente encharcados, que só muitos dias de ca-

lor melhoraram 0nosso rio °

giosamento. _ ' e e

Õ Em Cane-do,Pa“rd'ilhó, houve ha dias um

* incendio,que reduziuã miseria uma familia.

O togo principion na cosinha, e a dona da

casa, mulher do pedreiro JoaquimResende, ao

ver _que tudo se perdia, cahiu desfallecida, não

podendogritar. Accudiu gente, e foi a custo

que salvaram a desgraçado. f

Osíinfelizes nem terrivroupa para_ vestir,

nem cam'a para durmir nem telhados para se

abrigar. ;Do que tinham, restam lhe as paredes

negras, cbmo a desgraça em que estão.

Vão' recorrer _á caridade, pedindo esmola. *

O nosso povo, tãogeneroso, de certo concorre- l

.rá para lhes minorar os males-E.

Inouzã, i5. y * - _ _

Uma nótavel mas triste ceincidencia:

Anna Ervilha, d'aqui, andava em meio da

tarde d'um dos ultimos dias a apascentar v des-

cuidadamente o seu rebanho, Junto ao castello

.da Louzã. '

Quiz a fatalidade que ella se collocasse á

* beira d'um precipício e ahi, perdendo o, equili-

brio, despenhou-se por uma ribanceira até ao '

P Arouca, qun banha aquelle pittoresco sitio, on-

de a encontraram morta e com o craneo todo t

parüdo.

0 p'ae diesta pobre mulher foi victima já

d'egual desastre nas proximidades diaquelle

a' $o- Foram ha pouco inspecio- 31°““

*Ínadnsuas escolas do sexo masculi-

:I nodaufteguezia de-Ovar,de que sao

O O tempo parece* querer agora melhorar,

mas se a o que prognostica o saragoçano, es- »

tamos arranjados.-L.

Ovar, 5. '

Mau tempo e mar mau. Parece que retor-

namos aos primeiros mezes do anno, 'tal a vio-

lencia do verdadeiro inverno que por cá fez.

N'uma das noites passadas parecia que desabava

tudo sobre nós. Os rios _da Graça appareceram

cheios, trasbordando para as terras e transfer

mando estas n'um immenso lago. -

O Appareceu morto, como lhe disse, na

rua da Fonte, d'esta villa, Manuel Marques, o

(cManetan, mol-eiro dos Pellames, d'Ovar. Apre-

sentava tres ferimentos produzidos por faca: o

primeiro ,atravessara o sternum e cortara a

porta; os., dois :nas costas foram tambem perfu-s

rantes. A anctoridade procede.

radeira», accusado de crimes revoltantes. Teve

dois annos de prisão correccional.-O.

caixas, com o peso de 300 kilos

Visto terem ,sido nomea cada uma, os 200:OUO titulos de

os sub-inspectores para tedos divida externa, que seguiram'para

os círculos vagos, deixou de exer- Hamburgo, acompanhados pelo the-

cer ,as quCÇÕBS que. ;até aqui exer- snureiro e outro empregado dalun-

Cia _DOS Cll'CÚlOS de ,Oliveira CPAZB' l'd (le Cl'BdllO pUbllCO.. A .gratifica- W tal gravidade_J que deu em resultado l

meis, Anadia e Arganil, o sr. Bento

José da Costa. Consta-nos que 0 re

ferido fu'ncclonario vae em breve

dar começo à inspecção geral das

*l escolas do circulo d'AVeiro.

ção arbitrada a cada um d'elles

agradecimento.

* partição' addeneira de Caminha ve-

maisde _1:000 pescadores. Percorreram as'
-

engrossou prodi- *

s novenas em honra do mez de Maria. .¡

gravura do malogradormoço

  

    

  

   

  

  

    

  

 

de saudosa memoria, com ar--w

tigo de Diniz Gomes.

r r !
M
7

,

Responsabilidade alheia

o Respondeu em policião no tribunal d'es-

a comarca, Manuel Jose Leite Brandão, o «Fer-

De foda a pal-te

_oram hontem aflixados nos lo-

gares mais publicos do concea

  

ENCARREGADO'DA ESTAÇÃO - " *-

TELEGRÀPHll-POSTAL D'llllilli

ESGANDALOSO_ PATROCINIO _,

_obrc este empregado sabemos esa¡

-abusos 'egserviçgn ponto de em ,1 902 ser i

E um novo melhoramento _da _da Junta deparochm _drAnge,,,, protesç,

tando contra taes abusos e pedindo pro-

vitlenclas. Em outubro passado, a colo-

nia d'Angcja em Manaus, em numero de
r - ttidos em 25 t . . . . . e.

eme 31commerc1antes, dirigiu ao sr. dire-
§ Foram

energica representação contra o pessi-

mo serviço d'aquelle thnccionario. Ou-l

tras queixas teem sido feitas, e ultimas

mente foi dirigida ao ministerio das

foi * da direcção geral vir o distincto funccio-

de 3 “mas em ouro por ma_ ' nano, o sr...Franc1sco Antonio de Mo-

. Ó segundo commnnm.aça0 .a de , da estação telegra-postal d'Angeja.,Cons-

Vienna, Odl'. HalUb, (la l“llvel'Slda' taznos quej n'essa

de d'aquellacapital, chegou a cu- * polmentos das pessoas mais sçrias, e

rar um rapaz de 19, annos atacado em gtfaêldli Dumelt'fadgríàngelai 330_ &|33-

' ' ,' › '~ men_ e omprome, e ç, ,spara o mc r_-

de tetano, empregando para issoo reglvemmpregado. . 1 .. _ ç.

, _ . _ Mas tambem nosconsta'que se

O rapaz tinha 'uma grande ferl- movem altos empenhos para »que seja

da na cabeça, sobre a fonte direita., ?bÊOIYàdOÇaS m-_Ul-ta'ã e&gravesp "$38,12-

~ . _ r u_ ncl nano_ prevarica or e _ a_

e Ja apresentava os syinptoinas do w commue 3,113'mesma anarchla de ser_

tetano quando_ lhe foi dada a prl- “ços“, a. e .. ç .. '-

meira injecção. A' quinta inocula- j Para este caso, que tanta irritação,

ção do sôro do dr.Behring o doen» * (19,30Ollfleãlrãalràeonstãsañtlãgelglàz%%;e§1§0%lãf

te estava fora de perigo. ”Sa- O'L a¡ * ' 9'¡ ' *

§ O mau tempo tem impedido

a sahidpa dos navios que appare-

lham_ na Figueira para a pesca do _ _

bacalhau,nos bancos da Terra-nova.. Em Arouca .deve ter logarnos

§ _As taxas que 'Vigoram na_ dias 9 e 10 do corrente a

Presente semana'Para a COmmls'-festividadeá.Rainha-santa Ma-

.Sao e anversao gos vales pqsmes t falida, que será feita com todo

mternacronaes slao as segunltesz' .- í.

' o lusrmento.
franco, 226 reis; marco, 277 reis; _ ç _ _

sterlino, 32 5116;, dollar, tem 4'- 0 mautempoimpediu

reis. " de realisarúse a procissão do

obras publiCas. t
, ç _

Ó OSP- Augusto do Vallea ñ* Senhor Jesus em Esgueira,

lho da srf D. :Maria José Ribeiro

de Carvalho, que é um distincto of- fefstwldade que é sempre 1m-

l, .- o 1.

ficial da* nossa armada, e que ha * mçnsameme concorrlda P9'

pouco recebeu a honra dgser no_ 86,1' das_ melhores que se reall-

meado official às ordens do ala sa“:m pelas nossos amos,

devia real'isar em Avanca no

proximo domingo, -10 do cor-

proprio monarcha, com palavras de rente, ficou transferlda para os

dias 5 e 6 de setembro do cor-

Com esta sao 6 as condecora- rente anno_

a 'l vidade abanda' de infanteria

§ lista feita a cunhagem v

müeda de ThIago de Riba d'Ul. _

bronze, auctorisada para reforçar a" › Brevemente será publicado

circulação da India. ll' de'reis , . .

2o:ooonooo em moedas de-.l¡2, (“Progra'mma', =

.0... CompoJádlssémos, co-
H4, ll8 e 1|l2de tanga, o deve_ . c

ser expedida para Goa, via Bom- meçam na sexta-feira (8) ás

baim, no primeiro piaquete dieste

,mezA circulação de moeda de'bron-

ze ficara ali elevada a 40:0005000-

reis (novo padrão). _ '

' Ç ,Ja estão lançados muitos elej

as devotas novenasda excel-

sa, Princeza Santa Joanna,

mentos das armações d'atum e até sendo. acompanhadas a-oirgão"

là rolpescado algum _d'esw_ Peixe e Canto pelas distinctas pro-

yem uma das armaçoes da costa de fessoras. do Gonegioda mesma

Tavira; - - ê a ... ,

Ç Por uma estatistica da re- mvflcaçaot Sling”? SÊmple

' muito concorrldas de. fieis.

se que nos quatro meros decorri-

dos foram pescadas no rio Minho, ç_

desde asua foz até' ao porto' de'- k a _. , . e..

Lanhellas, as seguintes especies: D “LCD“,- E o ?Eram-Ea

saveis,19:532; lampreias, 1:879;

' ;ltimamente oministro da

0 “Campeão" ::nostanpas
    

salmões, 4; e outras 4:140; no

valor total de 8:3985620 reis.

ç Um relatorio enviadoao con-

cia que, depois de longas negocia-

ções entre os productores e os 1

commerciantes de cha, se for'mou l

.um poderoso trust, afim de orga-

nisar a venda do 'cha japonez em

todas as partes do_ mundo. Ogover-

no do .Mikado parece que se com#

prometteu'r'a subvencionar o syndi-

1 cato com uma impprtante quantia. l

ç Por .ordem-.da policia- de

Meetz foi prohibido atodos os pho-

tographos o venderem photogra-

^ phias do novo portal'da cathedral.

ignora-se a razão detal, medida.

Ç Um medico.: :inglez afiirma *

que o individuo que tenha o cabel-

lo rnivo quas¡ pode ter a certeza

de que não ficara Ícalvo. A razão '

d'isso baseavse'em que os cabellos

d'essa cor são mais grossos e offe-

recem maior resistencia que os ou-

tros. Calcula que 30:000 cabellos

ruivos bastam para cobrir um cra-

neo, ao passo que são necessarios

105:000 castanhos, e loiros 150:000,

para se conseguir o mesmo resul-

tado. Quem não acreditar, pode

convencer-se d'isso contando. os

cabellos do proximo. -

80

rem não sob o

poder. O paiz

 

° . cultura Moderna», que ha mui-

to reclamava esta medida, dizl

que_ é uma das mais propinas*

'dirigida ao_ governo uma representação para desenvolver __ o emprego __

ctor dos correios e telegraphos uma que apenas consomem-11m de-

luctaçque se estabelece. Pode-

aos, syndicar os actos do encarregado rá ,ser que .não dê grande com: A'

tingente para_ _o equilibrio das

ñnançasfranoezas, mas certa-

mente oonCOrrerá para se ope- l _l

rar _uma revolução na illumi- '

nação caseira, fazendo corn_

que se adopta; para ella_ o al-,v àalleceu aqui, ápoz um dolo.,

-roso- padecimento, o “br. "

. _Francisco Corrêa, antigotmar-s '

noto, '

negociantes de. pescado, srs. *

Joaquim, Pedro -e Luiz de Pi- "

sogro do

tambem considerado negocian-

te 'n'esta cidade, sr. Joaquim

Rodrigues de .Faria, atodos os

quaes enviamos a expressão

do nosso pezar. *

- cool, em vez dopetroleo, com

o que folgarão em França os

destilladores da beterraba, da'

. _ batata, e de outros ;productos

* rector geralgdoscorretosse ministradas agrícolas¡ - ~ ›_ r -

Notícias religiosas "

*A festividade que se i

da 24 e' a phylarmonica de s.

5 horas da tarde,- no¡ formoso

templo de Jesus d'esta cida-de

 

r

 

dades imperiosas, mas confor-

me as exigencias do tempo, e

as luzes da rasão. A

As opposições do .te-mp0

da carta foram ciosas das 'li-s

berdades publicas,- e acerrimas -

em combater. os excessos do

A revista agricola «Ago-i-

 

   

  

Como se vê, é uma nova

EmPortugal. tem sido

preconisado o emprego _do-al-

cool para illuntinação, aqueci-

mento e força motriz; o sí'. Si#

mões Margiochi apresentou ao

parlamento um projecto de lei

n'esse sentido.

A AGRICULTURA EM CRISE

_Vae acabar o prestígio do

bicho de seda', com grande

tou um processo para obter

seda artificial, havendojá uma'

fabrica em» Inglaterra que pro-

duz 3:000 kilos por semana,

outra em Besançon, França,

que fabrica900 kilos, e outra

na Allemanha de 275 kilos

diarios, ' ' ' A

O processo todo ehimico e

bastante trabalhoso é o se-

guinte:

Primeiramente faz-se a ni-

triñoação do algodão, ou pas-

ta de' seda, o que dá a proxy-

lina. Em seguida, esta proxy: L

lina é submettida a uma forte

pressão para se lhe tirar todo ~ w

to? acido possivel, depois lenta-

»se 'durante doze ou quinze h-o- - *

ras; passando-a a nm centri- ,

fugador que lhe tira toda 'a

_ .humidade,- que não deve exce-

"der 28 por cento. Esta massa

7- é em seguida. dissolvida n'uma

mibtura: .de 40 partes d'alcool .

~ e 60 partes de ether, collocan-

do-a n'um cylindro que se faz w l 7

girar_ durante doze horas,

í fazenda francez entre os obtendo-se então o oollodio_

8111 .allemão em YOkOhama anilun' meios apresentados á commis-i que' se filtra á preSsão _de 40 *

CARTA S' POLÍTICAS

  

teriormente 'corregiram a po-

litica liberal, nem advinhar os.

novos axiomas .politicos que

ellos estabeleceram, nem fazer

das suas praticas maximas in-

variaVeis, por onde se.. regue

lam os que lhe succederam .na

lide nacional, para. a continua-

jugo d”auctori-

não consentiu- r

de utilidade geral,

de'se' impõe e que a camara reali- '-

sa nomomento em que ella. mais

se evidencia¡

* nho

 

Jornaes

delíóítamqs a Epocka pela

_ entradanpíseu 2.0_ anne de

existencia util', e o--ia'rz'o 'it-

lustmdo pelas modificações

por que acabado' passar.

+0-A Mala da Europa pu-

que lhe tocassem nas imuni-

dades, que conquistar ácusta

de tantos .martyrios e ruínas..

Fumegava ainda o _sangue

das .batalhas, ouviam-se os

gemidos dos moribundos, e as

o Começaram na capella de N- Sa fla Gm' blica no seu numero ultimo a são do orçamento, ;para .-_asse- a 4,5:- atmospheras. Resta'ñnal-

gurar o equilibrio do orçamen-

to, propôz uma taxa da fabri-

cação sobre o petroleo, de '1

franco e 25 centimos por 100

kilos ou 1 francopor 'liectoli-

tro, sendo esta taxa recebida

» simultaneamente com; o direi-

to aduaneiro. . o

mente fazer 'a' demitrilicação

da seda, o que lhe tira a gran-

de inñammabilidade que pos-

suia, o que se faz por meio do

sulphydrato de calcio. Agora¡-

ais'si'mr preparada, branqueiaàse

como o algodão -ordinario com

cliloreto de calcio.

«O bicho de seda abdicar;

pois, ,perante a chimica.

Nov rua

 

. sr. presidente da camara tem-

.. qnas¡ concluidas as negocia»-

doalcool, que tão preconisado 'Çées com os proprietarios de pre- y

está sen-do para a illuminação

caseira, havendo candieiros

dios eonlinantes com o mercado

~aManttel'_ Firmino» para 0' alargai'-

mento, em 'rua ampla,da viella Es-

_ treita, sem tlíspe-:n-lio «lv maior pa- ,_

cilitro de alcool por hora e ,ra os cofres municipaes.A aberta-s,

_dão uma“ bella luz, fixa, sem ra de tal rua é um melhoramento

obras publicasuma apresentando factos Echeer nem' fumo-

Folgamos em dar a noticia,

louvando a resolução e a forma

economicaporqne o sr. presidente

do 'municipio a' realisa. ' ' '

 

$913

padrasto dos activos

Vinagre, e

h V. , ,I I I

t Nada ha tão exoellente para a. tos-

se como oPeitoral de cereja do dr.

Ayer. De todas as partes do ,mundo

somoS informados das brilhantes cu?

rala eñr'eetuadas por este poderoso me-

Pena .das amoreiras, que dicamento. tysica DOS seus_

fornecem a alimentação; '

Um tal Chardonnet inven- l

w ros graus é aliviada e muitas vezes

Ha. mais de sessenta annos rue

este'preparado tem operado verde ei-

ros prodígios; as tosses chronicas- e' --i

rebeldes, as bronchites agudas, todas,

as enfermidades dos bronchios e dos

pudmões' cedem á acção potente'do

Peitoral de cereja do dr. Ayer. E' de¡

toda. a conveniencia ter sempre 'em

casa um frasco de prevenção para um

'caso de resfriado ou constipação.

._ Preparado pelo dr. J.. Ú. AYER

&. 0.“, Lowell, Mass., U. S. A.
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enveloppcsmumeração

e crivação de livros e

talões, recibos, avisos,

mappas,livros, jornaes,

cartões de visita desde

250 a ¡aoooo rs.o cento,

etc.,e.tc.
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vos.Pessoal habilitado.
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des para se render a homens

pequenos. A regencia de Es-

partero cahiu porque 'se resol-

veu n°um fanatismo politico,

POrque " f-se' r concentrou' n'um e

pequeno Cirettlo, e porque ;emç

vez *de completar a revolução,

em Hespanha aí eus-anguentou

com mais carniñcinas, 'O go."

vernoídoconde' de 'Thomar ç

cahlu porque consentir'a? que :~ _

em seuwnome se 'dissessem'de

boca para: fóra ~ algumas" pala;

vras; cittilisação moderna,

porque' capeou com altas' inau-

ditas .decepções, evenalidadgs, '

porque se inzentou dei-*todas '

as influenaas 'benestas, pop-_L

que se_ divorCiou comtodos os*

sentimentos do'- paiz'ae porque

tomou» f a .sua vir¡ naçaa a'fn'bi.,

Closa por ommpotencia gaveta

nativa. A :regeneração bode;

cuja necessida- ,,

.os Maresia!

*mililithllllllllllwlglpilgllllllilllIllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll '

Facturas,circulares, ,

Machines e types no-i
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cms ,amem MALA REAL INGLEle 1
AVEIRO r _ - ,à

Firmino de Vilhena d'Almeida i i

Maia, secretario da camara

municipal d”Aveiro:

- 'm-"F '-IIm'_

  

JUIZO DE 'DIREITO

~ COMARCA DE uma

ANNUNCIO

OR este juizo e cartorio

do 2.O ofñcio, nos autos

de execução por custas,

que o Ministerio publico move

contra Maria Rosa Simões de

 

OR ordem superior se

annuucia que, na séde

u¡ do governo civil d'este

districto e perante a commis- *

são competente, será aberto,

pela 1 hora da tarde dO dia DE TONELADAS. Em de

do corrente concurso ublico . . . ,
* ' e e P ' Para S- Vicente, Pernambuco, Bahia, RIO de Janeiro, Monte- de Lisboa constao seguinte com respeito aos crea-por cartas fechadas para a c ñ 7I Vldeu e Buenos-Ayres. dores de gado.

(Sonatrucçmla P0" empreltadas CLYDE, DE 564-5 TONELADAS-Em 25 de Maio- O arrematante receberá dos creadores, pelo systemaeraes mas inde endentes do . . . . . . r ' - ' ifdiñciá a“, a 082013 ,.¡mària Para Pernambuco, 33h18. RIO de Janeiro, SANTOS, MonteVl- arrobado e nas epocas prOprtas, as rezes adultas destinadas eita cldade' os 863W““ Pre'
, p p , v de“ e Buenos_Ayres. _ ,ao consumo.

w dlos pertencentes á executada,
dos dOiS BCXOB da freguezia de

T para gerem arrgnlatados po
V ,7 ,

, i a . . , p
a " i

rNossa Senhora da (ãloria (1,88- j A
l

OS creadoreb lndlcarao á secçdo « alhos» da 2. Re_ quem [nais OHerecer sobre ata cidade, ¡ypo n_° 3, sendo a Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.*l classe es- P?rtlç_a03 O numero de Cabeças de gado* sua raça ou Prove' sua avaliação-baae delicitação de 7_758&000 colher os beliches á vista da planta dos paquetes, mas para mencma P850 hmP0› bem como as datas em que se Propoem U 1 ° o d. t 1
reis ISSO recommandamos muita antecedencia. fornecer esse gado, o que tudo será convenientemente regis- . ma e"“ e, e““ mm?"

_

~ dia na Fonte do h radc, em E1-Os desenhos, medições, se-
tado' e _ . * - - * rol no valor de 40ãOOO reis

rien do preço, condições ge_
Ao creador, no praso max1mo de z dias depors da of- 'Um pinhal nu mesmo sitio;,e rPendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros' pagam farta será indicado uando o ado deve entrar no M ara” e cadernos de encargo dos as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- dourio q g k no valor de 10%000 "em.

*
l Todas as despesas da pra-

trabalhos a realisar estão pa- nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re- O d- í , d d - j O - ttente; em todos 03 dia¡ e ho.. commenda-se em eSpecial que tenham o maior cuidado em tratar sem. [a para a remessa sem entro *os Oito bebumtes ça são por conta do arrema-

tante, e por elle sera paga, se-

r“ uteis, na, «Direcção das ::et só cãm Pelssoôais de probidade e creditoüiãfrilgmguüénã? &umsgê áquoelle :arquetfoi accusaclecti a offerta,_saldvo offcgso dot for-
! e e on e se ela 1m resso o nosso nome ~ e " - neCImen o a es ar asse ura o or melo e o ter as an erro-T . .

construcções escolares», no P ' l g p gundo a let, a respectiva con-

tribuição.

MINGTON, e tambem 0 Dome da Companhia MALA REAL INGLE- res, ou compras feitas pelo arrematante, por não ter havido

em Aveiro na secretaria da
O creador tem O praso de 2 dias, depoislda Prevenção Pelo presente são citadas

Porto , rua da Murta n.° 7 a e
"'” ' ' ZA'

,offertasn

camara munici al onde se for-
a ,,

r ~ ~ ~ ' -P '
da becçao ccTalhos», para tornar firme a venda. ~ md“ as pessoas que se 3111necerão mais todas as ex lica-

. . e nem com direito a , w ~
ções julgada.. necessaria: l 19, Rua do Infante D. Henrzque-'Porto w _ O gado adquirido pelo arrematante, por esta forma, garremata ão ° PTOducto

dará Inimedlatamente entrada no Matadouro, onde se con- ç '
r .r _ Ou aos seus corres ondentes em todas as

-. -
ze¡ E:1:12:31 ;ljzgsizãíriê ::a2 i à cidades e trufas de Portuga] servará até ser abatido, o que se realisará dentro de 8 dias , ?duiieonjãzf ::aliíçls'

- o - ; * depois da sua chegada a Lisboa. ° o . ' ' O'e meto por cento da Importan-
O d í i .,. d ff . . , , F. A. Pinto.cia da licitação, e O da garan_ crea or, na occa51ao » a o erta, indicara quem e o j O qescmào do 2,. amam

tia de outro tanto, para aquel- seu agente em Lisboa, ou se o gado deve ser pago a quem o Silverio Augusto Barbosa de

les a quem forem adjudicadag acompanhar, ou se confia por completo na Secçao «1 alhos» Magalhães

«as obras para a execução cabal do contracto de venda, correndo por J I GO

° - ~ conta do creador todas as des ezas de ue a C *mar* » seA verba destinada ao pa- P Cl a a I“e
í

embolsará na quantia d'elle recebida ñcando á ordem dot ' w » z ~ a
gamen O das mesmas Obras ~ vendedor o saldo do producto da venda do gado.

  Commissão Administrativa do Municipio,

manda annunmar, para conhecimento dos

Interessados, que das condições do contra-

w cto celebrado entre a Camara e o arrema-

tante do fornecunento de carne de vacca a cidade

A  
ça no dia 24 do corrente mez,

pelas 1.1 horas da manhã, no

tribunal judicial d'esta comar-

ca, sito no largo Municipal de

 

  

   

  

Unicos Agentes no Norte de Portugal

Tait, Rumsey de Symington

 

  

 

Firmino de Vil/lena d'Almeida CASA TRINDADE a FILHOS

 

acha-.se já depositada na Caixa

geral dos depositos, sendo taes i

pagamentos feitos mensalmen-

te, segundo a situação dos tra- :

balhos executados “e materiaes *

fornecidos.

Aveiro e secretaria muni-

cipal, 5 de maio de 1903.

O secretario da camara,

Maia

  

:g j w _t g ñ a receber o gado dos creadores são os mezes de. maio a

agosto para o gado do Alemtejo e Algarve; os restantes me-
”ÍÊÃQÍÍ!

les do anna para os outros pontos do continente; todo o an_

no para o gado das ilhas. Fora d'estes prazos o creador po-

* derá por intermedio da Camara contractar com o arrema-

tante as condições que entre si combinarem.

Alemtejo, Algarve e ilhas, 4%100 reis por cada t5 kilos de

O dia 17 do corrente,
Confirmada a venda, o creador que nao remetter o w_ me á praça, por meio

gado para Lisboa sem motivo justiñcado, ñca inhibido de

transaccionar por intermedio da Camara.

As epocas proprias em que o arrematante é obrigado

 

horas da tarde, a coustrucção

de uma capella para jazigo de

familia, pertencente a Manuel

Henriques.

ções, acham-se patentes em

Esgueira, em casa do mesmo

w . . _, I _ i Manuel Henriques.
O preço da hqmdaçao sera: para os bons e vaccas do ~ *  

   

  

  

   

  

 

m

     

      

carne limpa; do Ribatejo, 33125800 reis; das outras pl'Oceden' 3:33.;v DE e e cias do paiz, ;id:5350 reis. que '9 argolas

ALLA & FILHA Run D'RE'TA=AVE'R0 Na pezagem das rezes, seguir-se-hão as regras adepta- Radgilsri'rru'in'rz
sassistiram:umaeliminar¡mimuunnmuunnum¡ummmumImummmtmmmunnnnnnunmmunmmmnm» das no regulamento do Matadouro_ Egpfolãueifg

Pomada anti-herpetica

de Alla (fc FIZ/za.

Para comprovar a efficacia

melhores fabricantes inglezes e francezes.

Bicycletas, motocycletas e automoveis dos

Bicycletas novas, garantidas, a principiar em 50$000

reis.

* comprehenderá apenas o gado abatido até á ultima quarta- ~

feira anterior.

d'esta pomada, bastará dizer

que ha .milhares de pessoas

que a teen) empregado em im-

pingene, herpes, escrophulas, ,

feridas tanto antigas como re-

oentes, embora sypltiliticas e

que os seus salutares efi'eitos
MEALHADA

Grande sortido de accessorios para bicycletas de todos

os auctores e para todos os preços.

'Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição e so-

lidez. Esmaltagem e nicklagem.

Grandeza reducçôes nos preços

Alugam-se bicycletas

 

gado até á sua entrada no Matadouro,

  

 

“iii" Granulsdos ou u Ornelas ao

 ovo
EClTHINE
ILLON

Medicamento phocphorndo que um

'É' dado o: molho": usando¡ cm

a: todos o: .naun falto: no¡ ho:-

" 4_ pitas: do Perl: ou pela:

.. celebridade: medios:

' francozac.

 

Os pagamentos farsa-hão aos sabbados, e n'elles se *

  

   
A cargo do creador ficam todas as despezas com o

 

     

l Paços do Concelho, 28 de Abril de 1908.

0 Secretario da Camara,

F. Pedroso de Lima.

unumos un Aculnn

 

      

   

   

. B|LLON, Ph. a6. rue ierharmn. na
!faziam-so as imitações e labÍÂCdçÕPI. que, inof-

de arrematação, pelas 2 I '.

O projecto e mais condi- '

  

PE j I I ~ ESL)AD.-1

ES , L N O COPOS brancos ou amarel- 54:12'.? sempre. são tis vezes Jerigosas.

::ilirtliídiatamente se teem feito Nunes 1 l . O. a í

ENDE_SE ummmprio Pa_ os, compra-se. alta a es-
120 reis CUM

Assim como todos os accesso- E e toda_ a_ bo..PW

'“ ' ENDE-SE uma morada
. . w , o - - . . ta redacção com as iniciaes . . .- - ., ,P j c w . _ _ _ . 150 Ofñcma de pintura, letreiros em to- . al, w, t . _ gaz-F'aln Ica melallurrrlca a “por O

e o one“) g i dos os tamanhos, taboletas,.ñn:gimen- la? à de “81hs, com md A. B. (la Loja Sol-Lisboa. b de casas de 1 andar? Sl“
PHARMACIA DE La CLASSE tos, etc. Garante-se a perfeição tanto gmñca mOIdUl'a e remate. w

t_ l j rua de S R w* DF ALLA & FILHA aqui como para onde for chamado. N'esta redacção se diz - _ “à m 1 Oque¡. J ~ ~ _ Encarrega-se de pintura de casas, ~ 1
proxnuo :t S.|G0nçalmh0'

Preço da caixa. rios possiveis para ¡lluminações a

 

à ' « AVEIRO com quem se pode tractar.forrações, douramentos, etc.

78 cmrss DGUTICAS

:m

Cahir tambem se se obstinar a

fazer' figas a um partido, ele-

vando a politica sublime esta

perrice ridicula, e se conti-

nuar na senda do progresso

economico e material desaju-

dada de quem a ampare dos

odios,e das invejas que sus-

cita, lezando interesses, offen-

dendo pundunores e escanda- 3,,

lisando a rotina. ç

Este desastre desejamos

nós evitar por todos os modos

ao partido progressista', por-

que é muito mais prejudicial

e humilhante cahir da consi-

deração publica que do poder.

Ambas estas posições se po-

'dem retomar, masa recon-
. _j . . l ,., ç _ w h _

ANTONIO CARVALHO DA FONSECAqutsta .da força moral e mmto ustraçoes í que compun am
Pharmaceutico de 1., classe r

mais (ltfñCll que 'a da gerenCla aquella celebre falange parla- o Pornãpedordda Real gaia_ ri. digg-isbn¡ '7
,_, .

. . W ven w ._.dO estado. . _ . A mentar, nao poderiam ellas l
citas e drogããããpridncgeiãã, 11:21:: '

A o os¡ ão aos rimelros' .rever os successos ue aos- r A rica. ,bpp ç P q l Í
» nnrosrro GERAL A

j - RUA DE s'u marea na asse,
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governos da carta foi denoda-

da e briosa. Neila me arrolei

como soldado peão para as

batalhas eleitoraes. Não me

envergonho dos obscuros tra-

balhos que n'essa campanha

ñz, nem renego a bandeira sob

que então servi. Mas medeiam

longos annos desde essa épo-

cha até aos tempos que hoje

correm, e esses annos nao po-

dem ser computados sómente

pela chronologia ordinaria. E'

mister considerar os progres-

sos que nessa quadra tem fei-

to as ideas politicas, e o esta-

do em que actualmente se a-

,cha a sciencia de governar.

Por maiores que fossem as il-

 

! Dá bom rendimento, e tra-

eta-se com Luiz Ferreirinho.

EMULSÃO NACIONAL

Com 80 “[0 de oleo para dc fígado de

bacalhau, glycerina, giycertplwsphatos e

hypophosphitos de calcio e de sadio.

Premiada com a medalha de ouro

 

HR'S-“HWWNES
@Altura DE CRM/UKR

\__ R. de CEdOFEÍTA mas
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* chimico da Escola Polytechnica de

* Lisboa. °

Benjamim de Souza Teixeira, ba-

.ç.

Coimbra, medico da Assistencia Nacio-

* nal aos tuberculosos, attesto que tee

nho empregado na minha. clinica par-

,ESTE atelier, montado com

o melhor material moderno,

para a execução rapida e

ita de todos os novos proces-

sos de íllustração, executa-se

qualquer trabalho, em photo-

gravura, zincographia, chro-

monpogravura (Gravura a i (a) Benjamim de Souza Teixeira.
tres cores) helyogravura, gra- as*

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce,

fundos de segurança, marcas de

agua, etc.

ENCARREGAÊE n

cional d'oleo de ñgado de bacalhau,

pre arada pelo pharmaceutico A. Car-

do magníficos resultados.

E por ser verdade passo o presen-

te, ue juro sob o meu grau.

isboa, 28 de novembro de 1902.

de com a.w emulsão de Scott, ultima-

! mente condemnada no Supremo Tri-

, bunal de Justiça.0 preço é quasi metade

d'essa emulsão, que se diz extrangei-

ra quando é fabricada em Villa Nova.

de Gaya-Porto.

Exigir a assignatnra de:

* na Exposição dos Açores, unica a. que . à

concorreu. Analysada no laboratorio '

charel formado pela Universidade de

ticular e na Assistencia. a Emulsão Na- - -

val o da Fonseca, da qual tenho tira- ã

ü ",_

A Emulsão Nacional não se confun-*


