
  

    

   
  

  

ABSIGNATUBAB-(Pagamento adeantado)-Com estampilha: anno,3ñ750reis.Sem estam-

pilha: 33%50 reis. Numero do dia, 50 reis; atrasado, 60 reis. Africa e paizes da União

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

portancia com ella dispendidaA assignatura é sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada mez.

o VEIO

. ORlGINÂL

i elo ministerio da fazenda,

P dizem os jornaes de Lis-

boa, fôrani expedidas aos con-

sules instrucções para que inu-

tilisem nos termos da lei por-

tugueza os sellos colados nos

  

tiverem de produzir effeitos

no reino.

Esta noticia passa talvez

despercebida, se é que não vai

ser motivo para que muitos

elogiem a actividade e zelo do

governo.

Pois não passa d'uma ver-

dadeira calinada, e a sua ori-

gem, que poucos sabem, é cu-

riosa e edificante.

Ha dias apresentou-se na

repartição da receita eventual

em Lisboa uma procuração 1a-

, vrada nos Estados-unidos do

l Brazil para ser paga, segundo

uma exigencia, aliás violenta,

da lei portugueza, a differen-

ça do sêllo, e foi-lhe negada.

essa legalisação, a pretexto de

não estarem os respectivos sel-

los extrangeiros inutilisados

'com a data, na conformidade

das leis e regulamentos nacio-

   

.Ora isto equivale simples- i

' . mente a querer applicar as leis w

de Portugal ao Brazil, e que- _

brazileiros a obrigação de

cumprirem as leis portuguezas ~

nas_ formalidades externas dos

documentos que lavrem ou au-

thentiquem.

Mas o melhor da passagem

é que o portador do documen- r

to, em face d”aquella despro-

positada exigencia, e vendo

diante de si a demora que mo-

gou na pena, e escreveu a data

sobre os sellos brazileiros, no

qu-e não havia o mais pequeno

prejuizo para ninguem, nem a

mais leve alteração no contex-

to ou valor do documento.

Pois os sabios e conspicuos

empregados, á vista de tão au-

_ , dacioso attentado, aprehende-

ram o documento, appelidan-

* do-o de falso, e negaram-_se

a restituil-o ao apresentante

ameaçando-o com um proces-

so criminal.

Foi precisa a intervenção

de altos influentes politicos pa-

ra pôr cobro a esta serie de

disparates.

_ ,E agora o governo, em vez

de declarar expressamente aos

seusagentes ñscaes que nada

téem com as formalidades ex-

ternas dos documentos extran-

*5 Í geiros, e que'os sellos do Bra-

* * zil só podem e devem ser inu-

ilisados na forma. dos regula-

mentos brazileiros, lembrou-se,

pelo contrario, de sanccionar

aquelle procedimento insolito

da repartição da receita even-

tual. ›

Isto é um paiz unico em

prepotencias absurdas.

Assumptos de

&curadoria;

esco as de habilitação para o magiste-

rio primario,que as respectivas_ secreta-

rias passem certidõos de habilitação a

todos os alumnos que as requeirainmo

que não deverá haver demora, por ISSO

 

r para_ bastantes escolas e não são ad-

› mltttdas publicas formas.

n'esta escola 'no dia 20, sendo o numero

Escola normal:

Terminaram os exames de admissão

w licidade emquanto foi o anjo

do seu lar, a sua vida toda.

PUBLICA-SE As costeiras-ramais E SABBADÓS

W _

IMPREJSSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

   

 

@Está em Alquerubim o capitão d'infan-

teria 623, sr. Francisco Pereira de Lemos.

@Esta em Amarante o nosso amigo, sr.

dr. Casimiro Barreto Ferraz Sachetti.

' @Com sua esposa e filhos, está em Vagos

o sr. dr. João Jose dos Santos Graça.

Deve muito, muito o Cam-

ADMINISTRADOR

::mino @noel (gerem de ,gilberto

correa

Méddêê édígte'dd

“f“

Itedarçdo, Adm. e U//irinas

Avenida Agostinho Pinheiro

Endereço telegrapliico:

CAMPEÃO-_AYEIBU

PUBLICAÇÕES:Correspondencias particulares,t30 reis por linha. Annuncios, :to reis por li-

nistro das obras publicas, tendo ido

à bibliotheca consultar uns livros,

demorou-se demasiadamente, sahên-

do os empregados e deixando-o li-

nha singela. Repetiçocs, 9.0 reis. Imposto do sello, 10 reis. Annunrios perlnmwnh-s, contrario

especial. Os srs. assignantes gosam o previlcgio de abatimento nos annnncios c bem assim

nos impressos feitos na casa.--Accusa -se a recepção e ammnciam-sc as publicamos de que á

redacção seja enviado um exemplar.

Francisco Ignacio de Mendonça e

rhetorioa com o padre Manuel Xa-

vier, ambos professores n'esla ci-

dade.

Em outubro de 1824 matricu-

0 sr. Pereira dos Santos, ex mi

 

  

  

dos examinados 27, 23 alumnas e t alu

* mnos.Ficaram todos approvados, haven-

do 9 distincções. Brevemente daremos a

respectiva lista.

á escola districto!, ficando distincta com

17 valores, a menina Anna Rosa Perei-

ra Branco, intelligente filha do nosso

amigo, sr. *Manuel Rodrigues Branco,

_ habil 1.0 cabo da guarda fiscal em scr~

peão á. sua memoria sempre

querida e venerado; trabalhou l

nlelle como o melhor dos seus

collaboradores; porisso lhe rc»

produzimos 0 seu retrato, co- ,

, pia do ultimo que tirou e em

i que aconchega ao coração a ul-

   

  

  

0 Fez ha dias exame de admissão
fsnso Vianna, Eduardo Moura e Abilio Marques.

“para ir tomar conta do seu logar de delegado *

do Mafra o nosso amigo, sr. dr. Elvsio de Li-

ma e Sousa. '

@Está em Vianna o sr. Silverio da Rocha

e Cunha, 2.0 tenente d'armada.

@Estiveram hoje em Aveiro os srs. dr. Af-

O PARTIDA s:

Segue para Lisboa a prestar juramento

car lechado.

tava encarcerado, veio a uma janel-

la e avisou um individuo que pas-

sava. Volvido algum tempo, chegou

uma escada dos lmmbeims, por on-

de s. ex.a desceu. lsto despertou.

o * vi o na delegação da alfandega d'esta g

documentos extrangeiros, que , ciâ

a sua esposa, a sr) Anna Rosa Branco,

'
por este resultado, que e a continuação ,

de alguns outros alcançados nos exa-

mes

ção mais honrosa que alli se tem obti-

do, fez tambem uma filhinha do nosso *

presado amigo e habil professor da ca-

, deira da Murtosa, sr. Bernardo Maria da

Silva, a quem com sincero prazer felici-

tamos, como a sua esposa, a sr.a I). Ma-

ria Custodia da Silva d'Almeida Maia.

grau, com as classificações que seguem, w

, os srs.:D. Sophia R. do Sacramento, app.

, D. Elisiaria d'Alovato, idem; D. Claude-

nnra Ferreira Dias, idem; D. Isolina Fer-

reira Dias, idem; Luiz da Cruz, idem; Jo- ~

se de Souza Firmesa, idem; Antonio Ne- a

' vio de Souza, idem; Antonio da Silva

Margarido, idem; Anthero da Silva Pe-

v reira, idem; Antonio Valente da Fonse-

ca, idem; Augusto Maria da C e Silva,

idem; Augusto da Silva Margarido,idem;

Ayres Lourenço, idem; Francisco Mar-

, ques Tavares, distincto; Francisco Ben-

deiro, app; Henrique da Costa Mortagua,

idem' João María Valente Cabral, idem. w de Lisboa,um elegante automovel,de for-

rer impôr aos funccionarios

Il. Maria José de Vilhena

tivava, mui naturalmente pe- ~

ade, a quem felicitamos, bem como

ue antes fizera. .

*Õ mesmoexame e com aclassrbca-

O Escolas prímarias:

Fizeram n'estes dias exames do 2.0

  

Barbosa de Magalhães

Fazia amanhã annos. Era a-

quelle dia o dia mais santifi-

cado, o de maior festa do seu *

lar, onde era esposa amantis- D

mma: mile BBtÊeIPOSa e deSVe' * prelado vem penhoradissimo pe-

lada, carlnhosissnna para com la forma verdadeiramente respei-

todos os seus e aifavel e boa

* para aquelles que frequenta-

vam a sua casa. N'este dia,

tima dos oito filhinhos com que

Deus abençoou o seu enlace e

em cuja creação e educação

esmerndissima tanto se distin- »

guiu.

que são um magnifico abrigo em dias de

nortada. D'ahi em deante, nudez comple- *

ta de arvores ou arbustos de qualquer

genero. A direcção das obras publicas

procederia bem levando o plantio ate ao

* tim, e mandando mesmo arborisar ou-

tros pontos da praia, tão carecidos de

sombra em dias quentes e de abrigo nos

restantes.

aterro do pantano existente entre aquel-

~ la e a estrada da Costa-nova, coisa a que

nos referimos já e para que chamamos

a attenção da estação de saude, visto w

: como as outras permittem aqnillo alli

atravez de todas as recommendaçoes e dias, os srs. D. Maria José Antunes d'Azevedo

protestos da opinião.

ça de 12 cavallos, com 4 cylindros,syste-

ma CZemant, propriedade do sr. Gonçalo

l rol, foi hoje, pelas 8 horas da manhã.

ç os exames, sendo em n.° de IO os concorrentes.

tractado durante a sua estada all¡

* Da festa do dia 15, de que demos

  

 

  

  

 

  

   

  

  

  

  

@Foi em serviço ao Bussaco o sia-«barão

de Cadete, que já d'alli regressou.

. DOENTES¡
w

Continua melhorando dos seus incommo-

dos a estromosa mãe do sr. Diamantino Diniz

Ferreira.

Õ Esta restabelecido e já hoje veio a Avei-

ro o sr. Manoel Maria Amador.

O VILLEGIATURA:

Está na sua casa de Gouvêa, o sr. dr.

Bernardo diAlbuquerque e Amaral, lente jubi-

lado da faculdade de direito.

@Rc-grossos à sua casa de Carregosa o

sr. commendador João Borges dlAlmeida.

eRetn'ou já hontem para a sua casa de

Celorico, depois de haver aqui passado com sua

virtuosa esposa e interessantes filhas alguns :

dias, o nosso velho amigo e esclarecido advoga-

do na capital, sr., dr. Aureliano do Mattos. Suas

ex.“ levaram d'Aveiro gratas impresso-es.

0 Está hoje em Aveiro o sr. dr. Carlos

Braga, illustre governador civil do districto, se-

guindo amanhã para a sua casa de Tadim, de

onde regressa a esta cidade.

Q THERMAS E PRAIAS¡

De visita, estiveram no Pharol,n'estrs

___________.._______~_

Mindezas

estrada do Forte ao Pharol esta. nte

meio guarnecnla de tamargueiras,

Ô A hvgicne recommenda tambem o

Ferreira Pinto, filhas e netos; dr. Barbosa de

@Atravessou homem a cidade, Vindo ' Magalhães e filhos, dr. Aureliano de Mattos e

i familia, Francisco e Silverio de Magalhães e

familia, Accacio Rosa, dr. Joaquim de Castro,

José do Casal Moreira, Morgado de Villarinho,

, dr. Alvaro de Moura, revd ° Lourenço Salguei-

ro, dr. José Maria Rodrigues da Costa o fami-

lia, Jacintho Rebocho, Mario Duarte, Gonçalo *

Calheiros, Lourenço Peixinho, Firmino Manuel »

Pereira de Vilhena, Domingos José dos Santos

Leite, ManuelgMaria Amador, Adriano P. da

Cruz, Henrique Pinto, Thomaz V. Ferreira, .le-

remias Lebre e esposa, secção Barbosa de Ma- w

gathães do Asylo-escola-districtal, etc., etc

@Com sua esposa e filhos está já n'aqucl

la estancia balnear o sr. João Antunes de Aze-

vedo.

v @Está na Curia, a nso das aguas, o sr

dr Manuel d'Almeida e Silva= d'Ouca.

1 Õ' Hospede do sr. Lopes d'Almeida, está

no Pharol o sr. João Diogo de Sousa Pinto, da

capital. , ,

@Seguiu no sabbado ultimo para Espinho

a familia do sr. dr. Adriano Luiz d'Oliveira

Pessa, tenente-medico d'infanteria 2/1.

Calheiros.De Coimbra até aqui veio gma-

do pelo sr. Lourenço Peixinho,conduziu-

do aquelle cavalheiro e o sr. Mario Duar-

te até a Costa-nova. ñ

@Deve ser inaugurada na proxima

semana o marco fontenario do Pharol.

@Na capellmha de S. João, no Pha- ,

resada uma missa sulfragando a alma do »

desditoso Nuno Soares, tão cedo arran-

cado ã vida pela aza negra da fatalidade.

A assistencia foi de quasi toda a colo- *

nia da praia, indo d'Aveiro algumas pes-

soas tambem. Oiiiciou o revd.° Louren-

ço Salgueiro, director do Asylo-cscola-

districtal.

Notícias_ militares

Afim dc assistir aos festejos 1da rainha Santa

Mafalda e S. Bartholomeu,que ámanhà e alem teem

logar em Arouca, parte para alii amanhã, a banda

dC infantaria 24.

@Para prehenchimento de duas vagas de 2.0

sargento, que se achavam abertas em infanteria 11.0

24, principiaram hontcm no quarteld'esta cidade

 

de banhos, a familia do sr dr. Antonio Carlos

gisto predial (Festa comarca.

@Para a Costa-nova do Prado partiu com

sua familia o sr Augusto Guimarães.

@Tambem para alli partiu com sua fami-

lia o sr. tenente-coronel Velloz.

O AGRADECIMENTO:

Nós, abaixo assignados, agradecemos pe-

nhorados a todas as pessóas das nossas rela-

ções e que nos distinguem com a sua amisade,

a comparencia aos responses funebres que se

realisaram na capella do cemiterio na noite de

j 16 do corrente, por alma de nosso sempre cho-

rado e querido filho, irmão e cunhado, Nuno

° Soares. Bem assim agradecemos a todas as pes-

O jury, que é composto dosísrs. major Cyrillo

d'Andradc, capitães Alarcão e Graça, tenentes

Queimada e Castro, tem sido escrupuloso no cum-

prlmento dos seus deveres. Os exames devem termi-

nar ámanhã ou alem.

O A commissão de remonta geral do exercito

publica hoje no Campeão um annuncio para que ç

chamamos a attenção dos leitores Interessados.

Bispo-Conde

eixa na segunda-feira Moadariz

o sr. bispo-Conde. O nobre

 

tosa e cavalheiresca com que foi-

ctima, o visitaram trazendo-lhe palavras de

conforto e allivio. Julgando nos ter cumprido

, com o nosso dever, pedimos desculpa de qual-

* noticia no nosso ultimo n.°, publica- qua, ;ana ¡montar-ia_

franca gargalhada.

* ciclos da escola pratica de cavolla

ria, em 'forros-novas que se rea-

lisam nos dias “29, 30 e 3l do cor-

* rente. Acompanha-o o sr. ministro

da guerra.

, sidencia de s. m. a rainha I). Arno-

lia, a coinmissão executiva das I'os- »

tas a favor dos famintos do Cabo- l

verde, sendo approvado o program- ,

ma ja elaborado. l

vil d'esse districto a representação

da junta de parochia de Castellões,

concelho de Macieira-de-cambra, a

lim de se organisarem os processos

para a arnptiação do cemiterio d'a-

quella freguezia. J.

de manhã e de tarde.

bem logar amanhi uma grande fesm em honra do

seu santo patrono, a expensas de alguns devotos,

entre os quaes se contam os srs. padre Antonio F.

Duarte e Silva,]oão Gonçalves Gamellas, Pedro

Simões Maio e João Rodrigues da Rocha, que se

não teem poupado a trabalhos e despesas para que

ella seja a maior e mais deslumbrante que n'aquella

laboriosa e rica povoação ha muito se tem feito.

vô Tambem seguiu para aquella praia a uso *

da Silva Mello Guimarães, conservador do re- ç

sdas que durante a enfermidade de que foi vi- l

v civil do districto do mesmo nome.

 

   

   

  

  

  

  

 

  

  

   

   

  

     

  

  

 

lou se na universidade. de Coim-

bra no primeiro anuo juridico n

(1881) Marques Gomes.

«Em 18 de maio de 1809, nas-

cia Manuel José Mendes Leite, o

filho dileeto de Aveiro, e balouça-

do n'nm mar de. rosas, fazia pri-

mavera perene da sua juventude

Ó S_ M_ cpm¡ “gsm, aos muy, l invejavel, embora os pregaminhod

e o oiro lhe não emoldurassem o

* berço, que a mão adoravel (le-sua

mãe estremecida, embalava com

ternura»,

* (188-1) [fonte Guimarães.

«O sr. Mendes Leite combateu

» nas linhas do Porto, era moço, e

arriscou a sua vida, a mocidade e

todas as suas esperanças»

(1884) Lourenço d'A. Medeiros.

«O sol da liberdade era cm crcpusc'lo apenas

E já dos raios seus o peito se alumia. ,

De vwido clarão, 'mais tarde em ondas plenas

lrrompc: c a luz, mudada em fogo o peito ardia.

Liberdade cxclamastc . . . . . . , . .v

Mais tarde, ao perceber que os

Ç !tenniu no paço, soh a pro-

§ Foi devolvida ao governo ci-

(Ao exm.0 sr. Manuel josé

Mendes Leite. 1884).

Joaquim da Costa Cascaes.

w «Manuel José Mendes Leite

tendo-se alistado em dezembro dd

1826 como soldado da 6.a compa-

nhia do batalhão de voluntarios aca-

demicos de Coimbra, e havendo-se

egualmente alistado em maio de

l825, como soldado da 3.al compa-

nhia do novo batalhão academico,

* mereceu por isso a honra de ser

um dos 448 estudantes riscados

da universidade em 1828 e 1829

pelo governo miguelista.

(1884) Joaquim M. de Carvalho.

@Mendes Leite tem factos hon-

_ rosissimos na sua vida.

Pertence á exforçada phalange

dos mancebos, que em 1826e1828

tomaram activa parte no grande

movimento da nossa transformação

social. Teve por isso de affrontar

os riscos e ineommodos da «muito

notavel» emigração de 1828 para

ein 1832 voltar ao pair. e tomar

, p irte no 'grande commetimeuto,

que depois de longa. e pasmosa lu-

ola f-rçou a «velha Sociedade» a.

capitnlar em Evora monte, rasgan-

do assim novos horisontes ás futu-

ras gerações»

(1885)) Alex-andre de Seabra.

ale

«blendes Leite e José Este-

vam eram dois nomes laureados,

n'uma alliança de sacriiieios e dois

w filhos queridos da liberdade, assi-

gnalados de cicatrizes na defeza

da Mãe estremecida. Quando os

labios do grande orador balbucia-

ram o ultimo gemido, devia. ser

inexprimivel a angustia do seu va.-

lente camarada. E parece que des-

de esta hora funesta, o nome de

__________+________-

Notícias religiosas

calisa-se amanhã, na real egreja de Jesus,a festa

do Sagrado Coração de Maria, havia-.ndo sermão

Q No visinho logar de S. Bernardo, tem tam-

  

IMNUEL JOSÉ MENDES LEITE

I

O seu nascimento~Primciros annos-Soldado da

liberdade-O maioi- amigo dc José Estevam.

«Em 18 de maio de 1809 nas-

ceu em Aveiro Manuel José Men-

des Leite actualmente governador

de_ amanha' Os ñlhmhos e““ mos hoje, em outro logar, uma in- w

chiam-lhe o regaço de dores, teressante carta do sr. conego Dias ~~

que ultimamente foi aberto concurso ~

i o marido contemplava-a ra-

diante de felicidade e amor, e

* os amigos, os admiradores do *

seu cultivado espirito, do seu ,

coração amantissimo, d'esse

longo rosario de virtudes que i

a ornavam, objecto 'unico do

» amor, respeito e veneração pu- ;

blica, iam render-lhe o prei- »

to da sua admiração e da sua

sympathia. Ella agradecia com

um sorriso e graça encanta-

dores, pois nunca houve pa-

ra o seu coração nobre e le-

vantado nuvem de desgosto

nem dissabor que perturbas-

sem ou escurecessem sequer o

céu sempre puro e sereno do

seu amorw para com os seus.

Era, pois, de festa o dia

d'amanhã na dasa do nosso

delicto amigo e director, sr.

dr. Barbosa de Magalhães.Não

* o éjá, infelizmente, ha cinco

¡natrucção *

oi determinado aos directores das deixa- de

annos, mas nem porisso alli

ser menos viva,

menos férvida, a memoria da

illustre senhora, que tanto o

alentou com a sua firmeza in-

quebrantavel e o encheu de fe-

de Andrade, um dos primeiros

oradores sagrados do nosso tempo.

O sr. bispo-Conde conta chegar

a Coimbra no dia 24 ou 25, depois

de haver visitado, no seu castello

de Moz, uma das primeiras resi›

dencias senhoriaes de Hespanha, o

antigo ministro e notavel estadista, *

sr. marquez de Vega Armijo, com

quem de ha muito mantem estrei-

tas,relações de amisade.

Cartões de visita

o ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, a sr.a D. Alice Taborda Rodrigues

da Costas o sr. Alfredo Guilherme de Vascon-

cellos Dias. _

Amanhã, o sr. Francisco Rodrigues Pe-

reira.

Alem, a sr.“ D. Leocadia Augusta da Sil-

va Monteiro, Anadia.

Depois, a sr.a D. Luiza Ernestina da Fon--

seca Begslla.

Ó REGRESSOS:

Vem por estes dias para Anadia o sr. pa-

dre Manuel Gomes Pereira Coentro, adminis-

trador do asylo «Maria Ela». e beneficiado da

Sé de Lisboa;

@Regressou com sua esposa a Sarrazolla,

das thermas de S. Jorge, o sr. Jose Rodrigues

Pardinho.

Í ESTADAS:

Esteve em Aveiro o sr. Bernardino Maxi- , , , O ~

' nheiros que procedem a inspecção
mo d'Araujo e Albuquerque, illustre presidente

da camara d'Albergaria. '

@Esteve em Sarrazolla a sua'l D. Alice

Taborda, presada filha do sr. dr. José Maria

Rodrigues do Costa, capitão-medico d'infan-

teria 24. '

Aveiro, 22 de agosto de 1903.

João Pedro Soares, Eugenia A. Soares, Raul

Soares, Ernesto Soares (ausente). Azuil Soares (au-

sente) João Pedro Soares Junior, Vasco Soares,Bea-›

l triz Leitão Soares (ausente), Delia Soares Saporiti

Machado, Olinda Soares Rocha, Eugenia. Soares da '

Costa Couceiro, Izabel Soares, Frederico Saporiti

Machado, Francisco da Silva Rocha, Luiz Couceiro

da Costa.

ala do sn p
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e não fora a meia duzia de uo- ~

; ticias colhidas u'esta tarde pa- l culo não só um dos negociantes mais gmeus que lhe succedeu»

ra o campeão, deixaria de escre- , abastados e considerados da praça , (1884)

ver-lhe hoje. E' que acabo de re- * d'Aveiro, mas até um dos cavalhei-

Foram seus paes Bento José

Mendes Guimarães e D. Thereza

Mendes Leite, esbatido nas brumas

de um preterito qnasi obliterado

Thomazia Leite. Modesto foi o ber-

ço d'ambos, mas se não tiveram

avós illustres que lhes legassem um

nome aureolado por heroicos feitos,

tiveram paes honrados e bons, que *

lhe ensinaram a praticar obscura-

mente o bem e a servir a patria

com entranhado desinteresse. Ben- *

to José Mendes Guimarães foi du-

rante o prlmelro quartel d'este se-

 

na memoria de seus coevos. foi-se

desvanecendo, retrahindo-se na sau-

dade, no desalento de uma perda

irreparavel. Mendes Leite vira ca-

hir á. volta de si os gigantes da

sua ala de batalhadores. Deu por

terminada a sua missão na hoste

militante; mas não pôde ainda as-

sim, esconder a sua egregia fronte

veneravel entre a. geração de py-

Camillo Castello Branco.

«Os que conheceram de perto

ceber a visita d'um amigo, que ha ros mais respeitados d'esta cidade José Estevam sabem muito " bem

30 anuos não via, e todo o tempo pela honradez do seu bello cara- que elle era custoso de aturar, no

é ouco ara cousa rar-lhe. V' cter ne lhe v e - ° › . .
p p g o a um , q aleu ser chamado Viver intimo, caprichoso, 1rascrvel,

pequeno exforço pelo cumprimento l successivamente aqui, durante mui- teimoso, cheio de phantasias e poe-

das obrigações que a sua boa ami- tos MMS, a desempenhar 08 mais sias--exuberancia de imaginação e

sade me impoz: _

ç Vão ser feitas reparações no

pharol da barra'd'Aveiro.

elevados cargos da publica gover-

nança. Desejando dar a seu filho

w uma educação mais conforme com,

 

talento, que rapidamente se mani-

festava. O grande orador vivia to-

davia tão bem com Mendes Leite,

o rev. Manuel d'Al e' a os seus havere ~ , í - . .

§ A m 'd ~ S› do que 00m a sua que antes pareciam dcis irmãos,

Sobreiro, parocho collado na egre-

ja de S. Simão, de Mamarrosa, foi

concedida aposentação com a pen-

são annual de 3816000 reis.

ç Consta que vae começar

dades urbanas de ditferentes distri-

ctos, sendo encarregadas d'esse

serviço as commissões de enge-

das fabricas e oiIicinas.

ç Na tarde d'hoje deu-se um

caso que fez a alegria de quantos

d'elle tiveram conhecimento.

profissão de negociante, resolveu

abrhtal-o com os preparatorios ne-

cessarios para entrar na universi-

dade.

tabelecida no convento de Santo

j Antonio, de que então era profes-

principion a estudar latim nos fins

de 1817 com o profundo latinista

José Lucas de Sousa da. Silveira;

w havendo feito exame d'esta disci-

plina, estudou logica com o. dr.

  

~ Mendes Leite, havendo frequen- Â

brevemente a inspecção às proprie- ; tado a aula de primeiras letras es- i

que dois amigos.

A delicadeza do tracto e as

qualidades amoraveis de Mendes

Leite, bastavam para attenuar e

desfazer, na particularidade de

suas expansões e de seus desaba-

fos, qualquer nuvem que porven-

tura se formasse na, e' '

, . .
g l

'

sor fr. Joaquim de Santa Rita.,
7 nela

exemplarmente fraterna] dos dois.

E creio que viveram sempre as_

Sim).

(1884)_ Brito Aranha.

«Vi-_o pela primeira vez quan-

do eu tinha 17 annos. Fui simul-



taneamente apresentado a elle e a quia de familia. O seu nome an-
José Estevam, o seu companheiro dou ligado, durante meio seculo,
da infancia, e seu camarada, o seu

pengrino de eXilio, o seu camara-

da dos trabalhos, e seu confrade

na legião do progresso!

Era uma coisa respeitavel,hon-

rada e santa a amisade d'estes dois

homens. Nunca houve laços frater-

ao nome de meu pae. Foi o seu

mais dilecto amigo, seu camarada

~no cerco e em todas as aventuras

revolucionarias, seu companheiro

nas agruras de exílio, seu collega

nas pugnas parlamentares, seu ir-

mão nas alegrias »e nas dores da

vida intima.

 

nos mais apertados. Tudo parti-

lharam estas duas grandes almas.

Os reveses, as amarguras, a pros-

peridade, os lampejos da gloria,

até que um d'elles cahiu quando o 1

pd'der do seu verbo illuminava a

tribuna “com os olarões de um Si-

(1887) Luiz de Magalhães.__, ,e _ a

 

trucção publica., obrigando-a

Foram meus companheiros de via-

gem o A. C. d'A., que ia tractar d'um

negocio, .e L., o commandante da com-

panhia d alumnos da escola do exer-

cito, um tenente d'artilheria, e um te-

nente de cavallaria.

via mais nada que fazer, jogou-se as

cartas. Quando começou a anoitecer

tivemos que ascender umas velas per-

que a luz do comboyo não bastava;

,mas pela calada da noite, as velas

acabaram-se; foi um tormento; no

l compartimento não se via. nada, tive-

fesforos que se gastaram. Em todas

as estações podíamos pelo amor de

Durante a. viagem, como não ha-

Hentem metemo-nos n'um barquito, fo-

mos

estivemos com alguns rapazes

conhecidos, de marinha.

A' tarde vi a entrada de toda a esquadra

na bahia, que regi'essava das manobras. Era

um espectaculo deslumbrante; os navnos avan-

çavam muito serenamente, em varias linhas; ao

chegar a uma certa altura, todos deitaram terre

ao mesmo tempo. Parecia uma trovoada.

Em summa. tenho gostado e não estou na-

da arrependido de ter vindo.

Parte hoje, e espero encontrar outro car- ~

rinho melhor do que aquelle em que vim, senão

não éhcgo inteiro a Lisboa.

Muitas mais coisas poderia contar, de pe-

ripicias interessantes, mas esta já vao longa, o

por isso ponho ponto _M F.

Level', 18.

w dar um passeio na bahia e abordames ao a

((D. CíIl'lOS» e

no palacio do patriarChado.

Veneza; o quinto, outra filha, cam pela salvação dos outros,é um

_Ainitoniaw casada corn “ln al_ &Clo (le jUSllÇa e um lnceuvllVÕaHO'

*° - r v ' va r. ~ *-'› "-
faiate de nome Debis, Vive emw OS fe“” de 'O' PU“SS? ”300m

mendames de nexo ao Si. gover-

Sabia““ seXtOi mais ou"“ nador civil e a cemmissãetde soc-
ñllia, Luma, casada 00m 'um ;corros a naulragos o banheiro José

sachristãe chamado Bossolini; 'Maria Pito [leis, que lia dias, com
O Betimo e oitavo 51h08, ainda , perigo eminente, salvou nas Portas-

d'agua um rapazito da Gafanha,'fa-

cte a que então nos referimos. _-

40- Ne Pharol, Forte e Costa-

¡ _ nova foram aliixados editaes dead-

Todos os casadOs teem nu- ministração do concelho .de llhavo,

inerosos filhos,

Pio X uma' luzida tropa de so-

cachopas, Maria e Anna, sol-

teiras, viviam com seu irmão

wse permittem trazel-os á soltae

tendo assim convidando os donos dos cães que .

 

Acaba de fallecer,ineSperadamen- »

te, n'esta freguezia, a sr.“ D. Adelaide

Tavares 'de Pinho, chorada irmã do

nosso rev. parocho, padre Tavares ~

_ , , _

sem a aimo com ris o' w l -gnil N'esse dia funebre, n'esse dia
Ç l c dos mn

de luto para Portugal, o coração

de Mendes Leite bateu-lhe no lar-

a SOH it r ~ _- ,, ~ Deus que nos vendessem umas velas;
c a do amb l“Spectm chegou~se a offerecer 500 reis por uma.

primario d'este circulo a re- mas não havia. Porñm appareceu um

 

bimhose entre Os quaes se dia' seuntes, a cumprir as disposições
tingue o parocho de Possagne. i que lhes proliihem expressamente

massa dos processos de exame , pavio e foi, esse o que nos durou até,

que o sol começou a deslaontar no hori-

sonte. Assim chegámos a Portimão.

Todos diziamos que a viagem tinha

go peito, nos impetos d'iima dôr

que ainda hoje verte lagrimas l»

(1884) But/ido Pato.

(José Estevão era doido pelo

ex.“w sr. Mendes Leite, que pela

sua parte lhe correspondia sendo seu

amigo fiel e verdadeiro. Além d'is-

so esta amisade datava de longe.

recção quando alli chegarem

aos alumnos d'Agueda repro-

vados por virtude de não .sa-l

berem. Que dirá. a mesma di-

tambem aquelles por que o

Filhos da mesma terra, cempanhei-

ros de Coimbra, camaradas do ex1-

lio, e bons servidores da liberdade

estavam ligados por uma affeição

radical desde amais tenra infancia.

Da parte do sr. Mendes Leite

havia uma amisade reservada e tran-

quilisadora, da parte de José Es-

tevão porém era um fogo que e

consumia em ondas de equietação. ,

Tremia com e menor incemmodo

que lhe sentisse, e era sempre eni-

dadoso e interminavel em aconse-

e com o mais heroico cacriñcio.

Era até um eSpectaculo diver-

tido Ver (wma O Sl' ;Ni :idos Lpitp

talmente. »

(1879 l [lie/lo Freitas.

«Depois encontreio muitas ve-

zes_ em casa de José Estevão, on-

de elle tinha a authoridade e a fa

miliaridade de amigo dos mais in-

timos, de companheiro leal nas ale-

grias, nos_seifrimentos, agora nas

glorias, e de certo medo no poder

e na influencia que n'elle nunca al-

teraram um medo, um sentimento

i uma idêa.›

(1885) Eduardo Coelho.

«No exilio, e nas pelejas; nas

lutas e nas esperanças, antes e de-

pois daguer-I'a, tweStPS Por compa' 1 mas segundo nos consta, não concorrem. Não

nheiro sempre aquelle que depois

havia de. ser o mais strenuo defen-

ser dos direitos individiiaes, a mais

eloquente e poderosa voz do parla-

mento portuguez.

Na Serra. onde as granadas

descosiam a cada hora um pano de

muralha, na defesa das trincheiras

onde os peitos valiam mais do que

,os debeis e frageis baluartes, nas

'pugnas corpo a corpo, ondefó com

, a véla mystica, n'iima oceaSiao me-

moravel poz em debandada um tre-

revd.° Caspilho julgou bons

todos os candidatos a profes-

w ser approvados por obra e gra-

ça .sua *na Escola de habilita-

ção a (seu cargo?, . .

Mala da Provincia

Arouca, 21.

Preparam-se

    

grandiosos festejos

para os dias 23 e 24 do corrente, em * por uma desgraçada mula, entalada
honra da rainha Santa Mafalda e S.

Bartholomeu. Este anne vem tomar

_ parte n'esta solemnidade a. banda. do -

lhal-o com a mais cega dedicação, ; , _ _ ~_ , _ _ _
vera ¡Iluminaçoes de um effeite intei-

24 de infanteria, ahi aquartelado, Ha-

ramente novo, descantes populares

com instrumental, muito e brilhante

; logo d'artificio.

0 fatia aiesarvorar, LlUllllliàth0°0 to- * O ~
' solomnes exeqmas por alma de Leao

wXIIIe em seguida. um «The-Douro»

r pela elevação ao solio pontificio de

0 No dia 14 do corrente houve

Pio X. Presidiu o vigario da vara, Joa-

quim Teixeira da Silvano assistiu qua.-

si por completo o clero d'esne distric-

to ecclesiastico.

(a O tempo, lindo a valer n'estes

ultimos dias. Deus o conserve.--A.

Cacio, 20.

A egreja de Cacio-_Até que emüm se

desencantou a moura. Depois de estar vaga iii

mezes, foi, emlim, posta a concurso a egreja de

S. Julião de Cacia. D'esta freguezia, ao que nos

dizem, são trez os concorrentes, que sao os srs.

* dr. Manoel Simões da Costa, parocho de Moge- ç

leres, padre João Emygdio Rodrigues da Costa, w

l prior de Esgueira, e padre Manoel de Bastos

Pereira, prior d'Angcja. Ainda havia mais 3

iiaturaes de Cacio, com vontade de_ concorrer,

sabemos ainda quem será o preferido. No en-

tanto sera para lamentar se por ahi surgirem

desintelligencias entre amigos.

Fazemos sinceros votos para que tudo se

combine, de maneira a que todos fiquem satis-

- leitos.

@Afim de passarem as ferias com suas fa-

milias,- encontram se n'esta localidade os nos-

sos amigos, srs Alfredo .Nunes da Silva e An-

tonio de Bastos Pereira

9 Devem regressar por estes dias das caldas

de S Jorge, o nosso amigo, sr. Jose Rodrigues

Pardinha e sua esposa.

*0 Chamamos a attenção dos nossos leitores

para a nossa correspondencia do proximo n.°,

na qual daremos o pregramma dos grandes fes-

tejos ao S. Barthelemeu, em Sarrazella.ço de inimigos que já e cuidaram l

prisioneiro-encarou sempre a mor-

te com tão ardente e tão impetuo-

sa coragem, que a liyida ceifeira

não ousara tocar em tao destemldo

heroe. .

Vingou-se mais tarde com um

accesso de febre perniciosa, que e

prestrou no cume do talento, e ex-

perimentado nos _negocws; quando

promettia á patria o seu primeiro

estadista_ como ara e seu primeiro

Lagos, 18.

Aqui estou; resolvi á. ultima hora

vir e vim. Ah! mas que partida, que

viagem! que terra!

Na estação do Terreiro do Paço,

onde fui embarcar, era uma. confusão

indiscriptivel; muita gente, muitas ma-

las, muita atrapalhação, e só um ho-

mem a vender bilhetes: partimos mui-

to depois da hora.

A viagem de vapor para o Barrei-

ro correu serena, sem nenhum inci-

dente que me quebrasse a monotonia..

A viagem do comboyo é que foi um

horror: 15 horas e meia de caminhe

,sido muito massadora, mas foi um

mar de delicias comparada com a de

¡ Portimão para Lagos.

Quando mesmo depois de um bom

* semno reparador me lembro de seme- ~

lhante viagem, sinto como que uma

agitação nervosa percorrer-me todo o

corpo e umas commoções cerebraes

de tal ordem que chego a receiar pelo

bom arranjo das massas encefalicas.

Nunca na. minha vida tive nem eSpero

tornar a ter umas attribulações assim.

Nem a morte do papa, nem o tre-

mor de terra, nem mesmo qualquer

cataclismo cosmico produziram em

mim um abalo tão profundo. Imagine-

se um d'estes carros alemtejanos de

i duas rodas com toldo abaulado dobra-

do, com boas molas de asinho, puchado

entre dois varaes e poder-se-ha fazer

uma ligeirissima ideia do nosso meio

de transporte de Portimão para Lages l

As nossas malas occupavam metadew

da carripana e nós,sentados em belis-

simos bancos de pau, collocados no:

sentido do eixo de carro. Pouco de- j

pois de _sew pôr ein movimento aquel-

la machine. infeinal eram taes os ba

lanços e as esculações, que as malas

deslisavaiii do sitio onde as tinhamos

collocado e cahiram para cima de nos.w

continuando a viagem em horrorosa

promiscuidade com esses medonhos

contrapesos.

Davamos cada salto sobre aquillo

do de eiicerado, quasi nos convencia

mos de que nos iamos partir d'encon- ; rector,__B_ Casho¡

tro á. taboa que nos servia de assento. ,

Iamos animados dc todos os movi

mentos, verticaes,horisontaes e obli-

*quos.

Não havia pedra do caminho que

nós não transiiosessemos.

estas trepidações machiavelicas, sem

olhar para o exterior, tinha a impres-

são de que ia. n'um carro a toda a bri-

da, saltando por montes e vales e

transpendo todaa eSpecie de obsta-

culos; quando, porem, olhavamos pa-

ra a frente e víamos a pobre da mu-

la caminhando muito serenamente, a

passo, como quem já não eSpera nada

d'esta vida e vae caminhando para a

forca, que decepção!

A nossa sensação era ainda mais

dolorosa, porque indo ella assim tão *

devagar muito mais tempo levaria a

percorrer toda a extensão. Percorre-

mos assim «dezenove kilometres»l

fim da viagem. E no meio diisto tudo,

todos nós riamos, cantavamos, conta-

va-se partidas engraçadas, como se

nada nos preocupassa n'este mundo,

alegres e satisfeitos.

à#

Chegamos a Lagos ii'uma figura interes-

santíssima. Muita gente, muitos carros eguase

ao nosso, muito pó, muita porcaria e muito mau?

cheiro Mas um cheiro composto de peixe po-

dre e da exhalação de qunesquer objectos pro-

duzidos por varios homens que nos vimos, em

linha, encostados a um muro que orla a praia.

Grande complicação para encontrarmos

almoço. No lim de muita massada e muito ca-

lor, appareceu um rapaz conhecido, que nos le-

r gue e.--O.

e inimitavel orador-_.

Grande e generoso coraçao,que

deixou na alma de. quantos o ama- A

vam uma ell'ectuosa e inextingiiivel

de ferro, n'esta maldita linha do sul, :

em que os comboyos são d'uma ro-n-

ceirice ultra pasmosa. Parava em to-

vou ao hotel de Misto», onde devorámos um

horrivel almoço Fizemos as nossas apresenta-

ções ofiiciaes deram-nes um hellissimo quarto

com 5 camas, onde dormimos. Mal imaginam

de Pinho, da freguezia de Píndello.Foi

uma boa alma que desappareceu. Era

um coração de santa, uma cruz ver

molha para. os nossos doentes, pois

quasi diariamente visitava, prestava

soccorros e accudia ás maiores neces-

sidades d'aquelles que na miseria sof-

friain.

E quem diria. que ella, robusta

como era, em tão curto eSpaço, deixa-

va ainda n'este mundo aquelles que

já. antes de si sofi'riam?

Que dor acaba de soffrer esta fre-

guezia, que tante a venerava pelo seu l

generoso coração!... Que pungentis-

sima dôr a que n'este momento ator-

menta. a alma e o coração de toda

a sua familia e em eSpecial a do rev.

padre Pinho, nosso querido pastor!

A elle e a toda a sua familia, de

aqui lhe enviamos os nossos mais sen-

tidos pesaines.

0 Celebrar-se-ha no proximo do-

mingo, 23 do corrente, a. Santa Anna,

n'esta freguezia, com musica, miss-

solemne, SS. exposto, sermão, procis-

são e arraial, assim como na vespera,

haverá. fogo do ar e musica.

0 Os vinhedos, estão quasi todos

perdidos.

9 Tem sido exportadas grandes

quantidades de maçã, creio que para

fazer vinho.

0 Cah-browse no dia. 15 pp. a fes-

tividade a S Francisco d'Assis na sua

capella do Santo. '

9 Grassa com intensidade a va-

riola n'esta freguezia, havendo dias

em que teem sido dados á. sepultura

› _ ~ dois cadaveres de creanças.

a que chamavam bancos,que ao attin- t

gir o maximo da altura, que era o tol- l

Q Retirou para o Porto o sr. com-

» mendador Fonseca, que aqui veiu de

visita a fabrica de fiação, de que é di-

Olíveira d'Azemeis. 21.

Amanhã e alem realisa-se com

grande pompa, na freguczia de S. lle-

que, a soleinnidade do Coração da .ie-

, sus, com missa solemnc, sermão, pro-

- *cissão :irr'iial e (l 'i l) id 'e sim_
Quem la dentro, soffrendo todasi ' * “ts a¡ asa ml] a

O E' tambem no dia 80 do corrente

» que tem logar a festa de S. Luiz, no Pi-

nheiro. í_ _

_ O Ha dias fui atropellado por uma

bicycleta, e sr. Antonio de Mello, escri-

vão notario n*csta comarca.. Atropcllado

e cyclista licaram contusos.

0 No calvario, d'cstu villa, um ma-

riolão com largo cadastre na justiça,

aggrcdiu sua propria mãe, chegando a

l arrauhnI-a, e iria mais longe se alguem

não acudissc.

9 Acaba de failecer a sr! D. Rita

Moreira de Sá Couto, extremesa irma

dos srs. dr. Manuel Moreira de Sá Cou-

* to, e St'i'ülllll Moreira de Sá Couto, ab

. . . 5 bode d'esta freguczia.
Eu nunca imaginei que chegava ao l

A toda a familia da extincta apre-

sentamos aqui es__nessos sentimentos.

Q* José de Carvalho, lavrador, da

freguezia diOSsella, por causa de ques-

itões de familia, tentou assassinar seu

irmão Manuel, disparando-lhe trez tiros

de rewolvrr: O ferido entrou no hospi-

laI da Misericordia em perigo de Vida.

O criminoso fugiu, mas a JUSllça presc-

A.

A familia de Fio X

pae de Pio X era em Riese

zelador e distribuidor do

correio, chamava-se João Ba-

ptista e casou com Margarida

Santos, da qual teve oito fi-

llios.

ç po apresenta uma. educaçao

* perfeita, a qual transparece em

'Gabriel Ançã, que bem merece

la dedicação e desprendimento comi

Toda esta gente mantem a tal liberdade, sob pena de proce-

simplicidade do seu trajar e dimento. Por esta forma se .garan-

costumes, mas ao mesmo tem_ te a _segurança indivuiual, compro-

. mettida até agora pela inacçao dqs

agentes da auctoridade d'aquelle

Concelho.

todos os seus actos, pondo-os -O'l- A' proxima sessão da ca-

compassivo emque se encer_ uma propostadp sr. presidente, da

_ camara, que Julgamos de todos
tam.

; ponto necessaria e util: a construc-
a»

pequenas canas çao d'um predio destinado às duas

. › secões d sl- -' *' -.
eineram alii os prelos com a . ç ° A yo escma marcial'w .. , . installada desde a _sua lundaçao em

A nova da coucessaed um subSi- r ,

din aliás 'ustissimo ao 'pescador 5 casas de aluguer' com quanto' bem' J “ ° e_ aproveitadas, em todo o caso sem

p as commodidades necessarias ao

o o o
u S l l ' . i

que tem sacrificado a Vida a salva- , algum? à?, e des“"a a humannar'a

ção dos eutres.«Era caso resolvido» ~ “ ç ° , a e, ,, ,_ , . . , 4o- Durante a semana que ho-
ücaia ate, a data das ultimas neti- . .e anda enmram "0110,30 mto 4

cias, e preto sobre o branco fallan- 'l . i . “ p
. navros costeiros, sendo 2 caliiques

do como gente. ...A folha oiliiclal com pescado 1 yhac, P uma cha

«havia d dizãl-o dentro emw cuco» - i l ' * °
e L p lopa para transporte de sal.

Pois são passados mezes, muitos
- .' . . Fera da arra z * - .inezes Ja, e o Gabriel, e intrepide W?

linho do mar, que nunca enganou o chá'

Da Médecin:
ninguem, e cujo peito generoso se .

sobre de medalhas ganhas na lucta «O chá é uma bebida re_

heroeca contra as ondas, é mais w * i '

uma vez illudido nasua boa fé, commendfma ÉS Pesa?“ que

aquella boa fé de homem rude e * tenham dlgesmo dimella' ás de'

sincero, resto creslado do sol ar- ; constituição fraca, ás lympha-

dente das praias, alma ingenua ticas e rheumatícag, aos ve_

lavada da espuma branca das va- “108 cujas forças se extinguem

gas! Bem nos pareceu sempre que , _ . d. .d w H. - , d'

assim sería, coinquanto os prelos dos “É WE “Os (1313 50* "em * e.

constipaçao pertinaz e aos que

 

gemessein. . .

4-¡- Attendende ao pedido que padeçani de flatulenoia, aos"

aqui llie dii'igiinOs,o sr. Manuel Ma-w hypocondriacos e ás pessoas'
ç.

.ç 1_ l
qn( 5,0 o

. ç.
na Amado¡ irandou pipcedei cujo Systhema nervoso careça

a reparaçao da estrada de lliarel, . í _' _
i'eanimado. Torna-sequea construcção de decan'tadode ser

wmarco fonlenario havia damnilicado, Premsoa Porém: Babel' prepa-

mas a obra não liceu ainda perfei- rar convenientemente a infu-

la. PGÍO que de NOVO PelllmOS a sua são. Para que o chá conserva
intervenção no caso. todo o seu aroma, é necessario

*Escreve-nose vereador, ue se .. d. . f d. .g

sr. Domingos .leão dos Reis, uma q * “ao elxe "1 U" 11' mais

extensa carta, a proposito'de appe- de 3 a 4 minutos e que “be"

le »que dirigimos ao bom sense de bida não ferva na chaleira.
todos centra a discussão impredu- Oito grammag de chá éiquan_

oliva e aspera que \ae travada nas_ to bast.a para duas chavenag,

sessões municipaes. Ia n'esse ap- d ze w. V _ q_

pelo e sentir cremes que unanime O grammas Pala quatro

l da cidade, mas não concorda com Chavenas e trlnta grammas pa-

a paz aconselhado o, sr. Reis, e ra doze chavenas. Deve atten-'

prefere a discordia, que, positiva r der-se a__ _ í que o abuse de seme-

meme' “ao é um melo. legal de lhante bebida pôde occasionari
protesto, nem a causa util em que

melhor pedia empregar a sua acti- graves &comente/W ”'33 0011103

videos. E' quanto de claro lia n'es- uma exaggerada actividade da

sa eXposição. No restante, accusa- secreção dos rins, vertigens,

ções aos SI'S. presidenteesecretario emmagrecimento geral e de-"

da camara, Cloe nãeinclue nas actas bilidade estomacal tudo con-
0 que a camara resolve que se nào i ,

inclua por offensive e improprio. sequenclas da' sua abuswa ex'

+0- Toriiamos a lembrar à ca- Citação-J)

mara municipal de Illiave a neces- “ * _ * w *

sidade de dar luz à praia do Pha- A mcultura . _

rei, agora que não tem a do luar, e 0 tempo

 

l_

das as estações e estaçõesinhas ou

* coisa que com isso se parecia. Epara

ambos cumulo, ainda em algumas d'estas

, simulacres d'estação, depois de terem ,

DOS perdemOSD- dado as tres badaladas do estylo ede

YhUlnaz de Carvalho. o comboyo ter começado a, andar, al-

a Manuel José Mendes Lci- guns Passageiros lembravam-se de sa-

, h i O hir, mandava-se parar a machine., de-

te, 0 liberal sem mano 37 O am g pois d'elles se terem deepedído com a

e companheiro de José Estevacm...» w pachorrice das pessoas das suas rala_

(1884) Thomas Ribeiro.

iii

«Para e que escreve estas li-

nhas VMendes Leite era uma reli-

onde e este quarto. . . no hospital militar; mas

é um belissimo quarto, nunca lá estiveram

doentes, e estou certo de que é muito superior

aos dos hoteis cá da terra.

O aspecto da bahia e deslumbrante, princi

palmente á noite; parece que é uma cidade que

alli está. Estão 103 navios com 50:000 ho.-

mens. .lá não e feio!

Agora a nota ridicula de tudo isto: o mi-

~ g _nisterio da guerra fez' COHVIÍB aos etliciaes do

9098» retornava' ° confboy'O a- mamhaa exercito para virem vêr as manobras. Pois che-

SB algum 0mm se n30 lembrava' de garam muitos aqui, mas licaram em terra, per-

0 fazer Parar novamente- Emñlrh P31" que as manobras São no mar largol Durante o

l ti ás 4 ll? da' tãrde e .Cheguei ás 8 h' 'tempo que ellas duram nem um só nario se vê,
da manha do dia seguinte. [ao afastados estão

saudade. _

Tambem esse, Manuel,

 

meu 8911110131111¡ Ponto Obscu- cadeira precisa de se servir

re que desejo esclarecer, pro- l

lBLIOTHEC/l DO “CAMPEÃO DAS PRlllllllClÁS»

  

das mãos dos outros para mo-

 

e em que perisso se torna absolu-

tamente necessaria. *i Pio X é o primogenito; o

segundo, Angelo Sarto,é actual-

mente empregado da adminis-

t°ação dos correios de Grarie,

perto de Montova; o terceiro,

uma filha., é Thereza, casada w

com Perolin, dono da hospe-

daria «As duas espadas;» o

quarto, tambem uma ñlha,

Rosa, vivia com o irmão em

huntem tivemos um, dia Ver.

Freire, cenhecide engenheiro, lem Iro cá não veio ainda este

andado n'este districto e Cidade,

inspeccionando as fabricas.

anne.

Os trabalhos nos campos pres-

seguem perisso sem descanço, ten-

fanlia e Portas-d'agua algumas lra- ções de milho.

vossas por pregar, e isso pode _dar

logar a algum desastre, que facil- : tos:

mento se evita com a reparação

¡mmedíala- ras altas a colheita do milho, v~

+4- Premiar os que se arrls- l não funde como se julgava.
a r 7 7, 1

MM

va a ver em ti teu pae, mas

ignorava que especie de ho-

w tempo continua hein, e aute~-_

4-0- 0 sr. Leonardo de Castro dadeiramente priinaveril, como ou-

4o- Ha ainda nas pentes da Ga- do-se armasenado já grandes por-n

ç O que vae por outros pen-

De Alquerubím:-liaz-se nas ter-"

7 Tem;

ve a lançadeira e vê crescer o à ram fieis.-E' singular, com..

panno, e emquanto trabalha mentou Ben.Hur_ . a.

(83) LEWI WALLACE
*95336-

seguiu Simonides. D'ora avan-

te as nossas existencias desli-

ver o mundo a que foi cruel-

mentearrancado. Possuo al-

mem eras. Ha alguns para medita; era assim que ariqueza _Tambem eu pensava, e
quem a riqueza é apenas uma augmentava ein minhas mãos; finalmente, meu senhor, con..

maldição disfarçada. Eras um admirava-me com frequencia e corda com a tua_ Opinião; ví, f

d'esses homens? Mandei Mal- procurava a razão d'este ina- em tudo isto um desígnio dei'
lucli para que se informasse ravilliose accrescimo de bens.Deus, e como tu, à

ein meu logar, encarreguei de Via que algum que não era '

!De SBPVÍP (1,011108 e de quvi- eu, velava pelo exito das mí-

dos.

sarão como rios que se junta-

ram e cujas aguas correm um

das. Parece-me que o seu cur-

so será mais facil se todo o

vestígio de nuvens for varrido

do céu que a extende por ci-

ma diellas.

Quando sahiste d'aqui no

guns emissarios fieis, e Mal»

lucli é um dos melhores. Por

vezes tambem me dirige áquel-

les que sei que são bons e bra-

vos, como Ilderim, o generoso.

Lançou ao xeque um olhar

reconhecido e accrescentou: Não o censures; não me

_Pergunta-lhe se algu- disse de ti senão bem.

orangsmo

'INFO-AO DÊ a¡ a¡ a.

XX V I

Quando Simonides levan-

tou a cabeça, apresentava a

physionomia d7um homem _ha-

bituado a mandar.

”Esther, disse tranquilla-

mente, a noite vae adeantada,

esta riqueza me era concedida,

nhas emprezas. O szxmun, que Nada no mundo é devido "ao "

sepulta tantas caravanas no acaso e Deus nunca proceder.

,_ _ _ _ deserto, nunca molestou as sem motivo. Trouxe este pro-..
O“tro dlai eu Piu'ema dlSPOStO gilmavez fui ingrato, ou. se' _Porque o'havia de cen- minhas. As tempestades que blema durante muitos anual!"a negar os teus direitos, os esqueci um serviço prestado? surar? disse Ben-Hurcom cor- amontoam despejos sobre as dentro da alma, á espera. de““

receio que não tenhamos for'lmesmos que acabo-de Proc“" - -Falloute de mim? per- dialidade. A verdade é que costas, serviam para' imp'elir lhe encontrar solução. Estavaà
933 Para fanar 'de (“mas que mar abertamente; mas na rea" ? guntou Ben'Hur Vlmndo'se Precedente com bom senso. »os meus navios Para' dentro certo Que se a mão de Dhus
ainda nos restam para discu- lidade nao era assnn. Esther para O arabe_ _Ag mas palavras são do porto_ Coisa mais Singular andasse mato, havia de me fa;

tir e--porieso manda-nos tra- testemunha que eu te conheci *

zer refresces.

A joven agitou uma cam- não te abandonei.

painha. Entrou uma creada _Malluchl exclamou Ben-

com pão e vinho que ofi'ere- Hur.

ceu a todos. _Quando um homem es-

O 'xeque fez um signal af-

e M'allu'ch te aflirmará que eu firmativo, ao passo que Simo- '

nides continuava.

-Como, senhor, poderia-

mos saber o que vale um lio-

mem antes de o experimentar?

.-Exiete ainda entre_ nó, tá como eu, cravado n'uma Reconhecer“..te porque toma..

agradaveis de ouvir, declarou ainda, eu que dependo tão zer conhecer a sua vontadeno,

o negociante, não receio que completamente dos outros, momento proprio e de;

te eqiiivoques a meu respeito. nunca fui enganado por umra que lhe parecessebôa,eque
Agora, que es rios correm sem dos meus agentes, não, nuu- então a comprehenderiã ,tão
medo na direcção que Deus ca. Os elementos condescen- '

lhe indicar. O tecelão, assen- diam em me auxiliar, e todos uma casa branca no alto de'.
tado em frente do seu tear,mo- os meus servos se conserva- uma colhem-(Contínua).

nitidamente como se distingue '

J

r

l

r

, i



tado á Hespanha, foram cobertas' 1'“1 50 para a artelharia e en-

de calOPOSOS applallsosi genhariaa cavallo e montada

Tinha o sr. bispo-Conde, desde ,n .

o l
j j

.
W

a sua chegada a este balneario, I 35¡ Para a Coml anhla de

'
eqtiipagens;

conquistado, pelo seu trato affavel _ , o

e distinctas qualidades, as sympa- l) Quanto a edadei não de'

thias e os affectos de todas as clas- vcrão OS muares ter menos

_ses somam_ mas esta SyfnPalhla t' de tres annos nem mais de seis

affects da illiistre colonia hespa- e mei“ 1.1,, ocmgñodq , .

nhola, revelados a cada momento, . O i' i." C i compra'

tiveram homem na palavra mes“. _ i) s muaies para artelha-

ria 'de campanha devem ser

pouco ventrudos e ter a cori-

giosa do illustre estadista D. Al-

berto Aguilera, a sua expressão

formação apropriada para car-

regar a dorso e em caso algum

chos de Chanberi e _Conceição de

Madrid. arcipreste da Corunha D.

Victor Cortiella, mons. Farinhas e

preshytero Vasques.

Prégou o rev. Manuel Nunes,

guardião do convento dos francis-

canos de Hugo. Ao terminar amis-

sa o sr. bispo-Conde fez uma elo-

quente invocação á Virgem, que

commoven profundamente todo o

auditorio, numeroso e selecto. Vi-

mos lagrimas no rosto de muitos

dos assistentes; e tambem as teve,

commovidissimo, quem escreve es-~ mais eloqiiente, e deveras penho-

W rante para o nobre prelado e para
tas linhas: eram lagrimas d'iima _

enorme satisfação intima n'este es- ' todos nos, portngiiezes. Mais uma

mente 6005000 reis. Só os exem-

plares vivos não teem preço, pois w

que nenhum resiste em captiveiro

mais_ que alguns dias.

Ç Cartas de Johannesburg, _

mostram a maneira dessimulada

como os inglezes estabelecem o

trabalho forçado, a esCravatura dis-

farçada no Transwaal. Os proprie-

tarios das minas foram auctorisa-

dos, emquanto esperam pela emi-

gração chineza, a ir recrutar .ope-

rarios na Nyssalandia, e na Ugan-

da. Ora, para levar os indígenas a

seguirem d'essas longiquas regiões

nentes estão situados nos ver-

_ . tices do tetraedro e prolon-

_ ga, em terras baixas, e os quaes

apresentavam ha dias um lindo as-; gam'se segundo as “esmas Os

aspecto.
“ mares, que occupam as depres-

0 milho tem regulado na'praça sões, são as faces. Esta a_ ra-

por 4460 e 500 reisE os 20 litros. zão porque a cada vertice 001-_

. 'DeBragah-A direcção da Ade- í k - e

garegional d'entre Douro e Minho ::Bonde nos antipOdas um

;enviou ao governo uma represen- ~ e . .

Os tres vertices conheci-
'.tação, secundando o pedido da ca- w _ 1 _

_mara d'este concelho para serem dos, estão no hemispherio bo-

favorecuios OS prOprietarios preju- real; Europa, occídental, Sibe-

dicados pela crise Vinicola no anno ria e Thibet, America do Nor_

te. O Atlantico meridional, o

   
   

     

   

 

  

 

  

 

  

  

   

  

,feito frio, com 0 qual se resenti-

ram' osmilhos dos campos do Vou-

 

  
   

  

    

  

  

      

  

  

 

  

   

 

' corrente.- ,

  

De ,Coimbraz--Os preços porque

regulam~ as compras dos cereaes
Occeano Indico eo Pacífico

para o Transwaal, os agentes re-

crutadores occultaram-lhes que iam

trabalhar no rude mister subterra-

pectaculo tocante em que sobre-

sahia, magestosa, a figura do seu

aqui, são: milho branco, 290 reis;

dito amarello, 280; trigo, 580; cen-

teio, 380; feijãobranco, 500; dit'o

amarello, 440: dito vermelho, 600;

dito rajado, 400;'-dito frade, 500; .

mistura, 320: tremnço, 20 litros A011” O quarto Verme e a

500; batata, 15 kilos 240 e 300. quarta face. Esta está no Po-

, De Olhaâvãi_0,V¡ilh0 “OVO iG¡ lo Norte e aquella *no Polo-

a ai ui ven i ..o eo *re o de reis ~ _ i

JlõOdO cada 17 plinux; iinto, e o Êta' Qáue agua““ :1.30.6 &Cha-

branco já o pagam por 900 reis a est 7 po em.“ a Oltamenie,

mesma medida. As uvas estão ex- dlzel'o- A3 “381593 boreaes V"

cellentes; pena é que seja tão es- sinhas do Polo farmam um

- *032933 a quanlidade- _ mar; mostram-n'o bem as re-

De Parade”“ do VO“9“:”05 * petidas sondagens feitas para

alem do paralello 75, que sem-noss'os milhos _estão excedentes e

bem regados com a chuva da ulti- .

pre accusam profundidades

crescentes-
der pagar a *multa e a alimentação. ?lendores que cercam a' n°553' “da dema semana.

.
. . . . ' ”' ,debellezaede

Infelizmente para nós que O O_tribuiial regional de Leipzig ::grãfãlãâgeáedcíãüzñm nas antigas

ainda não podemos devassarpmnunmou lia dias sentença no @grandes virtude-s cívicas echristãs,

tão bem os segredos das re“ processo movulp comi-a "lolstm pe: a to, a nobreza e independencia de ca-

. ' . lo seu livro «Nao inatarasln Tolstoi

giões antarcticas. _E porque?

formam as tres faces oppos-

tas.

Que falta para completa

confñrmação da_ nova theoria?

 

  

     

  

 

  

  

 

   

 

   

      

  

 

neo das minas. Suppunliam os des-

graçados que iam trabalhar ao _ar

livre! Chegados ao Transivaal, ma-

nifestaram a sua indignação quan-

do souberam a verdade, resistindo

céo, que não é o da nossa patria

isto se sente melhor e mais Viva-

mente! E para se ver que s. ex.a

nas suas delicadas referencias á

pela força quando quizeram faze¡ os Heepanha, em nada faltou ao que

descer às explorações mineiras. devia ao seu caracter de bispo ca-

liinlão, foram arrastados perante tholico e de cidadão portuguez,

um dos tribunaes de lord Milner, aqui transcrevemos as suas pro-

sendo condemnado cada um a 2 prias palavras:

mezes de trabalhos forçados e a ,Maravilham e desinmhmm a to.

'2 libras de multa. Natiiralmcnlt?, dos, em nossos dias, os progressos e

os dois mezes de trabalhos força- w esplendores da nossa civilisaçã? nas

dos serão cumpridos nas minas c, Summasinas artes? “0001110091010, na

. ,. O_ _ _ , . industria, e nas grandes descobertas

depms d '3301 Oi “ÊU'OS 'Gala' que o seculo 19 legou aoseculo 20, e

~ tranles continuarao n esse traballio cuja herança, este ha. deÍenriquecer cn,-

ate terem ganho o preciso para po- da Vez mais; mas a. par d'esses es-

 

O'tllampeão.. littirario & scientilico

  

EQUA¡- FÓRMA DA TERRA? era accusado do crime de lesa-ma-
respeitado e temido em todo-_o mundo

illustre prelado. Corno sob este

 

racter, a abnegação, a. honra, o valor

e o patriotismo que tornaram outr'ora

pagina brilhante para a 'já longa

historiado sr. biSpo-Conde. g

Corrego Dias d'Andrade.

,_, ,________+_____7r r ' ' .ç. 1-.--..

Cal-idade

E'-nos enviada a carta que segue c que

não temos duvida em publicar, appelanilo tam-

bem para. a generosidade ilo cavalheiro que

superintende na direcção do Asylo escola-dis-

trictal. A verdade que encerra, lOlla a gente

casa de caridade é obra de misericordia, que se

impõe à consideração da camara.

Sr. rcdnrtor:

Ao coração de v. e de todos os aveirenses, no-

meadamente ao do sr. presidente da camara, dirijo

nm appollo em nOmc da caridade, a 'mais sublime

das virtudes, a favor d'uma misera creança que as

desventuras dos paes a collocani na contingencia

de andar vagueando de rua em riia e de talierna cm

taberna, implorando o pão para elle e para o pac,

w a quem as vicissitudes da vida e da má orientação

arrojarain até aqui.

correndo desde pela manhã até á noite as ruas da

cidade, depravando a alma no contagio egtestemu-

nho do vicio e da miseria, precisa que a sociedade

por Certo estará bem e ao que o pac se não opporá.

que talvez não tenha feito pelo torpeço que para cl-

le representa sem duvida a pobre creancinha. Não

A Sou pobre e chefe de numerosa fainilia,que susten-

ahi a conhece. O quadro o esse, em toda a sua

l negra cor. Recolher o desgraçadinho ii'aqiirlla

Essa pobre creança, semi nua c descalço, per- i

aveirenseclhe por ella e a ponha no asylo, onde '

E este (o cabo Julio) que procura ganhar a vida o ,

vejamos n'isto mais que uma desgraça tão commo-

vedora que não permttte se lhe discuta as causas. i

 

exceder 1"'.48 dc altura.

2.9 Que as feiras c merca-

dosa quca commissão con-

corre são:

; Na i.”l epoca; Santarem,

em outubro; Gollegã, em no-

vembro; Villa Viçosa, em ja-

liCll'O.

Na 2.“ epoca: Azambuja e

Villa Viçosa, e'in maio; Villa

Real de lraz-os Montes e E-

vora.. em junho.

3 ° Que as molestias e vi-

cios que dão direito a intentar

acção reahibitoria contra os

vendedores são:

a) Ophtalmia intermitente;

b) Epilepsia;

c) Doenças chronicas dos

pulmões e das plumas;

d) lmmohilidade;

e) Sibilo chronico da res-
to com graves difiiculdades, unica causa que por

absoluto me impede de agasalhar o miserosinho.

Se v. publicar estas linhas e acompanhal-as das

considerações que o seu espirito consentir, faz ape-

nas uma obra de caridade, recommendando-a aos
f) Birra;

que podem minoral-a.

Acceite v. a expressão de todo o respeitoso af- e Hemlas lngulnaes inter'

fecto que lhe cmrsagra quem é, de v. eta-;77. B. i (nitenteg,

° 7

o nome de Portugal e o nome de Hes-

penha?!

Sustae, senhor, este decahimento

para loria vossa, e para honra e cre-

dito dos dois povos irmãos, e aben-

çoae, Senhor, este grande povo hespa- ~

nhoi, a quem nada faz abater e des- *

Porisso mesmo que ellas gestade. O tribunal ordenou o con-

formam um continente, mais liSCO de todos 'os exemplares d'es-

, uai é a fôrma da terra? Eis refractarias São á investigação se livro.

uma pregunta que parecerá humana_
Ó Segundo ami'ma a (Gazela

. - - . de Voss ii a Austria e a Russia en-

cmsa á' mamona dos leitores' Alhi como nas tenderafn-se no sentido de esma-

(Continuação)

. __

inraçao;

   

 

  grandes

    

".sciencia, não se pôde precisar g Simrig glaciares que, iiitf'a'tj;gi_rj:ig_¡- í Clíií'íi'lc, O gabinete de lielersliiii'-., y_ Í , t

' ' iii-”Io fala como senhor de lia scma- el›>e~it;<itüe-0i 39111101', “9- Wa íei na sua ' *f -

com exactidão “31 Seia 933“ i s - "le "oie derivam mais mais, _

fr q J l e“ p . i" ” ' ,nas a esta parte; em Belgradn,

mma" ibaixas latitudes, iinperiinitio o: “Nm, u, V., 3 m, Ó, .,

P d d é t los › ** q i” (“a p *

33m ver a e que 'Oi ~ lavaiiço do iioiiieni_

.. . l ~ . . l

n65 aprendemos detida (irei-ill”? lí] atiiistii, eis nos em oppor-e

ças que a nossa Terra é timl

= li M““ill-Wil'ss mi coxeri'as

7lillel°liill8liics;

l kl Manhas que tornem o

DF
l viço militar.

r

P018 n30 0 é- E D30. 0 és montanhas. o meio é mais ap- gar os partidos militares de Bel.,animai~'.”ímtos.(13893?? ::Ênfa- ~ * ,., x h) MONDO; 7“'

' . ., r . ,o f - i ii, , , :nen os 'm ..ir umo.. Vini; o. _ corri ñ "a. , i ,n . ç ,_

porque, no estado actual da to para a formaçao daextensls- t guto e de sopliia. a @sta lllllilia ,m um, O, ,mbawnwtoa É WN“, 8,03 t Z ¡ i)Laparoes;

i' lucras e diswrdias Vindas :ia politica.; i,
. H L

,ft a ItMYEti, na sua. justiça., nas suas letras,

w., um“ ;nas suas armas, e em todos os ramos

i w, i, ' ' ' ¡da sua grande actiVidade, e em todos

l “ile- parece (lmb em iW-lPll'aa a ai' os emprehendimentos e arrojos da. sua

littitle tl!) 'l .'i regimento macedonio iniciativa para tudo quanto fôr nobre,

se assemelha muito à do 6.° regi- grande e humammrw:

. . . , -- Abençoae-o, Senhor, para que

meiitode infanteiia serVIa antes do 91,6 não deixe apagar nem escura“:

assassmato dos reis. _ , '~ "
i -.-.. , - , _9,13%_14üm_ -

. _,__ eu?? _ nunca”” Wàãârfengwsas, nobres,

f. F9); determinado que O ml- iüdalgas, bizarras e cavallieirescas da

.llrz' "'

 

_ 4.° Que o prazo para sc iri-

tcntaracção realiibitoi'ia con-

trio os vendedores e de trinta

3:3; para" os _dois primeiros.

casos e de qumze di'â'â**°i3íii'à

todos os outros, a contar do

;dia seguinte ao da entrega dos

solipcdes ao conipi'm_lur.

;ii-ima, Urias-:sido de defendermosÊ

espliel'Olde. (Pal COHlieCilDelltU nlartyrgü do saber e belíscar.

radiCOll-Se DO NOSSO @Spirit-0 e . mos de raspão espiritos retro-

  

DO

EXÉRCITO

l rival no multado“: e ,

w ' › e c n ludentes as i ° * »l * ~ r itiâtk'ddl.

eVidentes o c mos. Já a. malçyâiís criticas P0' ado Pa a ° r““ _, .

;33 por tÍÍiWiiai ::aii Yãiliii-“t'ziiíü r-»:':i..z.-;-- , . .

. :saias giol'itis, o.. g_

' '.- 3. °~ríi i- . -. - - --í'e'- iv'-

hode taí“ @HB 100198 djlxwÊlà . gmd'~)3- - .a _L ' -- mo produzido nos districtos da pro- ¡ sua ¡Wil'lai WWW-“98 n este Parte sem

scien iico. eni'iis sao ao T'- ~ w w ' wi* a V_ - ' - ' _ .
i. , bios mesmos &SSIBELru te- vincm de Moçambique, quandn a Mamma, Mahwm! amam, Ê

“é".ld '~ para. que acima. ale todos os seus par- l

.
' r i

' 4 ' . ' " ' ip . 'T'Li' i“ O! ' *1 a ig.? Q " 'l' r lg Q (in:- I¡ "' í

\POVRS a resentadas em 0011- “ * e ,_ ». ' ' - , ¡BÍBth do pagamento im it:: u. 2...: tia.. í tidos e de todas a.. .suas. _,,m ”hm, __

R - là d .- “4100328 O aados VlaileHOSi
ii 'i ã eile ponha sempre a. l'iaiideira da í-l'li'cí. ,

hralação e ta ver a e .que. ° .e t(3108 pOIOS, apod 'riilt'lU--OH tis:: ltt'l
_ e acima de i,aíiíi.si..›=., as:

     

  

 

  

 

   

   

   

  

  

 

  

  

a ,1 . v _ ' tlBCldO pela anla Liu uu QLLi'í'Á" i - a¡ _ . o, i:

ue louco “em 1 1-_ ' . 7; J I ° ç _, .
gloria. ao ser L' -›.r.*.,...--..›-!-i37r na !cogu-ii.: 4, H 1_ _ É _ f, t. U l_ Í u v. Ô

qr l - ' (or .› i d laço? a luva ?uma Insensatd bio de 1892' _ _ _ cãtholica, e O palauuw 4.- Leme., No' \e'l'lii'illSíàLã'í ..ic TCU'iLit'iiaÍ “J. (“inc 'Lt ;iÇijyiyi ¡°,§;¡i-,m«,uj_

zcr a ;alriçar as1 g orlas a im-~ loria. Que vao elles lá fazer? Ç A republica do Mexmo adne- justiça e do bem da. humanidade» gera¡ JC, CK,,,.(.,,_ ,2M -, ,gw ,_\_,_,-,,,¡CC-,da m., , _mhmw g

morta lt' ade pe a sua rejeição e dizem
riu à convenção internacional so-* E d- i- - - . A ' *a ' ~ ' « «~ r

' -- .
iri indo-se de OlS ás senho- w a . w i , ,~ .. __ -

POÍB be'mi acompanhamos * me prOlecÇãO da propriedade' in* i ras e mosgtrando a giiande inüuen- opubliacíi . t0- de lemoma .gud' “U “dia"

i i. Que tirante o actual to, de 28 de ;Linho prOXimo

dusmal' , _ a cia que podiam exercer na socieda-

§ Segundo O “Direçio'lo'ãag'a' de para o bem, e os relevantes ser-

do», de Londres, a hierarchia ca- Viços que lhe podhm Prestar se se

tholica na Inglaterra conta actual-,missem em uma cruzada e propa_

mente 16 dioceses sull'ragantes da
- k

arcliidiocese de Westminster e cia¡ por meio de regresso ao Viver

3-837~-Padr93 ( 03 quaes 999_ Per' religioso e christão d'outr'ora que. B ,., . . . ,

,tencem ao cler regular), isto e longe de chutmña, antes tomaria a) oa conformação exte- I motivo de molestia infeccmsa,

$200 mais que no anno passado. O maiores @mais beneñcos os pre_ rior, temperamento sadio e sendo aqueíle obrigados subs-

231m”: dg Bãgelas mà auglwnhí'ã: oeitos da civilisação e bem enten completa isenção de qualquer tituil-o por outro que tenha as

m lS .Ç OS Cd 10 ' ', ' ' "4- ' i - ,a - - i .

.1 850.300' f O d . , _ dida ¡lbef'dade dos “05505 (113% Pe'- molestia, aleilao ou defeito condiçoes eXigidas ou a sastis-

em . . . , iaven epoi cru dm áVn-gem que as 31390903539 ue OSS1l111105§lbllllal-OS ia fazir o r d ' '

sequenma em todo o imperio tambem, para euas serem no pre_q P °_~ .l ~ * l Á v P eÇO 0 Primeiroe a

ra o serViço, despeza com elle teita em fer-
18.520;Eli)00 calhollipoí. b“ sente ano futuro, as grandes mães w A _Q _ í g w _ _

S 03 "93“ a““ 0 “Os "a de familia, que eduquem os seus a- b) , LisenCIa completa de ragens, desde o dia da expedi-

19ml? Hilãlxeãa De? empl'eg? dl? Êg' lhos, não nos requintes do mimo e signaes indicativos de haverem ção do aviso ate' á entrega do

W v W o , _ 7 o_ o I .
. Í . _ . i

:303, * 'C' 0°" 'a a pe ”e u do 11130, que eflmma _as_ almas e 05 sido curados de molestias gra- sollpede ao primitivo proprie-

' . coraçoes, mas nos habitos de tra- v d t - H .d

Madrasm, ,noculados 21mm, balho nos sentimentos da honra e ves, que po essem erin wui o taiio ou quem legalmente o

o c
I .Í

', i 'v . F' s . a¡ 'I

Victimados, nenhum. Bengalla, ino- no amor_ da Peugião e da patña; e na constitiiiçao .dos solipedes, substitua, tudo conlorme pre-

c) Tres emeio annosquan- ceituam os artigos 37.“, 38.o e
colados 34:332; _victimados, 31. Para serem egualmente as muihe-

PI'OVln-Clas'umdasa 'noel'la'-l“58i538i res fortes e christãs do Evangelho, 'do destinados ao deposito de 39.° do mesmo regulamento.

6.° Que em todas as feirasvi tiina s . '~ l ' s e -
.

c do i 6 Panldh, mocu ado que respeitem e mantenham as V6- renqonta; quatro e melo a seis

e meio quando destinados aos haverá mercado especial e ge-
4_80:737; VlCllltladOS', lo8. Provm- nemndas tradições de santa The_

Cias-centraes, inocu.ados, 10.649, reza de Jesus, um astro bruhante _ o w .

regimentos e unidades monta- ral, destinand-o-se um ou dois

das; isto na primeira epoca;diasao segundo,com excepção

Dotada a pal-te

urante a Semana-santa obei-

o leitor até ao tim e convenci-

do ficará da opportunidade da _ _

interrogação e, senão da falsi- R .JO é “Wa .Studaãao geral 'la

. í p i uss¡a. Os indIViduos de uma fa-

t dade do amam/a4? ao menos du' milia beijam-se e ao serem apre-

; Vidoso e perplexo perante 08 sentados a outras pessoas. Os pa-

¡ seus'íconhecimentos geogra- trões beijam os empregados; o ge-

phicog. E' que a nossa Wien_ neral os ochiaes; osciliciaes »os

cia não 83h,“, como a Miner_ ~ soldados; o czar a .familia, espes-

d w t. . t. í t soas da corte, e até os -ofticiaes

va 05 3111808 m elra'men eem revista publica, recebem esta

- formada da cabeça de Jupiter- saudação imperial. N'outras partes

w Os conhecimentos que f enri- o camponez mais pobre, encontran-

quecem O nosso espirito são do-se na rua com uma senhora de

extrahidos aw forças de perseve_ alta aristocrama, so tem a pronun_

_ . d t d d . p ciar as palavras: (Jesus Chl'lSlO ou

rança e e ea u O our-nmensoo Senhor resuscitou», e recebera

mal' do GODhecimentO- Cada um beijo, ajiintando a resposta:

verdade roubada. a. este mar é i «assim e certo, resuscitoiin. Por

.il ›

i ' ~ VW ,U
O Wc

O epllogo d'uma grande evolu- , ca nao ha .d isto .infelizmente.

” A Ó Um inquerito a Paris accu-

030.6 de,complexas mducções' sou a existencia de 79:74? habita-

Mmtasd ellas chegam-nos tar- ções, que se podem classmcar as_

de, mas sempre SUÍBClente- sim, sob o ponto de vista de salu-

mente cedo para conduziram bridade: 472716 boas ou muito

humanidade na senda'do pm_boas, e 32:025 medíocres on mas.

Destas teem agua de nascente

anno economico de 1903 1904 passado, consiste na entrega

pretende adquirir duzentos : ao vendedor do solipede affe-

(200) cavallos e eguas e duzen ctado de molestia ou vicio ci-

tas muares (200), com as con- tados no n.° ° no caso de

. ,, . p , 'i .

diçoes abaixo exaradas: ;nao haver SIClO abatido por

glCllfn'clÓOSà 34- Cohürgi à“(lçuliidos da religião, e uma gloria refulgen-

, Vittima os, neni um. eiar, ino- , ,issima da Hespanha_

0888:;- 1 í 59,959, possuem dupla canalisação Êzlíláloínãàtgá&R$332,05; ?lí-032::- x_ a* ,, à na segunda epoca trez annos dos mercados de Santarem e

a se dá. com O assumpt de nascente e de rio 11:050; e dos '1.482 ' *' ' A' ncite, a colonia hespOanhola, os primeiros e quatro a seis Azambuja, que serão unica..

que nos prende. i 23.252 sao provulas do systema de i 'O 'i . ,. . tendo á sua frente o ex-ministro. do os segundos. i mente mercados es e i

§ o governo ita iano,por inter- interior, D, Alberto Agunera, fez › e e P 0395.

«tudo ao esgoto». 4:051 casas são

- * e actualmente illuminadas por meio

zm pTOblçullla que se põe de electricidade; 57:740 teem illu-

a 1 5 creancm “que na ho' minação a gaz, mas ha ainda 17:351

ra ¡31"'35315113Íj3 89 defrontam 00m que são illuminadas por petroleo

um interm-gatoriointensamen- ou azeite. Finalmente, 6:047 são

te complexo e dolorosamente aquecidas por caloril'eros, e 2:224

' ' . - - w teem ascensores.

::mpbladoi mas' mdeVIdame
n_ Ó Foram 49:458 duzías de ovos

na importancia de 5:935d000 reis,

*as que foram exportadas só pela i

praça de Lisboa, no periodo que

decorreu de janeiro a julho do cor-

rente anno. Para este n.° concor-

reu em grande parte o nosso dis-

* tricto, e principalmente o concelho

de Estarreja e o logar da Gafanha,

Qual a fôrma da Terra? uma imponente manifestação de. d) A altura minima para I a) Se depois de declarado

sympathia ao sr. bispo-Conde Fal- POIde e POldraS de tres annos aberto 0 merCCdO especial em

o
7 Í m ç 0 o

consmcção do* aqueducm de Paulon o sr. Aglãllel'a, agradecendo ao sera de im ,45 de tres e 111610¡ feiras ou mercados em que

glisse illustre prela o, em seu nome e no annos 1 ,46, de quatro ou houver tambem mercado ge_

'O G d l, d w C í de todos os hespanhoes reSidentes mais ¡m47. ral edecorridas l w a*

§ a ra" 'pa als?” Os am' no hotel, mais de trezentos, as pa- d l 1d 1 ' i . . _4 mms nao se

- e) s po ros quando fo- houver inscripçao alguma pa-

p“S EIYSÍPSi Vae ser qmail” com lavras de muito affecto com que s. ,,

um relogio,_uma maraVilha de m8- ex¡ se_ havia referido á Hespanha_ rem capces,e estes serao os ra venda .o mercado conside-

preferidos, devem mostrar-se rar-se-ha geral.
Chanismoi tl“? mr? conSlrU¡d°pa' i Em um eloquente discurso, o dis-

ra a expOScho universal de 1855 tincto estadista enalteceu as glorias completamente curados da 7.0 Que no mercado espe

cial a commissão só compra
pelo engenheiro Collin. Tem a al- e w . i- - í ,_ ,

tura de Quatro metros e meio e de Formiga] e os laços de amizade CaStraÇao e que @Sta tenha 51"

que unem as duas nações peninsu- d l . .

o comp eta, os machos de- solipedes que, alem das con..
sera cellocado na nave central; tem lares, irmãs pela Mama. e peh, à

ein volta doze quadrantes, indican- sangue_ Recorda“ Vasco da Gama vem ser castrados e tambem dições exigidas no capitulo 6.°

;láteâsdgoxãngãs :(1239 "13551103 332!' e Magalhães, que levara a civilisa- estarem completamente cura- do acima referido regulamento

o m 1- Oi 9*", ção a um mundo desconhecido, e dos de esta Operação; iç
'

ç o o o o ,

ç gna o anno, o mez. a semana. o o »a cultura da í a à e mdlcadas no n' 1' desm '

. . › na ão ortu ueza, ci- w e - . k -

3,3_ O (1,30: do ,,Êndulo ,em um tando Camões :Megami Heron_ DIAS agoras a que sc refe- annunCio, tenham SldO creados

» arometro e precisao. Restaniado lana; e terminou Forum caloroso re a a mea )saomed1das com ,em Portugal e sejam apresen-

wo hypometro de regue;

São fíggaezlsêêüchaãeeau' O relfgglp elogio ao sr. bispo-Conde e um vi- tados á commissão pelos pro..

m0 de,›qegundo Íç) anñoum cen e.i- va á nação Portuguesa, que foi ca- g) Os cavallos ou eguas ductores ou creadores.

*~ * * . *' lorosamente correspondido. com mais de quatro* annos de i 8.° Que São considerados

edade serão montados;os“, agrgeããsmcgmgggdeemP:E: í _ _ _ productores para os cffeitos

é uma espada de “Bão, que apej O ___ t ' A aliura minima para os do 'numero antecedente, os in_

. , . _ _ nas se encontra nas montanhas si- Mondarzz, 15 d'agosto.

monetapertence.

Episo'queé um tetraedro?

ses eloquentes, estas demonstra- a . w_ _

í ções de Sympathm_ que mais e, muares de tres a quatro emeio lelClllOS que possuírem eguas

tuadas entre Anam. e Laos (Indo- Foi brilhante a festa celebrada w mais vinham augmentar a sua mui- annos c de Im,45 quando des- com qualidadesnecessarias a-

! , = _ _ 0 í China). Durante mudos annos só se hontem na capella do balneario, * ta gratidão para com a ñdalga .e tinados a artelharia de monta- ra oserviço dO exercitoecriia-

E um se.th termmado pal-conhecia desta ave a pluma. mais em 'honra de Nossa Senhora da cavalheiresca HesPanha e espri- nha_ e de am 5o ara a com_ d - d- .d *

quatro faces_ Om, conhecidas comprida e mais bonita _da cauda, Ascenção. O templo decorado com miam os seus ferventes desejos pela_ \anàia de ea? apens Para orfs os. “à W¡ uos quei du'

São jágno nosso planeta tres que alguns mandarins usavam co- explendor, offerecm uma_Vista sur- l“ V ,p g ' ' í 95 fan: e mals; @Jim anno, antes

a i. . - mo adorno nos gorros. Uma pelleprehendente. Resou a missa o_ sr'. muares de mais de 4 e melo da apresentaçao dos SOlíPedesr

prosperidade e engrandecimento da

faces e tres vertices. Os conti- de tão raro taisão custa ordinaria- bispo-Çonde, assistido pelos, para. annos a altura minima é de os tenham possuído e tratado,

medio do nosso paiz, convidou os

artistas portugueses a concorrerem

ao concurso internacional para a

E' que o mesmo problema

foi posto ha já. annos nos meios

scientiücos por excellencia,

obtendo uma hypothetica so-

lução, já, em via de demons-

tração experimental, não con- 1

forme á universalmente ensina- * de 1lhaV0-_

da- Sim““ iii “BMW india'êvà'Tã ?Jrããiie sidgàlfé
(111,3 a Tierra Bafo é um esphe" lindo: o rendimentã liquido deinais

; Emile, fOI'Of hole 'é um tetrae' 43 contos de reis da nossa moeda,

TO¡ i w relativamente a egual periodo do

Como provar afiirmação aflito* Passado' _ i

tão ousada? Como se prova Ó A ave ma's Para do mundo*

tudo que ás sciencias de expe-

grande nação heSPanhola. As pa-

lavras de s. ex.a e um viva levan-



podendo estes provir de raças

nacionaes ou estrangeiras.

9.° Que a qualidade de w

productor ou creador prova-

se por attestado authentico

passado pelo administrador ou ~

presidente da camara do con- 0

Celhoia que pertença o apre-

sentante. i l

EMULSÃO NACIONAL
Com 80 °[0 de oleo puro de fígado de

_,
bacalhau, glycero'oza, glycerophosphatos e ' .2 ' *litt'g'ttiit'ttiii**
hypophosphitos de calcio e de sadio.

' iii“"
Premiada »com a medalha de ouro e * 5 [i

na. Exposição _dos Açores, unica a que

concorreu. Analysada no laboratorio

chimico da Escola Polytechnica de

Lisboa. ' p

Benjamim de Souza Teixeira, ba-

charel formado pela Universidade de
'

Coimbra medicoda Assistencia Nacioé .

O _ s , ' ,

1
, ,o

lt). A auctorldade que

nal aos tuberculosos, attesto que te-
passar O HÍÍCSÍEHÍO lUdlCará

nho empregado na minha clinica par- j

neueoferm ou ferros usados PAQUETES contratos _ sthn DE LlSBOA “wi“°n“ssiswmiawmmwwx

 

' 1 * a, e * e _1 cional d'oleo de flgado de bacalhau,

pelo PrOdUCtor Para marcar MAGD , LLNA; DE TONELADAS. hm de preparada pelo pharmaceutico A. Car-l

  

 

 

os solipedes e o numero dies- i Agosto. ãâllãaggiggxüzmiãppsal tenho tlra-

tes que o creador apresentar. _d Pêra S. Xicente, Pernambuco, BahiaâRío de Janeiro, Monte- te E pqr ser Vãrdade passo opresen_

A ferida roduzidopela appli- V1 eu e uenos- yres. í à ,que 1111“0 so o meu grau. w O

cação dolierro deve estar com DAlgagÊf-r ILE 59ÊÉÍTOÊFLÊDÊS' 1487:ããâsteügzgl Lmboa' 2? d? novembro (16.19% novrdede em solidez e elegancra, sendo_ garant _ Ç
pletamente cicatrisada. de" e BuenosAyÊ:: “0°, a a' 1° e anel”? * r ** ia) BeníammÊ: Souza Tamm- tunccronamento. O materlal do seu fabrico é de primeira qua-

11-0 Que tem Preferemia * A Emulsão Nacionalnão se amam_ [Idade, eafñançado pelos fabricantes DELACHANAL & C.?
absoluta na venda dos seus A BGRDO HA CREADOS PORUGUEZES de com a. emulsão de Scott, ultima- , de Pariz==Preço com o travão, õõ$000 reis.. .' ' ' a _ mente condemnada no Su remo Tri- . o . e .. ,..productos, quer em mercados t' Na agenua do Por“) POdem 05 51's- Passagelms de 1- Classe es e P Grande sortimento de accessorlos e ofñcrna de reparaçoes tanto de

_ , . . , _. bunalde Justí a.0 re oé luaso' metade . _ _ _
especiaes quer_ em men/_adoç colher os behches á VlSta da planta dos paquetes, mas pal a ,Passa emulsãg, (158 :e dizq extrangei_ blcycletes como de machmas de costura, etCÍ=Umco representante em, 7 A ..

geraes os productores nacro- isso recommendamos muita antecedencia- ra quando é fabricada em Villa Nova w Portugal, Antonio Joaquim Augu8t0_SANGALHOS_ANADIA.

naes cujos ferros* ou marcas
PREVENÇÃO AUS PASSAGEIROS de Gara_P0rt9- São nossos agentesú--Em Águeda, o sr. Bento da Souza Carneiro

e . . - ç Exrgrr a asmgnatura de: _E w w . w w . . o .

_ _ Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam - rn Ilhavo, o sr. Antonio Augusto Nunes V1z1nho.--Acceltam-se acham registradasna direc- as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- ANTONIO CARVALHO DA FONSECA se mais.
ção geral dos 'serviços de ca- nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re- i Pharmaceutico de 1.' classeM_ 4 - - ° 4 rn or a w o aaa 7 ia isboa

i i i.

Maria, seg,me emenda-se eu, espjmal ,e ,nham 3, @são em, seg, ro md; &xxxxxxxxxxwxxxxxxxxxxxo - -
w à., _ y e, w _ w pre so com pessoas 'e pl'o'ltêt e e cre 10 exrgm o sempre um 1» . d í . , R e, 11h t _ w ' * "estabelei'ldçb no reéuldmemo lhete onde se leia impresso o nosso ndme TAIT, RUMSEY &ÊÊrsic; roganas no emo as e i » * * x

para 0 serVIÇO de remonta ge' w SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL DEPOSITO GERAL l ~ _ ñ w

   

  

  

 

   

  

  

   

  

   

  

    

ral do exercito de 28 de junho w INGLEZA. RUA DE s.“ MARTHA, N.° 15-53 _ k
de;1902. - w _ gnicos Agentes no Norte de Portugal _ .à. _

Lisboa, 19 de 3805“) de* Ta1t,Rumsey (É Symlngton z Machruos do costura .p ê . _

19°3' o Ie RW (“WWW &We-*Trim seâoo ã _Eduardo Ferreira. Borges de w ou aos _seus @(3er313ondentes tOdastas reis '_ -Cam., c1dades e Vlllas deal?ortugal __ ,à m ã
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Vende-as em Alquerubimmor
W w

Manuel ll, Amador ~

 

Vende-se uma

em bom estado

i ratal- com Trindade

& Filhos-«Avaiva

&WÓO-GWOÔ-Ói-Ú** 3

p PNEUNATICOS DUNLOP

a 7,5000 nus

@É Legitimos e garantidos. Pneu»

í maticos Omnium, Cvclone e Na-

tional, añançados a.5:500.
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l. estabelecimento do sr. Antonio
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i E em Águeda., no estabeleci-
,

É mento do tic-nto de Sousa.
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Granãêv'gortldo ein-accessorius, agulhas, etc., etc. Olíicina de ro-
' Nações, tanto as..M-§Lu\nas de costura como de bicyelotee.
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'ÃO -se tendo realísa- ,

do a Venda da pro-

  
Carneiro.
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' x 1h Unico agente em Portflgtú, Antonio Joaquim Augusto-_Sanga-

. 1 _ ç __ K. _ç - ,
_

os-Anadia. u __prleaadú d 'Al nellas
- ~~-~--~--M--~------Müm-wwdgtg ,› x Sao nossos ag utes: EM AGUEDA, o srCBentmãpuza Car-pertencente 3.0 Sl“-
l e % neiroüEM .ILHAV O, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinh0›'--Acce~i ›

, * _ _ , _ _ _ , __ u_ ,_ , _ _ h _ w P , , l
,.¡ tam~se mais.
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Lulz de Vasconcellos ~›.um;uuuromumomrmuumtuouu.anonimatout,em,ouumwmuuuou.onuoumtuu¡munmmmoun l
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nas, sao por. este e momovew dos ,. -anxxaxxxxxx xxxxxxxxxxxo
dos todos os pretenden-

'tes de que devem enten-

der-se com o caseiro da reis

mesma propriedade, sr.

Francisco Canna, que

esta auctorísado a fazer

qualquer transacção.

melhores fabricantes inglezes e francezes.

Bicycletas novas, garantidas, a principiar em õO$000

gXOXOXÍÍÍXÍXÓSQXQXÓXÕW

'ruumçno nunca nos oavczns

DE

Bar.Os de PINHO, succesor

Grande sortido de accessorios para bicycletas de todos

os auctOres e para todos os preços.

Otiicina para concertos, garantindo-se a perfeição e so-

lidez. Esmaltagem e nicklagem.

 

 

 

, Grandes reducçôes nos preços
Rua Moreira da Cruz, Devexas--V. Nova de Gaya

e e e , e, ~ ,, e e t Alugam_se bic'cletas souberdesd'um asthmatico,prestar-lhe w - ,e ,

José í Nunes do Carvalho o Srlra '2:32:22 bens um servnço grande apregoando-
lhe o Remedio de Abyssinia Exibard N'csta fabrica coinstruem-se todas as obras, tanto em ferro fundi-

suucnnnon ENCABTADO w Accertam-se agentes nas localidades onde ainda não os temos. *em PÓ agarroã fOIhaS Para fumar â do, como em metal e'bronze, assim como: machines de vapor, linhas

 

00_m0_tztba00 no cçchímbot 0 qual, ?e d'eixo, tambores para correias, bombas de pressão para¡ agua, ditasFtIX()' _ celtado 138103 medio“ mãos* e Prema' ~ systems gallo_ para trasfegar Vinhos, prensas para exprcmor bagaçus
_, _ , _g_ _. ._.___, e _._0.__,_____0- . __É_e r o do_com medalhas de Ouro Q de Prata; d'uvas ou azeite; ussun como todas as obras que pertençam a fundi-

. \ . P, . l x4.-
..t'x alhv1a e cura'cada anno milhares de * ção, serralllerta ,ç torno rncclrunico, portões e gratlcamcnlos para jar-

, udou »a Sua NS“ enem Pa"a f . * * D o Ã doentes- Oãl'tldoes Pumeroãas- dms e sacadas, rncxcdores para balseiros, torneiras c' valvulas de me-

a“i, onde continua_ com O . l w *
O H. Ferre: Blottlereet C-leu 102, me tal piora toners, marcas para marcar pipas e barris o fogo e ditas pa-

seu ramo de nogocio e a pres- f . 'c'mc_

tar os seus serviços aos seus à .

amigos. 0

   

» Richelieu, Paris. E em todas as phar- ra marcar caixas para embarque, charruas e arados de todos os sys-
temus, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas com
cylindros. de madeira, engenhos de copos para tirar agua, ditos fundi-
dos de todos os systemas, estancarios. Tambem fabricam louça de fer-
ro poru cosinhu em preto c cstanhoda de todos os tamanhos, ferros

~ macias.  

 

EDUARDO' AUGUSTÍ) FERREIRA (ISOltltl

ERua Mendes Leite, 13 o 21-Rua dos Mercadores, 56' a 60

AVEIRO

Participa aos seus ex.m°8 amigos e fregnezes que acaba
de receber um variado sortimento do que ha de mais chic
para a presente estação, a saber:

Lindissimos cortes d'alpaca para vestidos.-Variada col-
lecção de fazendas de lã e lã com seda para vestidos.-
Eactraordinario sortido de tecidos d'algodâo.--Elegante sor-
timento de cassas de phantasia proprias para blouses.--
Lindos cortes de seda para' vestidos e blouse.--Enorme var-
riedade- de tecidos brancos em cassas rendadas, piqués mous-
selliues, fustõ'es, etc.-- Chapeus para senhora, ultimos 'moch-

  

de brunir a vapor, drtos d'aza, copiadorcs de cartas e
§§MÓ§MÓÓ§Ó , _

_lCOLLEGIO _í -., .,

tc.

  

   

 

' MONDEGO

@oingbna Ó
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PROPRIETÁRIO E DIRECTOR

_Diamantino _Diniz fem-erra

I.A secçãO--SEXU MASCULINO

Úrav. de Monf'JVn-oyo

Curso commercral, conversação

franceza, ¡ngleza e allemã, contabi-

lidade, calligraphia, escripturaçào

í

commercial, instrucção prirnarra e í

e

í

ç

     

   

  

 

  
  

 

Privüegiado audwmidolmw i W “ *' t secundaria maoisterio primario.
. i] '~

- governo, Pela ¡MP6,de ÉOS.-Ldlegante collecçao de sombrrnhasf-Gravatas e goias Mm“: ?5,72m ”MMM“
~ ¡meummnnun"MMM“

*GW-“ld“ me”” Rio“ e .Pen a? O que ha de mms Chic' Variado sortimento de PROFESSOR“ mma““
É llllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

Janeiro, e appromdo meias para homem, senhora e creança. Ultimos modelos de _ “'“f” mm”“m"" im., 2+;
peâíítâztãecãzãptma espartllhos. Cassecarchets d'algcdão; leques, arte nova; lin. 2_A secçãQHSEXO FEMININO ~ _ ç _ - _. 1-..(.Ç--rpç ,o ' tra

t e -Praça 8 de Maio, 466'

Linguas, musica, lavores, dese-

I nho, pintura, ínstrucção primaria e

dissimos cintos de phantasia; sedas, tulles, rendas, bobi-
nets, perfumarias, etc., etc--Camisaria e gravataria, sor-
tldo completo.

Sabonete Irene; especialidade da casa. Cada um, 100**

O * NÓQOÓÓÓÓÓ§§§§§Ó

...0.0.0.0.0*ÊQÓÔQÓÓÓÕ'ÓÓÓ
_WW

ucuu ACIDULA ou roz ou CERTÃ Palha de mgo

 

magisterio primario.

  

   

  

reis Professoras diplomados

,ESTE atelier, montado com

t_ , o melhor material moderno,

N para a execução rapida e

_. l' perfeita de todos os novos proces-

' ~ sos de illustração, executaese

qualquer trabalho, em photo.-

5-ravura, zincograp/zz'a, chro-

motipogravura (Gravura, a,

'tres cores) helyogravura, gra-

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce, '

fundos de segurança, rriarcas de

agua, etc.

autuante ou :
DESBNHÚÊ

   
_ rapidamente 0 apetite, ~-

= enriquece-se o sangue,

É fortalecem-se os musa A*

e culos, e voltam as for- i

_ ças. ~

Empregmse com o -'

A mais felizexíto, nos

- estoma os ainda os «

ñ ~ mais de eis, paracom- -

bater as digestões tar-

dias e laboriosas.a dis-

pepsia cardialgia, gas- "

tro-dynia, gastral ia,

anemia. ouinacção os

.- orgãos, rachiticos,con- a

›. o sumpção de carnes,at- _

facções escrOpholosas, w

_aí e na era] convales-

         

   
  

Approvada pela Junta Consultivo de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalha

deprata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido.

, Analyse chimica pelo cx.“10 sr.. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de

* chimica. Esta agua mineral possue a acção adstringonte, tonica e desínfectante. _ 7
E; empregada corn segura vantagt rn na diabetes, dispepsias, cataro'lzos

gastricos ptttridos ou parasitaríos; nas preversôes digestioas derivadas das

* doenças mfecciosas; na contratescenço das febresgraves; nas atom-ias

gastricos dos diabetrcos, t'uberc-ulosos, Míg/zticos, ele.; no gastrícismo dos

, emgottados pelos excessos ou privações, etc., etc. H

, Não' tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho GOLLEGA

l

   

  

  

  

 

  DA BORDA D'AGUA

  

JOAQUIM .MENDES DE BRITO o
  

  

    

 

  

  

Preço, incluindo a garrafa (8 dec.)_ 160 reis.
. Apreciações dos distinctos climcos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo-

sé; D. ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO
MACHADO. '

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo
cia da Universidade de Coimbra. Remette-se folheto, gratis, a quem o requisitar ao

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.°--LISBOA

  
Fornecedor do exercito e das prin-

cipaes alquilarias de 'Pon-tuga!, for

neceaa, em Wagons,posta em qualquer l

estação do caminho' de ferro, por pre¡

ços sem competencia..
Fornecem-se

i ..udfâíãíi?Írfe'ifoieiüiããaíã: OI'Çam8111303 i

I
.s n I - . ' , - r

2:15 _ _e _

     
ças, a onde é priciso i

levantar as forças. - "

   


