
 

  

 

  

   

   

 

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

 

  
  

    

  

  

 

   

  

  
    

o de Washin-

orcou em ple-

f u da illumina-

Como os pretos

; , chega a vez

O Principiaram em Vienna os

debates do processo de espiona-

gem movido Contra o dr. Assolinsky,

de Semberg E' accusado de tenta-

tiva de espionagem em proveito

d'uma potencia extrangeira que se

julga ser a Italia. Assolinsky, diri-

giu varias cartas aos parentes de

sua ceposa, otiicmes do exercito,

afim de obter os planos de mobili-

sação dos caminhos de ferro aus-

tro hungaros. A sentença so sera

pronunciada d'aqui por alguns dias.

O A proposito dos projectos de

Mr.Chamberlain,publicam-se actual-

mente na Inglaterra curiosas no-

tas estatisticas, cujos algarismos

representam milhares de libras.

Exemplo: importações medidas dos

5 annos de 1881-1885: de paizes

estrangeiros 305.611, das colonias

antonomas 43.574, da India 35.553,

das outras colonias15.847; total

399.585. Importações medidas dc

1886 a 1890: paizes estrangei-

ros 300.400, colonias autonomas

41.715, India 32.458, outras colo-

nias 15.002; total 389.611. Impor-

tações ein 1902 e paizes estrangei-

ros 421 598, colonias autonomas

59.880, India 28.724, outras colo-

nias 18.189; total 528.391.

Exportações medidas de 1881-

1885: paizcs estrangeiros 150.978,

colonias autonomas 37.061, India

30.015, outras colonias 13.332; to-

tal 132.286. Dita de 1886-1890:

paizes estrangeiros 155.141, co-

lonias autonomas 36.952, India

31.87'2, outras colonias 12.362; to

tal 236.327. Exportações em 1902:

paizes estrangeiros 174.395, co-

lonias autonomas 60.305, India

32.682, outras colonias 15.982; to-

tal 283.424.

As exportações e rcexportações

reunidas de productos estrangeiros

e colonias, que no quuíquenio de

1881-1885 fera de 295.325, no de

1886-1890 de 298.529, foi em

1902 de 249.238 sendo só isto:

'231.727 para paizes estrangeiros,

66.572 para as colonias autonomas,

33.1191 para a India e 17.448 para

as outras colonias. As colonias au-

tonomas são as da Australia, Nova-

zelandia, Cabo, Natal, Canada e

Terra-nova.

§ Não pode mais haver peças

pateadas, agora que o austríaco

Guilherme Zimmermann acaba de

inventar uma machine de applau-

sos. O invento é dos mais simples:

consiste em dois saccos de couro,

do tamanho de luvas de boxe, que

se collocam debaixo da plateia; por

llOS electricos, são presos ao ca-

marim do director de scena, que,

com uma simples pressão, pude

pol-os em movimento. Batom um

contra o outro e produzem um rui-

do qne é materialmente impossi-

vel distinguir dos applausos natu-

raes. A claque automatica do Zim-

mermann, ja experimentada nos

theatros de Vienna, deu o melhor

resultado.

Ç Vive no concelho de Aucrão,

freguezia de Pausa-flores, um ve-

lhinho que nasceu em 2 de março

de 1810, no mesmo dia, anno e

hora em que Leão XIII veio ao

mundo.

Foi o parocho dc Pensa-flores

quem, em 1902, descobriu essa

coincidencia, que communicou pa-

ra [toma e que chegou ao conheci-

mento de Leão XIII. Este manifes-

tou desejos de possuir um retrato

de Isidoro Gomes, e, a pedido do

seu parocho o velhinho foi photo-

graphado, sendo depois enviado

um dos seus retratos a Sua Santi-

dade. Isidoro Gomes é um peque-

no proprietario que, emquanto pou-

de amanhou por suas mãos as suas

terras. Sua mulher tambem vive,
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_ nação)

de Roque.Ti-

'ação esqueleti-

_ profissionaes.

os debruçados a

irma testa estrei-

'az em ar de sa-

iinneís grisalhos,

tados ao redor

“l cara chupada e

-de um semina-

ção, excopto no

císsimo em que

o ordenado (era

_' hospital, faz

_'3 Uns olhos sem
o

,t

sl, furados a

]e'na, e, por assim

.ados pela con-

“. etua do metal,

erído. Não tinha

;u bocca; via- se-lhe

'nariz uma aber-

'j'ma, banal, que

ser uma bocca co-

;i uma melancia

u: enorme usur-

os dominios

'dando-lhe á phy-

í physionomia se

;o e não mas-

de. um sor-

oo, inconsciente,

o, sorriso de bus-

va dobrado em

nem não precisa

_ durante o dia.

j' mãos de prosse-

nehum esforço hu-

paz de fazer abrir

sia n'alma a ava-

o o emblema d'el-

pellâo no hospi-

:slle era porteiro.

nheoi mais que

i, .de roupa, um

“ basta vermelha,

de sovada, um par

de tres solas, her-

_ha recta de Shy-

;› o de Veneza, e

ribatejano. Aquel-

;no roupão pesava

'gramma de suor

'ntrado- Os chi-

eternos em resistir

.tempo e a uns os-

s, parecidos com

Qdem os reparos

_ contrafortes e

"o t o gorro e o cra-

svam-se myste-

_Én das cabeças on-

;Ww pente. Uma vez

m. o tal gorro fóra

tro no quarto, sem

, sabido' qual foi

_'u e da. indem-

iseguida mandei

f _e sacco infecto,

prophylatica.
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com 88 annos, e teem seis 91h05,.

o mais novo dos quaes conta 58

da população total do mundo, l 1o- l

ta-se ao uso de cintos desde u lu..

riga até às coxas. Seiscontos rn:-

lhões vivem em choças ou caver-

nas. setecentos milhões em casas

mais ou menos commodas e cento

e cincoenta milhões ao ar livre.

4 As damas da alta sociedade

de Kingston na Jamaica, acabam

de introduzir uma nova moda que

não deve encantar as loiras, a

quem aquella cor não tica bem. 0

salão, no qual essas damas se reu

nem para o alive o clock», está co-

berto de tapetes rosa, e os repos-

teiros, cortinas, cobertas de mesas

e até o tecto são tambem da mes-

ma côr. Os pastelinhos que se ser-

vem aos convidados são feitos de

assucar rosado e sorvetes só se to-

rnam de morango ou de medronho.

As toilettes são da mesma côr, bem

como os pós d'arroz e os sabone-

tes.

Ó Diz-se que o sr. ministro das

obras publicas pensa em crear no

Gerez uma fructnaria, para fabrico

de manteiga e queijo, aproveitan-

do a abundancia de ptstagens ali

existentes, e substituindo-sc as ca-

bras que ali existem por vnccas

visto aquellas (lestrutrem o arvo-

redo.

O No mez de julho entraram

no porto de S. Vicente 102 vapo-

res e 4 navios de vela, sendo 0

rendimento de carvão de pedra

n'esse periodo de 6:6345360 reis.

§ Fundou-se agora no Saxe-

meiningiln, um dos mais interes-

santes cluhos de propaganda femi-

nista. A entrada é diilicil, mas al-

cançou logo nos primeiros dias um

grande successo. Só ahi podem ser

admittidas as damas que soil'reram

grandes decepções d'amor; ora, por

isso mesmo, ella se intitula do

«desapontatnento›. Na primeira

reunião, procedeu-se a eleição da

presidente, uma saxonia, que se

recommendava especialmente ao

sudragio das suas collegas por

tres. . .escandalosos divorcios. ilou-

ve uma outra candidata, cuja victo-

ria esteve prestes a dar-se, pois

mvocava, com elfeíto, cinco divor-

cios; havia, porém, um contra:

nunca fôra. . .casada.

ç São curiosas as notas esta-

tisticas do movimento postal em

Portugal. Durante o anno de 1902

foi o seguinte o movimento geral

de correspondencias registadas e

com valor declarado: recebidas

1:3485519. Expedidas 1.3486519.

Importancía em reis dos valores

declarados: 3.72925155270. Corres-

pondenciasoue deixaram de sc-

guir os seus destinos, por direcção

illegivel, por falta de endereço e

por falta de franquia:

Janeiro, por direcção illegivel:

cartas, 167; bilhetes postaes, 17“2;

jornaes, Q; amostras, 1. Por falta

de endereço: cartas, 36; bilhetes

 

postaes, 198;_¡ornaes,173; impresv

sos, 94; amostras, 4. Por falta de

franquia: jornaes, 80; impressos,

58: amostras, 11.

Fevereiro, por direcção illegi-

vel: cartas, 177; bilhetes postaes.

130. Por falta de endereço: cartas,

37; bilhetes postaes, 162; jornaes,

66; impressos, 26; amostras, 25.

Por falta de franquia: jornaes, 70;

impressos, 49; amostras, 11.

Março, por direcção illegivel:

cartas, 124; bilhetes pustaes, 52,

_jornaes, 1; amostras. 1. Por falta

de endereço: cartas, 22; bilhetes

postaes, 106; jornaes, 269; im-

pressos, 54; amostras, 33. Por lal-

ta de franquia: jornaes, '75; im-

pressos, 61; amostras, 7.

_____._+__.
___-

Rapto trevido

'tver se elle soltasse o menoi

Dentro de breves dias, devia

J'tllgar'se em Bel-hm uma' esposa do sr. Manual Luiz de Almeida, quent-

  
  

  

 

  

  

te homem era o

_, to movel. Tinha

É de um despojo

'via vinte annos

:a ia no dito hos-

 

    

 

annos. Mais feliz do que Leão Xlll,

o velhinho de Pousa-Ilôres ainda

vive.

0 Acaba de descobrir-se ao d'aquella capital.

norte do Sudão uma planta que

s ' ' de ~ -

POS “e a mag“'üca qua“dade accusaçao era uma rapariga Canalhas, dízllanuel Moreirade Si Couto,

grave questão de moralidade, l'reu longo tampo d'um gravo padecimento: o

na qual se acham implicadas mem,

trinta notavets personalidades

A principal testemunha de rcira de Castro, dr. Antonio Joaquim de Frei-

:ntaria com um tiro de revol-l

l

grito de alarme. Em seguida,

os raptores desappareceram,

tendo Frieda envergado uns

vestido que os mascarados

traziam. Este facto causou

enorme commoção, suppondo-

se geralmente que os bandidos

foram pagos pelas pessoas

compromettidas no processo

escandaloso e que Frieda Set-

tel rcCebeu uma grande quan-

tia para se deixar raptar.

Mala da Provincia

    

Albergaria-¡weth 15.

Tem ¡qu! corrido boatos de crime, sendo

arguido um dos Pedras, do visinho logar de

Albergaria-s nova, d'oode já desapplreceu.

Porisso to¡ autopsíado o cadaver do lavrador

Manuel de Almeida, que fallecsu repentinamen-

te n'aqnelle logar. lgnora-se o resultado ds au-

topsia, porque os medicos ainda alto apresenta-

ram o relatorio, mas as auctoridadss da comar-

ca investigam do caso.

OCom s pompa dos annos anteriores veri-

fica-se alem de amanha na sua capella do Bi-

co-do-montc, a festividade a Nossa Senhora do

Soccorro, onde tocarn a phylarmonica do Pi-

nbeiro-da-bemposto.

ORequareu a sua aposentação o secreta-

rio da camara d'osto concelho sr. José Luiz

Ferreira da Silva, que já foi inspeccionndo o

dado por incapaz, dando-so com provsbilidades

ds ser nomeado o sr. João Rodrigues da Cruz.

A. V.

 

Figueira-dn-l'oz, 13.

Cyncmatographo.-O melhor que

temos visto no genero: variedade de

quadros, quest todos d'uma naturali-

dade e nitidez que encantam e mara-

vilham os espectadores O machinis-

mo tão perfeito e tão habilmente diri-

gido, que nao produz trepidações na re-

producção das imagens, o que é verda-

deiramente admiravel. Acha-se Instal-

lado na rua Boa união, onde todos as

noites afluem inumerosos apreciado-

res, os qunes sabem d'ali maravilhados

por tão excellentes trabalhos.

OChegou a esta praia, com sua es-

posa, aonde vem passar a sua lua. de

mol, o sr. Manoel Pedro Pires d'Oli-

veira, honesto oommsrciante no Ru-

baoal. Que gose bastante e tenha um

futuro feliz, é o nosso desejo.

OTambem esta entre nós, retirando

hoje para a sua residencia no Rabaçal,

o sr. Joaquim d'Oliveira Cardoso, pro-

fessor diplomado de instrunção prima.-

na.

00 sr. dr. Rocha, presidente do

municipio, tem ultimamente mandado

irrigar as ruas mais frequentadas, at-

tendendo assim a uma grande necessi-

dade. Que não se arrepende., e terá. por

premio o elogio das pessoas sensatas

-A. L.

Luso¡ 14.

Tanto n'est¡ atamada estancia thermal,

como na amena e secular motta do Bussaco,

está uma grande concorrencra de forasteiros,

tomando ares e as suas cristalinas e salutares

aguas, sendo grande aqui sempre a visita de

pessoas, tanto nacionaos, como estrangeiras,

principalmente inglesas. Para se fazer idea da

enorme nIlluencia de bospsdes, basta que lhes

diga, que o hotel «Lusitano» tem perto da 1501

D'essa cidade esperam-se ainda algumas tam¡

lias.

 

OHa enthusínsmo pela. vindo aqui dos oth-

ctaes da esquadra ingleza, que consta virem a

convite do sr. ministro das obras publicas, sen-

do-lhes oil'erecido no Bussaco um lanto jantar.

ll.

Oliveira d'Llemeiu¡ 14.

Realisou-se a festa àVirgsm de Ls Salet-

te, no Outeiro dos Crastos. No sahbado, domin-

go e segunda-loira, muitos forasteiros no arraial,

logo e luminarias, tocando as musicas. A pro-

cissão fez o giro anuunciado, notando-ss con-

correncia de devotos.

°llouve desaguisados no arraial, nos tres

dias, como sempre succede, s até prisões.

Pelas 8 horas da noite de segunda-feira

terminou a festa com a retirada das musicas.

OFoi despachado conservador privativo da

comarca do Guimaraes, o dep :tado governamen-

tal por este circulo. sr. dr. Arthur da Cesta.

Sousa Pinto Basto. [70¡ um acto do justiça. O

nomeado tem as qualidades necessarias para o

bom desempenho do cargo, e ha de honrul-o. O

facto da militar em campo adverso, nao me ron-

ba o direito do dizer o que a bem da justiça e

da verdade cumpre dizer.

OChegou ja a esta villa o sr. dr. Fran-

cisco Correa ds Lemos, juiz do direito da nos-

sa comarca, que tomou posso no dia immediato

sendo o acto muito concorrido.

OFalIsccu ha porn-o, em Macieira-aweth

a sr.' D. Thereza dos Santos Soares de Pinho,

cancro. A sou desolsdo esposo,os nossos sanit-

00 sr. dr. Arthur Pinto Basto otl'ersceu

um jantar aos seguintes cavalheiros: tenente-

coronel Gonzalez Bobala, tenente Arthur Fer-

(luclívu a pesca do mL-xwllu.

na nossa costa, o qua bastam-

te tem desanimado os pescado-

res tla Gzilla e de Buarcos. que

a elias se entregam.

.____-__._
____-

ssumptos de

¡nstrucção

0 Parece resolvido que se ancio-

rise uma segunda epocha de exames

deinstrucçao secundaria, do antigo

 

regimen, no proximo mez de setembro.

para os alumnos a quem faltam troz

exames para darem entrada nos cur-

sos superiores.

_- ____+__
--_

Grande catastrophe

s joruaes francozos trazem uo-

tícía tl'uma grande cataslro-

phc. occorriila no Metropolitano.

camian de ferro sublerraneo llíl

pouco inaugurado em l'ariz.

Um comboyo com 7 carruagem.-

seguia entre as duas estações ú-

6,~'tO da tnanbã, quando sc ouviu

uma formidavcl dclmiação. Inline-

dialameute a macliina parou, mas

Vin-se já a arder as primeiras car-

ruagens. Os passageiros saltaram a

linha para fugir, mas chegava ou-

tro comboio, e os (Posto correram

a juntar-se aos outros, n”uma fuga

desordenada.0 fumo invadindo com-

pletamente o tunel, fel-os deter.

Outros, na inconsciencia do perigo

que corriam, conservãram-se nas

carruagens, reclamando dos empre-

gados, que os mandavam sabir, o

dinheiro dos bilhetes! Estabeleceu-

se grande desordem entre uns e

outros aggravando-se a situação.

A causa do sinistro foi a queda

de uma peça do motor sobre o rui!,

o que fez interromper o circuito

determinando o incindio.

Em breve a galeria era uma

lornalha. Entretanto os empregados

Cortavam a corrente electrica.0 po-

vo,desvalrado, correu n'uma deter-

minadadirecção,suppoudo encontrar

uma sahida, mas i'oi chocar-se, em

massa, contra um muro, ücaiulo

logo all¡ um montão de cadaveres.

Os sobreviventes voltaram atraz,

procurando outra sabido; alguns

 

cahiram no caminho, asphyxiudos

pelo fumo; outros. quoreuilo pas-

sar adcante, agarravam-se aos que

se lho seguiam estabelecendo-se

luctas terríveis na trcva, frouxa-

mente illumiuada pelo brazeiro.

Soltavam-se gritos de soccorro.

Em alguns minutos havia ape-

nas, correndo pelas galerias ¡Ilumi-

nadas, meia duzia de pessoas, com

os olhos fora das orbitas, soltando

uivos. Essas mesmas iam cabindo

asphyxiadas pelo l'nino ou queima-

das pelas linguas de logo que sa-

biam por entre os escambros. Con-

tam-se horríveis scenas. Accusa-se

os empregados de nào lerem índi-

cado as saliidas aos passageiros,

tratando apenas de pôr-se a salvo.

Notas d'algibeira

 

BANDAS PARÀO POITU SHIIIJAS PARA LIBllOA

Alon.

Tramways.. 3,55 Mao.

Correio.... 5,21 Mixto ..... 6.50

Mixto. . . . . 9,0

Tramways.10,lb Tori.

Tard. Mixto..... 1,41

Tramways.. 4,39 o 4,57

Mixto... . . . 8,48 Expresso. . 5.26

Expresso. .10,40 ,Correio... . 10,39

Ha mais 2 tramways, que chegam

a Aveiro ás 9,49 da munhñ.,e

9,42 da tarde. l

me.40-0-00_-

PIIUNLTIOOS n'Jnrnor

a uooo nus

 

HORÁRIO DOS COMBOYOS

  

(blitz 110 “CAMPEÃO,

O Legitimos e garantidos. Pneu- O

maticos Omnium, Cyclone e Na.-

tionsl, afianoados a 5:500.

Grande sortido em accesso-

rios para. bioyoletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto,

VENDE-SE-em Ilhavo, no

JUÍZO l) IC Iliil' A l'l'C)

llA

COMARCA DE AVEIRO

Editos de 30 dias

OR o Juizo de Direito da

comarca d'Aveíro e carto-

rio do escrivão do 2.” of-

ficio Barbosa de Maga-

lhães, nor aut( s (lc iuventario

orphanologico a que se pro-

cede por fallecinieuto do con-

selheiro José Marin d'Almeida.

Teixeira de Queiroz, que foi

morador na cidade de Lisboa,

em que é inventar-inute Fran-

cisco Teixeira d'Almeida Quei-

roz, casado, general reforma-

do, residente em Lisboa, cor-

rem edítos de 30 días, a contar

da segunda e ultinza publica-

ção d'este no «Diario do go-

verno», chamando e citando

os interessados João Cesar

Teixeira d'Alineida Queiroz,

casado, ausente no ultramar

em parte incerta, Ernesto Pe-

reira Mestre, e seu 1ilho menór

José Joaquim Queiroz Mestre,

ausentes em parte incerta no

ultramar, D. Leonor Queiroz

Alves,e marido Joaquim Fran-

cisco Alves, Fernanda Queiroz

Fonseca, e marido Leonardo

Basto da Fonseca, todos au-

sentes em parte incerta do ul-

tramar, para assistirem a to-

dos os termos do referido in-

ventarío, e deduzirem n'elle os

seusidireitos sob pena de re-

velia.

Pelo presente são tambem

citadas quaesquer pessôas que

se julgarem interessadas no

referido inventario, para dedu-

zirem n'elle os seus direitos.

Aveiro, 10 de agosto de

1903.

vsmrrouat-O Juiz de Direito

F. A. Pinto

O Escrivão do 2.° o1licio,

Silverio Augusto Barbosa de

Magalhães.

owchvm

Agua da Guria

ANADIA-MOGOFORES

unica :Eua sulphatada cnlcica

analys a no paiz, semelhante

É. afamndn agua de Oontrexeville,

nos Vosges (França.) í

JNDICAÇÕES mas uso mrsnuo:

arthritismo, gotta, lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, oatarrhos vesicaes, ca- z

ninho uterino. §

USO EXTERNO: O

em diferentes especies deLderma- O

tozes.

A' venda em garrafas de litro O

e caixas de 40 garrafas. O

Preço de cada garrafa 200 reis. §

Em caixa completa ha um dss- Ó

conto de 20 '1. Ó

Ó

O

Ó

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

Pilar-macia, Ribeiro

Rua Direita.

  

BICO AYEIRENSE
atl'astar os mosquitos. Chama-se 1 -

, . . .

_ _ _ _ chamada, nada Sette] uma dr. Adolpho Augusto dOhvoirs Coutinho ab

“001mm“ Vll'lde” e 0 seu Cheiro* . . E 1 f bude Sá Couto, Antonio Jose da Silva Gtiima-

parece-se com O (10 eucalypto. Um das “Otima“: a qua Ôla Pro' ' ritos, Camillo Pacheco, Sequeira Vidal, Rochas

"rega designado.

-lhe bem e pon-

Í» dia ultimo' de

 

  

estabelecimento do sr. Antonio

Auipsto Nunes Visinho.

em Aguada, no estabeleci-

mento do sr. Bento do Sousa

  

 

Mangas para todos os systemas de bicos,

chaminés do vidro, crystal lino e mica, tulipas,

e
m

0
-
0
?
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. . ,. O

tas, dr. Antubal Belleza, dr. Antonio ds bilva í Sangalhos_Anndiau

O

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  
  

   

  

 

fm falta alguma,

pregados eram

;secretaria do edi-

ç 'gnarem o nome

' ”de um recibo. Ro-

nâo sorria ape-

_,esse riso estatico

jin alem da gar-

_.« cahirem-lhe as

:i na palma da

mia-lhe mais que

_ ija-flôr ao se-

us plantas.

V; -torla a pas-te

e sua magestade

,D. Amelia, vae

rande Colysen de

planta é o sulllciente para obrigar

a bater em retirada os terríveis

insectos. Uma outra planta que ex-

pulsa os mosquitos ó a crhumba-

sis, de que os indígenas da Africa

enorme successo para o mesmo

tim. E la o inimigo é de temer,pe-

Io numero e voracidade! A «oci-

mum viride» snbstitue vantajosa-

mente o quinino nas febres paludo-

sas, não causando os prejuisos

d'este no organismo humano.

§ Um periodico inglez publi-

usado pela raça humana e diz que,

dos 1:450 milhões de habitantes

que compõem a actual população

do nosso planeta, 250 milhões, is-

to é, a sexta parte, nào usam ves-

tuario de qualidade alguma. [labi-

tam nas regiões equatoriaes e es-

oriental allemã se servem com-

con uma estatistica de vestuario,

são de Tetlon, perto de Ber-

lim. Ora, um d'estes dias, apre-

sentaram-se tres homens mas-

carados á porta do carcere,

surprehenderam e amordaça-

tres individuos,

cendo no interior do aposento

voltaram momentos depois

mia.

pelo barulho accorreu logo

     

da rainha em

ados! Bem hajal

pecialmente nas ilhas do Paciilco.

Setecentos milhões, quasi metade

 

ou dois pequenos ramos d'essa visoriamente encerrada na pri- Sim-RIPI““ Pete"“ Amorim, _João Pinto de

Carvalho o Augusto da Cunha Leilao.

Ao champagne foram arguidos muitose

allecluosos brindes, reinando sempre grande en- “m“

tlinsiasmo.-O. A .

_.__-_+_-_-_

ram o guarda e, _por meio de

uma escada, um d'elles chega-

va á janella da cellula occu-

pada por Frieda Settel. N'um

instante, as grades foram ser- novo o trabalho dos marnotos

radas, a janella aberta e os

Um guarda atrahido

A tempestade que bateu hon-

tem a costa não influiu de-

masiado no estado do mar,

que se conservou bom, mas se

fez hoje ruim, e atrazou de

t Carneiro.

7 
, que' se empregam no mexoalho

trazendo Frieda, que vinha em frente danosa barra. tive-

coberta sómente por uma ca- ram ante-hontem boa colheita

Alguns encheram e venderam 1° 00m medalhas 11° °ur° 0 de puts.

 
sendo ameaçado por um dos Figueira:

mascarado¡ quo lhe disso o 40- Tem sido pouco pro

nas marinhas da ria, que deixa-

dessappare- ram de produzir. l

, 4._ OS pequenos barco¡ toubsrdesd'um asthmatioo,prestar-lho

 

lieis um serviço grande apregoando-

~ the o Remedio de Abyssinia Exibard

um pó cigarros, folhas para fumar

como tabaco no cachimbo, o qual, re

coitado pelos medicos todos e premia.-

allivia e cura cada anno milhares do

, bem.Ao contrartopnformam da loentes. Certidões numerosas.

H. Ferré, Blottiereet Cie, 102, rue

L

 

abnt-jours, hastes, fumivoros dc porcollana, etc.

Luz brilhantissima

com um poder illuminanta superior duas vozes

aos bicos actuaas.

Preços sem competencia

CARLOS GUERRA

Director da Fabrica do Gaz d'Aveim

ssaattnraít l.“ nr. MIO
liE

João Vicente Ferreira

 

RUA DO GRAVITO-ÀVEIRO

-rln-

Nesta oiiicina, recentemente mon-

tada com todos os requisitos

“modernos, executam se todos os

trabalhos_ com promptidão e asseio

por medicos preços.

Construem-se camas, grades,

portões, fogões, lavatorios, enge

 

Richelleu, Paris. E em todos as phar- “bos de um' 'Aguai 310-' etc.

' macias. PREÇOS SEM COMPETENCIA



à

ooo “PQ“: l

 

1'/

UFF. 'TYPOGRAPHICAS

   

 

do

Camptio dus Províncias i

Jchmâa _77.Fialzrim-Avolrc

Fncturas, circulares,

enwloppesgmmeração

e crivação de livros e

talões, recibos, avisos,

mappas,livros, jornaes,

cartões dc visita desde

250 a I @ooo rs.o cento,

etc.,etc.

Machines e typos n0-

vos.Pessoal habilitado.

doam“.

\IALEIITIIII MARQUES DA SILIIA

Successor do Joao t'cdro Soares

ANTIGA TANOARIA DO [20.10 _
AVLMUA BENTO DB Melim

AVEIRO

  

   

  

    
  

  

 

   

   

   

 

  

              

   

   

N'esta antiga e uccmditsda offici-

na, fabricam-se modos os utensílios per-

tencentes á iu-to. Uoncerm toda a quo.-

¡idade da vnzillias. Vende madeira, ar-

cos do ferro ao feixe e ao kilo; arcos

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

cha e tudo o que diz respeito ao oiii'

cio.

Pede ao publico, aos seus amigos

e treguezes que Visitem o seu estabe

leoiinonto, que ó o primeiro n'esta ri-

dade.

Tambem tem deposito de papel de

embrulhos para morceurras.

'ruoo pon PREÇOS

SEM (IUMI'E'I'ENGIA

nnuun iniuinunus

DE

ALLA & FILHA

Pomada anü-hempetica

 

Para omiipiowui à¡ tillt'HUltt

(Tonin poniucln, l.;i.-t:.rá (lim-i'

quo lin naiinmos (ia-

qu: .'1 l-ç ¡ ,_;;n'.o un In.-

piugciis, liL-i'lur'., ¡soi<›¡›.,iilus,

[Lu-(má

.'m U'ILÊHLI

. feridas tntlf'.) antigas como rc-

ceutes, embora hyliltlllÍlC'ÀS e

que os seus salutarrs ctl'eitos

imznedintauicrnle se teem feito

sentir.

PHARMACIA DE I*| CLAb'SE

 

José Nunes (Ir Curvalhu e. Silva

SOLICITADDR EHCARTAUO

14.31K( )

Mudou u sun residencia para

ulli, onde continua com o

seu ramo do nogocio c a pres-

trr os seus serviços nos seus

amigos.

” VENDE-SE_

*MA bonituegua fusca',

para (“.Hl'ru ou sella, e

um fath com pouco

 

PAQUE
'.l'l-.s A

colher Os oeli

r618-

Grande sortido de accessorÍOs' para bicyclelas de IOClOS
os auctores e para todas os preços.

Otlicina para concertos, garantimio-sc a perfeição e so-
lidez. Ésmoltaigem e nicklagem.

MALA IlL I

   

  
rEs_ oceanos sutis

Riba', os 5645 TONELADAS. Em 17
Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montevi-

deu e Buenos-Ayres.

AIAGDALENA,-__.________

Agosto.

Para b'. Vicente, Pernambuco, BaliiaúRio de Janeiro, I
Videu e Buenos-Ayres.

NGLEZA

DE LISBOA
de Agosto.

 

A BGRDO HA CREADOS ?URUGUEZES
Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.“ classe es-

ches á vista da planta. dos paquetes,

nisso recommendatnos ¡nuita anceccdencia.

PBEIIENÇAU AUS PASSAGEIROS
'I'endo acontecnlo por varias Vezes que alguns passageiros pagam

as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta U
nhia, sendo depois enganados e levados para outras com
oommenda-se em especial que tenham o maior cuidado e
pre só com pessôas de prooidude e credito,

Iliute onde se leio

b'YMthi'UN, e

lNGLEZA.

Unioos Agentes no Norte

Tait, Burnsey &b'

de Portugal

19, Rua do Infante D. erzque--Turto

Ou aos seus correspondentes em todasms

cidades e villas @Portugal
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RUA ”AREIA == AVEIR D

- uumnlmnmiinumuum lilllllltllltilllllllIltlllllulltlulIlul¡llllllllllltlhlllllllti -Iunuuuiiunnmnmuwuizmm

Bicycletas, motocycletas ç automoveis dos dude' 0 beu pmpuem-
melhores fabricantes inglezes e francezcx.

Bicycletas novas, garantidas, a principiar cm 50$OOO

Grandes: reducçôes nos preços

Mugam-se bicycletas

&Ez;_._._~_'* _~._.

Acceitam-se agentes nas localidades onde ainda não Os temos.

os 5362 TUNELADAS. Em 31¡a de

.IJ 'M

Monte-

mas para

ompo-

panhias, re-

m tratar sem-

exigindo sempre um ln-

nnpresso o nosso nome TAH', RUMSEY oi
taninem o nome da Companhia MALA REAL

ymlngtoná _

 

CASA origin ii FILHÓS

 

uso, muito leve o com capota,

lança para purellm e arreíos

para dois animaes. Vendejnn-

to ou separado.

Trato-se com Manuel Ma-

ria Euzebío Pereira em Ca-

cia.
     

  

 

  

    

  
  

    

 

    

   

   

VINHONUI'RITIIUDECIRNE

Privilegiado audoricado pelo = *

governo, pela lupa-toda

Geral da arle do [tia de

Janeiro, e app/'orutlu

pel Junta conculliva

de :code publica

E' o melhor tonico H

nutritivo que se conho- r

ce; é muito digestivo,

' " fortiñcante e reconsti- -

› tuinte.Sob a, sua. in»

e, "7 financia desenvolve-se a'

Ê rapidamente o apetite, , ›

enri uece-se o sangue, e

fox-ta. eoem-se os mus-

oulos, e voltam as for- o. '

ças.

Emprego-se com o ,

mais feliz exito, nos ,

estomn os ainda. os ,›

' maisde els,paro com-

bater as digestões tnr- :

dias e labOâ-iosasa dis- ,_,

epsia car lalgia, ns- .

Ermdynia, gashi-agia,

anemia ou inncçào dos .

orgâos,rnuhit.icos,con- _,

sumpção de oarnes,at-

facções escropholosns,

e na ral oonvales- a

conça etodasos doen- , ,_

ças, a. onde é prieiso .

levantar as forças.

   

  

  

  

   

sellines, fustões, etc.-~

neta, perfumarins, etc.,

tido completo.

Sabonete [uma, espei'iglidnde da rasa. Cada um, KID**

r813-

  

'ngOüÕ“*ÕMO”&OO

o ULTIMAS novmangs PARA VERAO

EDUAIIIIO .ILGIÍS'I'II FEIIItElIIA tlSIHIHl

;Rua .Mendes Leite, 13 a 21- Buu dos Mercador“, 56' a 60

AVEIRO

Participa aos seus ex!“

 

MOOOÓWÔÔÍWÕÊÉÊÍBÍO

 

amigos e freguezes que acaba
de receber um variado sortimento do que ha de mais chic
para a presente estação, a saber:

Lindissimos cortes d'alpaca pura vestidos-Variada col-
lecção de fazendas de lã e lã com seda

Ewtruordínarío sortz'do de tecidos d'ulgodtío.--Elegante sur.

timento de cassas de phantasiu proprias para lilr›us:›s._
Lindos cortes de seda para vestidos e blr.mse.~l'lnorme v::-
riedado de tecidos brancos em cassas t'endndus, piqués mous-

0130176118 Para senhora, ultimos made-
los-Elegante oollecção de sonibrinhas.-Gruvzit

de renda, o que ha de mais chic.

meias para homem, senhora e creança, Ultimos modelos de
espartilhos_ Casseearchets d'algodão; quues, arte nova; Iin I.
dissimos cintos de phantusia; sedus, tntles, rendas. bobi J

etc.-t.'amiszn'ia e gravataria, sor-

Variudo sortimento de

:à:

para vestidos.-

as e golos

  

É¡

AGUA ACIBULA DA FOZ DA CERTA

¡igi'ud.ncl, quer

¡Ippl'ovuihi prlu Junto Comultuu de Silttllt' e nuctoiisznlu polo Governo Soto medalha

de prata c ouro conferidos em exposições a que Ion¡ concorrido.

Analyse cliimica pelo ox.'~'›“' sr. conselheiro dr. \'Illtillilt) MACHADO, medico o lento dc
chiniica. Esta agua mineral possuo a uurào atlslringcutr, Ioziiru e dcsiiifeclunte,

E' empregada com segura vaulng

gash'icos punidos ou purasztarws; nas preucisocs da

doencas infecciosas; na (.'o-nvuluscwru das /búresO

gush'icus dos dmbctwos, tuberculosos, ol'zy/iâlcm, em;

”yu/tudos pulos Lu'ccsws ou privações, etc., etc.

Não tem gates livres; sabor muito

Preço, incluindo o gurrulu (8 (leo.) ItiU reis.

c in no dial/eles, dispepsias, mtuwlws

no guslrictsnw dos

puro, quer misturada com vinho

Aprerinçócs dos distinclos clínicos, srs. ALFItl'IIIO lilílZ LOPES, medico do Hospital S. Jo~
se; D. ANTONIO DE LENCAS'I'RE professor e nicdicod

MACHADO.

Analyse, estudo e apreciações (le Mil,

cia do ünirersi-Iartentu Coiinlim. Iteimue-su

DEPOSITO GI'IIIAI.

il Casa “eu, c piolessor VlltGlLlU

CHARLES LA l'lBllllE, professor do bactereo
Iolliuti, sutis, .i quriu o requisitar no

Bus dos Fanqueiroe, 85, I.°-LISB04

g

Ê

S

_ ¡QÊÓÓNQQQÓQQÓÓÓÓOÓ

.Os _-

gestzca-s deripurtus ,das 1

gracas; nus cilon'i'us'

EMULSÃU NACIONAL

Cum SO "lo (Ie (11m puro de jiyado de

'Html/um, ”interino, ylyccrrw/Lnsphalas e

/iypr'plwsp/iítos de calcio e de sadio.

Premiada com a medalha. de ouro

na Exposição dos Açores, unica. a qUe

concorreu. Aimlysada no laboratorio

uliimico da Escola Polytecliniua de

Lisbon.

Benjamim de Souza. Teixeira, bn-

cInu-el toi-mudo pula. Universidade de

W Uounln-a, nmlico da Assistencia. Nacio-

nal aos tulierculosos, actesto que te-

nho empregado na minha clinica. par-

ticular e nu. Assistencia. a Emulsão Na-

cional d'oleo de ñgado de bacalhau,

preparada. pelo pharmaceutico A. Car-

valho da. Fonseca, da qual tenho tira-

do magníficos resultados.

E por ser verdade passo o presen-

te, ue juro sob o meu grau.

isboa, 28 de novembro de 1902.

 

ia) Bergamím de Souza Teixeira.

("o

A Emulsão Nacional não se confun-

de com 9. emulsão de Scott, ultima-

menw condemnada no Supremo Tri-

bunal de Justlç.u.0 preço é quam' metade

d'essa. emulsão, que se diz extrangei-

ra. quando é fabricada em Villa Nova

= de Gaya-Porto.

Exigir a nssignatura de:

ANTONIO CARVALHO DA FONSECA

Pharmaceutico de 1.' classe

Fornecedor da Real Ou¡ Pin de lisboa

A' venda nas principnes Pharma.

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e

Africa.

DEPOSITO GERAL

RUA DE S." MARTHA. NJ' 15-53

 

_ AlíICllllltlS de costura

A

33700

reis

GnANLE sovnmnr.

American a

 

Vendo-ns rm Alqueruhim

i llnnuul

= › :
Em(proximo (liu lti,

, pelas _12 horas (lu

manhã, :Irrcimitzir-so-

lui om praça particular

:i quinta. do Arnellus

com o seu olmlet e todos

:us mais poistenças. situ

nos suburbios d'estuci-

  

       

 

rio, Luiz Vasconcellos

Dias, venderá 0 referi»

do predio se o preço of-

,fez'eoido lhe convier.

A visam-se portanto os

interessadós1mm con-

oorrerem á dieta praça,

\quc to 'ai logar no local

do predio cuja venda.:

"se unnunoiu.

Aveiro, 8 de agosto

de 1903.

 

  MONDEGO
Goingbva

  

,IOPIIITÀMIO X Dllilc'l'uh

,Diamantino _Din/'z ferreira

'-^ secção-'SEXO MASCULINO

_5 Erav. à: qunt'Jírrpya

Curso colinnerrrl ownersagão

Iruncczn, inuleza e allomñ, contubi

lidade, colligropliiu, escripluraçño

commercial; ínstrurgño primario o

' Secunidaria, nmgisterio primario

Muita, esyrlma e gynmaxh'ca

PRDPIIIDIII II1IASGIIIO¡

rm¡ o ::Xuxu n¡ “nua“

2c^ sacção-'SEXO FEMININO

?raça ó' de Maio, *E

Linguas, musica, Iurorvs, drse-

nho, pintura, instrucgào primario c

í

x.

X
Ó

2

í
í nnigistriiu |1rlll|3rl0.

z; Professora: diplomados

No __ o

 

I

Palha de trigo

em ruin,
DA BORDA D'AGUA

JOAQUIM mangas os »sup

,a

GOLlE A

Fornocrrlor do exerctto e das prin-

:xpnes ulqnilarias de .Portugal, for

n-:ce-a, em Wagons,posta em qualquer

estação do caminho de ferro, por pre-

ços sem competencia.

 
l

.A Amador

  

  

  

   

     

   

  

A mais afamada de todos quantas se co nliec'
novidade em solidez e clegancia, sendo garantido.

funccionamento. O material do seu fabrico é de p i
lidade, eafñançado pelos fabiicuntes DELACHAi

de Puriz=Preço com o travão, õõJAOOO r t.
Grande sortimento de accessorios e otIicina de repara'

hicycletes como de machines de costura, etc.=Unico rep :-'

Portugal, Antonio Joaquim Augusto~SANGALHO
São nossos agentes-»Em Aguada, o sr. Bento d'. g"

:Em Ilhavo. o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-
se mais.
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Grando sortudo om sucessorios. agulhas, etc., em Omo
'3-0 ,MPRÇÕ34, banco dein iuliin Li do costura como da bioycletoe.._o
à Unico agente ein Portugal, Antonio Joaquim Angus r _33 lhes-Anadia.

São nossos ag nteqt EM AGUEDA, o sr. Bento do So
à neiro~EM ILHAV O, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinha_

tam-se louis.

ÉXXXXWXXX*XXXXXXX 0 A

*exãcüoàíoãoñoxíxos ç

FUNDIÇAU nunca nas outils."

DE .1,, .i

Bar.03 da PINH0, sue¡

Rua Moreira da Cruz. Devexas--V. Novel,

~

I

   

N'rslu fabrica construmn-so loilus :is obras, tanto enií(lU,4t3t)tllO cm Illi'Lill u bronze, ussiin como: inuuliiinis da, l'
¡IR-ixo, nunliorus pura correias, bombas do ¡lrussào para, '
svsininu giillo_ ¡nru trusI'egur vinhos, prrnsus para exp
d uvas ou :incita: ¡issnn como totais us olirus que por!
ção, surrullwrni o torno meuhunioo, portõus o grailcainen
ums o sacadas, mcxodorus para Iizilsriros, torneiras civ '
Iul porn touois, marcas para marcar pipas e barris u Io nfru marcar ruixns pura ninlmrquu, clnirrims o :trados de Ii
temas, dos mais reconhecidas resultados esmagadora“ Í'cylinctros do madeira, engenhos de copos para tirar ago Ídos d.: todos os systieinus, cstuncuriom Tambem fabricam.
ro u n'n _casinha oin preto o cstunlntdu do todos os tem¡
do bruzur a vapor, ditos d'uzu, copiadorcs dc cartas etcrlf-
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Ccdomri u

,ESTE atelier, u_

o melhor materi .-

para o. execução,

”cl-11.1%¡ do todos os nov

   

    

 

   

 

  
_1, moura, zincong w

motipogravura (G ¡

tres cores) lielyogr'_

vnru para transporte»

ça, pliotolytographia,

fundos de segurança):

agiin, etc,

iraniano
ul 1!

Fornecem-s
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Vende tambem feno e camila¡ da

pilha desnaan, para encher colchões¡

 


