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PUBLICAÇÕES;Corrospmulencias particulares,60 reis por linha. Annnncins, 30 reis por l¡-

nha singela. liripetiçoos, '20* reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncíos permanentes, contracto

especial. Os srs. assignantes posam o previlogio de abatimento rios arniuncios e bem assim

nos impressos feitos na casa.--Àcc11sa .se a recepção e anrnrncimn-sc as publicações de que à,

redacção seja enviado um exemplar.

“SIGNATUBÀS-g(Pagamento adoantado)_Com estampilhn: anno,35750reis.Sem estam-

pilha: 3ñ250 reis. Numero do dia, 50 reis; atrasado, 60 reis. Africa e paizes da Uniao

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

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

Não se restituem os originaee.

PUBLICA-sa as ousarasmarnns E SABBADOS

W

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

Antonio Fernandes DuarteeSilva e está sendo consolarloramcnle co-

Guilherme Augusto Pinto.
@Estão em Luso os srs. Pedro w borla, Coritinuando o corrimercro a

Ferreira e Manuel Gonçalves Moreira. N comum!“ b_¡7'd"mnm“'e com gene'

@Segue hoje para as Caldas- la- ç POS B dlllllell'O-

rainha, com sua esposa, o sr. Henri- * ç A douta associação dos ad-

Cartões de visita

O ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, a sr.ll D. Margarida Henri-

tada aquella grandiosa obra de car

ridade.

Em nome d'elles, em nome de

todos, sinceros agradecimentos ao

desvelado amigo da nossa terra.

A Entre os prelados que este an-

- -W ~ no vão assistir a festa, a convite do

* l sr. bispo Conde, conta-se o virtuo-

so primaz do oriente, sr. arcebis.

po de Gôa.

  

por mais espera, por mais ín-

gloria que seja. Nos centros

provinciaes,as influencias par-

tidarias estão harmonicas no

NA BRECHA

partido progressista orga-

nisa as suas forças para o

combate. Não renuncia á lucta

§ Começaram hontem as no-

venras, na Sé, do Santíssimo Cora-

ção de Jesus, festa que é feita a

expensas de senhoras d'esta cidade.

§ Em Alquerubim festeja-se

5 amanhã com pompa, na egreja de

esta freguezia, a podroeira San-

? ta Marinha, havendo hoje á noite

concerto por duas musicas, fogo

_.__________......_.._._._..._ ..__..

III l udezas

O sr. João Cunha, capitalista, pediu e obteve li-

cença para proceder á limpeza d'um pequeno

canal de abrigo na nossa barra, ha muito assoria-

do, para alli ter o seu barco de recreio, concorren-

do com metade da deepeza. Aquelle canal era um

charco immundo, perigoso foco de infecçãO, por de

traz do Forte. Fez-se porisso um util serviço á hy-

giene.

9 Foi pedido superiormente que ñque a cargo

da direcção das obras publicas de Aveiro a repara-

çao urgente do enrocamento dos pégões da ponte

das Portas d'agua, na barra d'esta cidade.

6 Vão adiantados os trabalhos da nova rua

ques de Carvalho, que completa 102

annos; e a sr.l D. Isolina Candida Ta-

vares Rebello.

Amanha, a sr! D. Gabriella Julia

Machado e Mello, e »o sr. Victorino

Henriques Godinho.

Alem, a sr.a D. Maria Emilia de

Seabra Rangel, Anadia; e o sr. Joan

quim Maria. Alla.

i Depois, »o sr. dr. Julio de Sousa

Andrade, Carapellos.

@Tambem fez annos ante-hontem

o sr. Augusto José de Carvalho.

naque Máfia ROÕTIÉWB _da 005m' vogados d'esta capital elegeu,
o JILLEqrMURA. _ sua ultima sessão, para fazer parte
Contam Jornaes de Paus que o . . .

do conselho geral penrtencrarro
sr. conselheiro José Luciano de Cas-

tro tem experimentado sensíveis me- creado pelo decreto de ?O de de-

lhoras, e que os medicos o acharam zembro de [884, em substituição

em estado absolutamente tranquillisa- do ,er João Jacmlho Tavares de

dor. Muito fol amos em eonsi n r es- . . . .

g g a' Medeiros, ultnnamente lallecrdo, o
ta boa noticia.

_

Na gare «Quae d*Orsey» foi feita: NOSSO dlleClO atinge, Sl'. til'. JOSÓ

~ Maria Barbosa de Magalhães, esco-a sua ex.a e a sua esposa uma cari- w

nhosae Sigmñcatlva “061369-0 Pela 0°' lha que o honra e muito nobilita
balões aerostaticos, illuminações,

descantes pepulares, etc., e no do- w

mingo missa solemne com procis-

são em seguida, e á tarde corridas

de cavallos.

___.+_--__

Notícias militares

a oi superrormentc resolvido já, que o

nosso quartel passo a ser illuminado

u gaz, e a gaz SPJHIH alimentados os fo-

gões da sua cosirrlla Realisa-se assim

um melhoramento importante, com o

qual se consegue uma grande economia

c se concorre para a causa da hygieno,

um. que tão empenhado está o digno

commandante do corpo do ínl'anteria

n.° 24, sr. coronel Antonio João de Fa-

? ria Pereira.

o Queixam-se de Coimbra de que

foram licenceadas numerosas praças de

infuntcria 23, deixando porisso de ser

fornecidas guardas :i cadeia de Santa-

cruz e governo civil o sendo reduzi-

, das as do quartel general. A cadeia,

onde existem vinte e ;dois prezos, al-

guns por crimes de importancia, esteve

muito tempo sem guarda,passando a ser

feita pela policia civil. Antes d'isso es-

teve a gaiatada entretendo-se em simu- *

l lar sentinellas com armas de canoa...

que ligará a de Camões com a de Espinheiro, em

Ilhavo.

G Termina no ñm d'este mez o praso para O

pagamento da contribuição industrial. Aviso aos

retardatarios.

@9 junta das obras da barra ainda não proce-

deu á limpeza do Ilhote do Cojo, que está. innunda-

do. Pois em quanto o não fizer bradarcmos contra

o deslerxo, que é imperdoavel.

lonia portugueza e pelo pessoal da le-

gação e do consulado, ficando o dis-

tincto estadista muito captivado com *

pensamento conjugando as

suas forças para a acção. Não

, ' ha deserções a mencionar, não

4 ha schismas a combater.A for-

' ma ampla e liberal do partido

é abraçada por todos.

Ha pormenores, ha factos

secundarios oudeo doutrinaris-

mo partidario pode Soffer dif-

ferentes interpretações sem que

o corpo de doutrina politica,

que forma o nosso programma,

deixe de ser uno e firme.

O bysantinismo, como

formula estreita e de pequeno

raio, não dá a amplitude bas-

tante para a formação do nos-

so numeroso partido, cujas

raizes se entrelaçam com_ as

da familia portugueza.

0 chefe progressista está

no &Strange-“0 e tal é a 0011?- y Que goiãriilileur: 'dgiiblsigb M foram já li-

São do partldoi que a' sua VI'_ cenccadas no dla 1,6», 100 praçasNo lim

talidade não soffreu o minimo ': do mez irá o resto, e rcpetirá, porisso,no

abalo. A” clespedída,marechaes

O REGRESSOS:

Regressaram de Lisboa os srs.

. carlos Guerra' e sua esposa' tao afleotuoso acolhimento.

O ESTADAS: O Está. com sua familia na Cruz-

Hospedes do_ Sl" dr- Jayme *uebrada a sr.“ D. Amelia Augusta de

e ma, estão em Aveiro a sr.Il D. Zulmi- &ninhones Cascaes_

* aquella distincta asssociação.

Q Constituiu-se o tribunal arbi-

tral, a lim de resolver varias

questões pendentes entre o gover-

no e a companhia dos tabacos. Foi

. MOCIDADE DAS ESCOLAS, já proferida a sentença, sendo as

Na Escola-medica de Lisboa fez resomçõess em geral, favoraveis ao

, um bom acto do 4.° anno o nosso pa- governo. Ú tribunal decidiu que

trici~0,sr-L01ÃPBH.00 Pei“nhoi, que já pertencia exclusivamente à compa-

regrzslãzlfeãdeuvzili.ante-hontem the- [iluajmlop dispemlio cum a “sca-

se o sr. dr. Manuel Maria de Moura, ' “saçao Privauvaa “ao devem“) ser

alferescmedico do ultramar, ñlho do ; diminuído, por isso, na partilha de

:rúdaçaçàzaãg&cápãiàiagãglzãrgãv lucros devida ao Estado. Tambem

ra de estudante é um escripto de va- “Êcusou companhla. a "Idemnisa-

lor, que tem merecido os louvores dos ?ao ped'da com *U mudamemo de

lentes d'aquella escola. diminuição de vendas, por falta de

trocos, incluido na conta os lucros

a partilhar dos direitos cobrados

@Fizeram acto de contabilidade

geral, 2.“ parte, no Instituto do Porto,

~ nas alfandegas pelo tabaco impor

, tado.

alcançando plena approvaçao, os nos-

Ç O sr. conselheiro José Lu-

sos patricios, srs. Eduardo de Olivei-

ra Graça e Fernando Emilio Pereira

ciano vae dar entrada n'uma casa

de saude, a lim de se sujeitar a

de Vilhena.

uma Operação.

oNo exame do 5.° anno do curso

dos lyceus, que acaba de fazer em Lis-

_ § As manobras dooulomno, na

area da 3.“ divisão .mililai',elfetuar-

boa, obteve a classificação de muito

bom o sr. Frederico Schindler Franco,

se-hão entre Braga e Vianna-do-cas-

í tello. Tomarào parte »os regimentos

filho do sr. conselheiro Joao Franco.

de inl'anterla 4, 84 e ?20, batalhão

  

  w11a. de Lima Henriques, esposa do sr.

dr. Julio Henriques, e seu filho, o sr.

* Guilherme de Lima Henriques.

@Esteve em Aveiro o sr. padre

parocho de

UMA REGATA M COSTA NOVA

Entre as estações balneares do nosso

littoral, occupa logar distinctissimo ~ , _ _ _

~Mauuel Ferreira Felix,

Ois-do-bairro.

@Estiveram em Lisboa os srs.

Carlos Braga e barão de Cadoro, go-

 

   

ôFez um bello exame de allemão,

, curso completo, no lyceu central de *

, Lisboa, o nosso patrioio e amigo, sr.

w Abel de Barros e Mello.

ÕNa universidade fez hontem no-

vo acto, alcançando a melhor olassiñ-

a Costa-nova-do-prado, no visinho

concelho d'Ilhavo, e que é a praia ga-

lante d'estes contornos. Um dos gran-w

, des attractivos d'ella é o immenso 1a-

w Passeio-publico,a banda regimental, a

Retreta militar, que, desde a primeira

e soldados, foram saudar o vez, nunca mais se ouviu. Dizem do
go d'agua salgada, que se lhe estende vernador civil e eommissario de poli-

cia d'este distrieto.

cação, em philosopbia, curso pratico

de analvse chimica, o nosso bom ami-

de caçadores 7, artilharia 5 e ca

vallarla 6, sendo o ellawlim d'ester

chefe e amigo' que 11.3' tantos , mma“) quintal e ,recebellem agosw Os realisado festas encantadora-s, como ÕEStãO em_P9›iVa 0 5?'- conde de go e illustrado alferes de infanteria, sr. corpos augmentado com O chamav

annos nos leva unidos 8.08 200 Pesemsms desw d'smcw' PMO foi ha annos a regata de que a nossa oaStello de Paiva 9 sua Interessante Victorino Henriques Godinho.. memo das praças da 1a reserva

filha.

@Está em Lisboa o sr. dr. Alvaro

de Moura, illustrado professor do ly-

ceu nacional d'Aveiro.

@Fez um bom exame de instruc-

ção primaria (1.0 grau), o syrnpatico

alumno do «Collegio Aveirense», sr.

Antonio Luiz de Sousa Sobrinho, filho

tuas: atuarem “eras um
_í , Que bella paisagem se desfruta da Cos

800 homens' P1 agora não Cabe O reg-l” ta-nova! A pena brilhante de Luiz de .

r mento, que Já estava no casco, com

Ç Parece que o sr. ministro da
grandes combates onde a nos-

marinha determinará a concluaão

sa bandeira tremula com glo-

   
q
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ria. Não ha optimismo nas

nossas afiirmações, porque' o

simples criterio revella que a

situação em que a actual ge-

rencia deixa o paiz, represen-

ta um pesadissimo encargo pa-

ra o partido progressista quan-

sentissemos com forças para

arcar com as enormes dificul- *

dades que os nossos adversa-

rios nos legam.

A nobreza obriga, e na ho-

ra do perigo, quando a nação

sem recursos e sem credito

apella para nós, não podemos

furtar-nos á iugloria tarefa de

do paiz.

A boa politica, faz as boas

finanças; ora ha trez annos

que o actual governo, procura

não fazer' uma grande admi-

nistração, mas remendar o es-

-buracado partido,che_io de fen-

das, por onde desertam solda-

dosemarechaes em massas tão

_ compactas, que deram logar á

formação dc uma nova rege

coração sai disant liberal.

Terminamos afirmando aos

nossos leitores, que não receia-

'mos ser desmentidos, quando

proelamamos a cohesão do

partido progressista e as suas

_- condições de resistencia para

as luctas que nos esperam.
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Notícias religiosas

' Na grande solemnidade que deve

realisar-se no dia 2 do proxi-

~_ mo mez d'agosto, no formosissimo

Sanctuario de Nossa Senhora de

Lourdes, é um dos oradores o nos-

soillustrado patricio e distinctissi

mo» lente no Seminario diocesano.

er. conego, João Evangelista de Li-

_ma Vidal:

aquelles b200 homens. _ .

9 Foram (llStl'llillldOS ao regimento

dc mfanterra M, como a todos os cor-

pos de infanteria e caçadores c escola T

pratica, um exemplar de cada um dos

~ seguintes livros: Regulamento do arse-

nal do exercito; idem da _escola pratica

de cavallarla; Medicma militar, n O“ 7, 8

e 9, do corrente anno; Portugal militar, *

c l ~ 6 e 7, idem; REVISHI da administração ,

doa rota ão constituciona o , _ __

- ç - * ria, 6 e 7,¡dem;d1ta militar, 10, 11 012,

conduzir ao poder. Serramos

'indignos de representar as as-

pirações do paiz, se não nos

militar, 18 e 19, idem; ditado infante-

ldem; dita de engenharia militar, idem;

dita do exercito e armada, 121 e 122, v

idem.

o Desistiu dc ir servir no ultramar

o 1.0 cabo de infanteria 24, Alfredo Au-

gusto de Almeida.

o Regressou a Aveiro o contingen-

te de cavallaria que d'aqui havia ido

para o Porto por motivo da greve dos

tecelões. Veio já commandado pelo al-

; feres, sr. Alberto Thcmudo.

0 De Coimbra requisitaram o au-

gmento do destacamento de cavallaria

7, tirado do 3.° esquadrão d'esta cidade,

o que se não tem podido cumprir por

não haver cavallos no quartel. Agora,

com 0 regreso da força do Porto, será

satisfeita a requisi ao, ficando assim o

tal esquadrão de 9 cavallos e 1%0 ho-

mens reduzido a uma pequena fracção.

o Devem começar no proximo mez

de agosto os cxercicros dos reservistas

1 de infanteria M.

0 Vae ser presente á junta, a seu

pedido, em Vizeu, o major de cavallaria

6, antigo capitào do 7 de proseriptos,

sr. Augusto Guerra Lobo de Carvalho.

0 Foram agraciados com varios

i graus da ordem de Aviz, os srs. Peixo-

to e Cunha, Jose Francisco Graça e dr.

Jose Maria Rodrigues da Costa, major,

capitão e capitãomedico do infanteria

n.° 25.

O Vem como adjunto. da adminis-

tração militar para o 24, o sr. Sesinan-

do Ribeiro Arthur.

 

Boa nov

Acaba de ser communicado ao d¡-

gno vicepresidente da commis-

são promotora do «Novo hospital»,

sr. dr. Antonio Carlos da Silva Mello

Guimarães, que o nosso resçeitavel

amigo e illustre chefe, sr. conse'

lheiro Castro Mattoso, obteve o sub-

sidio de 5006000 reis para aquel-

la obra meritoria, a que com tanta

dedicação se consagrou, e que a

ordem para entrega d'essa quantia

deve aquichegar por estes dias.

Aos muitos e relevantes servi-

ços por sua exf' prestados a esta

terra, vemjuntarese agora mais um

e de valia.

Não o pole esquecer Aveiro, e

sobre tudo os pobres, os desherda-

dos, em beneficio de quemé levan-

Magalhaes descreve-a assim:

«Estou n'uma casota de madeira, perdida

no meio de um areal, nd, arido, sem uma unica

arvore, tendo em frente de mim um dos largos

bracos do vastisiimo delta do Vouga, onde,sobre

a agua serena, passam vagarosamente dezenas

de velas brancas Na margem oposta d'esre bra-

ço, estende-se., n'uma tira dc algumas leguas, a w

fecha verde da Gafanha, a começar ao norte,

da banda de Aveiro, ate se perder lá abaixo, w

ao sul, nas proximidades de Mira. N'um ultimo

plano elevam se as serranias da Beira: o Cara-

mulo para o norte; depois a serra de Boialvo;

em seguida, destacado e mais longe, o Bossa-

co; e por ultimo, n'um esbatido indistinto, a. som-

bra azulada da Estrela. Logo atraz de mim,

ao poente, as dunas morrem no oceano, n'uma

costa nua, sem pedras, sem bahias, que se pro-

Õ De visita a seu cunhado e nos-

so amigo. sr. José Maria. Barbosa, es-

tiveram hontem em Aveiro os srs.

Manuel M aria Rebello Sebolào e João

Augusto Tavares

@Esta ein Lisboa o sr. biSpo-

Conde.

@Estao em Aveiro a sr.“ D. Philo- t

mena Lobo de Seabra e sua interes-

sante ñlba, D. Julia de Seabra.

@Estao em Aveiro, hospedes de

seus paes, os srs. barão de Cadoro

(Carlosi, sua eSposa e cunhada.

ÕEstiveram n'estes dias em Aveiro

os srs. Francisco Valente da Manca,

João d'Oliveira, padre Antonio Joa-

uim Soares de Resende, dr. Manuel

'imões e Eugenio Ferreira da Encar-

' E, dividido pela ria, o contraste vivo do areal

longa alinhada desde o paredão da barra de nação-

Aveiro até perto do cabo Mondego, o qual nos ; . DOENTES,

dias claros se »entrave vagamente ao sul, avan- Embrapa“, já_ em franca convales_

çando Para 0 mal' v w; cença, o que nos é grato noticiar, os

Agua' Por 10d“ 09 lados! O““ desafogado srs. drs. Luiz Regalla, abalisailo cli-

para qualquer ponto do horisonte que se olhe. nico @esta cidade, e Ahxamire diA1,

7 r buquerque Tavares Lobo, respeitavel

fulvo da costa, manchado pelas casas negras de » juiz do quadro de mamistratura

madeira, com a verdura d'cssa fertil Gafanha, w a prosseguem &Samelhoms da_ sr..

tira de al'eia agriculiadaa °"d°i entre ° Verde D. Marianna José d'Almeida Azevedo

claro dos milharaes, das hortas e das praias de * esposa do nosso pregado amigo sr:

junça, e o verde escuro da cortina de pinhei- dr_ Antonio Emino diAlmeida Azeéedo_

ros, que lhe fica ao fundo, se encrustam os ca- @Tem estado doente a_ filhinha do

saes brancos e alegres, as ermidas e os moi-r sr_ Carlos Guerra qué fauzmente se

nhos com as suas grandes velas em cruz dew encontra_ já melhoê_

Malta. V. w @Esta completamente restabele-

P91° “0118 este bra?“ da “a 95“¡ cortado cido o sr. Francisco Manuel Couceiro

por um extenso paredão, prolongamento da es- da Costa, um dos mais respeitaveis

trada de Aveiro, que depois de passar n'uma cavalheiros da_ nossa term_ Folgamos

larga plataforma, em frente da barra, platafór- e felimtamoLo com prazer_

ma onde assentam O forum coroado P9la “me @Não tem passado bem de saude

dos Signaes, HS omcmas, as casas de pIIOlOS, a esposa do sr. Jeremias Lebre, a sr_-

V alguns armazene, uma oapella e varias babita- D. Anna Regaua Lebre,

ções, se estende para o poente, formando um

molhe »de mais de um kilometro, que termina, *

já sobre o mar, n'uma meia-laranja. A vistow

Ó THERMAS E PRAIAS;

dos signaes e deslumbrante, Descobremsse to- * nio de Souza.

dos os accidentes d'osta regiao amlibia, d'estas @Regressou de Luso o sr. Joa-

terras baixas e molhadas, que se espraiam n”u- quim Ferreira Felix.

ma área de Ieguas cortadas de agua, até entes- , Ô Segue brevemente para o Pharol

tarem ao oriente com as vertentes do massiço , o sr. dr. José Rodrigues Soares com

de montanhas da Beira-alta. Para o norte são l sua familia.

os areaes de S. Jacintbo e da Terreiro, e esse Õ Regressou de Entre-os-rios,

complicado luacejar de canaes que formam o com sua filha, D. Maria. Clementina, a

systems da ria; são as salinas, com os seus ta- sr.a D. Maria José d'Azevedo Ferreira

boleiros crystalinos e os montes de sal, as cen- Pinto, caposa do sr. Gustavo Ferreira,

tenas, como cones de neve pura; são os carn- Pinto Basto,

pos do Vouga, 'film largo tapete de esmeralda * Õ Regressou da Curia, para onde

e o verdemogro distante dos primeiros pinhaes volta ainda, o nosso velho amigo, sr.

da regiao de Estarreja e Ovar. Mais para o Antonio da. Costa. Azevedo_

nascente são as povoações que bordam o cam- , O Regressamm de Melgaço o, sr_

po de Aveiro, e as que sobem escalonadas os l José Maria Pereira do Couto Bran- i

algares do Caramulo; depois descendo'sempre, dao sua es osa e filha ue ante-hon- * . . . .

* ' p 'q à feito. E' indispensavel ir mais lon-

ge: prover de remedio immediato

r o mal, e promover que de futuro

a propria cidade de Meil'O, muito_branquinha, * tem_ partiram para as Caldas-da-rai-

aninhada entre' arvores, e la mais ao longe, nha,

Ilbavo, e a Vista-alegre, e Vagos, na margem O Segue por estes dias

de um outro braço, da ria. Bars q sul o areal e » zella 0 sr. bispo-Conde,

3 larga bacia tranquilla da Costa-:nova com os prelado da diocese.

seus palheiros acavalados e a Gafanha com os @Foi para, os Cacos o sr, Albert-,o

para Vi-

venerando

* 0

acaba de passar por importantes

Seguiu para as Pedras-salgadas l

que se abrange da varanda circular da torre com sua eSposa o sr. dr. Joao Anta_ w

do esclarecido advogado em Arouca,

sr. dr. José Gomes de Sousa Sobrinho.

Era de esperar. Estudioso como é,

obteve a classificação de Optimo, pelo

que o felicitamos e a seus paes, bem

corno ao seu professor, o revd.° Lou-

renço Salgueiro, director da secção

«Barbosa de Magalhães» do Asylo-es-

cola-districtal.

....__._.._____....__._____›e

Moldura

em sido justamente apreciado em Lisboa, mere-

cendo os gabos dos entendidos, a bella e artis-

tica moldura executada n'esta cidade pelo habil

marceneiro e nosso amigo, sr.Joaquim Maximo da

Costa Guimarães, para o retrato a oleo do sr. José

Luciano de Castro, destinado ao salão nobre dos

nossos Paços do concelho, em que está dando os

'ultimos ret0qties o distincto pintor lisbonense, sr.

Adolpho de Sousa Rodrigues. A rica moldura, po-

rem, correu grave risco de ser damniñcada, sendo

de todo inutilisada, segundo informa o nosso pre-

sado collega do Seca/o, pela brutalidade com que

foi aberto na alfandega de, Lisboa o enorme caixão '

em que ia. Felizmente nada sofl'reu, o que é moti-

vo para nos congratularmos.

 

Pela imprensa

tico o sr. Lourenço Cayolla,

transformações materiaes e de re-

; dacção. Muitas venturas e prosperi-

dades.

Ç Foram nomeados socios cor-

respondentes da «Societá artística

e litteraria Luigi di Camoenss de

Napoles, os nossos collegas, srs.

mões Margiochi, Sebastião da Sil-

va Leal, Gabriel Pereira e Alber-

to Bessa.

Mala do Sul
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fome em Gabo-verde continua

a ser o assumpto do dia.

0 governo tem limitado a pou-

co a sua acção, e o dever que lhe

cabe de accudir a tanta victima

nem porisso o cornprehende elle

como deve. Ate agora é a distri-

buição de generos alimentícios, em

pequeuissima quantidade, o que tem

elle se não repita. A causa vem de

longe. Estude-a, aprecie-a, e pro-

Jornal, de que é director poli- ~

z da ponte de desembarque de Inham-

bane.

ç Serão publicados na proxi-

ma semana os decretos nomeando

12 delegados do ministerio publico

para preencnimenlo de outras tan-

tas vagas.

O Os srs. llaul Mesnier, Custo-

dio Borja e outros, requereram a

concessão da viaçao electricta em

S. Thomé e Principe. -

§ A receita bruta da tomada

de 14 de junho lindo, oll'erecrda a

ss. mm. para 0 cofre da Assisten-

Cla nacional aos tuberculosos, foi

~ de 8:6355550 reis, ficando redu-

zida ao liquido de 5:640o455 reis;

§ S. m. a rainha l). Maria Pia

recebe amanhã a commissão do Pa-

tronato (assistencia aos réus pre-

sos), instituição que ja declarou to-

mar sobre o seu patrocinio. 0 car-

deal patriarcha vae dirigir aos pa-

rachos uma circular, recommen-

daudo-lhes esta instituição e aucto-

risando a collocação de mialheiros

e o peditorio nas egrejas em favor

do Patronato.

§ Pela direcção da instrucção

publica foi dirigida uma circular aos

. , 1 residentes dos 'ur s dos e

conde de Valenças, Francisco 81--w p 'l y “mas

de sahida do curso geral e comple-

montar dos lyceus, pedindo que,

terminado o respectivo serviço, en-

~ viem à mesma direcção o relatorio

* ; contendo as considerações que lhes

forem sugeridas, ponderando o

que entenderem conveniente sobre

, a actual organisação do ensino se-

* cundario e dizendo se das observa-

, ções resulta a vantagem de modi-

ficar as disposições que regem a

referida organisação.

Ç Ha quasi dois mezes que es-

t tá interrompido o serviço telegra-

pbico directo entre Villa-real de

Santo Antonio e Ayamonte, Hespa-

nha, devido ao mau estado do cai

bo sub marino, sem que até hoje

se tenham tomado quaesquer pro-

videncias.

ç A'manhã às ll horas, é que

a Sua Alteza o sr. Infante D. Alfon-

so, é dada posse do commando do

campo entrincheirado de Lisboa,

seus campos e pinhaes. Por lim, ao oocidente,

o mar lambendo perguiçosamcnte a orla da cos-

ta, que o invade a pouco e pouco com as suas

dunas, as quacs d'aqu¡ a scoulos, serão talvez

plainos cultivados, já distantes da linha mau-i-

tima,n

Pinheiro Chaves.

@Esta em _Luso a sr."~ D. Maria

Ismenia Taveira Jones.

ÕEstá. em Valle-da-mó o sr. João

Ferreira Felix.

@Estão alli tambemos srs. padre ciação commercial de Lisboa é que

* cure o remedio para o momento e

l para depois, que não é so aquillo a

qne se tem limitado até aqui.

A subscripção aberta pela asso-

3 recebendo n'aquelle local os cum-

primentos da oflicialidade.

J.



1). 1 , + d9 ' ». “De toda a pal-te

a' avras 0110 cnscqucncia das conferencias

, . ._ C inauguradas no centro rege-

Certos de que os nossos leito-nerador liberal de Lisboa: o Napo-

res apreciarão como me- leão da guerra prohibiu aos oliiciaes

do exercito fazerem conferencias

publicas fora dos quarteis e estabe-

Ó O «'llemps» de Paris quiz cer-

titicaI'-se da veloculade commercial

;la telegraphia electrica em dar a

volta ao mumlo, aproveitando a li-

nha transpacitica ingleza aberta ha

pouco. Para isso,.eXpediu às_ ll ho-

prescnte, de sentinella a vista, 'era começou a doença, esse modelo de «Qo- Passou na quarta_fe¡,.a ul_

wum @lilo fenomenal, d'uma inteli- servidores levou o seu sacrifício tima o anniversario da consagra- 'l

gencia,coragemeaudacia excepcio alem do que permittia o exforço ção do sr. arcebispo primaz, D.

“385, @loteria sido um grande llO- humano. Durante a noite apenas Manuel Baptista da Cunha, vene-

mem se entrasse no caminho do tinha meia hora de somno, e mes- rando prelado da diocese de Braga.

bem, mas quc,pelo contrario se en- mo essa frequentes vezes interrom-

, _ O . i ras e 35 minutos da manhã um tee i veredara no do mal, e por isso alli picla bruscamente, porque o pápa o * uitas plantas da familia das palmei-

rito ,pelado m. bis O Conde lacuna“,ltls m'lllal'es ?em l"”?Vla ll- w legramma da estaçaoda rua Gre- * estava pedindo castigo para a serio chamava e só a elle, para lhe pe- ,w "as. mf“? a Propriedade "Olüt'el de

I. . ~ .' ~ ° p . t ceuça d elle,a qual sera pedida pe- ,w nelle, por Via Malta, Singapura, Na- nunca interrompida de crimes va- dir agua, caldo, um golo de cbam- ¡nodqu LSIMRDÍÚOS” d9.teln9039 tem"

'na dlstnbmçao do” PTBUHOB da las vias competentes. Tambem o! tal, Brisbane (Lueeusland na Aus- nos, que praticara, sendo a sua pan-ne, ou simplesmente porque gissçotrt-'Eiirwg'ar::53:25:33,512qu dg

Santa casa da misericordia' ministro da marinha tomou egual tralia), Vancouver e cabo Pouver: maior façanha ter illudido os prin- deêpertava e não podia conciliar o conhecido de Pindaro, que,fallandon'i1-

de Coimbra, no dia 7 de junho resolução quanto aos olliciaes da Guertier. A reSposta chegou as 5 cipaes alienistas do paiz, apreseu- 30mm_ m_a das suas odes das_ grandes expio-

ultimo, encetamos hoje a sua armaÓdaÀ Ena, que Eustlot” 1 horas e minutos da tarde, ten- tando-_se como doido! _ O doutor Lappon¡ nã? podja ?rasgaÍàÔfSÊntñmãgclãñêgggg'lpl:

Publicação. . '_ u pnnceza ae dia, toqueza do percorrido cerca de 60:000 kt- O 0 jury approvou_todos os qm- encontrar um ajudante marshabil, -

_ \llhd de Aosta, cunhada de sua mineiros, “os, ,ms pormmmqa, outros por mms act“,o e sobretudo mms des_

rece 0 magnifico discurso pro..

nunciado pelo nosso beneme-

[DilVCl'iLn

Agora for o sabto llumboldt quem

magestade a rainha, saia do palacio w
dada a ¡nñuen_sc referiu acstc phenomcno, presen-

§ Continua a discussão sobrea* unanimidade, pelo que o sr. juiz interessado, pois

Meus senhores real de 'l'urim para dar um passeio

n'uma clurrretc. Ao vehiculo tinha

Depois dos discursos tão sido atrellado pela primeira vez um

'possibilidade de transmissão da tu-

berculose bovina ao homem. Sobre

tal assumpto houve returnbantes

lhe applicou a penaa de 8 surtos cia que Centra exerce de ha muito

de prisão cellular, seguidos de 12 w sobre Loão XIII, é fóra de duvida -

de degredo em Africa, appelando o que podia ter obtido uteis protec-

eloquentes, e tào judiciosos e

ponderados do sr. dr. prove-

dor, Guilherme Moreira, e do

sr. dr. escrivão da mesa, Ma-

chado Villela, e depois d'uma

.festa que, embora muito sym-

pathica e lusidissima, dura já

ha muito tempo, é uma ousa~

dia e até falta de caridade

obrigar-vos a. ouvir a nossa pa-*

lavra .rude e cauçada, mas des-

culpae-nos, porque não pode-

mos prescindir de desafogar

comvosco as muitas consola-

ções que hoje aqui temos tido.

E que maiores consolações

podem haver para um bispo,

-.. do que estas de ter no seu bis-4

pado, na sua sede episcopal, ew

_quasi á sua vista, um estabe-

lecimento como este, em que

tanto dão as mãos os esplen-

dores do culto divino, e os

, prodigios da cariade christã,

soccorrendo de continuo a po-

breza nas silas femea e doen-

ças, a viuvez nas suas lagri-

mas e tristezas, e a orphanda-

denos seusdesamparos e in-

fortunios!

de Moçambique “1:0006000 de

CHVHHO ¡080539- AO Passat' à &VBHÍ- debates entre Koch e Garnaud, os

da de §llepllllgla na altura da Vl“a quacs terminaram, o anno passado,

Miraflort, o annual tomou o freio pela immculação, operada em si

cio.

+0- Na quinta-feira pelas 9 ho-

“03 dem-BS- Para BVÍlal' um desaS-proprio, pelo ultimo, e cujos elfei- ras da manhã, como o Manuelinho

“ea 0 Cülnal'ls'la que acompanham tos se ceperam ainda. D'esta vez é 'e metro de bico amarello, foi con-

a Pl'mcez'da 3“"011'39 (10 03"“) abal- um membro da junta de saude do duzido pelo carcereiro, sr. Augusto

X07 mas Par““ a Perna dll'ella- 03 ¡mperio allemão, o professor ltoch, de Carvalho, e por uma força do

(10¡3 Po“CÍaS que 3680131“ 0 can't), que e inteiramente da opinião de 24, para a Relação do Porto, a gaio-

em

CU“SBEUÍI'WI agarra" 0 OaVallOa sem ba de apresentar na «Sociedade de

felizmente ter acontecido nada a medicina de Berlim» um relatorio

31"'al duqueza. que conclue assim: «A tuberculose

Ó De jane“"O a im“” do CO"- Í humana pode transmittir-se ao boi

"Stile aflito foram exportados Pelo e a tuberculose bovina ao homem.

banco Ultramariuo para a província A questão é de saber qual o caso

w de transmissão mais frequente; qual

o grau de perigo d'essa transmis-

Za- Em 93113¡ Per¡OdU fül'am “Html" são coisa é essa ainda não resolvi-

tados Pela alfafldega de Lleoa, da» Veremos a resposta de Koch.

provenientes da Beira (territorios § Mais um e tatudo como os

da companhia de MOÇWIDÍQUQ): anteriores: o emprestimo de 1:500

5119945000 WÍS em @Qual espedeo contos, nada .menos, que vae ser,

Ç Um imprevisto accidente que '

revela um caso curiosissimo: nos de complementar_

afl'abaldes de .NUVa'YOPK lembrou ferro do Estado. Os juros são ga-

reis em moeda em prata portugue-

VelUCÍlHdea al-llalllafam*53 e Garnaud e contra Koch, o qual aca- la mais apropriadtpara aquelle pas-

saro bisnau.

w

Historia antiga

bamava-sc a porta da espada na cinta uma

porta que existiu no mosteiro de Santa Cruz

em Coimbra, da qual da esta noticia o cbronis-

ta l). Nicolau de Santa Maria (Chronira dos

conegosrcgronães, parte 2.', pagina 508):

«Os que nos criamos no mosteiro de San-

ta Cruz, o alcançamos a sacristia antiga do

mesmo mosteiro, vimos uma porta fechada já,

de pedra e nal, que estava na mesma sacristia,

e cabia para a rua' das Figueirinhas, a que

chamavam: A porta da espada na cinto; porque l

quando o glorioso Rei Dom Alfonso Henriques

vinha ao dito mosteiro entrava por aquella por-

contrahido para construcção da re- ta, e n'ella descingia a espada, e vestia, a 50_

dos caminhos de bl'epeli'I.. que e' o habito dos conegos; e com'

ella andava dentro do mosteiro, indo ao córo e

reteitorio como cada um dos conegos; e quando

a um 83W trt"lia" POI' um dos POS' rantidos pelos rendimentos dos re~ tomava “am, do msm“, despm a sobrc,,,,_

tes do Cammho de fe““ de BÚlralo- feridos caminhos de ferro, e todos liz, c cingia a espada á mesma porta, aonde

A0 loca" 0 “O que COHÚUZ à ¡BHSãO os annos se procederá a amortisa-

enorme de 2? md Mons», a cor- ção da divida coutrahida, devendo

rente eleculca das quedas do N53' a lmPÚrlalICÍa a 3533 ñm desunadaa excepto sendo tambem conego dos Terceiros». zim, recamado de ouro. O ~mordo~

mo cobre o rosto e as mãos do

morto com um veu de seda bran-

gara, immediatamente morreu ele-

ctrocutado; porém, :a corrente, de-

rivando pelo corpo do felino, can *

sou um curto circuito que fez pa-

rar durante duas horas a grande

«usine» do Niagara. ldeutico suc-

bem como os juros, orçar por 80

.contos de reis.

lhau,

ra-nova por navios portuguezcs

Como nos commove e en_ cesso se registou em Uttca, licando

suspensa durante grande parte do

Che de. “mas _alegrms_° Vêr' dia a circulação dos carros ameri-

mos como aqui se praticam as canos_

doutrinas da religião sancta § Nos primeiros_ seis mezes

que profesaamos, e especial: d'estet anno, os direitos cobrados

mente as que derivam daspa_ pela adandega de Lisboa sobre os

1 d , divino funda generos vmdos das nossas provin-

avms O 861
* cias ultramarinas, attingiu a qua“-

dorzdezxae 'm' a ”um 03 Pe' tia de 218:?09o202 reis, que, com-

gueninos-a-l parado com egual periodo do anno

como aquellegj que não a _ passado, apresentam uma differen-

pertencentes a praça de Lisboa. O

§ Foi de 13|:48873630 reis o

P'iOLlucw 'da Ultima Pesca de D303' todos os capitães famosos, e na paz foi cgual a

realisada ltOS bancos da Ter- todos os religiosos, em humildadcs insignias,ro-

se despedia do prior e conegos, sem conscntir

que algum dos seus fidalgos passasse d'aquella

porta para dentro para o acompanhar, ou servir,

l'edro de Mariz, que escreveu alguns annos ,

antes, diz no capitulo 7.° da 2.' dos seus Dia-

logos de varia historia, referindoa-se a el-rei D.

Affonso Henriques: a... na guerra excedeu a

sando no coro o oflicio Divino, com qualquer

Welles; c em memoria diesta devoção permane-

ceu no mesmo Mosteiro (dc Santa Cruz de Coim-

"espemívo imposw amnglu a "e“ bra) ateo tempo d'el Rey D. Joao Ill, uma

22:54035908, sendo a terça parte porta, que chamavam de Espada na cinta, onde

:fique na injponancia de 0 53|th Rey costumava deixar a espada, quan-

reis, destinado a subsidiar a Liga

naval portugueza.

 

Audiencias .gel-aus

Julgamento do «Manueliulzc»._ ,

No dia 15 foi julgado n'esta comarv

ca o reu Manuel dos Santos Silva, o

celebre Manuelin/to, gatuno de car~

do hia a resar ao coro.. .»

LEÃO xn¡ "
,esta lucta angustiosa da vida

a.. contra a morte, que tem co-

mo scenario um pequeno aposento

do Vaticano e por testemunhas

 

sr. dr. delegado, por dever do olli- ções e proveitos materiaes consi-

deraveis, como os obteve Caetano

Moroni, ajudante de camara de

Gregorio XVI. _

Centra nunca se aprOveitou do

seu logar da confiança, e nunca es-

queceu a sua posição e as severas

regras por que regula a sua condna

cta. Nos 25 annos que Centra tem

passado ao lado de Leão XIII,

nem uma vez serviu de mediador

para apresentar ao papa pedidos

de qualquer genero, não obstante

ter sido varias vezes solicitada com

verdadeiro empenho, e por pessôas

da mais alta cathegoria, a sua in-

Huencia.

a

Para dar sepultura aalgum pá-

pa que fallece, reunem-se os car-

deaes na sacristia da egreja de S.
'f

Pedro, onde se forma uma procis-

são, composta d'aquelles, do clero

da basílica, do Capitulo, da con- *

fraria do .Sacramento e dos guar-

das nobres e guardas snissos.

Os sacerdotes da basilica collo-

cam o cadaver, vestido de pontiti

cal, n'um sudario de seda carme-

ca. Depositam-se em tres bolsos

um numero de medalhas de ouro,

prata e bronze, egual ao de annos

de pontiticado do defunto, nas quaes

*por alma da sr.al D.

ceado por elle durante uma das suas

Viagens na America do sul. chplora-

dor da Guyana inglcza, Schomburgk,

tambem assrstiu a algumas d'estas sin-

gulares detonaçoes.

No celebre jardim botanlco de ch

foi o facto observado sobre um grande

exemplar de «Selaforthia elegans», que

vivia dentro de uma enorme estufa do

estabelecimento. O tiro dado pela plau-

ta _espantou, como é natural, os jardi-

neiros. que reconheceram immedinta-

mente ter sido produzulo pela abertura

subita da espalha que envelvia uma das

inllorescencias da palmeira.

Como se sabe, o calor desenvolvido

pelos orgãos sexuaes das plantas S. por

vezes. e consideravolDra, nas palmeiras

* pode acontecer que a ospatha se con-

scrvc ainda hermatica¡ncnte fechada

quando o polen das milhares dc antho-

ras da inllorcsccncia attmge o seu des-

envolvimento comploto. 0 calor chcn-

volvido, então, determina a dilatação do

i ar e do vapor d'agua contido dentro da

w espatha, por tal lorma que, n'um dado

instante, a sua tcnçãn 'faz rebentar com

estrondo as paredes d'este orgão., Assim

se explicam as curiosas dctonaçõcs

produzidas pelas llórcs de muitas pal-

metros.

---__--_-+__---

Sob os cyprestes

Foram muito concorridas as mis-

sas do 7.' dia, celebradas aqui

e em Lisboa,na quinta-feira ultima,

Maria José

de Vilhena d”Almeida Torres.

Em Aveiro, alem da secção Jo-

sé Estevam do «Asylo-escola-distri-

ctal», de todo o pessoal da mesma,

e de varias pessóas das relações da

familia da ñnada, assistiram as sr.“

D. Elvira de Vilhena Machado, D.

 

se mencionam os factos mais nota- Olimpia Costa, D. Amelia Levy e'

veis do seu reinado, e o primeiro Úlhhs, D. Amparo V. Pereira da

dos cardeaes creados pelo extincto Ct'llZ e 51h08, D. Emilia P. de Vi-

colloca um tubo de metal branco “lena e 1(ilhOS, D. Izaura V. Fer-

contendo um Pergaminho, no qual , reira e .filhos, D. Benedicta Regal-

se registram os principaes aconte- 'a de Vilhena: D- Mafia d'APPesen-

cimentos do pontiñcado_ tação d'Almeida e OS STS. Ernesto

Dgus mestres de ceremonias Levy, JUSé Pinheiro Nobre, Seve-

estendem sobre O cadaver um se- riano Juvenal Ferreira, Firmino de

gundo sudario de seda côr de rosa, , Vilhena, Luiz Firmino, quadro do

e o notar-i0 respectivo lê o auto do Campeão das províncias, etc., etc.

failecimento, ' ~ Ofñciou o rev.° Lourenço Salguei-

teiras nos comboyos. A leitura do

* processo,em que tiguravam os seus

numerosos roubos e proezas, le-l

vou mais de trez horagdepondo de-

pois apenas alguns policias sobre 0

facto da evasão da 'cadeia desta ci-

dade.

O reu tem boa apresentação. f¡-

sionomia simpathica e insinuante,

e falta com facilidade,e no interro-

gatorio fortilicoucsc na negativa te-

uaz, procurando fingir ter perdido a

personagens da intimidade do papa,

uma pagina modesta se destaca: a

de Pio Centre, o antigo e leal ser-

vidor de Leão XIII.

Pio Centra, cujo nome é hoje

Colloca.se O cadaver n'um cai- l'O ,acolytado pelo ordinando, Sl'.

xão de chumbo, em cuja tampa Manuel Firmino Ferreira.

estão graVados o nome e os annos

do finado, a duração do seu pon- * -.. '

_ _ titicado e a data da sua morte.

conhecido em todo o mundo. fo¡ na O camerlengo e O mordomo

sua momdade chapelelro. Ha 25 põem os sêuos, e O caixão entra,

311005 “nha uma Pequena 101a na n'outro de madeira, tendo tambem

rua Victor Manuel, ea sua fregue- impressos os Sêllos do camerlengoj t y h d

zra era composta de sacerdotes e do arcipreste da basílica) do mor_ *dr-SB com a 0 ,11th * e ante...

funccionarios do Vaticano. domo e do Capitulo_ liontem, que foi consecutiva. e

_ 09110 dia Pio 09mm fe°hou~a O feretro é provisoriamente de- l de peso durante horas segui-

centa em de mai de 4 on as ze ?file Êggzgaããosãrviiieldea Ivid: Posuado nlmdn BÍChO praticado ão- w das' TOdas as reatantes se in'

- - Bl' *' '7 ° 'S t 5- ' l e i ~ ' e l ~ coeso a uar a- . . ,

11° alto d“.CalVanOJ tem P"? iior toneiada, dando-se porisso inn- O digno agente do ministerio w intima de seu amo, a advinhar os Exp: giga caítíresse á Oesgquerda “u“'lmafn Pi'31 (13040““ _0 tra"

duzido “ido quanto ha' de mms dem, para começar a extracção do : publico, em face do sudario dos au- _seus desejos, a acalmar os seus en- da capeua do 06,0. balho feito em mattos dias de

humanitario, e de mais bello e oiro, empregando a pequena bate- * tos, alacojl a füüdO na '300933Çã9› fados, e a compartilhar os seus m0- í _ sol e calor. Foi um transtorno

Bublime no individuo, na, fa_ ria de epslailolsj, (pe õAtilõps que ella pois se nao havia pà'OVãsêlltàVâzgnalS míntps de bom humor. Iàuranàe Jõlêlho 1:31:61:: ganda e grave para os mar..

- - ' 9 ° tem na oa¡ a e. exracao as- ue resum* OBS *e ll usa- ese emo so ozou uma. ora e ' ez a ora i annos ' Ve no. _ w

¡91113,! na somedade e na CW¡- sim feita sera muito incoinpleta, ilo eiia o auiitçor audacioso de todo liberdade? por dia: do meio dia á F de $836) que um incendii) de» um?? e patrões: .para quem a

llaaçaO! * não dando mais que 75 010 do oi- w aquelle estendal de crimes, e por uma da tai-de, ou seja o tempo que vorou o edificio em que estavam “Ba 1a” temfmndo mal desde

ro contido no quartzo, mas os tai- isso pedia a sua condemnação co- Leão XIII dedicava ás suas au-installadas as repartições do the- o começo. blao ha esperanças

rings, que ficarão com mais douma m0 um ¡HGÍVldüO peI'ÍSOSO para a diencias particulares ou aos seus“ somo, que fora palacio da inquisi- de abundancia, antes certeza

onça de oiro por tonelada e consti- sociedade. assumptos privados. Centra passa~ l ção e que é hoje o theatro de D. de carencia_ Sóbe pci-isso de

them assim um minerio ainda rico, A defeza, a cai-go do sr. dr. Pei- va essa hora com .sua familia, ou i Maria 11, em Lisboa, valor O sal ami O e O ue se

."' ' . 1 ', t . a v ° ' l ' ° x i g r ,

tornatao depors a ser trabalhados xmho,procurouhabdmente desfazer dando um passeio nos jardins do 4,. Fo, a 15 dejulho .191815 ñ h d g (rd q '

pela grande bateria de extracção, a ma impressão que pairava sobre Vaticano ou repousando no seu Pa- que Napoleão se entregou aos in, zer a e ser ven 1 o por al-_

quando estiver montada. Por este o seu constituinte, frisando a fal- vilhão no pateo de S. Damage_ glezes, a bordo da fragata ,3818- to preço.

modo os trabalhos do desenvolvi- ta »de prova nos furtos, que o reu Quando começaram a manifes- rophomeb, aniqumado pela derrota 4.. Informam, ao contra_

¡nento dos poços e das galerias daobstinadamente negava, mas não tar-se os primeiros _symptomas da de Warm-100, rio, de Lama, que as mari_

mma de Bragança poderão ser cos-~ consegmndo convencer o auditorto enfermidade., Leao XIII nao con- P015 a de Trajouce nao pros. “has estão já a Produzir com

teados COÍH O pl'tldUClO (JO UlI'O 6X? nem U jUI'y. sentia, que se lhe approximasse do tro“ O Sl.. Pimentel Pinto_ como se . r

abundancta, o que faz suppor
trahido da mina e vendido nas O meretissimo presidente, n'um leito outra pessoa que não tossemanteem, atravez de tudoms espi. o ~

_ ritos fortes e as grandes organisa- * 308 marnotell'os que terao um

anno magnifico.

'
a, u 'a , y 'a _ .

respeltam como devem, senao 93 pa“ mal” de 47-61413756 IBIS.

t b t c m a No mez de junho lindo os refe-

que a" ea a com a 'em O ridos direitos elevaram-se a quan-

Bua Penna e com a sua Pal““ tia de“ 29:57695116 reis, ou sejam

vra, recuariam no seu cami mais 6:314ã518 reis do que no an_-

nho, se, estando agora, aqui, no passado em egual mez. E nada

pensassetn bem no que seria Chega? apesar d @Sta grande Pra'a'

d, . eninaq se! mar de impostos!

estes meninos e m . . e .O qua“” que ,em Numa_

não fossem “Miklos Para @Sie mente sido extranido das galerias

abrigo da desgraça pelos effet- das 'minas de Bragança, da Compa-

tos das mesmas doutrinas que, nhia das minas de oiro V_ de _Mace- _ O

Proclamadasha tantos seculos W908. contem a «extraordinarta memoria, mas tralundo-se por ve-

_~._-___+77,7 V ,,.

Sal e pescas

oltaram ao principio algu-

mas das marinhas da nos-

saria. Raras poderam aguen-

  

( Contínua) .

Theatro Aveirense

m beneficio do operario Jose

E Castro, vamos ter aqui de

novo a «Companhia infantil»,

que _se propõe representar co-

uledias, operetas, etc., na 1101-

te de 26 do corrente. O bene-

ñciadu é digno do soccorro pu-

blico, e porisso é de esperar

l concorrencia.

agencias dos bancos inglezes esta- lucido ebrilhante relatorio, demons- ,Pio centra,

belecidos em Manica. ”O“ que O homem que 3“¡ @Slam i .Nos dias decorridos desde que ções!

l

 

BIBUOTHECA-DO oito dias n'esta de violoncello, este grande partido de tres... dapour, verá dil.igir_se a e“, Pondcu ¡mpetuosanwnte Pin_ Deborah tinha-se levanta,-

(40) ' í com pastilhas diopio por prilt' um verdadeiro whist--em que. este seu creado Pinsonnet. sonnet.. Quando penso. que do grave e p.a1ida.Reti¡-o.u do.

TRADUCÇÁO DE EGAS DE CASTRO ("Pal alimento? que me an“" * 0 dou”” T0011”“ se Propõe a' i Amd“ que tenha d“ abater 'd meu tio, com as suas Ideias do w comente as mãos das do Primo.

o R a ir Belos. ares no Laco' , fazer de morto. Se SB pOdél' tiros de, 1°evolvel:os que Outro ,,,undkz fez verter 3.1_ não posso ouvir-vos,

. , mar a ser devorado DO Oceano passa!“ a 11011136 86m que elle o devem conduzir, admlnlstrar giiimis lagrimas a esses dois disse eua_ Fez mal, Edgar, em

, pelos tubarões,--e aqui pelos possa. chegar a Goudapour, ,uma boa 80W, aos hamals e olllos que eu vejo bem, a es- me ter fallado assim.

SEGUNDA PARTE mosquitos,--para assistir co- nada ha a temer. Fica conju aos guias fa] o-hei sem hesi- ses Duma tã., temos e tão ado- E di,.¡g¡u_se para a porta.

do m0 expecmdor beneVOlo ás ¡'ado tOdO O Perigo' Não tem* tar. raveis. Ah! Apesar d'elle serw -- Partis, tartamudeou

__ mysterio ,experiencias de meu tio. Eu mos então mais que voltar pa- _Se meu tio gritar, rir- meu bemfeitog, tenho desejos Pingonnet.

I I I

   

No Limiar

vim para o impedir de fazer, ciñcamente a Chicago para me-hei na _cara d'elle, se me de o een-angular! -O meu logar não ,é aqui

em VOSSO Prejuízos uma ine' .pÔl' em Ordem O labOraÍOI'ÍO vier bater, apararei bem as E Pinsonnet, arrebatado, depois do que acabaes de di-

Paravel loucura; e 0 que Te' que 0 Í'akir com Certeza 6802m- pancadas e, finalmente, não tomou nas suas as pequeninas zer. Vou ter com meu pac.

BOIVÍ fazer, querida Prima! fel' w galhou. . porá. os pés fóra de Nidjigul, mãos de sua prima, que 'co- Ella saiu. Pinsonnet se_

o-hei. ' _Impedir que meu P39 ainda. que eu O tenha de atum* briu de beijos e de lagrimas. guin-abastante comovido ain-

-E como é isso? l chegue esta noutea Gouda- rar. Ab! .proseguiu, não ,tens da. N'esse momento accordae

_ w--Nada mais SimpleS, 08- pour? c como? M_ Ai! suspirou a douzella visto, Debbie, o que se passa va Mr. Tockson. Salton abai..

--Uma I'BBOIIIÇÃO? interro-.. ra E' esta tarde que ”Oppondo-me a que saia ainda, Ljât) conheces bem meu no meu espirito. Não compre xo do leito e, julgando..ge só-

gou_Deborah.' E qual, meu 0a- deve ter logar, entre os níl'- d'aqui. O doutor é obstinado pac. Se fizesse isso. seria para l hendeste que, na terra, só exis siuho, caminhou para a 'ar-

' ro Edgar, falle depressa. vanistas, a pequena testa, pa- e americano, mas eu sou nor- nós ambos a separação eterna. w te para mim um ser, e que es- cada.

_ -A de empregar os gran- ra a qual se convida a si pro mando. Veremos quem terá. a Não sabes o que meu pac se- se ser és tu; porque te amo w Os dois jovens estavam

des' meios. ComprehendeeDe'- prio.-E' esta tarde que se de- cabeça mais dura. Declaroavos ria capaz de fazer a quem lhe Deborah, desde que te conlle- ainda bastante perturbado¡

borah, que não vos tenho ve jogar entre Çoukriana, aliás pois, quer-ida prima,'q11e quan- pretendesse tolher a liberdn- ci, e que agora sem¡ que não para lhe fajjar_

acompanhado até aqui, a meu ausente, o enphonico tirouval do o vosso excellente pae au- ~ de_ me posso calar por mais tem-

tio e a voz, que não passei louver e o successor do fakil', nunciar a¡ partida para Gou- _E que me importa, res- po.

Em que Deborah sabe uma

cousa de que devia descon-

fiar ha muito tempo'.

Continua.  
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_Ml

trada redacção a “pela dos 1,09 bocha, sufdciente; Manuel da Cunha Costa M. i

Mano, idem:

11.03, que não recebemus- tm

*Ô

, t, " ' _ ' ' ' ~, I' to areialmente. O resto da colheita mo leite, o bello nectar da uva, tanto ,[03 r v' rar-

Gamma”" “Harum & selelltmco nã:: foi mau_
:branco como tinto, da lavra d'aquelle seus amigos' que O mm p

g D 01_ _ r O . cavalheiro_
tir com verdadeiragsaudade.

g g í

-
e *WWW-C' ('Zmnc'ísz - m1- OA' hora em “ereç-,ho esta 11 d * i 4-¡- Pelo visto vamos ter pon- § A conhecida empreza lisbo- ~ › a, , ° . -

“w, ,um nós, ,eme ,EBM á q . a v ~ Notas dalglbelra

w
'noite,continua um vendaval desabrido._ tes novas na Gafanha e Portas- nense da Historia_ de Portugal, aca-

P l PaZãO (19.520: 540 e 560 reis, 98-?
A' L- d'agua. Mas d'al'ame ou de ripado? , ba de distribuir os fasciculos um* m"- f

W perandosse que mais venha a bai-
«0-0- Foi de 256000 reis o pro- w 286 a 290 d'esta brilhante publica-

' xar ainda em consequencia do as-
dueto das entradas no Passeio-pu- ção,e juntamente os n.os 141 a 145*

pecto promettedor da' futura co-
blico, no domingo ultimo, por oc-das Maravilhas da natureza, tão

lheitaEm todos os mercados proxi-
casião do festival promovido em fa- superiormente esoriptas por Brehm,

mos houve grande abundancia do

    

Penafiel, 17.

Uma enfiada de desastres, e todos no mes- i

mo dia: Na barreira _de Chaos, junto a grande

avenida do Santo-trio, vinha uma rapariga de

13 ou M annos guiando um carro de bois, que,

por medo, ou por causa da mosca, a atrapella-

ram deixando-a quasi morta.

  

 

   
  
    

      

  

      

    

 

  

SAHIDAS PAIN tl PH» l'tt s'

Mu ;. l

Tramvvays.. 3,55

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

  

. 'I l

. disco rubro,do sol havia mer-

. - 'gulhado já no oceano, e uma

,E_ fresca aragemsita, annunciando a

Man

vor da caixa de soccorros do «Mon- e illustradas com lmmerosas gra-
,

*
6,50*

vuras.

   

 

..WPrOXImaçao (lcd ciieguscàuloi co- mesmo _ cereal? @amando O preço 0 Quasi a mesma bora, no sitio da Arca- l(“3100 aveimnsen-
_

i “i, t ,,0

eçava a sopra'_ O da' O *O mar' da medida de 20 lltl'OS entre 480 e de-agua, limite sul dos terrenos do mesmo -O-I- OS revdf” pal'OClIOS da V8- Ó A «Caça» 0011011113 'd 39|' a' &irãlgWà°,s will; l T d l

r--Çurasmndo comS'gO uns Pequenosõoo P915- Sa"l““"¡°~ apitar““ m“?fmundãa “0 me“) da ra-cruz e N. S. da Gloria leem feito primeira revista de sport que se * 3 ' Tá“: Mixto l“âl'

'.'7f8r1Í3P03denuvenspamacentasaque
De Vimiosoz--Terminaram as ãst'ada' uma mulher qm? “1.a g“'a" "m cam) preces nas suas egrejas pelas me- publica em Portugal, nolabilisando- Tramvvays.. 43.9 u i 4,57

'

» e telha. Chamava-sc Libama e morava no lo- _
_g _ M. t r 'ç - - - - t t

lhoras de Leao Xlll. se pela escolha dos assumplos e e *IX 0. 8,48 «xiii-essa.. 6,26

EXPI'BSSO. . lili i Correio. . ,g 10,39

Ha mais2 tt'muvvuya que chegam t

a Aveiro as 9,40 da manlià,e

AMPEÃOn
JUIZO DE .DIREITO

DA

COMARCA DE AVEIRO

'ARREMATAÇÃÚ
2.” ANNUNCIO

colheitas de feno. Houve abundan-

cia, produzindo 600 carros, 0 que logo o boato de que ella tinha sido esperada no

perfaz perto de 600;000 kilos de ; local e .barbarampnte _espancado pela mulher

forragens_ Os salarios dos ceifeims do Domingos dotar-retro. morador cm hontão,

. e a quem o marido atraiçoava, a qual ÍOI logo

São eSte 3mm 919373005) Va“ando * presa pelo regedor. A aggredida poucos minu-

entre 440 e 540 relsa e de Comet' tos viveu. Tinha borrorosos ferimentos na ca-

quatro vezes ao dia. Ha colheitein beça, os braços partidos, etc.

ros a quem O producto não de“ Pa_ Pode ser certa a versao, mas póde tam-

ra pagar os salarios.

bem não ser.--P.

. . - Pol osinho, 16.

De www-"Tem dealmado DOF Foi gnu¡ bravia, a trovoada do dia 13.

nossos mercados O Preço dOS ml* Caiu fulminado por um raio um homem que

1h03, tendo ainda tendencia para n'uma propriedade sua se occupava em voltar

- - l feno. Apresenta o desgraçado uma longa cchi-

mose no parietal direito, nodoas negras por to-

do o corpo e o sapato direito com n salto ar-

rancado Ao pobre homem, que itllltlêl tem restos t

de vida, applied-lhe a familia «agua benta» e

«agua de cirio». Esta gente acredita que fogo

do raio so se apaga assim.

Santa crença, a do nosso bom parei-F.

Pesqueira, 17.

Em Ervadosa do Douro, d'cste concelho,

12 guardas fiscaes, armados de cut'nbina e re-

_ apoueo'e pouco se iam accumu-

r laudo no horisonte.

l. 0 vasto oceano até então de

É' leite, fazendo ouvir o seu mugido

ronco, começava a arfar violenta-

_ mente, erguendo o seio enorme, ao

ceu, em convulsões.

-. Depé, na praia, uma mulher

._.'*. jovem ainda, * pobremente vestida,

_'i-Í mergulhava anciosa a vista present

tadora pela immensidade do mar,

" tentando insistentemente seguir com

os .olhos um pequenino barco de

pescador audaz que, na insana lu-

cta pela vida, se baloiçava, sacu-

gar de Castanheira, em Duas-cgrejas. Correu
ç_ , 1

correcçao da sua httcratura. 'lemos

presente o numero ll do quarto

anne, que reputamos excelleule.

Uma grande parte do texto orcu a

pa-se da esposição de Evora, n'um

hello artieo firmado pelo sr. dr. f

° Cartaz doAnachoreta o profusamonte illustra-

exmuplares de __

 

4!- Concorrem à egreja de Ei-

xo, vaga ha tempo, os srs. dr. Flo-

rindo Nunes da Silva, bacharel emw

theologia, e Pinto llachão, encom-

mendado em Sangalhos.

+0- 0 sr. visconde de Succena

publicou no [ilustrado uma carta in-

teressanIÍSsima acerca da sua visita do com magníficos

ao Vaticano. Entre outras coisas de cães, cavallos 'dl'übCS e hespanhoes,

importanciarelata s.ex.“«que enver~ bois, vaccas, etc.

gou a sua farda de gala para a vi- A «Caça» tem actualmente ty-

sita; que se hospedou no hotel_ «Mi- l pographia propr¡a,_¡unto da qual es-

nerva», de onde sahiu n'um magni- ta sendo installado o canil. Cous-

licolandeau tirado por uma soberba ~ ta-nos que brevemente começa a

parelha negra; que a guarda suissa ser impressa a cores.

lhe fez a continencia devida a sua ca- '””_-_-0"-*_"
”_

* thegoria de condecorado de &Grego-w Touros “a mealhada

.
- os roxim s domimr » - se-

l'lO Magno; que o chefe da Egreja N Wilmawsa 97 Jão 33'13"10

apoiava,de vez em quando,a sagrada * b * * J ~ ”7

w . . w l .w 1 . . ,, ~ por occasião dos pomposos feste-

volver, invadiram os predios dos cultivadores dexuasohle a rlomee Some abmaos jos à Senhora de SamaAnna_J em,

de tabaco e applicaram-lbes multas pelas mais do “Obra titular; que lhe agr'fme' C“,am_se na mag“,üca praça

pequenas insignificancias. Para as pagarcmfo- ceu as magndicas garrafas de VllllIO “paulada 2 brinwnw_ co'rrmas de

ram os cultivadores Intimados acomwreccrpe_ do por“) com que havia sido presen- l ' . 1 ' , l a ' , selho de e a _

lale horas da manha do dia srgumtc, no ,63,10 elo ql_ Succena e ue r tUUIOb, (8 em cada tarde) per- _ 000]'

posto de fiscalisaçao da Barca-d'alva, a distnn- _ .p _ ” ° . l " f_ [,enceutes aos aliasladog lavrado. dO dos Interessados, iu,

“a (1919108nas e se"" vamu"“ P““ *3403 11°' dcanmala 0 seu menmo com a 'a' res Francisco Mendes Laranueha 1 inventario or hanoi " v

ras. Emvista d'isso, os cultivadorcs não foram ternal» bondade, perguntando-lhe e M , B ç_ . _ ' í _ É¡ l. p Oglcoaql'l'

e dirigirem um requerimento a direcção geral qual 0 collegio que freqüentava, "r anne allenoa que time”“ a' se procede pOl' fallecuiento de

tao as melhores estampas das suas Elisa Rosa Shnões Am .t

niaoadas, escolhidas a capricho. As . , ?00qu

fui moradora n esta cidade, e

da cultura do tabaco do Douro, pedindo a não e ,Bmw com suas ex.“ outros Im_

applicaçao das multas.
- -

de, do, mos de enternecer. Queer columna , _ a w

CUllltldS teem logar pelas 4 horas _ _

da tarde, tomando parte o valente em que é ¡nVelltal'lante e cabe- '
Em Ervedosa provocou o prece _

guardas íiscaes justa exaltação dos espiritos. e meta encheu O [Ilustrado com a

rosa interessantissima do sr. vis- . . , . ,

*p espada Clpl'lallO Bosqued «bl Ctu- ;ça de casal seu hlho Isaias

corrito», que fara a sorte de cadei- Augusto de Albuquerque d'eg. t , ..

P.

conde, n'um n.° para archivar.

A mesma carta apparece agora , . t

* ra. h' cavalletro Alfredo de Sousa -
7 ta. mesma cidade, vae á praça

no dia 2 do proxuno mez de

u'outra folha com a chancella d'um; . . . -. ,

exlmto professor de equitaçao e que

agosto, pelas 11 horas da ma-

companheiro do illustre titular, de “mw a, ,ausoq ,em recem ,O em

o
l. O

t a
l k

,

agual modema e elegancm “uma- l tbdas aspiitaças onde tem t(ourea

Foi imponente a manifestação feita por um "iai pelo que a geme “ea sem Sa' ' L . L . .- '. r ,, -, ~ - . . .

' .
›

7 Ole l S “e
. ' o, ,

' grande numero de pessoas das mais considera- her, a final. El quem pertence aquel- comgzigos dálall ¡3111,28th dgagbtinaês nha, no tubude Judlmdl d ea'

da: (à: todasnzlts ellaÍscs .soclãtcsírao _prãstante [e pedaço de prosa commovedôra, l quem) de Lisbupa. gilvegtre w Clulaga t3. COIIíal'Cãt, 81t0 no Largo Mu...

Cl a no, sr. ,anue erretra e IgueIre o, co- * - , . v .- , - o ~ " ' ° 7 " ,

e . ne ha de tica¡ numa O'lOllOSd a- . , . mola desta , e › ~ -

q ° p ça, Gudherme rlhadeu, Lucttano Mo- p l ° Old “h" Piu.“ ser

arrematado por quem mals of-mo protesto significativo da revoltante violencia . d l .S, _.

doque que _foi victtma comos seus amigos-_Y gma a 1¡ U“a' feira e Eduardo Varíno_ Ha um va_ _

lente grupo de moços de forcado, terecer SObl'e a» sua' avaliação,_ 4¡- A lagôa de Fermentellos

mercados produziu n'este anno grande porção lendo or cabo O de“,emn J sé O se . t ,._

i ealisou-se em 15 o mercado de moliços, que os lavradores d'alli Shva p * b ' (O 0 g“"ll _e Pre( 10_ Sertencente

*. t ._. em re am- como os nossos, no adm ° w . * ao casa lllventarla o:

- de santo Amqroiem Es““ bo ldasgteri'as e cuja quantidade Na Mealhada "a (“Herean Ca' Uma morada l* -

reis, que é a mais importante festejam“ co'm 'rumo * ñ * sas que fornecem por preços lemi- l_ w . , l' b Las“? ter'

t do paiz. Foi n'este mez concor- Parece que ' os comboios w tadissimos almoços e jantares. least: "Eralstpl'thençaaa, alta na

. . . '
'l' __ ' - ~ - l o r '- ' ri * i ° W w ",

r1d¡senno,efi"ectuandoasenume-
rapidos de Lisboa ao Porto vao ser ?Vill'ecíañ ll“ Loülllllja'l'h'd real dl?, a O": + :Ivai desta Cl-

! .
v . . .t ... ' a 3"' "lt 53** -_ l ,v-. .

rosas e Importantes transae- aproveitados para distrlbmçao do '3:0 ::dining @calam let?, a ps: à 3,110?“ Of o duzentos e

- › - ...
ções

correio as principales terras do per- ç *_ V, p . O“” ' "l“ *setenta- mll l'els.

5- Otor agasalho do seu amor de mae- carne de vacca que aqui tinham estabelecido, ° , __
das tomadas e festeJos, havendo Toda .à contribu; ão d .

7 -- Mãe, tenho medo! no sabbado dlAleluia, como já disse o «Cam- *F F01 tambem [11111130
comboios que, parundo de Connbra l 4. . Ç e le-

gisto por titulo oneroso e mais

curso. Ora venha de la isso. Sera

, . . _ . . um bem entre tantos males de ue . . t

, --- Não tenhas medo, ñlho, que E:Í:;;;n§:1(i:“ául;°:àsümgçãfãez'31331313229:3'
concorrldo hontem, o mercado a companhm não que, , “058,13, e AVBII'O, Chegam a Mealhada a ho- d d

5x. ,-J." . w '_,-
^ a, l - l l ' I r -

' o v w . _ i '
~ 7'! ,t 31 W I I p p

I i P

,tem acolá o pag, queres ve] o?
Bomsuccesso, sob“,bms de O respelmve, pubhco. ras nao so de se presenceatem os P às a placa, serao por

  

Hp

U

. , em grande quantidade dos conce-

dido com V1°lenclaa nas 33“_35 "es” t lhos de Meda e Trancoso, que ob-

pumosas do Oceano embravgcldg- tem facil eollocação devido aos

Tinha n05 'braços quam nus e* creditos que teem conquistado..

descarnados, uma creancinha ador- Nesta semana O preço dos ge..

mecidaa que aoonChegava 3° sem: neros tem sido este: milho branco,

w'Bom carinho! em _quanto que Out.” 14 litros, 400 reis; idem amarello,

" mais velhltaa brincava na' 31:9“, 3-80; centeio, 360;cevada, 360; tri-

correndo a molhar os pequeninos g0 velho, 600¡ ;dem novo, 560;

.. pés descalços na esbpumaoalvacenta painço, 500; fava, 560; feijão amem-

»2* das ondas que .fugiam, Indlfferen- doa, ooo; idem branco, 700; idem

í_ tesá angustiosa afilicção da pobre risca“, 800; idem ganga, 540;

il 'Quique ella não comprehendla idem mistura, 600; chicharo, 44:0;

" ainda. azeite cativo, 25) litros, 435400; vi-

' 0 espaço tomara-se de todo; 0 t nho do Dão, 2,3500; vinho de fóra,

,j vento uivava agulrentamente, e o 2,3140; batata, 15 kilos, 240_

mal', canudo abysmosa encaPelan' § Nos concelhos das Novas-

'. do limas 3°_bre Outras; Vagas 00105' conquistas, India portugueza, appa-

3593: Pamela na sua ¡ndomavel f““ receu a praga de gafanhotos, que

à ria que““ escalar ° Cê“i destruiu por completo as colheitas

A pobre mulher, immovel so- agrmolas_

l_ br'e a praia, em febril aneiedade,

j apertava o tilhinho querido ao peito Mala

.arquejante, oppresso pelo receio, *

.' rocurando ver sempre o fragil *

'-_barco que de quando em quando onda' 17_

,l @Parecia na cris“ das Ondas es' Na ultima semana fez aqui um calor in-

umeros» “minar Pela *uz “rr- arudtstsr:: ..restar ::eu
e smlsua dos relampagos' . ¡long-se, na madrugada de lipsobre, esta flie-

3 "scavam 0 9513360 com 0 seu ms' guezia, uma grande trovoada, que durou desde

a meia noite até as 5 da manhã, acompanhada

d'uma grande fusilaria do relampagos, que por.
tantaneo zig-zag.

O bramido surdo do mar acor-

esta gente em sobresalto. Choveu pouco eo

dia de houtem esteve bastante borrascoso cho-1 dou o pequenito adormecido que

li; lhe lançou tremendo os pequeninos vendo por vezes bastam. g

. braços em V003 do Pescoço, e 0 11" A *temperatura esta a bora que escrevo

mãosito assustado, veio tambem (7 da manha) a 16 graus.

0 Os nossos amigos, srs. wJoao Rodrigues

Â ;7 vor a arrar-se-lhe ás es- .

g_ . ?halo dãaíasaiasg edindo O Pote_ w Caetano, d'Angeja, o Manuel Marta d'Azevedo,

“Tapa 1 p * P d'esta freguezia, acabam de fechar o talho de

OR deliberação do con

Vizela, 17.

Por determinação do poder judicial foram

postos em liberdade os nossos correligionarios

d'aqui, que, em nome da mais revoltante prepo-

w leticia, tinham sido mandados conservar debai-

xo de prisão, por ordem do governador civil,

José Victorino.

 

da Provincia
...F-_s

  

\-

,pa não 'foi dos proprietarios, pois duranteo IlO
t - . ~

A desventurada erguendo o ñ- tempo queñvmm 0,31m, ,bem ,o m,me esta cidade.
4._ Duran“, O amu, economico festeJos desde manha, como tam-conta do arrematante.

findo entraram no hospital da Mi- bem SO para OS que que“'am as' P31” P"“*Êllte São Citadas

,, mo da praia o barquito do pesca- ::ãocaetauo e Azevedo' AM tem ngm O msm_ e¡ .., ~ 1. , . . d

dm., que a custo avançava lucian_
?"UÊalaçaO Hino“? _ 6433"' ;e ,,1 , ,r , ,,_ , ,' Coimbra partem as 6,10 da Inauhã

tos Pereira eManuel Rodrigues Pardinba, da- dencms (1.0 QNQ?” ho”)àidlb' a re“, tamo (uma em [dc amem O, e 52,35 da tarde; Souzellas, as 6,40 da' arremmaçãut para* dedüZi'

._ Então, uma vaga enorme se_ mos os parabens por terem ficado bem no exa- que Brg? aàal::l%¡|"-Inesue duos de ambos os sexos. ' rem nte“a os seus direitos

melhante 3 movediça montanha de
g 4¡- Com o nome de hotel «Pra- ; “19837 as 7710. _da manhã e .3523 da

o 00"““ aqui que a dim"“ camada' Silva, que era já o empreiteiro do w do» reabre talde' De “eu”, partem as 6750 Aveiro, 10 de julho de

:Ívulsão submarina, e Precipita-segui““da na Possuem'do &readeiro dos caml- CNP“ primipal do edmmo* pm' a antiga casa de hospedes do fall?”
1903.

r tarde; Oliveira-do-bairro, as 7,22

::tããããcãezíoazselâ tztãiràxirêãlçlqmga:: ::Japi-_cêptadeira da freguezia, o que e para maus, uma para homens e Dum, e me exglo,,a,..,,?,. 3.9,, conla. Que da manha e 2,32 da tarde; Mogo- .

, para mulheres, devendo ficar con- teima mU-lab PIObPelldades~
0 Escrivao do oliicio,

ro, as 7 ,34 da tarde. Silverio Augusto Barbosa de

ÍlhO ao CÓiO, levantou-o muito ,nos este foi sempre bem servido, assimo niesmo W
MM

. . . e w“”'l'r " 'a .

serlcordta d'esta cidade 375 doen- bl“ ab tomada todas as pessoas que se jul..

» me do 6.** anno do lyceu nacional d'essa cida_ ~ l'lOl',

331137 ergue““ "O se“) do Oceano
este anno na Costa-nova í .. .

da manha e 1,41 da tarde; Qum-

. p - nhos de ferro vae contrahir matrimomo muito 523500000 reis e são destinadas a CMO J“Sé Vieira Gllimarãesa que 0

É mgmdo Para a mala, que escava e , › VERIFIQUEI-O Juiz de Direito,

fores, as 7,36 da manhã e 2,57 da

- ~ p 9 e ^ Espinho, 17.
, . .

ttürbllhao d espumaa que voa em
4-¡- hot a seu pedido transfe-

 

0 conhecido banheiro Antonio Lapa salvou l cluidas dentro do preso de 3 atllllOS.

Coimbra osr. Antonio

braços, Para mostrar“” já Proxi_ w publico soubesse recompensar os sacrificos dos w equenas coisas
. , .

. l ll. I l l az“Les, sendo 3,28 homens e 47 malha_ Horario d estes comboios D. guem com dimito ao md t

y
0 Aos nossos amigos,srs. Antonio de Bas- A

* P uc 0

.w do com as ondas.
*

- - - '
- .. t no come o do corrente 28 1nd1v1- .. w t .

“lute ç 7 da manha e 3,2 da tarde; Pampl-

_
de. Os mesmos parabens damosasuas familias (Pobras, sr_ Anton“) Augusto da

qIIBI'BMO, 30h pena de revelia.

?como levantada por violenta con- V ra, muito conhecida e popular, Maria Amora,

tans, as 7,4 da manhã e 2,4 da

brevementeAser verdade, vamos ficar sem a enfermarjas para molestias com.. Sl'. Edmundo Telles acaba de tomar

F. A.. Pinto

tarde.Partida da Mealhada para Avei-

rdócos levada pela ventania.

  

 

   
   

  

pletamente deserto!

O barco desappareeeral - - c

í.:
.,

.J demente os olhos, aperta ao seio

A misera, abrindo desmesurá-

filhos com mais força e comprehen-

* na praia a sr.“ D. Anna Pereira, filha do

Atraz de 51 0 0093110 &Cára com' Manuel Pereira, importante preprietario de dona Offerec

l ,Alijó. Este intrepido pescador tem já muitas '

medalhas e ainda ha pouco tempo foi condeno-

radio com a de prata do Real instituto de soc- w mou 0 nome,

corros a naufragos.

OS ' A eril D. Anna Pereira tomava banho pe-

las 6 horas da manha, e approximando-se

bastante da vaga, foi arrebatada por uma onda.

srt. '

~ agremiação.

+0- 0 club «Mario Duarte» ten- “do Para

er, em agosto proximo,

ao distincto sportman de quem to-

um jantar a que as-

sistirão todos” os socios da nova_

Ao club foi ha dias feita por COMOS,8 8X1)

te auxiliar telegrapbospostal

Aveiro.

culo no valor de '292 contos.

Dias Simões de Carvalho, aspiran-

em

4.o- Em 1902 importou o nos-

so paiz batatas no valor de H8

ortou o mesmo tuber-

cessão especial da companhia,

A t

Nos dias das touradas, por con-

comboio rapido do Porto tambem

recebe passageiros que o queiram

utilisar, não tendo, porém, direito a

preços reduzidos os bilhetes para

este comboio, que parte da Mealha-

Magalhães.

O

runuma'rxcos nUNLon

a 7,5000 nara

Legitimos e garantidos. Pneua

 

O*40-0-0000*ado-ç...

'i' dendo tudo, solta um grito de lou-

  

 

  

  

  

,_

çada e corre

f: volvo na sua

espuma.

Momentos depois a lua em ple-

" no azul, estendendo o seu manto

para o mar,

0 Regressou o sr. administrador do con-

'.› cura, um grlto de alma despeda' celbo, que havia ido a Lisboa e a Aveiro.

0 Morreu agora o lavrador Joao Gomes

branca mortalha de Dias, que, conforme noticiei, foi' colhido por um

calhau de 10 kilos que lhe deixou cahir em ci-

ma Diamantino Dias Leite. Este evadiu-se, an- retrato.

dando a polipia em sua procura.-E.

Figueiredo-foz, 16.

aquelle cavalheiro a olferta d'uma

bella bandeira, que sera hasteada

n'aquelle dia pela primeira vez,

inaugurando-se alli tambem o seuw

A manifestação éhonrosa e

cabide.

4-0- Vae soffrer moditicações a

~

exportação excede a importaçao

em 174 contos.

4-0- Foi ,ia concedida à viuva

de Quirino Lopes, patrão do salva-

vidas de Paço-de-arcos, e a suas

filhas, a pensão mensal de 126000

da às 6,3 da tarde. .

Assumptos de

¡neh-acção

Lyceu nacional de Aveiro:

Exames de sabido. do curso geral. ~

Internos diSpensados das provas oraes, ~

os srs: Alberto Ruella, bom; Augusto

"
D
O
O
-
0
+

maticos Omnium, Cyclone e Na.-

tional, afiançados a 5:500.

Grande sortido em accesso-

rios para bicycletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto,

Sangalhos-Arladiu.

VBNDE-SE:-em Ilhavo, no

   

  

  

  

O dia ho'e amanheceu chuvoso so-
- '

J ' l'elSo Bem 0311100- Mas quando se Martins Junior, idem; Antonio Faria

Carneiro Pacheco, distincto; Antonio

Soareisdde Caànposhbpni; Aurelio Mar-

ques ano i em' wewiciano José Soa- _ .

res, idem;a Jayuie Ignacio Ferreira, 5 glamo- do sr' Bento do souza'

. idem; Mario Faria O. Pacheco, idem. J t amem' : i

Approvados sem dispensa das ”Qi-.4*..m4çe

provas oraes, os srs.: Abilio Pinto _mu-..-

estabelecimento do sr. Antonio

Augusto Nunes Vizinho.

E em Aguada., no estabeleci-

'prateado por sobre o immenso mar, ~
. a '.- p . p , W p ,

- - * trante. Parece um dia de dezembro l dade ~ [al'à 0 mesmo* com respeito a0 a"“

t . _as soc adas dels “e . ' ' ~ . .,

mamã“? ag“ . eg bt ~ ventosa, gelado e triste. ~ 4... F0¡ nomeado, precedendo raes Gabriel Aflçã, que nao tem

'.' ~ rposntos InfanttS, que 3P° re mae 0 Esteve hontem n'esta cidade o , , , e , ~ d . 't . o

_. . . .r - . , . . concurso, pliatmaceuttco do quadro “16903 "6103 “em 1118001' n- de

g na sua rigidez cadavertca, aperta- t sr. Antonio *Correta dos Santos, digno _ _ , , w Vida, alvas,

V8 ainda contra o peito nü. crente Station da Colonial Oil C 0, em de saude (lag P'QVlÍEC'aS de Angma b S " _

'
e S. Thomé e Prmc1pe, o nosso pa- 4-¡- A sociedade local

í .

2

i

t
ã

0
4
0
-
0
*

«Re-

G. H. B. “mb”
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-- _ pouco se mantivera d'um ca-

lorintenso. Choveu, e choveu bem

L; nai-'quinta-feira ultima, soprando

rijo o sudoeste ainda hontem.

Os nossos campos continuam

:emettendo farta colheitade mi-

e trigo. Tambem as vinhas

'j apresentam bom aspecto, o que

l que o custo dos vinhos

seja iá de 15600 e 16800 amedida

dos_-20 litros. O milho antigo está a

360_ e 400 reis os 20 litros.

Cantanhede: --'- As vinhas

;if nieíta região encontram-se lindas e

fazem prever um anno mais fertil

.ff cmÂNinho do que o transacto. Não

ohgta isso a que o da colheita an- ~

terigr se vá já vendendo a M600 w

_rígidos 20 litros. V

“De .Macedo-da-cavalteiros:-Nos

?bitdtaes e designadamente no tu-

Í'Íbüõulo, manifestou-se_ ultimamente

maisena, que o inutilisa, se

(E:

_E

P .

_._Í rrefeceu o tempo, que até ha vio

00 mar, devido á. grande tempes-

l de, apresenta-se muito agitado, tornan-

o do-se por isso completamente impossi-

e o tempo vel a. entrada ou subida de qualquer na-

no nosso porto. w

Q No Bairro-novo acham-se já *

abertas ao publico algumas succursaes

de estabelecimentos da. capital, que du-

rante a. epocha balnear aqui costumam

vir fazer o seu commercio.

0 Abriram tambem: o casino«Mon-

dego» e o café ccHespanhol». 7 ;

@Partiu para Lisboa, afim de alli

fazer concurso para. sub-delegado do

procurador regio, o sr. dr. Jcão Eduar-

do de Vasconcellos Rebello, advogado

n'esta cidade. Desejamos que seja mui-

to feliz.

.0 E' felizmente infundado o boato

aqui propalado de ter fallecido a rapa-

riga a. cujo caso alludimos naw nossa

ultima correSpondencia. Graças á pe-

ricia dos facultativos que a. trataram,

parece que se acha. em via. de restabe

lecimento,o que estimamos para se não

aggravar a situação do pobre manoe-

bo.

0 Mr. A. V Palterson, director

* geral da Colonial Oil C ° em Portugal,

esteve tambem hontem n'esta cidade,

regressando a Lisboa no comboio das

6 horas da tarde. _ '

9 Acha-se já. exposta ao publico a.

esmeralda. «Vaccaria Robim», onde os

.ii-'- que Offacto Se tem dado mUÍ- amadores encontram, alem do purissi-

tricio, sr. Francisco da Naia, tilho

do digno amanuense da secretaria

da camara municipal,

Marques.Os nossos parabens ao no-

meado, que e um rapaz intelligen-

te, e a seu pae.

4-!- Foi nomeado remador da

alfandega do Porto, e provavel-

mente vem fazer serviço para a

delegação de Aveiro, o sr. .lose Ta-

vares Fitorra, a quem felicitàmos

tambem.

4-0- Estão actualmente vagos

os lugares de delegados do_ procua

t rador regio nas seguintes comar-

cas: Carrazeda-de-anciães, Mafra,

[danha-a-nova, Villa-real de Santo

Antonio, Tavira, Niza, Monchique,

Tabuaço, Povoa de Lanhoso,

rayollos, Povoação e Pombal.

«ot- Por

cipal n'esta semana.

40- Desmente-se a noticia do ta actualidade,

sr. Manuel,

Ar-

, falta de n.° não se

I'ealisou Sessão da camara muui-borada. Inclue uma bella gravura

do cardeal Aiuti, e outras de mui-

publicando tambem optimo; Jose Vinicw de Caracol Meyrelles, idem;

Lourelio Augusto Regalla, bom; Octavio Doar.

creio-artistico» promove o seu cos-

tumado passeio duvial ao poetico

rio Vouga, no dia 26 do corrente,

estando já aberta a inscripção

na sede da mesma sociedade o nos

estabelecimentos dos srs. Augusto

Carvalho dos [leis, aos Balcões, e

David Augusto Sarahando,na rua do

Caes, para os socios e suas famí-

lias que se queiram inscrever.
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Archivo do “Campeão, ,
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Do rrputado

guez» em Roma,

dirigido por mens. Thiago Stuibal- °

di, recebermos o n.° 6 da brilhante

lmbhcaçao mensal 'Ilustrada Ela/"OS Vera-Cruz, ficando approvados, os srs.: Anthero

mnos Pinto Ferreira; optimo; Antonio Luiz de Sou-

colla- sa Sobrinho, idem; Augusto Lopes Moreira,

de [tonta, que é feita por alu

portugueses e distinctamente

embarque do sr. dr. Samuel Maia, magníficos escriptos.

como medico, a bordo d'um dos

* paquetes da casa . Andressen,

Porto. Motivo é isso para regosijo guez,

Accnsandn a recepção da obra,

(10 que honra la fora O 00019 Pini“" ciente; Carlos Hugo Richter, bom; Manuel Au-

esperamos dever a. sua. 11.1.03'- ãllsl'¡ Emma-i idem¡ Camillo “811910 M. H6- Director da Fabrica do Gaz d'Aveir›
' c

Corte-Real e Napoles, sufiiciente; AÍ-

fredo Gomes da Costa, idem; Manuel

w* Luiz Ferreira Tavares Pereira Silva,

Idem; Pedro Maria d'Araujp F. Junior,

idem; Antonio Pereira Bastos, idem;

Francisco Niculau Dias da S. Goulão, *

idem.

Externosz--Manuel Rodrigues Par~ _

dinha, sumciente.

Singulares em mathematica: Hen-

rique Norberto de Brito, sufñciente;

D. Aurora. Pereira de Lemos, idem. De-

sistiu um.

Fez exame, sendo approvado:-

Singular de ingles, externo, o sr. Feli-

ciano José Soares, distincto.

Foram admittidos á. 2.a classe do

«Collegio Portu- curso dos lyceus, o sr. Adriano Carlos

sabiamente de Lemos F. Bravo; e á 8.a o sr. Luiz

d s Santos de Moraes Sarmento.

Escolas primarias

Fizeram exame do l.° grau na escola da

optimo; Eduardo de Athayde Moreira, sutllcien-

te; Egasda Silva Salgueiro, bom; Joaolgnacm

de Mattos, sufliciente; J use de Mello Cardoso,

* te de Pinho, idem; Othilio dos Prazeres ltodrí..

goes, optimo; João Francisco. dos Santos, sutil-

t'

I

-
$
\
.

u
m
a
s
'

,
W

 

t.

A

a let”

BICO AVEIRENSE

Mangas ,para todos os systemas de bicos,

l chaminésde vidro, crystal tino e mica, tulipal,

abat-jours, hastes, fumivoros de porcollana, etc.

Luz brilhantissima

com um poder illuminante superior duas vezes

aos bicos actuaes.

Preços sem competencia

CARLOS GUERRA
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Agua da Guria

 

   

  
ANADIA-MOGQFORES

  

  

A unica agua sulphatada calcica

analysa a no pain, semelhante

     

'
I
X
X
W
I
Y
X
T
Z
C
I
R
T
F
F

a
.

'
L
I
J
L
L
X
L
W
W
W

r
.

'.

'
l
Y
.

i
.

W
¡

A

á afamada agua. de Contrexeville,
i , -,

É

nos Vosgesâ(l'rança.) ~ :í i

INDICAÇÕES ram Uso INTERNO: 91:"?
ã

arthritismo, gotta,lithias e urina
É .

. . . “ ' ' L 7:"*'_;:'.. 7.' 1;:
f " w “ e "

›

libhlas e lnhar, engorgitamentos à @geÍMÂÍ-Ífü'- Ã Í_ - EE FdCturabt Cln-'Lllareisa ~ '1.
;

hepatlcos, catarrhos vesicaes, ca- ele-, r a; 'í _ e e. enveloppesanumeraçao '

tatrrho uterino.

USO EXTERNO:

em differentes especies de derma-

tozes. '

- A' venda em garrafas de litro

e caixas de 40 garrafas.

Preço do cada garrafa 200 reis.

Em caixa completa ha um des-

conto de 20 "1.,

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

P/zarmacz'c Ribeiro

Rua Direita

l
l
t
l
m
n
n
m

e crivação de livros e

talões, recibos, avisos,

mappas,1ivros, jornaes,

C a rtões de visita desde ,f

@
g
e
m

PÂQUETES ÇOHRElOS Â SAI-"3 DE LlSBOA

a DANUBE, na 5946 TONELADAS. Em 20 de Julho.

W Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montevi- L

  

   

 

   

  

     

  

  

   

    

    

    

    

   

    

   

  

  

   

Para

den e~Buenos=Ayres.

CLSÍDE. DE 5645 TONELADAS. Em 3 de Agosto.

Para .S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte-

Videu e Buenos-Ayres.

A B'JRDO HA CREADOS PORTUGUEZES

>

_g

25031 “$000 rs-O Cento» A mais afamada de todas quantas se conheCem. Ultima

eÍC-aelü- novidade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom

MaChlnas e ÍYPQS “O“ funCCionamento. O material do seu fabrico é de primeira qua-

VOS-P6850al liabllltado- w lidade, eafiiançado pelos labiiCuntes DELACHANAL & C.e
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W_- Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1."“l classe es- í de Pariz=PIÍeÇO com O trQVãlO, Õ.Õ$OOO reis.

R _p La, !Il _ l, _ l ?Olher 03 belle-1195 á Vista da 1313“¡ta dos paquetes, mas Para w w . ~ l Grande sortnmento de accessorlos e ofi'icma de reparaçoes tanto de

w (apura... L... l'rl ¡l-ttl t 1sso rccomrnendamos muita antecedencia.
bicycletes como de machines de costura, etc.=Unico representante em

I

dos teus Olhos PREVENÇÃO Aus Passnggmos Com 80 o( de oleo Puro de fígado de Portugal, Antonio Joaquim Augusto-_SANGALHOS-ANADIA. a 1

rl'endo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam ' bacalhau, glycerím, glycerophowhatos e São nossos agentes--Em Aguada, o sr. Bento da Souza Carneiro

s d d _ as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- ;,ypophosphüos de calcio e de sadio, :Em Ilhevo, O sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.--Acceitam-

a* *os @90's que nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re- Premiada com a medalha de ouro se mais.

AS C“'Lwl'al'“(”3› b"““0¡m63› commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar sem- A na EXPOSiçàO dos Açores' unica a' que *

' '° N - - . A . . . . . , 1 1 b ' 'I e i 7 7' *

;Ziggézãds'Jñ/x;1:51”5331538 . pre so com pessoas de probldade e credito, exuglndo sempre um b1~ ::31:11:36,313AEÊGJLÊÊdÊOÉÊtBÊhÊÉÊÃMà:

l2 annos são pas-

  

       

  
   

  

  

   

    

     

, lhete onde se leia im resso o nosso nome TAIT RUMSEY & Lisboa..
l * , * ' l

zncomodos do ' " ~ ' 'W p
- i ~ 1 - . - -

'

. .- *5 0795503 '9370“ w bYMINGTON, e tambem o nome da Companhla MALA REAL BenJamlln de Souza Telxelra. ba- x w w w - w ~

"31'39”03 INGLEZA.
charel formado pela Universidade de x w l w , w r w 7 w

e attenuam semp-re, e curam ~
Coimbra,rnedico de. Assistencia Nacio- e * 1

,ss mais das mas, como um dos Umcoe Agentes no Norte de Portugal nal aos tuberculosos, attesto que te- x
, i_ _

a accharolides dlalcatrão, com- T ' R - ' & S ° . o nho empregado na minha clinica par- _ _e g o 'g 5

post-,oqgebuçadm Milagres“) on_ umb
ticular e na Assistencia a. Emulsão Na- x n;l,i§”“.._, .efiliwilplm,WW¡WWW“W“ ã* ,ã É”, x

de os eñeitos maravilhosos do al- I Rua do Infante D He"” ue_(P0rt0 w cional d'oleo de ñgado de bacalhau, x ài'gííi llnzldlillth~,Ellwbl 3,_
v3 .É

catrão, genuinamente medicinal, 9, ' q A Preparada P910 Pharmaceutlco A- Cm' :É u É É É E¡

.1119133 a outras substancias apro- Ou aos seus correspondentes em tOdaS as l c\íalho da ãonseca, ?a àlual tenho tira- l x ~_ pr“ ,¡',l;,;_~'“,«'lfãíy'_;(5@§ív,lh 'a o“ w 8

P““- as) Se evidenceiam em toda. ° ° 7 * * * O magni cos resu ta os. * illUWMHM';-;®%Í-;". ” g ou - a,

a Sua salutar efñcacia. _ 7 elda'des e vmas de Portugal 1 E por ser verdade passo o presen~ x ' ::lvl ll_ "'.'._'_“h" 'l'wàwnm 'E 'á', 8 m x

E tanto assim, que os bons re. ~ i '7 e ' e ' ' te, que juro sob o meu grau. x _ '* ” ' ›_,_,:-ñ;~,-..›.íffi_3:.-=;.ismf -- "â "5 m â x

sultados obtidos com o uso dos LÍSboa' 28 de novembro de 1902' l x l' e 1 .i à; E' :1. É x

abaccharolidesd'alcatrâo compos-

Â.
o g_ “5 *

c o o A! - '

e =

tos»ü(llebuçados Milagres“) são
(a) Benjamim de Souza Teixezra. x *

"â ã g @x

con rmados não só por milhares

f**
5 ..... g

w de pessoas: que os têm usado,
A Emulsão Nacional não se onnfun- x

,53 :â '8 -c

imas tambem por ahalisados fa-
de com a emulsão de Scott, ultima- x

N :E _ É 3

cullativos.

mente condemnada no Supremo Tri-
g g à mx

w Pharmacia Oriental bunal de Justiça.0 preço é quasi metade x 'U â' É: m Í x

“v s .. * r

d'essa emulsão, que se diz extrangei-
a; *- a_ É ..o

C ° b. Law“) PORTO

ra quando é fabricada em Villa Nova

,g _93 _a a ,z r

w laum, avulso, no Porto, 200 rs.
de Gaya_Porbo

,a _ã ã g

*3300r:?srrelo OU Íóra do P01'th

a assignatura de: x
"ã o (â

.4.,
ANTONIO CARVALHO DA FONSECA x

g *a rg z

'É

Pharmaceutico de 1.' classe x
'3 'EPU q, x

Fornecedor da Real Cana Pia de Lisboa 1 ,m
'E É ã a a.

A' venda nas principaes Pharma- _
_93_ a, p .a .ã. x

cias e drogarias, no Reino, _Ilhas e
o meet*

.. _ , . _. í , Africa.
' l .

,4 "Ú '55 Q, .

. l 1 A :É n A DEPOSITO GERAL x 5 ,
w E É :Lx

“"'iliiillillillíutcãl ,33, ;aff __ §2í§;;§§;;_§:§eggggzgíígiç'?TiV-ÉÊQÉIFÍ: RUA DE S n MARTHA N o 15.53 -. ' "' 5' ' ' '. , .. “ - w '3. 7: og

a , ' -rf P "J- l É“: W É) = a

 0 A RR - e «a
* j i ~ ' ' ' " ã Grande sortido em necessarios, agulhas, etc., etc. Ômclna de r6-

W w w l i . _ 7 ' partições, tanto de machines de costura como de bicycleteS.

' '
i 7

uma casa na * 1h guião agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga-

,gg negaram_,,
, O H ,a A , 'os- na 1a.

RUA blRÊÍÊErÁ=ÁVE|RO
1 Balla' de Ava““ pelten' ê São nossos agentes: EM AGUEDA, o sr. Bento de Souza Car-

souberdesd'um asthmatico,prestar-lhe
e

conte a Manuel Joaqmm x DGÍI'O-EMÃLHAVOa 0,31'. Antonio Augusto Nunes Vlzth-Accel'

pfàsourfiesâããêodií Qphlñigeiítitg: eillllllllllllllllnmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
lllllllllllllb Tavares e si “fada jun“) do ter o tam'se mais' x xxxx xxx

v e L l

' , o o
*

A

em,pó cigarros, folhas para fumar ' - e e t 1 t _ t moveis dog ?6110 (ln Sl'.a Jlllla Pereira.
*um* _____!°__§__M_____!(415%

~ e ,w e ._ h. b 1 B1cycletas, m0 ocyc e as e au o « , e . - * r *

como no re ~ . - com exoxoxoxoxoxoxoxo ow

coitado pelos medicos todos e premia- melhores labrlcanles Inglezes e francezes.
1 W F , * x e .

do com medalhas de ouro e de prata, - J_ ,p w ' , - j 'w p e 1 ( as L eves. Jaguell'a.
e , ,

alivia ,e cura cada anno milhares de U BlCYClleS ÚOVEIS, g8¡ antldas, a LFIÚC 1 lar l]

doentes. Gel'tidõl's numerosas. rels.

H. Ferré BlottiereetCÍC, 102 rue _ ° __ e f e » .' r ih- _ w x e e r 1, »

Richeheu, P'Wg. E em todas as p'har_ Grande sortldo de accessorlos para blC) Clctas de todos AGHADEQIME
N 1 O

macias.
os aUCtores e para todos os preços.

i * i ° Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição e so-

» lidez. Esmaltagem e nicklagem.
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ENDE-SE uma,qua-'

si nova, com pou-

quíssimo uso, no

melhor estado de con-

servação e comprada *no-

va ha poucos mezes. 1

Diz se aqui com quem

RANCISCO Manuel Con»-w

ceiro da Costa, muito

, i penhorado, agradece por

Alugam'se b¡cycletas este meio, na impossibilidade

O

ã DE*
x BarPS a PINHO, succesor

o
_.__.

X

--====
de O fazer pessoalmente, a to_ x N'esla fabrica couslruom-se todas as obras, tanto em ferro fundi-

e O

X

O

X

O.

X

O

  

Rua Moreira da Cruz, Devexae-V. Nova de Gaya

     

Acceitam_se agentes nas _local-,dades onde ainda não os temos_
dp, como cm metal e bronze, assim como: machines de vapor, linhas

e k k
d eixo, tambores para correias, bombas de pressao para agua, ditas

systema gallo para trasl'egar vinhos, prensas para expremur bugtços

d'uvas ou azeite,- ussim como todas as Obras que pertençam a fundi-

ção, serralheriu e torno mechanico, portões e gradeamcnlos para jur-

dins e sacadas, mexedores para balseiros, torneiras e valvulas de mc-

tul para toneis, marcas para marcar pipas c barris u fogo e ditas pa-

ra marcar caixas para embarque, charruas e arudos de todos os sys-

temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadorcs para uvas com

cvlindros do madeira, engenhos de copos pura tirar agua, ditos fundi-

w N
(los de todos os system-as, cstancarios. Tambem fabricam louça de fer~

* ç.. ro pura cosiuha em preto c rstanhadu de todos os tamanhos, ferros

IÓQ de brunir a vapor, (lllOS d'aza, copiadorcs de curtas. etc.

0”_ MONDEGU e í i

§ @oimbna

PROPRIETÁRIO E DIRECTOR

_Diamantino _Diniz ferreira

'-^ secÇ'*'=¡<J--SlI<L)([J MASCULINO

C'rav. de Monfjçrroyo

Curso commercial, conversação

franceza, ¡ngleza e allema, contabi-

lidade, calligraphia, escripturação

commercial, iustrucçao primaria e

das as pessoas que lhe mani-

festaram O seu interesse pela

sua saude na doença que vem

de sof'frer, e lhes protesta O

seu sincero reconhecimento.

        

  

    

   

 

      

 

  

 

  

  

      

   

  

1.a' Administracao Florestal

AZ-SE publico que no dia 25 do corrente mea de julho, z

pelas 11 horas da manhã, na secretaria da 1.*l adminis- O

  

  

  

 

lounnu

ção em Aveiro, perante O abaixo assignado, tera logar

o concurso verbal para arrematação de fornecimentos de

“ I .. Alfecções pulmonares

Calheiros chromcos DO me“”

O

O

llelildadesonanícas . , a

'loiscs rebeldelse diarrhtas A ê

O

_q

a mnunmmcnn m

  

* dico Quintella, micro bicida

M ,._ e touico hoje universalmen-

QÓÓ V te wnhecido e adoptado pe-

.
§ secundaria, magisterio primario.

É 1:000 carradas de matto, de 100 felxes cada uma, para a se- ~ ç Musica, esgn'ma egymnash'ca

“
- o

, l

ll F Bl B R NG [RO

E.. Privilegt'ado aaclorisado pelo * mentelra da matt-a de Jacmtho.
§ p o Em u l T A piu: :uma ns mem

l governo, pela lnspectorta ° __
2 A secção SEXO FEMININO

- e A V t . ° L :W -
. I m '

e A .
. -t :

'3:53:53 a; ;3,113330 à A base de ncntaçao e de moosooo I'els Í _ pm, “e Mam, 45 :2:

ãt pela Juiza¡ consultivo _e_ "' r
§ Linguas, musica, lavores, dese- E, qt m _luvida a Baldim“ I Premiado nas principales exposições naciomes

;fã , - a 8 0ndi ões c, enem-gos dl, arrmnata ão acham_se p ate“- p uho,'p¡utura, _instrucçao primaria e à *_ * * _ e estrangeiras e approvado pela Darecto'ria _ e

1___ E de saude publth A c Ç ' »o c ç p Inalglsterno primario. thPh !tada de sued do me Geral de Saude dos Estados-Unidos da .

tes na. secretaria em Aveiro, todos os dias não santiticados

'desde as 10 horas da manhã até as 3 da tarde. t í

l Aveiro, 5 de julho de 1903. “N§§§Q$W§§§§§

O Silvicultor chefe,

Brazil.

, Este medicamento, cujos resulta- .

dos no tratamento da Iyphilis em qual- .

quer das suas manifestações, escrophu-

lismo, doenças rheumatioas e de pelle, .

wsao incontestaveis e assegurados por .

25 aunos de exitos successivos, reune

tambem centenas de certificados de .

medicos e doentes, que se encontram .

*em iolhetos especiaes, e que se en-

w?iriam gratis a quem os reclamar do

-.4; i' à i i

ã, E' o' melhor tonioo

ã; nutritivo que se conhev 5

  

oe; e muito digestivo, g

fortificante e reconsti- ,

tuinte. Sob a sua in- L

Huencia desenvolve-se , '

rapidamente o apetite,

_gm enrí uece-se_ o sangue, 'á ”

_ forte eoem-se os mus- w E

culos, e voltam as for- ;g

ças. ' w ,É

É lOs medicos, principalmente

' em' Franca, o melhor medi-

r à camento para o tratamento

fg d'estas doenças.

O enorme numero de do-

 

OI'PICINA DE TANOARIA.

entes, que expontaneamente

teem attestado, pela impren-
í Egberto de Magalhães Mesquita. ñ “LENTIM MARQUES DA SILVA :P

AGUA ACIDULA DA FOZ Dll CERTÃ necessaria não Pedro Soares É :3,330231:pantera::

,,

  

_ Em re a se com o A Approvada pela Junta Consultisz de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalha w ANTIGA TANDARIA DUAEOJO T0 E M U *' vel do seu valor curativo_ depoente geral.
.

d“i mais pfeligz exito nos ?É de prata e ouro conferidas em exposições a une tem concorrido. _ 1 AVEIRÊMDA BEN . D O RA ev." Estes medicamentos preparados Por D- santiAnnar Pharmaceu' .

i * ' , t Anal se chimica pelo cx.“sr. conselheiro dr. VlltGlLlO MACHADO, medico e lente de * w w w ,w . e O .d d d r, . bra_ encontram_se á venda em todas

+~ estoma os ainda os e . . y . . . . N, t_I- . ,Pá-md ,ñ › th') pela Umvers¡ a e e JOlm ,

' mais de eis' para com_ A clnmrca Esta agua mineral possue a acção adstrlngeute, tomca e desmlectante.
esta an nga e acer , 1 a o Cl- as “incipaes phmmacias do paiz.

E' empregada com segura vantagc m na diabetes, dispcpsias, catara'hos ?alfabí'WaT:figoàãgãrüeãl
osàgís

l i s.
..i

I ,. 1. o ,1' 1 a a_ . ..' g',
1

Í s O r
. -

gasmcos put? tdos ou paraguai aos, nas pzweveosocs digesmas de? wadas dos “dade da vamums_ Vende madeira, ar_

doenças mfecczosas; na. convalesceuça das [eo-res graves; nas alomas l ,os de ,um .do Mm, e ao kuo; amos

_í bater as digestões tara r

ir_ dias e laboriosas,a disn i

Deposito geral, principalmente para a a

' pepsia cardialgia, gas- a" '

ã, tro-dynia, gastralgia,

expor-tação, rua de Gonçalo Christovão,

  

   

e .a ouinac ,to dos _.4 gastricas dos diabeticos, t-uberculosos, briglrticos, etc.; 'no gastricismo dor l le pau, rolhas de pau e de tJUlLlça,me- y 3l4--PORTO- í í . _ 1'

'J 22953,; rachiticçds con- a... ~ cwgoftados pelos excessos ou privações, etc., etc. “ll“ e “do o que d'z ”Spell-'o ao 0m"
.

,Ã ã, ,3,0 de carnês af- "É Não tem gazes livres; sabor muito agranlnrel, quer pura, quer menu-nda com vinho. 'U' › V I ._ . q _ w N . ,. N_ B___Consultas todos os dias das 3 as 6 da tarde_ ,_

l su PÇ i i ,L . W_ ._l _ r_ f_ 8 1_ “O _.q
l l ede ao pu “ou, dos .5.31125 mnigos â O ,... J _ J 1 7 . __;

e lecçoes escrophomsast é_ Moço' mdu"" o à Edu.“ fil (LCÍ). i 'eu' . e . i - . tre uezes t ue Vl“vitell't o seu estahe- ( _1 Taça' de l ed70w127

;Já e na geral convales- e' _e Apmcmçmi's 'dos ll'smwl'os clunws' SVS' ALFREDO LU“ LOPES' medico do Hospital S' JO “ eciniãento thie é o" hrimeiro n'esta ci* Ê e POR l'O . 'l'

1 «eo ANTONIO DE LENCASTRE irolcssor e nunhco da Casa Real' e Iolcssor VIRGILIU i ' ' l l '
' w . Ç

í
_einen

l r p IadÍ. l t d .t 1 d à (GRATIS ACS POBRES)
. ou_

9°' ' " ' i' A * - '- r 1 1 rnmtas [A PIERRE - r l›b t ”amem em e13031 0 (e rare e à r”- w '5

~ E ,w as for as. nalyse, estudo e aplecmgoes (e H1. , l _ , plOBSSOl'tL ac ereo- _ V Q _l _. _ _ x ___ _ a, w -V _W w 1,- . V

x levantar , Ç ,9 cia da Universidade de Couubra. llezmne-se lolielu, gratis, a quem o l'Bllllállai' ao “ll-'lilllmâPargnlgãgseanaâ'
. llrllllhllll un Aveiro. Pita? macut de [francisco da Luz é; Filho . I_

~ No 'DEPOSITO GERAL TUDO PO“ *~
u i i

I ' \ Rua dos Faniueiros, 84. ¡su-LISBOA SEM COMPETÊNCIA 0......”000*90.00. ...O _i_

ç_


