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e o tempo dinheiro e tempoque mais utílmen todas as éscolas d'este circulo, chatempo continua ainda na mes- te se applicaria n'outras obras nr- mando a attenção do publico para

A agricultura

Horta .teve o seguinte
_ escuro; &9875141; mu
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coberta ao publico a an- perança de melhorar. Oxalá.
de
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40- lnl'ormam de Estarreja que
abaixo
assignado
demunicipal.
continua a instrucção primaria de 1.° c 2.°
Nos
campos
continua
a
faina,
aceos
galin
dos
preço
0
g. barão da Ribeirinha foz
clara.
para.
todos
os
sAsInAs nato sono !MUDAS nas Lino
'
s.
colhendo
grau
.4
se
já
uma
descer
alli.
Para
a
exportação
Obtemparte
do
fructo
d'un¡ bella retrato do sua
efeitos
,
que
não
toma.
Man.
i" [0 .sr. D. Carlos, que foi col- maduro, como a batata, a cebola, se pelos preços seguintes: gallinhas
»
ne
Tramways.. 3,55
an
sal
um.
iy
«R
o
tr
ea
Th
ar binete do administrador. etc. Estão bons alguns milharaes e gordas, 600 reis; ditas menores,
responsabilidade
alguCorreio...
.
5,21
Mixto
.....
6,48
,lmente exercido por aquel- algumas vinhas, onde por emquan- 500 reis; frangos gordos, 4007 reis;
1m beneficio do barytono Mixto. . . .. 9,0
ma por qualquer negocio

to não ha signal de molestia.
ditos menores, 300 reis; ditos meRodriguez houve ante-bon*
D'outros pontos temos as se- nores ainda, 200 reis.
tem recita no nosso theatro
guintes informações:
.o- Tem chegado alguns barcmque tomou parte um gruDe Alquerubz'm: -- Veriñcou-se cos de pedra para concertos de ruas

Torá.

Tramways.. 4,47 Tramways. 2,12
Mixto...... 8,11 Expresso.. 5,84
Expresso.. 9.49 Correio.... 10,30

pn
de
amadores.
hoje o mercado mensal da Font¡- e estradas municipaes. A descarga
o, coma' suoce e t0( os

-

', 'em'
lmm P097"“ itaim)

os

annos

n'este tempo, em que tudo se emprega nos serviços de sementeiras
'e sachas dos milhas.

pura, immaculnds_ o santa!

+0- Vai á proxima 'assignatura real o diploma agraciando o rev.
conego José Maria Ançã, vico-reitor do Seminario de Beja, com a
mercê de commcndador da Conceicao

De Amares:-~O tempo tem con' !lie :to tor-te ao longe desenhada, tinuado de má catadura, e porisso
:1x maldade, em noites da luar
no ultimo mercado da feira nova
'
ou estreita rccostada,
die
s
to
mp
regularam
os
generos
pelo
seguinsu
As
i ign, etheroa, n inspirar!
¡ústrucção
te:
milho
grosso,
os
171291,
500!
x. gentil, já toda escaiacads,
reis; centeio, 640 reis; feijão arnam. errante, a soluçar,
Lyceus centraes e mtciouucs:
' sol que brilha na alvorada,
rello, a 800 reis; azeite, a 66500;
porque. foram
ições
dispos
as
is
perdeu nnasolidoes do mnrl
e vinho, pipa de 500 litros, desde
o
eo som, a melodia tanta,

IO'C'OCIIOOQ'OIO'OICCII'

:W tu, 6 luz da immensidadal
polls, alegre, a despertar-me,
,- rio cheio de castidade;
*Í ;um botão d'uma roscira em tlor,

É; gentil, cheia de vida e amor;
' “do lux, d'aroma e virgindade!...

Ha. mais '2 trutnwnys, que chegam
a Avoiro às 9,49 da manha, e

comedia em 1 acto Um tolo co- i

.vêr, da cançoneta Não se ten-

" "do peito ha fel o ha peçonh's,

i
.
'
~
.
;Joaquim Nunes d- I"¡_r/1.lczrcd0.

Gr_taz do “atum, ULTIMAS NOVIDADES

ta, cantando tambem a sr.l

Melendo a romanza Juegar
con fuego, e dizendo-se mais a

PARA VERÃO
EDUARDO AUGUSTO FERREIRA OSORIO

*acena comics 0 sr. Domingos,
fóra do serio, o entre-acto eomico, Para as eleições, termiE agora substituidas as que
zurda
nas
roma
a
306000 a 4515000 reis.
com
o
nand
to de. 14
decre
do
§
seu
e
75
o
artig
De Braga:-Na feira semanal
zuella
El
juramento.
eiresp
com
ue
incl
95
de
to
agos
de
s regula-

Rua Mendes Leite, 13 a 21
Rua dos illercadoras, 56 a 60
AVEIRO

Participa aos srus rss"" froguczcs
que acaba dc rccchur um \ni-indo surti-

os preços dos genero
ente, sengeralm
ou
Agrad
agem e ad
pass
de
es
exam
a
to
ram por: milho branco (16'l19),
immediata no cur- do os interpretes bem recebise
clas
á
ão
miss
460 reis; dito amarello, 440; dito
:
eus
lyc
dos
so
dos.
alvo, 640; centeio, 520; painço,

tidos.

560; feijão vermelho; 960; dito
«Artigo l.°-0s alumnOs du 91,3!,
branco, _840; dito Vamarello, 720, L' e t¡ " classes que, durantu os ultimos

Variada collccçfio do fazendas de
Ia e lã com soda para vcstidos.

inento do que ha dc mais chic para a
presente estação, a snhcr:
Lindíssimos cortes ¡I'd/para para ver-

dito r'ajado 620; dito miúdo, 600;
I o de sol, ao longe, no occidento,
dito fradinho; 720; batatas (ló ki”' v ¡montanhl em convulsão tremente, los), 320 reis.
fi mar em IuÍgida explosiol
Dos Carvalhaesz-Apesar das
intemperies apresentam bonito asAlbino Mendes.
pecto as searas de milho na sua
maior parte. Outro tanto não sucdesquasi
que
,
feijão
o
com
cede
i
ist
Chr
s
Gol-pu
murrcu dentro do coraçao:

Notícias religiosas

BICO AYEIRENSE

quatro mozcs do aluno lcolivo, obtiveram pelo monos maioria dr notas dc

a sexta-feira proxima (19) a
sullicicntc cm cada disciplina o cm prodirecção da confraria do
cedimento, são admitlidos a cxalnc de
man
ria
Glo
da
us
Jes
'
hor
Sen
passagem.
§ 1." 0 alumno que. alem d'csta*
maioria do votos dc sutiicientc em cada
disciplina o em procedimr-nto durante
os ultimos quatro mczcs, houver obtido
durante lodo o nuno lectivo, polo mc-

Estrarmlinaño wrtido de tecidos d'algoddo.

Mangas para todos os systrmas de bicos,

El
eg
an
te
so
rtunrnto de cassas de
chaminés do vidro, crystal lino c mico, tulipas, ph
an
ta
sm
,
pro
pri
as para hlouses.
abnt-jours, hastes, fumiroros dc porrcllaua, etc.
Lindos corte:
de sala para vestido: a bicu-

da. celebrar, pelas 3 horas da Luz brilhantissínia
tarde no templo da Misericor- com um poder illlnniuanlc superior duas vezes
dia, um solemne Tc-Deum
ante a nova e formosissima

aos bicos actunes.

, pompa dos annos anterior efectuou-se na quinta-fei:festividade de Corpus
vitaegreja da Sé, d'esta cira que as uvas cabem, sem com' ria dc notas de sullicientc cm cada dis- consideravelmente augmenta.
_oplebrante o rev.. aroypres- tudo apresentarem vestígios de ciplina e cm procedimento nos ultimos da de excellentes elementos ins-

' do á missa a camara e ¡milditn, o que leva a crer que quatro moles, obtiver em cada uma de
ellas os não deixaram ilesos.
De Mariah-Os vinhos continnam a ter procura com os preços
de 15800 e [5900 reis cada 28 litros, havendo ainda bastante, mas
já quasi todo em poder dos negociantes.

mais de metade das disciplinas da sua trumentaes ecoraes, vindo exclasse maioria de notas de sulliciente, pressamente cantores do Coim-

Preços sem rmnpctemrírt

quanto
com
já
é
coisa
Alguma
24na força de 300 ho- chuvas. A agricultura muito se reo.
complet
por
a
satisfaç
não
cedído do seu digno com- sente porisso de temperatura tão
_.e estado maior.

variavel.

Lyreu nacional de Aveiro:

Chapcus para senhora, ultimo: modelos.

'

n'um¡

perfeita colas.

do Porto. Consultas todos os
dias, do meio dia ás 2 da tar-

etc., etc.
l Camisaria e gravataria, sortído comp cto.

de.=Rua da Rainha-Aveiro

Sabonete Irene, especialidade da
casa. Cada um| 100 reis

4.. Amanhã dove realisar-

so em Ilhavo a festividade do
corpo de Deus, a expensas da
camara municipal d'aquelle
concelho e da irmandade do
Santíssimo da villa.
.ç.- Tambem nas freguezias de Arada e Oliveirinha se V
celebra amanhã com imponenoia a mesma. festividade.

De [tacada-Os agricultores
militar, os asylados. A
Q
Ercola:
primarias:
i ne é habilmente regida d'aqui andam desanimados porque
mesmo santo. Voe alii a banda
O sr. sub-inspector de instrucção
é Pinheiro Nobre, to- o vinho desapparece da planta quado
nosso
24.
si todo sem se lhe poder acudir. Os primaria d'este circulo vae otiiciar
durante o percurso.

40- Na egroja matriz de
"a regimental,muito bem; pequenos cachos amareleoem ,e cá- às camaras municipaes do mesmo,
rs coisa era de esperar hem constantemente, e nenhum rc pedindo uma nota das quantias or- Canellas houve ante-homem
siderado regente, o sr. sultado se tira das applicações do çadas para as despezas d'este anno a celebração da communhão
civil com a renda das casas escola- ás oreancas, .que, chamou alli
j 'com uma correcção inexUma calamidade, que só Deus res e habitação dos professores, com
as
freguesi
das
devotos
muitos
¡ a mobília e material d'ensino e livros
.
diar
reme
póde
l
. '
'circumvisinhas
a
com
e
r,
escola
eno
Lour
luraçã
de
escrip
o,
o maior do santo guerda
ress
§ Diz o Prog
m
cia
escolas,
ponden
das
.
limpeza e expediente
:lo lusido e n'um aprumo ço Marques, em corres
p'..ndome de que goso.u sem- da Zambezia: «Os arrozaes estão nota que deve ser acompanhada da
ento de cavallaria 7.
completamente perdidos. Desde no- .loclaração de quanto se gastar até
"› de encerrado o Santis vembro que não chove uma gota ao tim do corrente mez, dc cada uma. i , «salsoparrilbs do dr. Avon ó um topico
ll.“ batalhão de infanteria de agua. As sementeiras de feijão das verbas especíaes, para assim
maravilhoso. Limpa, depura e enriquece o
' o do Terreiro as des- _não se fizeram_ por as terras esta- poder ou não dar andamento às re- aunque, expulsa do systems todas as impure6
sangue
O
nervos.
nos
vigor
ca
comuni
e
zas
do
fim
ao
de
até
ões
d'aqui
plantaç
que,
quisições
rem resequidas. As
r?“ estylo.
enriquecido, os musculos l'orlalecidos, os nervos
:5. offereceu a camara nm palmeiras, as hortas, as varzeas de nnno, os professores por ventura vigorissdos e a saude restabelecida.
1;. nos seus convidados, mandioca, tudo, em summa, pare- lhe façam.
A usalsaparrilhan é apenas um do uma
40- Foi licenceado por 60 dias duzia de ingredientes de que se compõe este
i¡ ilpraxe, sendo servidos ce ter sido bafejado por sopro desremedio, cada' um dos quaes está especialmeno professor da escola da Borralha, te calculado paracoopernr os grande obras que
onaes morangos, vinhos "UNO"freguezia d'Agueda, Manuel Augus- tem de roalisar. 0 mesmo já ao não pode dizer
fs; na sala nobre dos PaPequenas coisas to da Silva, tendo sido proposta
.oelhof
oorrencia de forasteiros
sr. presidente da camara 'leu para o substituir a sr.- D. Carmen
,principalmente dos pojá as _instrucçõcs necessarias da Silva Lima.
rá:- a~mar1nha,e ainda d'ou- para se proceder à collocação dos
40- Estando a concurso o loafastados, dando novos candieiros no largo Munic¡- gar de professor ajudante da 2.'
i 'ento á cidade.
pal.
cadeira do instrucção primaria em
Esse serviço deve começar a fa- llhavo. logar ha pouco creado, fo¡
116
CARTAS POLÍTICAS
zer-se Dil proxima segdhda-feira, nomeada interínamente para elle
sendo a luz produzida pda' elle-s a :t sr.“ D. Alice -Nunes Vidal, a qual
bastante para ¡lluminar todo aquelle jà tomou posse.
condemnaterio dos ministros
recinto.
4¡- Por equívoco dissemos no
chegou
até
ás
emanações
mais
,jàio relatorio da gerensaem d'alli quatro dos candiei- ultimo n.° ter sido nomeada interiregulares desse mesmo princi02 da «Olhcina de S. ros existentes, com que a camara jnamente para a escola da, Cacia a
pio. Faltou só mandar queimerito fundador d'el- augmentarà a illuminaçào n'outros sr.“ D. Dulce Nunes da Silva, quan-

Antonio Alves Ferreira, sulphato de cobre.

Prospecto moderno

do é certo que o foi a sr.“ IJ.

Es-

4a- Tiveram magnifica recepção ther José Ferreira Lebre.
** comento extremamente em Vianna os alumnos da «Escola
40Tamhem
foi
licenceada
por
à _a o venersndo sacer- academica» do Porto, que eram
(50
dias
a
professora
da
escola
do
studan-

aguardados por numerososo
tes d'alli acompanhados de uma
phylarmonica. Foi muito cumprimontado o seu digno director, sr.
Manuel Francisco da Silva.
4o- Não se eEectuou n'esta seha pouco montou tye do qual, sem se lhe po- mana sessão da camara municipal
«obra de luxo, pode d¡- por ter sido o dia de quinta-feira
bem feito tanto na sanctilicado e de gala.
40- Soh a habil direcção do zocomo na impressão. Estem 8 educandos typo- Ioso funccionario d'obras publicas,
r =ltnpressores. O relato- sr. Manuel Maria Amador, começao-com finas gravuras. ram os trabalhos de reparação da
Portugal, o excelleutc ponte da Gafanha, que é, mais uma
historico, biographico, vez sobre tantas, do novo reque está fazendo uma mandada de madeira. Não se desenI a casa editora do Re- ganaram, os dirigentes, de que o dis_ _Pedro V, 88, Lisboa, pendio a fazer com uma ponte de
_u' als os fascículos n.°S cantaria ou de ferro era por uma vez,
e de que assim vão consumindo por

' desvelado das creanças
que tem feito homens
abalhadores honrados.
r folheto em que o re'iinpresso é, obra da

,ESTE atclicr, montado com
o melhor material moderno,
para a execução rapidae

1
,

perfeita de 'todos os novos procesl

sos de illustraçfw, executa-se
qualquer traballio, cm photogravura, zincograplzia, chromotipqgravura (Gravura. a
tres cores) llelyogravura, gravura para transporte sobre louçn, photolytograpliia, tallie doce,
fundos de segurança, ¡nai-cas de
agua, etc.

inclinada na
DESENHOS
Fornecem-se
orçamentos

JOSÉ ESTEVAM

113
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do “Campeã0,,

'astião Leite de Vas- pontos mais carecidos ('l'ella.

nnimmtMÁ
wm ttlllV
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brilho, ha. alii tambem hoje
grande arraial em Salreu ao

Armando d'Azevedo.

Elegante collccçào de sombrlnhas.
Gravatas c golos dc renda, o que
ha _de mais chic. Variado sortunento de
meias para homem, senhora e creança.
Ultimos modulos (lc cspnrtilhos. Cassecurchcts d'algodno; toques. artc nova;
lindissimos curtos dc phantasia; scdns,
tulles, rendas, hohim-ts, port'umarias,

Da Regom-Teem sido vendi'“ de alumnos do ¡AsyloFoi nomeado professor do õ.°
rictalr, com a fanfarra, dos muitos vinhos que por aqui ha- grupo para o lyceu nacional d'esta
iy atraz de S. Christo- via ainda, variando os preços en- cidade o sr. Francisco Barbosa de
do de S.Jorge,era com- tre 365000 e 406000 reis.
'40'- Alem da festa a. Santo
Andrade, engenheiro civil, natural
ç As chuvas, que voltaram de- de Vizeu.
?toda a força disponivel de
nses
estarreje
os
que
Antonio,
"7,"commandada pelo sr. pois de tres dias de intervallo, esEsta cadeira estava sendo regi- se preparam para celebrar com
tão prejudicando os trabalhos agri- da com competencia, pelo sr. dr.
2~ los Guimarães.
_i .postos,

cos_em cassus rcndndus, piqucs mous-

bra.

matica, é sdmittião á classe immediata.

sem dependencia dc exame, com a nota
do suñicientc.
Art. 2.°-Fica por este modo subsDe Pinhelz-Continuam as tro- tituido o artigo 75.** c seu s' do decreto
'oipal, auctoridades civis
5».
189
dc
sto
ago
de
tt
de.
l; e todo o regimento de voadas acompanhadas de grandes

Enorme varicdadc dc tecidos bran-

Medico cirurgião pela Escola

cm todo o anno lectivo, comtanto que

n'esta maioria estejam Incluidas as disciplinas de portu ucz, latim e mmhe-

503.

sclllnes, fustões, etc.

carla
cm
bom
de
notas
de
a
maiori
uos
bem
tam
appareCeu. Para as vinhas
CARLOS' GUERRA
uma de mais dc metade das disciplinas inimageui do Senhor d'aquella
o tempo não vae melhor.
da sua classe, c maioria de. notas dc
Director
da
Fabrico.
do
Graz
d'Avciro.
esse
a
o
assistind
o,
invocaçã
viNos
:
Do Curregal-do-sal
sutlicicnte em cada uma das rcstantcs,
nhedos que parecia não terem sido passa á classe immcdiata, sem depen- imponente acto a orobestra da
bom.
(lc
nota
u
com
c
cxam
dc
a
denci
«(Aveirense»,
attiugidos pelas geadas, vê-se ago- . s 2.* O alumno que além da maio- pbylarmonica
Alvaro de Moraes Ferreira :í

.
w de sabia a procissão, que
~- ts concorrida de irmãda'Í;- do as da Vera-Cruz por
' tempo ameaçar chuva.
,am parte n'ella, seguindo
nsr. governador civil, ca-

'
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unho de

x »9,8 da tarde.
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« ln da vida é pnllida e tristonhat
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;903.

mo ha muitos, da romanza can-

tada pelo beneficiado Non é

Aveiro. 6

;ln -i

E
E
:T:

a, perdida

_rez'a forem.

Í

O espectaculo constou da

i

gba, que estevedpouclo movimenta- é feita na malhado da Fonte-nova.

que façam com seu filho,
sejam ellos de que natu-

,É

,g
i¡ .~.

Tai-d.

lê

,g, 'OS

Tramways. 10,16

saxo feminino de Avanca, conce-

llm de Estarreja, a sr.- D. Amelia
Adelaide Rodrigues da Gama. Por
rinquanlo ainda não ha ninguem
nomeado para a sua substitmção.

4t- Parece que os exames de
instruoção primaria de 1.a grau serão feitos nas sedes dos concelhos _
d'cste circulo, para que o sub-inspe-

ctor primario possa assistir a todos
r'llPS não_ tendo necessidade de dclogar taes attribuições.
40- Foram ultimamente inspeccionadas algumas escolis do
Concelho de llhavo, Vagos e Aveiro para o lim de promoção do
classe e despachos delinitivos dos
_ A
respectivos professores.

49- Fol atuando um edital da

tituir como fôr cbnveniente.
Ora eu sou pela regeneração, ,

e por lSSO mesmo serei contra
o ministerio, quando elle arris-

mar na praça publica as cadeiras da esquerda, e salgar em
S. Bento aquelle lado do edi-

car a regeneração.
E elle póde arrisca-la pro-_
curando resumi-la emlsir, fa-

ñcio.

zer-se o seu_ natural represcny
tante, o seu unico confidente,
Neste proposito tem sido o governo sobre maneira costumaz.
Ha no primeiro ministerio de- v

O governo commetteu grande erro em tomar poderes dictatoriaes depois da camara
dissolvida. Aquelle acto tomou-se por um mero expediente para levantar o poder arbitrario, de que se disse estavam avidos os ministros. Por
isto grangearam o :onceito
d'ambiciosos, e perderam metade da força moral que as
suas posteriores iniciativas lhe
haviam de dar sendo feitas
constitucionalmente. Queren-

do hostilisar os progressistas,

pois, da regeneração um principio isalador, um elemento:
de personalismo que__repele
como heterogeneo quanto se
não combina com essas forças A
occultas, e que por meio das
maiores resistencias trabalha

incessantemente por aquella

segregação. Não sei aonde
existe esta virtude repulsiva,
mas não se póde duvidar da

AGUA ACIDULA DA FOZ DA CERTA

rOMNIUM Agua da nn

Approvada pela Junta Consultivn de Saude o auctorísadaipolo!qGovernmSlSoteímedalhe
de prata e ouro conferidas cm exposições a que tem concorrido.
Analyse chimíca pelo cx.“ sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente do

ANADÍA-MOGO_

chinuics Esta agua mineral possue a acção ndstringente, topics e desinfectante.

E' empregada com segura vantagr m na diabetes, dispepsias, catanhos

unico. :gua sulphatad .V
analys a no peiz, sem"

gostricos putrz'dos ou pcn'usilarios; nas preversães digestiva:: derivadas das '
doenças infecciosas; na convcz/escença das febres graves; nas alan-ias

i, ¡fem-d¡ agua de cent¡ l
nos Volgel (frança.)
'

qustricas dos diabeticos, tuberculosos, briglz-ticos, etc.; no gastricismo dos
ewgotlados pelos excessos ou 7mvações, etc., etc.

A. Choros Lambert

Nilo tem gnzcs livros; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho.
ll
reço, incluindo a garrafa (8 doc.) 160 reis.
Apreciaçóes dos distihclos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jose; D ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VlRGlLlO

RUE Cmnossn, 321 PARIS

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de Metereol ia da Universidade do Coimbra. Remetlo-so folheto, gratis, e quem o requisitar no

lNDIGAÇÕES PARA uso

arthritismo, gotta Iithíu
llthias e biliar, engorgl "
hepaticos, catarrhos veslf

titrrho uterino.

em diferentes especies do
tozes.

.

A' vende em garrafa H

DEPOSITO GERAL

ecaixas de 40 arrefss. ' Í

Run dos Fanqueíroe, 84, 1.°-LISBOA

A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima

Por ñm chegou a Portugal a es-

Preço do ca. a arrafs m:
Em caixa comp eta he v
,›

novidade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom como 5,20m

moididade, unica no seu genero, do

Oxlmlo Mr. dr. A. Charles Lambert.
Ninguem deve ter esquecido a ce-

lebre descoberta do insigne dr. A.
Charles Lambert, Paris, realísads na
Indie.. Elle com o seu íínmenso saber,
analysando e investigando uma inflnldade de hervas rnedícinaes que na
India se encontrem. e depois de profundos estudos, chegtu ao completo

funccionamento. O material do seu fabrico é de primeira qua-

UNICO nnposrro um A _

lidade, e añiançado pelos fabricantes DELACHA_NAL & C.“

Pharmacia Riba' T'

de Pariz=Preço com o travão, õõ$000 rels.

Rua, Direita

Grande sortimento de accessorios e oñicina de reparações tanto de

r'

SEREM-"Em. l.o ”E

bicycletes como de machines de costura, etc.=Unico representante em
_
nx
Portugal, Antonio Joaquim Augusto-SANGALHOS-ANADIA. João Vicente I-' .
São nossos agentes-~Em Águeda, 0 sr. Bento d?, Souza carneiro
_um_
:Em Ilhavo, o sr. Antonio Aiigusto Nunes Vizinho.-Acce1tamRUA no GRAVíro-A
se mais.
m

resultado, mediante n cuidadosa com-

binação das tllttts bervas de realisar
um maravilhoso especifico que em

exexexexexexexexexexe» N°:;;;ñ:;i,ga,›;53;n;~ 1
*CXOXQXQXOXOXOXQX

poucos dies e radicalmente extingue
a purgaçáo chronica, o catharro da
vagina, o restringimento uretral, etc.

E' efiícacissimo tambemr Roob
em destruir completa e radicalmente
e aeñlide chronica e heredimrie. Este
maravilhoso producto chimico, que
bem se pode chamar milagrosa, composto exclusivamente de vegetaes
evita os perniciosos eifeitoe do Iodo

e do Mercurio, causadores de grandes

CASA TRQÁQEW81 FILHOS_

estragos no corpo e com especialidade

nos ossos, de que em edade já adulto.
se sentem os graves resultados, com
fortes dores rheumaticas e depreciamento ein geral da Saude.

nua brasiraàílvzmo

Cada frasco de 'Roob anti-syphilitico, 750 reis.
Cada caixa de Pilulas para a pur-

'* WWWIMIMHWIM IlnllIllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllmllllldllllilülllllllllllllllmlllllllmlllllllllllllh

3açâo com as respectivas instrucções,

800 reis.

Cada frasco de Injeoçâo para a
mesmo, 800 reis.

Vendem-se na pharmacia João

Bicycletas, motocycletas e automoveis dos
melhores fabricantes inglezes e francezes.
Bicycletas novas, garantidas, a príncipiar em ÔO$OOO
reis.

Bernardo .Ribeiro Junior, Avon-(5_

medico dellealcnmam,

Grande sortido de accessorios para bicycletas de todos
os auctores e para todos os preços.
Ofñcína para concertos, garantindo-se a perfeição e solidez. Esmaltugem e nicklagcm.

facultativo municipal-

Grandes reducçôes nos preços

WW
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Consul como
MEDICO-CIRURGICO

Rue d'Armcbella-Aveiro.
Consultas da 1 horas ás 3 da tarde.

modernos,

FUHDIÇAU ALLIARÇA DAS DEVEZAS

executam-se

trabalhos com promptidlol
por modicos preços.
l
Construem-se cam w
portões, fogões, lavaton "

DE

Bar.os do PINHO 9 succesor

nhos de tirar agua, ele,

Rua Moreira da Cruz, Devexas-Y. Nova de Gaya PREÇOS SEM COMP_
N'csta fabrica conslruom-so todas us obras, tanto em ferro lundi-

l', l"

do, como cm mctul e bronze. assim como: machines de vapor, linhas
d'eíxo, tambores para correias, bombas do pressao para agua, ditas

.. ;li ..

svstcma gullo para trasfegar vinhos, prmlsas para cxpremcr bagaços
dluvas ou azeite,- ussím como todos ns obras que pertençam u fundi-

lllf: Il'

"
'

ção, sorralhoría e torno mcclmníco, pol'lõl's e gradeamcnlos para jurdins e sucndus, niexetlores para hnlsí-Iros, tornclras e valvulasde mc-

tal para lonels, marcas porn marcar pipas e barris n fogo e duas para marcar caixas para cmbnrquc, clinrruns enrados de todos os syslemns, dos mais reconhecidos resultados crsmagudores para_ uvas com
cvlindros de madeira, engenhos do copos para tirar agua, ditos fundidos de todos os systcmns, estancuríos. 'l'nínbcm fabricam louça do fl'l'
ro para cosinha cm proto e ostnnhadn dc todos os tamanhos, ferros
de brunir a vapor, ditos d'aza. «tomadores de cartas. etc.

' VINHO NUTRITWODK í. ill;
* Privilegr'ado auclon'rado '
governo, pela !aspect wi
Geral da arte do Rio“.

Janeiro, e approach

MALA RAL INGLEZA

pela Junta cmulliu_
de saude publica

Alugam-se bicycletas
.
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Acceitam-se agentes nas localidades onde ainda não os temos.

EMULSAD NACIONAL

E' o melhor to"

n nutritivo que se oo Í
ce; é muito digestl "

.

fortificnnte e reco . '“
tninte. Sob a sua u
fluencía desenvolv

_IM PO RTANTE

bacalhau, glycerina, gtycerophusphalns e PAIVA é: IRMAO, proprio
tarios da Fabrica de Fundição de Gondomar, annouhypoyhosplnitos de calcio e de sodw.
ciam ue na sua sucção (lc objectos agrícolas anncxa á mesma fundição,
Bretmada com u medalha. de ouro
além de todos os olncctosngrícolas que teem sempre em deposito, tem actual-

REIlUÇlIlOS ilnníulosos

DA SILVA

Lisboa, 22:¡ de nownibro de 1902.

forte seem-se os ›-'
culos, e voltam as vv:

PA
QU
ET
ES
GO
RE
lO
S
A
si
s
DE
LI
SB
OA
THAMES, DE 664-5 TONELADAS. Em 22 de
Junho.

Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montevi(leu e Buenos-Ayres.

NI A (-í D A LEN A , DE 5862 TONELADAS. Em 6 de Julho
Para b'. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Montevideu e Buenos-Ayres.

E.;o El;
,

ças.

'

Emprego-se com;
mais feliz exito, w
estom os ainda l "
mais de eis, perco,

bater as digestão¡ x
dias e laboriosas,
pepsia cardlalgia, j
- tro-dynia, gastrs
anemia ou inacçào

orgãos, rachiticos

A BORDO "A CREADOS PORTUUEZES

sumpçâo de carne

facções escrophold'

Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a classe es-

e na

em¡ 008V "

colher os beliches á vista da planta dos paqnetes, mas para

, “u“ “ganga“,

isso recommenclal~ nos ¡nuita antecedencia.

çasva
' nt
a ar
ou ase forças
pr .'u _
› le

ALLA ã: FILHA

Successor (lc Joao Pedro Soares

enri uece-se o san '-

I| .

na Exposição dos Açores, unica a que mente um grande sortido d'arados americanos,
send
o
este
s
de
gran
de
vant
agem
concorreu. Analysada no laboratorio para os lavradores já pelo modo como são construtdo
s,
pors
que
são
_
todos
de
chimico da Escola Polytechnica de ferro laminado e lnmüo de freixo, já pela pouca força que
é
nece
ssar
io
empr
eLisboa.
gar, e ple serviço que. udinntmn. Convidam, pois, todos os lavradores em_ geral,
Benjamim do Souza Teixeira, ba- nias em particular os do concelho da Feira, que
tiver
em
de
fazer
acqu
mçào
de
charel formado pela Universidade de utensílios agrícolas, a nãoo fazerem sem visitar a nova secção
, onde terão occuCoimbra, medico da Assistencia Nacio- SIáo (lc observar os melhoramentos da industri
a nacional e mesmo observarem
nal aos tuberculosos, attestu que te- que podem adquirir um objecto do importancia para a agricultur
a
por
uma
innho empregado na minha clinica par- Significunto quantia. Tudo garantido.
ticular e nn Assistencia. a Emulsão NnPedidos nos proprírtarios, Puivu à Irmão, cm frente a Crestuma. Represenoionat d'oleo do ligado de bacalhau, antcs, na Vílln du Feu-:1, Domingos Gomes de Bczcnd
e;em
Oliv
eira
d'Az
emeis,
preparada pelo pliumiaceutico A. Car- 1.1117. do Souza;-em Estarreja, Francisco Camara Rodrigue
s
de
Pinh
o.
valho da Fonseca, da qual tenho tira- M
OFFIOINA DR TANOARIA
do magníficos resultados.
E por ser Verdade passo o presente,que juro sob o meu grau.
VALENTIM MARQUES

HI.,

Com 80 °¡. de oleo puro dc fígado de

IL

_ rapidamente o spell

AJl w'l .
-e

,
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USO EXTERNO:

MACHADO.

DESCOBERTA lllPllllTlNTlSSllll
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PREVENÇAG AUS PASSAGEIROS

'Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam
Pomada anti-herpetica
n
as
sua
s
pas
sag
ens
co
mo
par
a
embarcar nos paquetes d'esta Compaa e
AVEIRO
Para comprovar a eHicacia
A Emulsão Nucumat nao se contunnhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, reN'esta antiga e accreditada oflici- d'esta po
ma
da
,
bas
tar
de com a. emulsão de Scott, ultima- na,fabricam-se todos
á
diz
er
commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar semos utensílios permente cwdennuuln no Supremo Trí- tencentes á arte. Concert-a toda.
n qua- que ha milhares de pessoas pre só com pessôas de probidade ez'credito, exigindo sempre um
bibunal de J ustiçul) preço é quasi metade
GA TANOARIA DO COJO
ANTI
AVENIDA BENTO DE MOURA

CARTAS romrrcss

kh»

sua existencia e energia. Allegando-se uma cxistcncia militar de que niguem observou
omenor indício recompôz-se
o ministerio formado antes
da abertura do parlamento,
sendo obrigados a sahir delle os membros do gabinete que
representavam o partido progrossista.
Encerrado o parlamento foram
lançados fóra do poder, com
protextos a que deu côr de
rasões, dois outros ministros,
que quaesquer que fossem
suas opiniões no gabinete, ti-

nham entrado para a administração com aquíescencia da
camara em que predominava
o partido progressista.
Estes dois factos significam da parte do poder uma

intenção dicidide de se extre-

JOSÉ nsmvam

DE ALLA & FILHA

1 15

marem de uma Certa parcialidade politica. de a arredarem
de toda a participação nos motos da sua infiuencia. e de pórem o sello da incompetencia
goveí'nntiva cm todos os homens que pertencem áqucllc

gremio politico.
O governo addiou a camara fundando-sc #uma discordancin que elle mesmo crcára
e dissolveu-a por uma diüiculdade que elle nada fizera para
aplanar. Este acto foi logo seguido da assr mpção da dictadura da den1l55ñ0:dOS:dOlS ministros, que haviam partilhado
a responsabilidade daquelle arrojo, e que de certo só tíhnam

por pecha uma certa procedenCia politica. O principio parlamentar foi não sómente ataca-

do mas proscripto, O furor

ABHINAS UEBUSTUHAÀ 0

j
Grande sem.“ .nn accessorios. agulhas, etc., etc OH'ic

n

x par-ações, tanto de machines de costura. como de bioycletes.

Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sangax lhes-Anadia.

São nossos eventos: EM'AGUEDA, o sr. Bento de Souza Carneiro-EM ILHAV'Ô, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho-Acceltam-se mais.
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SEM COMPETÊNCIA

da a mais perfeita e mais solida de todas quantas se conhecem.

RUA DE Sn" MARTHA N.° lõ~58¡

'I'L'DO POP PREÇOS

[alt, Rumsey do Symlngton

O
u

nsmsrro enmr.

Í

Ce de Paris, são hoje reputadas Slll'r'l'lul't's a quaesquer
l' outras e mais vantajosas em preço.
De
O
ínguem deixe de examinar a machine ATHUS. sem duvr'I

lecimento, que é o primeiro n'esto. cifornecedor de Real Casa Pie de Lisbon
dade.
A' venda uns principaes PharmaTambem tem deposito de papel de
ciss e drogarias, no Reino, Ilhas e einbrulhos para mercearias.
Africa.

)

Series'

l

e freguezes que visitem o seu esta. e-

I

...

Pharmaceutico de 1.' classe

Pede ao publico, nos seus ami os

Estas excellenles machinas, dos afamailos fabricantes [Jens

ANTONIO CARVALHO DA FONSECA

(no.

ã
,É

Exigir e. assignatura de:

que a teem empregado em im- lhete onde se leia. impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY & SYpingens, herpes, escrophulas, MINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL INGLEZA.
feridas tanto antigas como rer
Ún
ic
os
Ag
en
te
s
no
No
rte de Portugal
centes, embora syphiliticas e
que os seus salutares effeitos
immediatamente se teem feito
19, Rua do Infante D. Henrzque-Torto
sentir.
Ou aos seus correspondentes em todas as
PHARMACIA DE 1.a CLASSE
cidades e villas de Portugal

É:

lidade de vazilhas. Vende madeira, ard'essa emulsao, que sn diz extrangei- cos de ferro ao feixe e ao kilo; arcos
re. quando é fabricada em Villa. Nove de pau, rolhas de pau e de cortiçe,mede Gaya-Porto.
cha. e tudo o que diz respeito ao oiii-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

(a.) Benjamim de Souza Teixeira.
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A 7,5000 Ino;
Legitimos e garandd' '
inaticos Omnium, Gyc
tional, añançados e
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Grande sortido em?

rios para bloycletes o,
sem competencia.

“

Antonio Joeqni, 7"
Sangiilhos-Anadla.
..gw wow“
Ã

,

Palha de trigo

,-í
l.

till.
mmonos ou
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~

moon¡ uma n É
GOLLEG¡ y
I

Fornecedor do o

'Í

nipaes alquilsrias de' _ ,
nene-a, em Wagons,po ,
estaçeo do caminho de

ços sem competencia. ' '
Vende tambem feno. _
milho deIÍindns. para

'E ç-

“ U bairro Como

|_\ roz e rua José 1',
Cnstro,vende-se '
17 metros de

-le largo, proprio - 5
armazem ou canal :W

para o que jdtem
de. solida coustru

se com Luiz Reg

