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'li '_.LS'BIGNATURA5_Oom estam ilha: anno,3§500 reis. Sm estapilha: 3ñ000 reiS- O
Numero avulso 40 reis; atraza o 60 reis. Africa e aizes da União ostal mais aim-

a é feita pe o correio, accresce a importancia

ndereço telegraphico: campeão-AVEIRO.

Anmmsrunen=ñmm Hanna Paura do Vilhena

[am-se '* '_ pertencia da estampilha.--A' cobran

 

l atrai* "

um: AVEIRO de porque a

;to do'

metas' l' w w
mms“ i CO RR O los. Consta que o gerente ar-

, actor'- _____ e , tistico será o conhecido empre-

Jpo de_ ' ¡ilha-I 13 'sario Sousa Bastos, e que se-

¡QSPes _ V830 do Campeão que o rá dado ao novo theatro o no-

;2'5 ministro da guerra sempre me de D, Carlos I,

dê pg: ..e resolve a visitar Aveiro. *

Está DO Bell elemento 0 para fingir que vae entrar na

V _..grande homem: cheira-lhe a decantada_ vida mm _me

;Idade- '* fatal-:3,1105: faltmiá- _ distribuir brevemente pelo paiz

, tem l e w, rea menfe, mmth fatia dos duzentos e tantos

se fal¡ - paraoagradecer a Befle de bB- logares de aspirantes fazenda-

Puloso 11860108 com que O lllllStl'e g8- rios, 'mas ten¡ de se vêr grego

s mais fuera] encheu a capital do nosso pois que os esfomeados preten-

. cçjos districto. Seis centos homens,

, em   

    

    

   

    

   
   

  

  

  

   

    

   

  

    
  

   

    

    

  

  

  

     

  

   
  
  

 

    

   

nada menos, mandou elle para

: sahiram, e já varios concelhos

1 aproveitaram d'elles, os bene-

"pestc que o assolou, Agueda
J

l l,

,2193: tpara as suas procissões, etc.

ra 31.' 'Com as promessas de au-

tante --gígmento por_s. ein'l feitas e pe-

cngrandecimento militar d'essa

l da deve estar d'um milhar pa-

veiro, " ra cima contando por cabeça.

eque É Alem d'isso, ficou garanti-

'bldOs da a impossibilidade d'uma

savel, '
invasão pela raia, e se não fô-

' ra raia a raia que deu, não

ju' haveria raia na raia em cuja

rão a . raia a raia ficou.

P01' Mas vamos ás festas. Avei-

fgf'g' .~ ro reconhecida deve fazer-lh'as

. 3 z :f pomposas. Lembro uma' ses-

as-

Plfctíf . mental, uma regata, uma re-

' Pa' 5 cita de gala e outras demons-

essas ~ trações do publico regosijo.

uvâ_ l- Elle merece-as, o pobre do

,mos homem.. . . . ~ w

, se_ _ x -Poucas noticias; vao as

fea_ que ha: . ç

a vi_ ' _ç_ -A capital vae ser dota-

uga. da d'um Importante melhora-

, I ' mento. Um dos mals conmde- seus districtos,_

vo¡ ' i rados membros 'da colonia

ima' i -_ israelita alugou o terraço e

'a ° jardins do palacio do marquez

'r'se l da Foz, á Avenida, onde se

nos" 'É realisarão festas nocturnas.

eu' No terreno será installado um

)' ;; -elegante theatro e um Chalet

mas ' 'gera serviço de buffete, diri-

;Çdo por um maitre dihotel, con-

_x tractado em ParIs. são!

""“ -' O espaço reservado ao pu-

Por_ 'I ',blico é preenchido por 200

ide. g¡ mesas e 120.00 cadeiras em

30m .- 4, madeira de rlga, conñadas á se ámanhâ_

uito .- industria nacmnal, p01s foram

re_ .,_ feitas pela fabrica Economica quim José Machado,

Í do Porto. Tanto o terreno co-

eth, q- ._' ,mo os jardins são illuminados

rca_ 4 aluzelectrlca, sendo amstal-

mu * ' ;lação da empreza montada

,ma a pela casa Vellasco & Com-

l“, x_ ;É mandlta, da dita cidade. africana,

,ma _f L. _ ?area Inauguraçao, que se

ara g '__.reahsou na vespera_ de Santo car

no- "Í -Antonwa CO“traCtou a' empreza o annuncio da Junta do

seu l _ uma_ OI'CheStra composta de dito Publico, abrindo concur-

mí_ Ç- muswos do Beal theatro de sopa", o fornecimento de pa-

,l Madrid e Sociedade dos Con-

certos. A' frente d'essa troupedivida externa_ O praga ter,

Í de artistas está o maestro M0- * mina a 5 de

de ,rena Ballasteros, justamente que a Junta

,aos ¡nslderado como uma nota-

eu'à E iss em toda a Hespa-

mg; - D'essa orchestra fazem de. tres mezes,

  

   

 

  
  

  

ahi em substituição dos que

,z^cidade, a tropa ahi aquartella-

" Bão Bolemne, a grande instru-
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PUBLICAÇÕES-Gorros¡-ondencias particulares, 60 reis por cada linha. Annuncios 80

reis por linha singela. Repetições, 20 reis. Imposto do sello, 10 reis. .Recebem-so

annuncios mediante contracto especial. Os srs. assignantes gosam o ¡,uorilegío do,

abatimento. Accusa-se a recepção e annunciam-se as publicações de que ,ri veda-

l cção seja enviado um exemplar. Redacção e administração, Avmun .Atltlát'mltü i'mumso

“Vão ser agraciados: com tava a essa hora na sua repar- l também se festeja este milagl'oso

empreza procura variar cons- o grande ofiicialato da Ordem tição, e, afora pequenos prejui-

tantemente os seus espectacu- de Aviz os wsrs. contra-almi- zos mate-riaes, nada mais sof-

rantes Paula Teves e Herme- freu, bem como _sua familia, do

negildo Carlos de Brito Ca- que o susto. Antes assim.

pello; com a commenda da

mesma Ordem, os srs. capi-

tães de mar e guerra Valsas- - pos de agradecer aqui em seu

sina, Carlos Candido Reis, nome as pessoas que no serviço

Ernesto Carlos Rosa, Costa da extincção do incendio se oc-

Oliveira, Schultz Correia e cuparam, bem como áquellas

Nunes da Matta; com o offi- que o procuraram depois ma- giram sem que POdÚSSem ser 0°' Cho

cialato, os srs. capitães tenen- nifestando-lhe o seu pezar pe-

tes Constantino Aragão e Ba- lo accontecimento, a todas as

ptista Ferreira e capellão Je- quaes apresenta por esta for-

sus Barreira; e com o habito A ma os protestos da sua. gra- taes actos.

ü'

Encarrega-nos o sr. Cam-

dentes são mil e tantos por os 1.os tenentes Carlos Aprá, tidão.

qne Impéra desenfreadamente Emilio Paiva, Diniz Junior

a . . . emprego-mania. . .

--O «Diario» publica ama-

. _ nhã uma portaria, sobre 'a

fimos, como Ílhavo, para a* repressão do jogo. Por ella é

determinado aos governadores

civis de todos os districtos, que

não só mantenham activa e ef-

. w ficazmcnte a Vigilancia 'exigi-

5-135 qua“ Promoveu O “Otavel da _na portaria de 5 de julho

de 1900, para que, sob ne-

nhum pretexto ou denomina-

ção, haja em qualquer locali-

dade alguma casa de tavola-

gem, nem fiquem impunes os

transgressores das leis acerca

l de jogos illicitos, mas tambem

, suspendem sem demora as au-

policiaes da sua dependencia,

que a tal respeito se mostra-

rem negligentes no

primento dos seus deveres,

communicando-o superiormen-

, te para os effeitos convenientes.

Determina tambem que' os di-

tos magistrados informem *men-

salmente, sob sua responsabi-

-O nosso governo foi in-

formado de que em Paris se

fundára uma sociedade com o

fim de explorar os portadores

dos titulos da nossa divida ex-

terna, promettendo-lhes alcan-

--Foi transferida para ter-

ça-feira proxima a reunião di-

plomatica que devia realisar-

---O sr. conselheiro Joa-

cum- w

lidade, pela secretaria de Es-

tado dos negocios do reino,

joe ao Santo Antonio,

sabido

--O «Diario» deve publi-

na proxima segunda-feira tem,

Cre-

julho, data em* do Asylo-Escola Districtal,

apreciará as pro-

postas. O primeiro forneci-

mento deve ser feito no praso pouco tempo' Be achava domi;

. . . , constando de nado o incendio.

__ 'rte os artlstas Foss1n1,su- 1:800 resmas. 'Para o resto,

_t'ta,eGallest1m, concertista, 700 resmas, é

--jirecedldos - de grande fama.

*osjardins tocará ás quintas-

e domingos uma. banda cada, ulna um medêlo es

militar. A orchestra hespa-

tabela dará um limitado nu- 450§3000 e 900%000,

  

concedido' o nhança e a gente .que andava

tempo de se1s mezes. Haverá. proximo quem mais concorreu hoje as festas de Santo Antonio,

tres séries de titulos, tendo para o bom resultado. Veio a em algumas egrejasa com grande

w _ pecial. ' bomba pequena dos Volunta-

Esses titulss são de 90çã000, rios, echegou felizmente.

-O «Diario» deve publi-

car ámanhã o decreto regu-

lando o serviço da navegação

nacional entre o continente e?

as possessões ultramarinas.

-Sahe ámanhã a ordem

do exercito. ç

-Um telegramma do Rio

de Janeiro, refere que o com-

merciante portuguez Maximia- *

. no Vaz Osorio, na occasião

ctorldades administratlvas e em que ia embarcar para a

Europa, fallecera repentina-

“ mente.

--De politica não se tra- l

tou hoje e nada constou sobre

filha o sr. dr. Alexandre de Souzaella.

-TVae á. proxima assigna-

tura., segundo consta, um lar-

go despacho de pessoal da

justiça e ecclesiastico.

-Vão ámanhã á assigna-

tura os decretos: &Promovendo
° 3 o o

ácerca do cumprimento d 881638 a machlmsta-couductor o sr.

instrucções e de quanto n'este Marcos José de Almeida Jun..

assumpto fôr occorrendo nos ça; a 1.° tenente, o 2.° o sr.

Carlos Christiano da Costa

Campos; e reformando o com-

missario inspector sr. João

Antonio Correia.

_Esteve hoje bom tempo,

havendo grande movimento

_ ,nas ruas por causa dos feste-

çar de Portugal maiores van- -

tagens que as que lhes são of-

_ferecidas pela actual conver-

tendo

tambem numerosas

pessoas para os arredores de

Lisboa, principalmente para

Algés, onde houve uma corri-

da. de touros,'em que ñgurou

wa toureira «La Reverte», que

foi applaudissima pelo publi-

_ co que enchia completamente

. g acceitou apraÇa_

a commissão, que lhe for of-

ierecida pelo governo, de che-

fe da missão portugueza ao e _

Barotze, para marcar os liml- Obras do Tel-'1'em' Oh! “alva“

tes. de tão longinqua região

W.

Continuam paralisadas as

dores! . . .

----o----__

Rebate

Perto do meio dia,lhon-

deram os sinos signal

Vieira dos Santos, Ladislau

Parreira, Rolla Pereira, Leite

de Sepulveda e o engenheiro

sub-chefe Francisco de Albu-

querque de Mello Pereira ereira,Feira.

Caceres.

ç ro de Vasconcellos.

  

  

....__...__.._.-, , .._..

Apontamentos de_

carteira que deve realisar-se n'esta cidade e ~

no rocio de Santa Clara, no,prox1-O Anniversarz'os _Fazem annos:

Hoje, a sr.Il D. Bertha da Rocha

w Martins e o sr, José de Sã Couto Mo-

Amanhã, a sr.l D. Orthelia Alla

Marques Gomes.

Alem,o sr. Leopoldo da Costa

Pinto Bastos.

Depois, as sr.“ D. Julia Seabra

de Castro, D. Joanna de Mello ”Pinto

Bastos, e o sr. dr. Mario Pinheiro

Chagas, Lisboa.

Tambem no dia 12 do corrente

fez annos o sr. Humberto Mendes

Corrêa, ülho do nosso prezado amigo

ç e illustrado clinico portoense, sr. dr.

Mendes Corrêa, a quem felicitamos.

O Chegados e partidas:

Estão em Oliveira d'Azemeis o sr.

major de cavallaria Leopoldo Pinto

Basto, sua esposa e filha.

_Esteve ante-hontem em Aveiro

o sr. dr. Manuel Simões da Costa.

-Com sua tia partiu para a. Beira

Alta a sr.al D. Maria Candida Coucei-

-Da sua casa da Gandarinha

regressoua Lisboa a sr.ll condessa

de Penha Longa

_Para Vizella partiu com sua

e Mello.

-Pegressam hoje de Carregosa:

a Coimbra o sr. Bispo Conde, e a tas

santinho.

Selvageria.-Tem ultimamente

sido cortadas algumas arvores que

a camara mandou plantar na nova l

avenida de Santa Cruz e em Mon- czar uma nota,

t'arroyo.

Uma d'estas noites foram vistos

dois individuos de capa e batina

na quinta de Santa Cruz, que ten-

tavam cortar uma magnifica pal-

meira que alli existe, mas, ao se-

rem vistos por dois Operarios, fu- w

nhecidos. .

A camara gratifica com 20-5000

reis quem lhe denunciar, com pro-

vas, os malvados que praticarem

Festas da _Rainha Santa.--Já

foi distribuido o programma e re-

gulamento do concurso pecuario

m0 dia õ de julho.

Este certamen foi iniciado em

1900 pela benemerita camara pre-

sidida pelo sr. dr. Manuel Dias da

Silva, e que tão vantajosa tem side

para o districto de Coimbra, por-

que incita os creadores de gados

ao apuramento das raças.

A camara premeará com ricos

objectos de prata e dinheiro os

individuos que n7este concurso

apresentarem melhores exemplares.

_Na rua dos Sapateiros ainda

não ha commissão organisada pa

ra promover o embelezamento da

rua

res e a meza da irmandade ser

progressista?

Ú Deixem-se de politica, senho-

res, e tratem de promover quanto

possam para que Coimbra seja vi-

sitada por grande numero de fo-

rasteiros.

Maldita politica que até nas fes-

Aveiro o nosso collega sr. Marques nariz!

Gomes.

O Thomas:

lhas e netos para Entre os Rios, a

sr.a D. Maria José d'Almeida Azevedo

Pinto Basto, esposa do

Ferreira. Pinto Basto.

O Doentes:

Acha-se já restabelecida dos seus lhe négou a Vinda aqui de algu-

incommodos a srül D. Maria José Ve

rissímo de Moraes Cabral.

_Tambem tem sentido algumas

melhoras o sr. conselheiro José Fer-

reira da Cunha e Souza.

-A sr.ll D. Maria de Moraes Mã-

, chado, que tem guardado o leito com

nevralgias, tambem tem obtido ago-

ra grandes melhoras.

_Em Macieira de Cambra esta

doente o sr. dr Rodrigo José Velloso., em Braga tem_se feito essa con.

Festejamm_n,as ha dia, em 01,_;cessao; teem para lá ido algumas

veira (”Azemeis o nosso amigo, sr.:

O Bodas de prata:

dr. Bento Guimarães, digno conserva-

dor, e sua esposa. Muitas felicitações.

O Mocidade das escolas:

No Instituto do Porto, fezeram

exame de thecnolo ia industrial ge-

ral os nossos presa os ami os e pa-

tricios, srs. Fernando de ilhena e

Eduardo d'Oliveira Graça. Parabens.

O Sport:

São esperados hoje aqui os srs.

Jayme Thompson e Alberto .Jimenez,

directores do Real club naval de Lis-

boa, a fim de tratarem com os socios

da secção ñuvíal do Gremio-Gymnasio

y d'esta cidade, quaes as corridas em»

que devem tomar parte as tripulações

dos dois clubs. '

_nt-M

Tem sido agora mais _abun-

dante o nosso mercado de fru-

_ctas, não sendo porisso dema-

siado o preço porque correm.

 

  

de incendio tocando a rebate. Í j O

Havia-se manifestado o fogo'

w na chaminé do predio que ha-

pel para 08 HOVUS “11108 da bita o sr. João Maria Pereira

Campos Junior, guarda-livros

mas os soccorros foram tão

promptos e acertados, que em

Foi principalmente a visi-

O sr. Pereira Campos es-

 

Carta de Coimbra

13 de junho ' '

Egreja da Sé Velha.-Estão

quasi concluídas as obras_ que se

tem andado a fazer na magestosa

egreja da Sé Velha.

Em

actos parochiaes, que intermamen-

te se teem feito em S. João de annunciam de Pékim ao Ti_

mes, a Russia continua pro-
Almedina, vão continuar a fazer-

*se n'aquelle templo, do principio

de julho em deante.

Santo Antonio.--Celebram-se

pompa, com especialidade _na Sé

Cathedral, aonde é feita pelos me-

ninos de' côro.

Em muitas casas particulares

_ occasião das festas em

r Santa Padroeira de Coimbra.

consequencia d'isso, os,

  

Diz-se que se tal rua se não

sará por ella.

_A meza da irmandade tam-

sr. ministro da guerra, por isso

mas bandas regimentaes, que alla

lhe havia ido pedir, afim de toma-

rem parte no concurso muswal por

honra da

Para outras terras e por moti-

vos futeis, tudo se consegue; por

exemplo, para as festas do S'. João

bandas regimentaes, e note se que

o santo não tem sangue real.

Para Coimbra.. .a é o que se

vê.

Ainda assim, as festas não dei-

xarão de ser pomposas, sa. conti-

nuar como até hoje a boa vontade

e enthusiasmo das commissões.

A.

 

Pelo m un d o

Ultimas noticias: '

Brumellas, 13.-Dizem da

Hays que os delegados boers

partiram para Utrecht, a 6m

de conferenciarem com Kru-

ger e l myds.

Londres, 12. -- Brodrick,

ministro da guera, annunciou

á camara dos communs que

provavelmente será uma com-

missão régia encarregada de

fazer o inquerito sobre a di-

recção da guerra da Africa

Austral. *

Londres, 13. - Segundo

testando contra o accordo _as-

signado em 29 de abril, rela-

tivo aos caminhos de ferro in-

glezes, e nega-se a ratificar o

convenio sobre a Mandchuria,

querendo pelo contrario que

seja revisto e modificado.

Porque será? Por na rua dos *

Sapateiros só haver regenerado-

da Rainha Santa mette ow

 

b-a

O Times crê que o minis-

'tro dos estrangeiros du China,

com a approvação do plcuípo-

touciario ingles, dirigiu ao

declarando

que todos os caminhos de fer-

1'0 de Pckim até ;i ¡'"lrramlc Mu-

ralha serão Cnltslruidns por

chinezes, sem auxílio de capi-

tal estrangeiro.

Londres, 13.--Um despa-

de New-York annuncia

que se constituiu um novo trust

de construcçóes marítimas,

com o capital de '20 milhões

de dollars. Projects estabele-

cer o maior estaleiro do m_ '-

do para construcção de -

vios.

Paris, 12.--Na camara dos

deputados, Jaurés disse que o

programma do governo pare-

ce quasi stifliciente aos socia-

listas, e pergunta se a França

não deve tomar ainiciativa do

desarmamento, que é o melhor

meio de assegurar as reformas

sociaes, e a questão da Alsu-

cia-Lorena não pode impedir

essa iniciativa. (Interrupção

da direita e applausos da ex-

trema esquerda.)

Combes, presidente do con-

selho, disse que é preciso coil-

tmuar a combater o perigo

ilerlcal e 4;) nacionalismo, e

que o governo ha de impedir

que a politica. entre no exerci-

to; applicará sem fraqueza. a

lei sobre as associações (ap-

plausos) e terminou dizendo:

«Estamos resolvidos a cum-

prir todas as nossas promes-

I _ N _l sas; se existe maioria para uma

-Segue hole 00m suas Presadas ñ- ornamental', a “00155“ “ao pas' reforma, não seremos nós que

a nos opporemos a ella; .a cama-

sr. (xustavo bem não está nas boas graças do “ ra dirá se temos a sua con-

fiança. (Prolongados (tpplau-

sos). i

Subiu á tributa Riber., que

criticou a declaração ministe-

uão quer ou não pôde execu-

tar.

Encerrou-se a sessão e o

governo declarou acceitar a

moção, exprimindo confiança.

no ministerio para applicar

uma politica rigorosa de paci-

ficação e reformas de solida-

riedade social.

Esta moção foi approvada.

Em seguida foi levantada

a sessão.

A proxima sessão será na

segunda-feira.

Roma, 12.--A camara dos

deputados começou hoje a dis-

cutir o orçamento do ministro

do reino.

Giolitti, ministro respecti-

vo, respondendo a uma per-

gunta, declarou que o parti..

do republicano não tem razão

de existir em Italia, porque

todo' o progresso 6 com as

actuacs instituições; no ponto

de vista social o _governo não

deve favorecer uma classe á

custa d'outra; o que deve 6

alargar todas as liberdade¡ pu-

blicas.

K.

W

Melhores dias, este¡ pri.

meiros da semana. A chuva

parece querer deixar-nos ago-

ra, substituindo-a o bom lol

acariciador. O vento é que

ainda não deixou de soprar.

 

um_



Conselheiro José «

Luciano

Acompanhado de suas es-

, tremecidas esposa e filhas, vem

no fim do corrente mez para a

sua casa em Anadia, onde ten-

ciona demorar-se até fins de_

Fiscalisação de -

- imposto

Pela inspecção dos impostos,

. . ~ em Aveiro, teem sido avisados

Heal'sou'se no Passado '10mm' todos os individuos a quem alli
go uma pomposa festividade a . t à

- os collecta-Nossa Senhora do Rozarto, na pa- deswbmmm “leme”

rochial egreja d'esta freguesia. ”e”: Pari” no Praso de (”neo
Constou de missa a grande instru-

mental, assistindo a phylarmonica

REVISTA AGRICOL

MILDIU

E' extraOrdinario o ataque

d'este cryptogama. Ha vinhas

?líçdteãmdperfdldz quasi a to' outubro, o illustre e digno che-
'a 1 a e 08 rucoa' fe do partido progressista, sr.

w Ha quem queira Ver Outra r conselheiro José Luciano de
doença por falta das eíilores- Castro_

cencias que se costumam ver ...M, ,
í é ° _ . e. . ,

na parte inferior da Farra. Morreu em Barcelona O' dr. Manuel Simões da Costa. moço gmamantoe “das 33111313 (113 bano, e Srlvmo Mattos, todos da. w . e cavalheiro de merecimentos posições penaes para a impo~ freguezia de Canellas, d'este con- culação na capital como nas

e r . w eta m a . , . -. ' a. ..
. - ° -

ora e““ Êmorescenmas é ver po E,Jac '330 Yield guer t &Quem esta reservado um fucturo ele-ao da multa_ celho. Os 3 primeiros confessaram,dade que faltam, mas 08. ea" CODE] 91:3 a eBta .Inor e brilhante, attendendo aos seus do_ ç Quer dizer: isto agora vae mas alegando que pretendlam ape. Wtragos que ellas produmram uma perda namonal- Delxa a_ _ tes oratorios e brilhante intelligen- * á bordoada, A ezar de taes nas fazer parar o comboyol O ulti-são evidentes. primelra vaga de grã-cruz da ' pcia. Ao lavatorio subiu ao publico 1. d t.. e m0 nada confessou. O _srz adminis- P0P ?HBO custa a modestissima
Os grandes temporaea dos ordem creada recentemente O um“ Soares de, Rezende. pm, Icenças se po erem ¡trar por “3,10,. do concelho fe¡ mcansave] quantia de quatro centos e oiten.- + - * 7 v um anno um semes re umultimos dias devem ser a cau- P01' D. Affonso XIII.

7 i

eneemmendado n'esta freguezia,
em descobrir os criminosos e tam- ”la MS, 0 que é prodígioso. I i“

__ _ . que prégou um curto mas lindo trimestre, um mez, á vontadehem prestou_ os melhores serviços A Moda Unwersat é o codigo '
sa de se nao vêrem esses 81- Jacmtho Verdaguer nas-

r.gnaes bem apparenteg, wceu na povoação de Ruldepe- .
sermão- do contribuinte e em face da a pOHCÍa CMI' de que se servem as mOd'Slas e

O vento muito violento de- ras (Barcelona), em 17 de abril nosso velho amigo, sr. José Ro-

Pelo cOnóelho Pelo districto

   

kl?“

Estarreja, 15-. W

Terminaram já as investigações

administrativas, sendo entregues _

ao poder judicial os individuos que

na noite de 22 de maio ultimo atra-

vessaram um carril na linha ferrea *
dias, solicitarem licenças para _ao lnlometro 282. .

as ter; findo esse tempo, aos ESlãO Presos OS argüid03› que
de Pardelhas, que agradou bas- w que as não tirarem fazer_se_ha são: Manuel _Nunes Pires o Curto,

l ' Manuel Domingues Piquelra Jumory
.tante.

, ° ~ w o ' _i
A missa foi cantada pelo sr. apphcaçao do art' 25° do re Manuel Rodrigues da Cruz, o Ca-

Oacía, 11 de junho.

  

Foi juiz d'esta festividade o ~ .. . ... ç Resta agora que a justiça d'es- as damfls preuoadas
sua' declaraçao escnpta? ;ao ta comarca, a cargo do integerri~ 0_OnfeCCIonar os seusve'ter arrancado e destruído 1845. Em Vich, ao lado dos drlgues Pardinha› Fiquem @Sta "e" nos parece que O novo *Irei m0 magisnadov '3"' dr' Alexandre MOS', _ ° - - ç * w a guezia muito deve, sendo actual- ctor da repartição comecebem. de Souzae Mello, bem conhecido "WM

35939 Vegetações› P“ arreba' paeç'sndlvuiulos de .modesta mente um dos homens politicos Abrir a tenda com reclame de P913 sua _Integridadea lhe dê 0 de' A fab”“ do. «h'llltl»

fanfdo-ap ou dtestrumdo-as pe- BÃÍIÍÍZCIZZÊÂÊÉcâegxlàlàlstíaiig; maifs importantes que rezidem n'es_ tal natureza, quer_nos parecer j :êtlipaczãtslgoé pgããdesícgrmenâa dgs A «Westminster Gazette» l

lhadlâñagaiiiiinedíoãa ou““ o.. desde o começo dos seus es- ta reguem' que é afasmr a fregUBZia° ° ' g ao i qu p rpubhca as Indicações que lhe .
A cgreja estava ricamente ora _ á aqU¡ abundam; - - , wNão deve ser imputado só tudos gosto litterario e vaca_ namentada pelo habil armador de E se n30: Ver - _Chegou a sua casa de Pardl- r,

ao mildiu este estrago das vi? Ção Poeticau ABSím, n08 jogos
Aveiro, sr. José Carvalho, que nos As taes licenças para. uzo lho o sr. dr. Antonio Caetano de A

nhag, Horses de Barcelona, em 1861,

 

a'.

Ç'

 

ção marltima anglo-cladiana, 'I

está apresentando sempre grandes da bieyelete, são de pasmarl Abreu Egas Moniz, illustre deputa-

-' Haverá doidos que astirem? 'Nos ultimos

*
Resta-nos vêr isso.

_rn-_w

15 dias do

mez passado, houve algumas 1131109 um «accessit»

_ _ e_ novidades. Dizem~nos
obteve um premio extraordi-

e DO

que ,o sr.

Carvalho será o armador nas festi-

vidades do Santo Antonio, em Vil-

larinho, em Angeja, Festa das Ne-

do da nação. _ -

I". N.
_
m

O consul de Portugal no

projectada para combater o
«trust» Morgan. Trataàse de . '
estabelecer um serviço de va-

pores rapidos, ligado ao camí- -
ao ministerio dos estrangeiros Dho de ferro «Canadian-Paci- i
ter fallecido no dia 22 d'abril 500». 08 vapores terão dimen- '
ultimo, a bordo do vapôr alle- ~ Sões enormes, com uma velo-
mão chhristiania», VictorFer- cidade de 25 nodos e equipa-

_publico do novo apeadem de Ca_ nandes, natural d'Aveiro, filho dos em cruzadores armados. ;

nellas, que, como ja dissemos, se ~de Gaudenclo Fernandes e de Além de 1880 haverá uns trans- _ _
realisara no dia 15 do correnãe, Emilia Venturosa.

'~w '“'d horario e' __._".""._-

irgiilãoarigglligriliaasçaêrrgas da Com- A Natwnal Remewa .
panhia Real_ numero correspondente a ju-

As tarifas são modificadas nos nho, publica um artigo de sir

Prçços 3 00h13““ Para!) "OVO 3P““ Rouland Blennerpassett relati-
delro e estaçoes prorrmas, a saberzu v0 á idéa pangermanista_ De_

Da estação do Porto (Campanhã) _ . d e 1 ,

a Estarreja, 580 em 2.3l classe e PowI e expor 03 res“ tados
290 em 3.'; a Canellas (novo apea- Obtidos até hoje pelos partida-

deiro), 640 e_ 320 reis, respeçtiva- rios do pangermanismo, o ar_

_ mimej a @360631, e ?50 "9135 *e* ticulista britanico apresenta o
' a velro, e l'BlS. ~ , › _. Actos w. Da estação do Porto (S. Bento) progamma actual desses so

Fizeram actos na Umver-

noites em que cahiu geada,

chegando-se mesmo a ver bran-

ca; ora como se não viram

~ tragos immediatos ninguem

importou com isso e toda a

gente ficou satisfeita, porque

as geadas não tinham feito es- t

tragos. w

concurso poetíco de 1866 trez?

d'essas honrosissimas classifi-

cações.

Sete annos depois lançou

á publicidade o celebre poe-

ma «A Atlantida», que foi lo.

go traduzido em castelhano,

francez, inglez, italiano, pro-

Vençal e allemão. D'esta obra, peiores condicções do que está
suggerída a Verdaguer peloactualmente, pois nos dizem que,

í í espectaculo dos mares, por tica sem communicação com as li-

Be 30h30] agora '390005, foram Glide fez longas Viagens' disse gllfãiellgsLhiztfndh :Ipoãliãs ::moodleestragos devidos á geadae não Mlsfrala 0 famoso 31101501' da' boyo para Lisboa pela linha da Fi›e -~ ° ¡ «M1reille», o poeta premiado. gueira.

«Fei um fogo na minha este anno no concurso Nobel: Só depois de vermos o horario ”
vinha», isto ouve dizer,se a, «Depois de Milton no seu wa_ poderemos informar os nossos le¡-

. . a . tores.cada passo, accrescentando-se: T3150 Perdido» e de Lamartine na
l o . e W , ° ~

«Eu tratei, mas dels dias de- ÉMlltefdl "â finge”” diluída se. nao
' ° I o j aVla a a. O l a -pons estava chela de mildiu». as tra '9095 P“mor_ díaes do mundo com tanta grande-

í w a w aNao' e“_ta'va tal; 0 que 300)“? za e pujança». A *a Estarreja, 640 reis em 2.3*1 classe nhadomS- E339 sonho traçaceu, for o tratamento come¡- . sidade de Coimbra, ficando e 320 reis em 3,3; a Cane-nas (no- um novo Imperio allemão
dir com as geadas, e, como se? Vaga::Oãgapcígíoñfãgf approvados Os 85's: Ameriqo VO &Pei-deka» .700 Ce .35076roeis' @qmprehendegdo tOda a Aus"seguiram por umas poucas de * gm_ i * Augusto da Concelção, da .FBI- EQSSÓPÍÊEISWIBIIÊUÃBJCÍÊO e 418 tria, á, excepçao da* Brahma e
noite, omal foi-se aggravando. Além @cases dois bellos ra, do 2.° anno de theologla; e i 7 "' da Bukhovma, possu1ndotam~

Nem podia ser o mildiu,
. k . reis. . w .a inspiração de Ver_ ângelo Antçnào daAlSllva,Ada O novo apeadeho SÓ faz sem. bem Trleste, o Tyrol austría-

Q“_e se “ao desenVOIVe comdaguer produziu uma. ode a eua' do 3' ¡to' í lplo u'
temperaturas, como

co de passageiros sem bagagens, co, a Suissa allemã, a. Hollan-
gusto da Costa Basto Sereno, pelos comboyos-tmnsways. ~ da e a Belgica e ainda, como construídos nos estaleir dhouve nos dias em que elle d'Oliveira d'Azemeis, do 3.°

* * 08 a;
é accusado de ter feito o gran- anno de direito: Añbnso Joa-

de estrago.

Apeadeiro de Danellas

Do Commercio do Porto:

0 governo acaba de 'approvar

as novas tarifas que substituirão as

actuaes para passageiros entre o

Porto (Campanhã e S. Bento) e

Aveiro, motivadas pela abertura ao

ves tambem em Angeja, e S. Bar- RIO de Janeiro commumcou
tholomeu em Sarrazolla. Estamos

certos de que o sr. Carvalho al-

cançará mais um triumpho.

-Na proxima correspondencia

diremos alguma coisa sobre os no.

vos horarios dos comboyos.

_Segundo nos informam, o

apeadeiro de Cacia, tica ainda em

  

  

constando, porém, _.

Milford-Haven, no paiz de l.. 'd
Galles. De Vancouver sahirão '«' i
paquetes rapidos destinados á .j.
China, Japão, Australia e co- i
lonias visinhas. O governo ca-
nadiano dará um subsidio de -
25:000 libras esterlinas para o ' _1"
serviço postal. Este* assumpto

do subsidio discutir-se-ha em r
Londres quando ahi se reunirem Í 'l
os ministros das colonias, por .
occasíão da coroação. Os na- .Ã i"
vios, em grande parte, são

--
J ,_ Elf,

Tyne e da Wear. - :ii

Corresgoondente.

 

    

 

Barcelona, que o «Ayunta-

miento» publicou em larga

edição, «Idilis y cants mis-

 

Theatro lisbonensecontmpezor uma POÉÇãO qe

Cem uma, enchente á eu- nordeste da França. DIZ mais *

A temperatura era .de ri-

goroso inverno e o mildiu só

se póde desenvolver quando o

thermometro se vae approxi-

mando dos 20.°

Ha tambem muita falta de Ten.

cuidado na preparação da cal- p i

da e ainda muito mais na sua «Flora de] Oalvari,,_

aPPhCaçaO' Nao é d'mcll Ver Ultimamente, acabara um

sions y viatíges», «Neste» tra-

a Santa», «Roser de tot

any», «San Francesch» ,e

tichs», «Cantichs religiosos pel

poble», «LO somni de San

Juan Jenis Infant» «Excur- .
in' i Velhas do 4-0 anno dltoi Ma' agradando muito o espectacu- r

ducção d'um poema de Monis-

trol», «Díetari d'um peregri á

quim Rodrigues, d'Anadia; Al-

bano de Figueiredo Lobo Mar-

tins e Silva, d'Albergaria- a-

nha, realisou-se na quinta-fei- 0 antor do artigo que a A118-

ra o beneficio do actor Cezar manha se Prepara Para cama'

Santos, e da actriz Marianna, gar a Inglaterra' ' i

Esta National Review é a

mesma, que, ha mezes, defen-
nuel Valente diAlmeida Ju' lo, principalmente as Scenas

nior, d'Ovar, l.“ cadeira, "'chi- d'Aveim, revista, em que o dia e prégava a allinça anglo- aêzglíaríâeílacníãzm pretende
mica inorganica de philoso- grupo de curiosos, nossos pa.. franco-russa contra a Allema- , * ,. °
phia; Alvaro d'Almeida Amo- w tricios, andou bem, sobresain- nha, por este paiz não ter aco- nüüncção
rim, de Silva Escura, de 3.' de Manuel Rodrigues da lhido favoravelmente as pro-
cadeira, physica 1.a parte, 3,1113,tu nos deu um bom postas de Chamberlain para
ebem assim os srs:

 

um accordo anglo-allemão. Catholica, o sr. dr. João Feio
Agora, a revista em questãoí Soares d'Azevedo, illustrado 7 "
lança suspeições sobre a Alle- secretario geral do governo
manha, attribuindo-lhe dese- civil d'este districto.
jos de conquistas sobre quasi Folgamos. E'umcavalhei-
metade da Europa. ro dignissimo, o sr. dr. Soa-

Parece-nos que pouco ou res d'Azevedo, e porisso me-
nenhum credito se lhe deverárecedor da distincção. Felici-
ligar. E senão, vederemo. . t. tamol-o cordealmente.

os encarregados d'esse traba- livro de versos «Flores de Ma-

lho; encosmrem com tOdO o ria», dedicado árainha Chris-
descanso as a gulhetas dos pul- '. _ tina.
verlsadorcs ás cepas e só as a-----a-__._e_

abandonarem depois de lhe Tel-'BOB agora tldO alguns

Alfredo typo de Zé pagamos, calante e

Ferreira 0011792: d'EStarreja, não chiante, sendo muito ap-

Antonio Brito Pereira de Re- plaudide,

zende) de Vagos, do 3-° 311110 -Hoje tem logar o ultimo
. de direito; Alberto Ramos benieñcio a favor do Sympa-

terem completado um banho lanços de boa sardinha, que Feyo Soares d'Azevedo (cade- thieo e habil maestro-regente,
perfeito e quasi não ter ficado 110 mercado ten? Obtido 0 Pr?“ te de cavallaria 7) Gafieira df sr. João Symaria, com a lin-
sobre as .folhas a minima par- ÇO df? líâooo ?915 e 15200 rem 'desenhos doou”? PÊNlOSOPhl' w da opereta, Amar sem saber a
cella de cobre. 0 mllhelro- 00a tOdOB dies“ dlStn-Cto- quem. E' outra enchente certa.

  

__
M'

    

te são a maior parte das vezes

simples cercados, sem tecto,

até sem porta, collocados em

sitios onde se encontra som-

era ao mesmo tempo um mer- ria, pararam pertencia a este A'
cado, uma feitoria e um forte. genero intermediarío, Devia '

A disposição interior d'es- ser o unico da localidade,
w tes caravansarás não deixava não possuia um só cheik. Jo-

bra, agua, e que offerecem a1- de ser singular. Não se encon- sé, apesar de nascido n'esta
gumas garantias de segurans trava alli nem hospedeiromem cidade, sahira d'ella havia ta'n-
ça. Taes deviam serw aquelles hospedeiro., nem creados, nem to tempo que não conhecia já
onde se abrigou Jacob, quan- cosinheiro, nem cosinha. Só ,ninguem aquem:pedir hospita- . -
do foi a Padan-Aram, para um entendente que estava á lidade. Demais orecensea'men- L; 'Í'
ahi buscar mulher. Outros são porta, representava o proprie- to que motivaraa sua jornada

j representados por certos esta- tario e fazia respeitar a ordem. podia durar algumas semanas,
belecimentos, situados princi- Os estrangeiros residiam ahi a até mezes, dada a proverbial
palmente á beira das estradas seu bel~prazer, sem dar con- lentidão das auctoridades ro.
que conduziam a cidades im- tas a ninguem. Uma das con-

 

  
    

   

 

   

 

que

 

FOLHETIM DO “CAMPEÃO DAS pRQWNCMS moos seus raios sobre osasal. Os seus labios tremiam com
~ u * Maria tirou de todo o véo, frequencia, levantava para o

(9) LEWI WALLAGE ~ porque fazia calor, e José que céo os olhos azues como elle, *
'm- ia a seu lado, contava-lhe a cruzava as mãos no peito e

I historia dos philisteus, surpre- parecia absorver-se em mudas

hendldos outr'ora n'este mes-r acções de graça, ou ainda co-
* "É”. i _ mo sítio. í j mo quem escutava vozes mys-
Tnmvç^° n' "" * * A tradição transmittiu-nos teríosas. De quando em quan-

. 3-., I I I , » umretracto adoravel'da joven do José interrompia a narra-
'. 'í '¡.__José,.quenão.desejavacon- que se dirigia para. a cidade tiva para“a contemplar, e ven-
-tínuar esta conversação, .pare- do rei pastor. Não tinha _mais do a sua expressão, esquecia-
i ciainão ter ouvido. Juntou a de quinze annos, o rosto era* se do que contava e principia-

Y herva que o jumento espalha- d'um oval gracioso, a sua tez va a scismar.

ra em, redor d'elle, agarrou na mais pallida que rosada, as Atravessaram assim a gran-
manas na província, e nãoarreata, voltou para a esquer- feições d'uma regularidade de planicíee chegaram, porfim, portantes como Jerusalem ouw sequencias d'este systems, era queria impôr a sua presençada e metteupela estrada de perfeita. Os olhos azues esta- á. eminencia do Mar Elias, de Alexandria, construcções prin- ser preciso levar comsígo ali- e a de sua mulher, durante __Bethlem, Em silencio, com ter- vam ensombrados por compri- onde avistaram Bethlem, do cipescas, que serviam de mo- mento e utensílios de cosinha, tanto tempo, a amigos ou pa.nura, o nazareno velava pela das pestanas,eos cabellos lou- qual ainda os esperava um numentos á piedade dos reis ou compral-08_alli, aos nego- rentes. O receio de não encon-_sua_ juvenil esposa, guiando ros, ageítados segundo o cos- valle. Encontraram-no de tal que os mandaram construir, clantes estabehdos no recinto' trar logar augmentou aindaa mOntada pelo carreiro mal tume das esposas judias, des- fôrma accumulado de gente e mas o mais frequente era re- da albergarla. O mesmo acon- mais quando subia a collina,traçado, obstruido aqui e alli ciam. até á almofada em que de animaes que José, recean- présentarem .simplesmente a tecia com as camas e com ae foi grande a sua inquieta-por troncos de oliveiras bra- ia assentada. A todos estes en- do não encontrar logar para residencia d'um chelk, ou sua forragem para o_ gado. O pro- _ ção ao descobrir que a turbavas, dispersas pelo valle decantos ajuntavam-se outros, Maria na cldade, estugou o propriedade, ou quartel gene- prletarlo fornecm-lhes agua, assaltava a porta do albergueHinnom. ;Caminhavam lenta- d'uma natureza mais indefini- passo, sem ter tempo de sau- ral d”onde goveruava a tribu abrigo e protecção e recolhia- e que no recíntodestínado aosmente_ e quando começaram a da,-sobretudo uma axpres- dar nenhum d'aquelles que Alojar os viandantes constituía os gratuitamente. animaes não havia espaço,_ subir para o _plaíno de Re- são tal que so uma alma pura encontravam pelo caminho. * a menor utihdade d'uma al- O caravansará de Bethlem,

phaím, o sol dardejava a pru- pode transmittlr W ao parecer. ~ Os caravansarás do Urlen- ~ bergarla diesta ' especie, que em frente da qual José e Ma-

 



A paz do Transwaal A coroação de

Terminou a formidavel guerra ' Os ares dEd'Illall'ttloyll

Ione, de ha 32 mezes a esta parte, P a ng a ter

,vinha ensanguentando e cobrindo mas r38133“”as esposas nao BObPB O Vinho:

:ide lucto e,de ruínas os territorios Pensam só no seu vestuarlo e

-ída Africa Áustral. Está, pois, cele- wnas consideravels despezas que sua

_ uma lenda curiosa

Um jornal francez conta

   

  

  

   

  

   

   

   

  

   

  
  

  

   

   

 

  

 

  

 

   

  

   

 

serão obrigados a fazer P01' sino
,1. ,acontecimento esse que nos. reju- w w .

o. Elula, como alegrou e rejubllou o ::usa dasffãçtas- Penãí'lm tam'
. .. o .0 m a i .p a ° o

ia" ,JP'OPf10__ POVO b“ianjco- Em qu? nas a !gas que e_ cus ro logar, a vmha com aguaem tempo opportuno, para

m w :w condicçoes, porem, fora ella reali-w tará a sua presença obrigato- e

j" seda? Ignorava se, \1'le que I ria na abbadia de Westmins-
texto do tratado não se publicara *ter onde toda_ a ente de ,erá

-' ainda, não bastando, por incom- ' 1g i d d

pletas, as declarações que, sobre meu?” Os 59115 Ogareã es e

.tal assumpto, fizera na Camara dos ~ as “to horas da manha Para

-. commons o ministro Balfour. Mas Bahir apenas ás tres horas da

semilhante ignorancia não ohstoutarde. H '

a que logo alguns enfermos de an- _ Com a perspectiva d'esms

4 gIOphilia nos atroassem os out/idos sete horas d b .

com as suas manifestações de en- k e Presença 0 “ga“

gou a vinha. Depois matou-

um rouxinol e tornou a , espa-

lhar o sangue sobre a cepa. ~

Em seguida matou um boi e

aspergiu a cepa com o seu

sangue. Matou ainda um tigre,

depois um macaco e em ulti-

e . e., thusiasmo--que até nos pareciam da, concebe-86 que ha 1111111338

m, - homens sãos e sadios-_gritando , esposas de pares que deseja-

._ e o trium ho da lnvlaterra fora_ t , r , w ' a o .
s- 3, q“ p D vam do coraçao que 0 dia da' todos estes animaes.

à ¡Enlhamfss'mot qÉe O presuglo m" cerimonia regia já tivesse pas-
, _ lutar desta nacao se enaltecera »

enormemente e que arrependidos sido a do“i'ímos da mal?"

4_ deviam estar todos aquelles que, 1'13“??? 00033130 da coroação

apaixonados pela causa dos bur- ,da rainha Victoria, foram el-

ghers, a defenderam obstmadamen- 'lag obrigadas' a Iéoar pagteis ew

' ..sandwichesn para enganar
'* te e esperavam que a victoria co- ~ . e _ ,

i rôasse o esforço d'estes paizanos ... , Vinho como se bebessem agua *
- tao longo tempo de demora,

armados. Pela parte que nos toca“, _ _ e e ficam tão ansos como o

añrmamos positivamente que nãoconta'se que “mas duque”“ cordeiro. Outros põem-se a

nos ensombrou ainda 'o espirito a fallecida ha pouco tempo, ti- cantar e trautear á maneira do

v maÍSleVB “13803 _Pela ObsmnaÇãOnha escondido na .corôa os i

i ' em“ que' ha quai“ "es amos' to' r seus mantimentos. Eñ'ectiva-

memos aqui, dentro dos apoucados w . . w

limites das nossas forças, a defeza mente? no anal da' cerlmomaa

d'esse valentissimo povo que, com “WOW-50 que a muito graciosa

_- "uma audacia, energia e poder de 'duqueza abanava com a co-

1 _ resistencia admiraveis, ,conseguiu rôa, fazendo Gabi¡ (pena- O¡

inherente ao vinho. ~

Indivíduos ha' que bebem

dignidade humana e tornan-

   
  

   

   

 

i, iieiiuiigiibeiiiiiliaciii: “maggie“ t"1“n°h*'! ... se do-se ridículos como verdadei-

¡_'_ l traum dos mais poderosos impe- renovarão an es 50%,“ ;3:82 ros macacos. .

,_ .-._ nos. ' p . w será ÔE ?Igora- _Y @ts s! Outros, emfim, rajam-se

ir: Pertence"” a mil Pequen°.pã'zx t. t :meu O um Jan ar ao pelos esterquelros como os

r. que deve os seus direitos de m e wassis en es. porcos_ ,

pendencia e de autonomia ao valor . 0 dia da coroação na ab...

dos seus filhos, da maxima justiça badia de Westminster, não é

julgamos correr-nos o dever de  . w w _ _ .à
. pagam. em fávorldeyqualquer ml_tão Interessante para o povo

auscula nacionalidade-como o comb 0 dia Beglúnte! dia em

:Trauswaal ou o Orange-_que com- que Suas Magestades, a fami-

homericamente contraum Oll- real, os príncipes estran.

tro Estado, o qual, baseando-se no geiros e milhares de marinhei_

seu immenso poderio, lhe preten- w e ..
, da equuir a "herdade de que ros e soldados percorrerao as

_. disfructa. Ficou vencida? Não im- mas Principaes. Esse serao

e porta; a Historia conservar-lhe-ha verdadeiro dia de festa. Por

O ¡ à aepopeia da 811.8 heroicidade, trans- toda, a parte, se vêem tri-

o, mittindo aos vrndouros a grandeza bunas e estudos, e os preços

n

n

Í 1_ dos seus feitos, o que é bastante k _ .

para'que essa nacionalidade não dos logares Varlam de dez a*

'a' mon-a_e para compensar em gran: cem mil reis da' nossa¡ moeda.

f** de parte, se não no todo, o pesar No sabbado, 28, tem logar em

4,108 (11193 defenderanà- M33 Palplla' 'Spithead a grande revista na- ~ h b _ t f d

nos bem que, não o stante o pre- › - . › w_ seus _om ros a are a e re-

' tenso-triumplio da Gran-Bretanha, val, queé um dos malores at golver o roblema, da, nave a..

.w , . * tracttvos' das festas da coroa-w P * g-
malor do que o nosso devera ser ão ção aerea.

i.? opeiar dos que' -ha ams anngs ç i i O conhecido jornalista e
. precisamente, festeJando a entra a , , , __ _ . w e o w . ,

do exercito de lord Roberts em A «Gazeta de Magdebur- orador dr. José do Patrocinio

Í ' Johannesbugo e a annexação for- go» declara que a' flôr predl- trabalha na construcção de

5-' ,_ mal do estado do Orange à colonia lecta de Guilherme II é o ora- w

_w

A cama-ra espera receber

por estes dias os mil metros

de tubo de ferro galvanisado,

que encommendou a fim de

melhorar o encanamento de

aguas do chafariz do Erpirito

Santo, o que representa um

beneficio para os moradores

da freguesia da Gloria.

Mais una.

Depois de Santos Dumont

vero, apparece um terceiro bra-

zileiro, que tomou sobre os

C
D
P
*
N
_
G

tara brevemente uma ascen-

ra e a seguinte lenda da Georgia guações judiciaes, em que o

' digno agente do

O diabo conduziu Noé em publico tem tidoum trabalho

;mada a paz entre os adversarios, .o e › companhia á. vinha e en-insano, descon fiando-se de

~ u-lhe o que tmha a fazer. que já está. desvendado o mys-

Então Noé regou, em primei- terio. Daremos pormenores,

Depois estrangulou um car- não prejudicar aacção da jus-

nenro e com o seu sangue re- tiça.

tem havido, desde o dia 10 do cor-

rente, as piedosas praticas do mez

de Jesus, que teem .sido muito con-

corridas de ñeis, realisando-se pe-

las 6 horas da manhã.

mo logar um perco innundan- » jecto da camara, passa a ficar

do a vinha com o sangue de * dividido em cinco zonas o ser-v

' viço clinico do concelho. Cada

Desde então toda a gente uma d'ellas passa a ter um

cultiva a vinha na Georgia; partido com residencia obriga-

mas artifício_ do diabo ñcou¡ toria no centro da area respe-

cada um d'elles. Aos facultati-

vos

maior ordenado,

este mantido.

rw e do mallogrado Augusto Se-

0 crime de S. Jacintho

Tem continuado as aver¡-

ministerio

No formoso templo de .Jesus

Por um bem pensado pro-

actualmente teem

ser-lhes-ha

que

A abertura _do concurso,

rouxinol. Outros tornam-se se- que tem aguardado os prasos

melhantes ao tigre. Outros indispensaveis para a appro-

ainda, participando do maca- vação superior da respectiva

co, fazem_ esgares e gestos, deliberação, vão ser abertos

tendo perdido toda a noção da Íem breves dias.

W

Foi confirmado bi3po de Macau,

o sr. D. João Paulino d'Azevedo,

arcediago da Sé d'Angra do He-

roísmo, e tio dos srs. Joaquim An-

tonio, d'Azevedo e Castro, alumno

do 4.0 anno de direito, e Egas de

r Azevedo e Castro, estudante do

lyceu central de Coimbra, a quem

~ felitames.

 

7 n_

Houve um tempo em que

se chamava aos cães Black,

Turco, Diana, Norma, Nero,

Suspiro, Tótó, etc., etc.,; co-

mo, porém, tudo progride, e

mesmo desde que os cães aris-

tocatas principiaram a usar

capinhas, braceletes, botinas e

talvez até lenços de assoar,

taes nomes vulgares eram des- t

«foxterrier» ou
o ' F

um «king-charles», nos tem-

cabidos. Um

pos que vão correndo, conside-

rar-se-hia rebaixado se lhe

chamassem simplesmente o

Lindinho. Esta é que é a ver-

dade! Por isso mesmo, no ca-

talogo da exposição canina

que actualmente se realisa nas *

   

 

da Murtosa. E' uma boa pos-

ta, pois á excepção das que .são

cabeça de concelho, aquella

é a maior do reino.

l so a egreja de Nossa Senhora

da Gloria, d'esta cidade. Esta

é pequena e por isso ha de

ter poucos concorrentes.

nação geral, que o revd.'“° sr.

Bispo Conde confere no dia. 6

ctiva, sendo de 200%000 reis de julho proximo, 12 minoria-

tas, 25 sub-diaconos, 12 dia-

conos, e 6 presbyterios. Entre

os sub-diaconos, figura o nos- ,

, so patricio, sr. ,Egas da Silva., t

que é um seminarista muito

applicado.

ra está organisando um regu-

lamento para o Mercado Ma-

nuel Firmino, que deve ser

posto em vigor tão depressa.

elle passe a ser propriedade

municipal. *

*um aero-nave* com O qual ten' Tulheries, encontram-se os

e - mo isto vae depressa! Desfazem-se

Í_ '7-- como fumo as ultimas illusões dos

' i_ J r - t , o

, do Cabo, exclamavam. «E vêr co v0 vermelho, apesar dos soma_

listas' reveluciona'rios o terem

 

são. Antes de estar concluido,

já. o balão custou a vida de

seguintes nomes, entre outros

que a falta de espaço nos não

A* pataratas, n'uma assombrosa de- “Oqlhido ÊQÍPG emblema No?

'._vmonstração do poderio da Inglater- an'mfversarlos do' seu nasci-

' ra. O Orange, que se melteu onde mento, das suas' nupcia., da

ninguem 0 Chama“? de“ O se" subida ao throno, etc.,recebe

i w ' rio ara theatro da uerra ew .t › ,- _ .~ ..

u ieiliiiloexadi) em primeira gmão. O com. “trama BatFSfaiaO um

Transwaal submette se, apenas “bouquet de cravos vermelhos

g . inimigo lhe bate às portas. Que que lhe entrega a imperatriz.

" grande lição de historial» Estes, Não obstanteestas BYmpathias

,repelimosi é que devem es“" pe' imperiaes, a auc'toridade supe-

,zarosos, porque, 24 mezes depois - p _ » ~ í , a_

de taes prophecias, as duas Repu- :for dã AIX la 01131391167 com]

blicas Sul-africanas resistiam ainda em“ O 0 “50 do cravo Ver“?

eo governo britanico tratava com melho como manifestação, re-

cia. Orangistas e transvaalianos al- _administrados de O usarem na

cançavam assim o provar aos an- tbotoeira

_ii gIOphilos que ao-seu patriotismo
l ~ o e ~ , - _-

_ se nao fizera a meremda Justiça e

que mentirosas eram as previsões e w o . . . _

dos que suppunham que aqmuo ,a Falleceu ha dias, Victlma

ataque de caiam. E são estes mes- do Por uma PeneumOmaa na

mos, os que então nos chamavam edade de 73 annos, na sua

?Mamma que hole 1103 ensu'jdç' casa do logar do Salgueiro,

cem com os clamores ao prestigro _fregueúa de Sôza, do conce_

i lho de Vagos, o conhecido ci-

cyclone levou pelos ares o

rou-o ao mar.

No desastre morreram trez

dos collaboradores do dr. Jo-

sé do Patrocinio.

Os jornaes hespanhoes es-

   

 

  

   

 

  

  

  

  

  

 

  

inglez! Pataratas, ellesl _que nem

depois de acabada a lucia, sabem

I . o tempo e o espaço.

, g_ . , -fermeiro do hospitaT de S. Jo-

'fí i“ ' .i .O Portail'o' d'um Predio de sé, onde prestou. relevantes

i- _Parisi sito na rua saint'HO' serviços, sendo por isso muito

ré, matou ás facadas, n'um estimado pelo fallecido rei D.

.5,. acesso de loucura e de ciume Pedro V, de saudosa memo-

.furioso, a pobre esposa, ten- ria_

tando em seguida suicidar-se,

   

    

    

   

  

  

t seus *numerosos brazões.

a que esta tragedia tenha uma arcebispo Bilhano,

..noutra consequencla; um filho depois par

. ..6 annos de' edade, ficou tão 1a medica.

.assombrado com a terrivel ew

O e cobriu de favores os paes.

Tmha fortuna, e o seu ca-

pms apresenta alguns signaes pessoas, que todas prantea;

de loucura. ' vam a sua morte. ~ todos tres.

nha «Maria do Nascimento», pas-

sando por .cima d'elle um wagon

_ p _ , _ E sendo tres já, outros af-

,j hOrrOl'Osa acena a que 38918' daver fOI acompanhado á ulti- firmam que a, Infanta nãQ es..

uu, que se recena perca o jmzo, ma morada por milhares de tá ainda satisfeita, o que equi-

N permitte transcrever: Tilgrim

tres homens. Ha tempos um de Piriac, Marpha de Piriac, ,

a Francine de Saussoye, Hercu-

hangar onde .O gIObO. esta”? les de Bose, Dick de Flessivel,

sendo construido no RIO e atr- Rachel de Forsac, Lady Sa_

rah de Wilsonr etc., etc. A fi-

dalguia canina está toda na

partícula de. Salta um Gotha

para os cães!

-----o›----- ~

No dia 12 e na costa

gerente e nosso amlgo, sr. Manos

i Nogueira.

O sr. João Carlos Corte-

Felicitamos porisso _o sr.

_-_--+i-_-_-_

Tem afBuido muitas pes-

_ *legaindo diz Official de marinha, muito beiros voluntarios d'esta cida- _

__ _ w _ w a a capltal, onde novo e sympathico, a quem-'a wdo promovem para a visita á '

'dos' desgraçadosr rapaolto .de frequentou' o 2.O anno da escó- fortuna levou para Hespanha Figueira da Foz, no domingo, :

17 d'agosto.

No dia 30 -d'este mez fin-

inscripção, «e porissoda a

vale a dizer que despreza. . . bellos dias de prazer não deve

perder o ensejo.

   

   

 

«camarão nas Pnovmcus»

Está á venda em w

Lisboa, nos escripto- 7

ricos da «Agencia Na-

cional», rua Aurea,

-Em Coimbra., no

M

Está a concurso a egreja

 

-Tamb'em está a concur-

WV,

Requereram para a orde-

-----o-----~ ;

O sr. presndenfte da cama'-

 

A eleição de boúrgeois

O grande acontecimento

politico (lo dia, em Paris, con-

tinua sendo a eleição de Mr.

Léon Bourgeois para a presi-

dencia da camara, candidatu-

ra esta que, os republicanos

radicaes e socialistas oppu-

nham á de Mr. Deschanel,

apresentada pelos republica-

nos moderados.

entretenha tanto tempo com

semilhante facto. E' que esta

eleição apresentava um cara-

cter especial, pois não se ba-

seava'n'uma questão de pes-

soas mas, sim, n'uma questão

de partidos, porque, se se re-

conhecia que Deschanel mam-

festara no desempenho do seu

, cargo bellas qualidades de ta-

cto, de sangue-trio e de impar-

cialidade, tambem se reconhe-

cia que Bourgeois é um ho-

mem de talento e de experien-

cia. Os partidarios de Descha-

nel viam n'elle o homem da

conciliação, o penhor da união

republicana, considerando que

a. presidencia ile Bourgeois se-

ria o ponto de partida para o

estabelecimento de uma poli- w

tica radical, aggressive, vio-

lenta e, especialmente, anti-

clerical. E' possivel que acer-

por uma votação - emittida

principalmente pela maioria

da esquerda do que pelos vo-

tos favoraveis a Deschanel,

Outros indigitam um ter- soas a inscrever os seus nomes receiam que muitos republica-

. _ d T Eat“dou Pl'ePal'atOI'IOS em celro, que veste uniforme com para, o passeio de recreio, em nos acceitem certas theorias

E. _ -~D3›° 0 @01153811111 0- * @meme Ilhavo com o finado e sancto botões de ancora, como quem comboyo especial, que os bom_ >socialistas.

'(7¡._".
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MORAEs . SARMENTO
'ml/I_-

Assistente da consulta de creanças

no hospital de S. José

RESIDENCIA: Edificio dorInsti- ”

tuto ao Campo de Sant'Anna.

   

pecialidade, unica no seu

*posto exclusivamente

devidos a uma minoria da' es-

'querda appoiada pelas direi- preza.

Sub-director do Instituto Bacteriologico, '

  

   

   

  

 

Lembram-se a todas as pel-

soas que forem a. Lisboa, que

não se esqueçam de visitar ama-

ravilhosa e surprehr-ndento Ex-

posição Fabril e Artística «Sin-

ger» installada na Rua. do Prin-

cipe, á entrada da Avenida.

msm“
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Arco do Ivo, em casal ._-....__._._._____,

do sr. João Arrobas- HOBARIO nos COMBOYOS

  

SABIDAS nas o porre Lsamms PARA usam

Man. Man;

Tramways.. 8,45 Mixto . . . .. 6,49

Correio. . . . 5,21 *

Mixto. . . .. 8,58

Tard.

Tramways.. 1,25 Mixto . .. . . 3,46

Mixto... . .. 7,37 Rapido . ... 5,84 -

Rapido.. . . 10,5 Correio. . . . “0,43

Tatá.

Ha mais 2 tramways. que chegam _

a. Aveiro ás 11,80 da manhã, e

8,35 da tarde. l '

um»

.xa-o. ' M

A. Charles. Lambert
_UI-_u_

RUE CHARONNE, ::21 PA w

DESCOBERTA lMPOllllNTltbllll

Por fun chegou a Portugal a es-

genero, do

exímio Mr. dr. A. Charles Lambert.

Ninguem deve ter esquecido a ce-

lebre descoberta do insigne dr. A.

Charles Lambert, Paris, realisada na

India. Ella com o seu irmnenso sabor,

analysando e investigando uma inñ-

*nidade de hervas medicinaes que na

India se encontram. e depois de pro-

fundos estudos, chegcu ,ao completo

resultado, mediante a cuidadosa com-

binação das ditas hervas de realisar

um maravilhoso BSpBClñCO que em

poucos dias e radicalmente extingue

apurgação chronica, o catharro da

Entende_se vagina, o restringimento uretral, . etc.

bem que a politica franceza se

E' eñcacissimo tambem o Roob

em destruir completa e radicalmente

a sefilide chronica e hcreditaria. Este

maravilhoso producto chimico, que

bem se póde chamar milagrosa, com-

de vegetaes,

evrta os permclosos effeitos do Iodo

e do Mercurio, causador de grandes

estragos no corpo e com especialidade

nos ossos de que em edade já adulta

se sentem os graves resultados, com

wfortes dores rheumaticas e deprecia-

mento em geral da saude.

Cada caixa de Pílulas para. a pur-

gação com as reSpectivas instrucções,

800 reis.

Cada frasco de Injecçào para a

mesma, 800 réis.

Cada frasco de Roob anti-syphili-

tico, 750 réis.

Vendem-se na pharmacia João

Bernardo Ribeiro Junior. Aveiro.

ANNUNCIDS

  

lenda de propriedades

ARA completa liquidação

  as seguintes proprieda-

de S. tem em parte, mas os vence- des,

tão-se occupando muito do Jacintho, succedeu um lamentavel dores da, eleição dizem que,

,boato do casamento da Infan- dem“” a “m homem da comp““

ta Maria Thereza, irmã de w

Affonso XIII. O noivo mais de estrume' que O deixou em mui- erio revez aos sectarios de

citado é O Principe Nicolau da to mau estado. Deu entrada no Melina e que, demais, a união pharol da Barra_

Obito Grecia, e que é em verdade "hospital da Mi§eric°rdia d'esta_ Oi' republicana melhor se afiirma

um bonito rapaz_ Mas outros dade, aonde o acompanhou o digno

jcrnaes reproduzem o que se

diz entre a aristocracia, e al-

ludindo a varios nemes' de - _ _

princezas que procuraram os R931 Mfwhêdo fm louvado Pe'

_ _ l seus noivos na velha. misto-1° minlsterlo_ da guerra Pe'

"':_a,quem1 pow“ e mi_¡¡ta,meme,zrurg1ão, sr..Antomo Braz de craeia hespanhola, citam 00-108 bot.“ sem”“ que Presmu tas' da camara. O que é _incon- .

e Jo'an o“ trimnpho'. Pois amanhã Oliveira e Silva, que, por oc- mo candidato' a mão daInfan. w na Afrlca Oriental: Por 00°““

lhio diremos, visto hoje nos taltaroasíão da epidemia da febre ta um grande de Hespanha Sião em que os boereg tenta..

amarella em Lisboa, era en- que tem nas veias sangue rea] ram invadir .o nosso territorio.

we a quem uma posição econo-

mica esplendida pôde propor_ João Carlos Machado, seu pae

cionar o brilho que as neces- e n°530 Pre“ado 319180'

sidades modernas exigem aos i

w Uma casa com grande

wvotando contra Deschanel, só quintal e agua no Largo do

tinham em vista infligir um Espirito santo_

Um chalet na praia do

Um terreno

, Areias de Villar.

Uma leira de pinhal na

N'esta redacção

troverso é que, na reunião ple- :qném vende_

naria dos grupos radicaes, que.

procedeu a eleição presidencial ~

provisoria, Mr. Jaurés desem-

penhou um papel preponde-

rante, facto este que causa aip- l

Enem-!ão á Figueira prehensões a varios elementos -

politicos francezes, os quaes

 

EVE-NN '
" Unico Appmvado r- t

" i pain' !GABI-JMR do MEMORIAd”“

^ '. Cum t Múmia, Chlouu, F ' *'t _

A &Irreal-:mir ch-rdallolnw w !Ui t

:A ¡xiiir o :ella di Union do¡rm i

" monta ” ?cantou

 

  

   

  
   

loira.

tificado convenientemente.

de partilhas, vendem-se

murado no

*i largo do Pharol (la Barra.

Um pinhal e mato na Preza.

Um pinhal e mato nas

se diz i

  

; *ERDEU-SE uma cadella

' ' de caça, ha perto de trinta

* dias, côr de café, e com col-

., Quem a achar e queira en..

tregal-a ao seu domno, -~ o sr.

_ . t FranciscoDiasPardiIhâo, m0..

quem quizer ir gos'ar ali dois WNMTM m“ 4 ÁS 5 n°34' rador _em Esgu'eira, cam 'do

si';JdiOlivei'Í'aj lê“: gro.-
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DE . A's ELEGAITES Jornaes de mãdas, com molcàes cortados
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DA AFAUADA

BICYCLETA
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GLADIATOR '
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QUE its FABRICA   

.
.
X
O
X
O
X
O
X
Q
X
O
X
O
X
O

 

TRICICLOS E AUTOMOVEIS, com o novo m0- e ~ v '

;21:13 petroleo-ASTER “GLADIATOR, dedforçaó de o o

[ cavallos, superior a todos os conheci os. on- w r

cortam-se, esmaltam-se eniquillam.se bicycletas deW-.

todos cs auctores. Vendem-se machines de costura w

etc., etc.

Precos e venta

_ VINHONUTRITIVODE CARNE

 

  

  

godao, taes como: cassas, batistes,

 

.q
.

.

O

O
,cambraias, linhos, vodes, granadines, piquets,

popelines, etc., etc.

Grandes novidades em tecidos de lã,

Privüegiado auctorisado pelo »

governo, pela Inspectorz'a ,

Geral da arte do Rio de

Janeiro, e app-rosado

pela Junta consultivo

de saude publica

     

gens excenci oh aes-

 

   

  

(o REMEDIO DAS FAMILIAS)

Novo e predoso aspect/tcc das doenças da epiderme

particulares ou accidentaes

PARA USO EXTERNO

E M OAS_ Sempre necessario No CAMPO

E E
w NO PASSElo Sempre indispensavel N O") DE

Cura immediata e segura das impingens,dar-

tros, herpes. i

, Nada superior para golpes, excoriações, pi-

cadas venenosas, queimaduras, callos mollesi
*dores de dentes e de callos, ulceras antigas, etc.

Estes medicamentos foram approvados pela

irectoria geral de saude publica no Brazil e pe-

inspectorias de Hygiene dos Estados

Específicos do pharmac'eutico

E' o melhor tonico

nutritivo que se conhev l

ce; é muito digestivo, Ã

fortificante e reconsti- i

tuinte. Sob a sua in-w

fluencia. desenvolve-sew

w rapidamente po apetite, ;

enriquece-se o sangue,

fortalecem-se os mus-

culos, e voltam as for-

Emprega-se com o *

mais feliz exito, nos

estomagos ainda os

mais debeis, para com-

bater as digestões tara

       

  

   

     

  

 

ra, senhora.

Bôas de pennas e gravatas para senhora-À-
ultima novidade.

   

      

 

    

 

de mais chic.

Espartilhos, meias, piugas, lenços,

 

   

  

   

luvas, ca-
  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

dias e “home“, dis- misollas, perfumarias, gazes, sedas, surhás e mui..
;HENRIQUE E' N- SANTOS cicmàds

pepsia cardialgíai 888' tos outros arti os ro rio ~ d” t 'i ñ

As purgações recentes ou antigas, curam-se , 0,, PÓ S
tro_dynia gastralgia * * * g P p -5 es e estabelemmento.

em poucos dias com O 1180 do
J Todas Pharmaclas, 2

, i ,

   

 

anemia ou inacção dos

orgãos, rachiticos,con-

sumpção de carnes,af-

» fecções escropholosas,

e na eral convales-

cenca todas as doen- i

ças, a onde é priciso w

levantar as forças. *

'i DINIZ J. PRACA
ENGENHEIRO MECHANICO

PROPRIETÁRIO

runmçño nElnADELos

CONSTRUEM-SE motores hydraulicos, coberturas

i metalicas, especialidade em prenças para vinho e

f azeite, material para lagares de azeite, bombas e es»

l tanca-rios, noras, portões e grades, linhas de eixos

e polias, columnas e tubos de ferro, material para fa-

¡ brica de moagens, guinchos, motores para vento, re-

* parações em machinismos.

i
' f

WE. um sabonete hygienico, muito agradavel
e o mais economico.

PREÇO 100 REIS

Sabonete Irene (especialidadBLENOL

.

' (BLENNORRHICIDA)

Infallivel, innodensivo e agradavel. Sempre

eñcazl Sempre seguro.

Este medicamento é um verdadeiro especi-

fico das doenças das mucosas, nos homens nas

senhoras, e o unico n'este genero que mereceu

ser adoptado pelas summidades medicas não só

po'r ser completamente inoffensivo, como pelas

curas maravilhosas que tem produzido. Cura to-

das as iniiamações ou corrimentos por antigos

que sejam. Não mais saudalo, cubebas ou. co-x

pahiba.

x E' o unico remedio emcaz nas Blennorrha x

xgias, Estrictamentos, catarrhos da bexiga, Le-

n'eorrheias (Flores brancas ), Metrites (iníiama~

xções do utero, Vaginite e Enterite. x

x A” venda. nas principaes pharmacias. Deposi-x

to geral para o districto d'Aveiro: Pharmacia do

Cardcte, Anadia, Paredes do Bairro.
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. . ANTIGA CASA J. G. PACINI~RUA IVENS, 42~A

Agencia em Aveiro,=Escriptorios da administração

do CAMPEÃO DAS PROVINCIAS

_ Pianos, orgãos, musicas e instrumentos dos mais celebra- ›
dos auctores nacionaes e estrangeiros. Magnifica collecção de

. pianos, orgãos, harmoniuns,001'netins,lli300i'níos,sax-trompas,

. bombardinos, harylonos, trombones,saxophones, tarolas, caixas

. fortes ou de guerra. bombcs, timbales, pandeiros, occarinas,
O concertinas, alainirés,metronomos, fllautas.clarinetes, violinos,

O

O

O

  

   

  

 

  
..un-ng-,- 0.“.-c

7.' _g_ --J

,t 'I- l ,1' . ,
.v' Y. t e

› y
~ . .l 5.1314.  

 

m

O

ê
â GAZ FABRICADO EM CASA
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Violas francezas, bandolins, guitarras, etc., etc, e todos os
accessorios para os instrumentos de Corda, latão, madeira,_ , ' _, percursão, etc. Omelhor que se fabrica nas principaes casas

wa, i e ~ francezas, in lezas allemães etc. Facultamese o" *BILHARns DE PRECISAO e quem quize,.gexa,,;,n,,_os i ° cambios aGUARNECIDOS Coal/[Wii CEñEBIEICTíliELLA AMERICANA Vendas a prestações e a prompto pagamento.

Unica tabellauzada pelos professores do mundo inteiro ~
|1-'amios, íacos, bodas, soltas e giz para bilhares, V

ULTIMAS NOVIDADES

na nxrosrçXo

PARÍZ

A. Rlvlére, R. de

8. Paulo, 9.' l.-E

LISBOA

tímida Bello
@na @adriana ânmpala .94

x
Executasse com a w'

,
marima

F . W lW ~
O a ' .

_com_ng MONDEGO i encommenda que lhe seja feita,tan-
COIMBRA ~ to por atacado como a retalho pa.

ra oque tem todos os encliimentos .
,_. em“ (sm MASCULINO) preCizos taes como palha, folliellio,

ç
Trav. de Mont'Arroyo i q muiuha lã mborrào W W.

Curso commercial (Conversa- Í ' ' Summdumai

..4...

    

~ clina 3,_jogos direi-sos de novidade
Ção franceza, ingleza e alle- ele' et
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l ”Lisbon __ mâ, contabilidade, calligra- Despelam°s~ei lavam-se e reen- _

liornecinientos completada Sara clubs, gremios,
a l phia, escripturação eommer- Chem'se COÍCÍIOBS VBlhos. Grande e _

*e 30°“” a 05
* _

i * , cial Instruc ao Primaría e variado ' a' .

Cartas tentou e fichas para tOdos o¡ jogo¡ . '. Pa“e a Aaron'. ?i u_ i
d i Secdhdaria lidagisterio Pri- l d ° sor“do em !altos de feno

w da, !losiiitaei a. N f r wa '10550 ong:: ;i Promove a ven a w , i w os mais modernos Sistemas meta-' w * e w :. ,,,,,,í,,,,,, a DELANGRENIIR anchms * JOAQUIM RODRIGUES DA GRAÇA . t * 9 Musica,esgrímaegymnastica à i Para u tos »como para yJO A DE N A i ,i0 ICFOSII effiizacia PAR:: coqueluche Agueda--Recard'à'es VlIlhOS, azeites e t0da (Professores estrangeiro: creanÇaS. Lavalorlus completos 00"¡ -38-Rua do Almada-_.88 i PE I do' u 53' Rue Viña“” 3* ¡frita-908840““ , a qualidade de gene- para o ensino de linguas) louças. “
;E i TOBL "h E i

l ' W
-ñ--_

' n w-

LISBOA a“ “até a. acaso a venda cm * e da j ' ros mediante uma pe- 2: Secção (SEXñwmmm Grande sortido em mobilias de -
e w EM para Vender, queria commissao. PraçaBde Maio, 46 madeira camas á ingleza, guarni. '

 

   

  

  

  

   

    

 

   

 

    

   
  

  

  
    

    

 

       

  

   

      

4 . nas suas pm_ w Trata do despacho nguasíl, hâusica, Iíavgres, T ções para sala de visitas, casa deE E w priedades, enxertias e embarque de quaes- ç::Bgrfnâarããtgmmaâãgg Jantar e quartos de dormir, fogões,U) .-1 spbre americanas re_ quer ar“ggs para Primario.
T louças para OS mesmos, sel'VlÇOSo E' w Sistentes, feitas com qualquer Por“) de Professoras diplomados Para' almoços e jantar de 1011933 'O.. O: was maihores castas, Africa_ ou Brazil. ,241 APPROVAÇÕ'ES' no nino LECTIVOFINDO w de' varias fabI'ÍCHS, lOUÇaS avulso lÉ qi ,tunto nacionaes eo_ Encarrega se tam- -O~O~O-O--0-O-- malas para viagem, banheiros para *8 o_ m0 francews7 Para bem da ¡egansação í o ._ _.______.ñ* w adultos ecríaiiças, bidete,candieiros. ã _uvas de meu, e pa_ de quaesquer docu-

de suspensão globo e abtjur, ditc _8 :à m ra vinho_ ' mentos nos consula- - ' * * * de cosmha, baldes e regadores, ta->-l Tem tambem b . dos reconheciincntos
lheres, colheres para sepa e arroz

O U) q: b 81-- i _ . Ó
W . W_ ,

3308 * * em mIHISÍBFIOS etC- w oleados iara lavatorios, lit r - _
V ,lpor pia-aços fsem competencia.

ã Lu Lu enxorêiasvãrasacglal:: ' ,a LBINO PINTO DE IMI' Ça para diezas de jantar( 8033013383 '

em e tam em eno e camisas de '1h
'-5

U . . :É 'H Cd
'o i

W W

dama”, para encher colchões. m¡ o w
[-1 Cl D * paraJVIveu-os das me_ ã g à BANDA, negociante em para berços de creança papel para

ñ
w v w ._ ¡hores castas ameri_ a 92%.:: Aveu-o, para, os dev1dos forrar casas,tapetes lines para salas,í d_ líaãa purificaf1 o1 sangue, limpar o corpo, e cum m_ canas, america-ame- 1-¡ E.) 231-1 ã effeitos faz publico que reque- equaigosmapachos de pita, caco e -

r w w icaP as escrizop u as.--Frasco M100 reis. ricanase franco-ame_ rg 00'52“02 rea á auctoridade competente erva, andeias, cepos,calices clan- .
~ a eltora de Cereja. Ayer ricanas. .. bio“ o . l I'OS. e muitos outros arti os ue é _

.

q› , .M

g q ñ

; O remedio mais seguro que ha para cura da tosse à; '- H ¡'-0 r H hcença Para eatabelecer um imposswe] mencionar o '
L a d 'bronChitô &Sthma e tuberculos ulmon , "U "a o . Fã (o d i ' . d 1. 'd b , d 'J L ALVES QUINTELLA M100 reid' meio frasco 600 reisp ares. rasca', 'a 8 ° N 'e ° epomto *e lqln os com usa de por

. .
7 W ' ' 3 r . ' p o

q nr , q.) FU O o O o o 'I ÃDo conselhode sua Magustado, façuuativo honorario e clinico do O remedlo de Ayer contra- 3926983
b F8 'E m 6:5 tlvela prOXImO á Malhaqa dos

Hsspílal Gira! dte hSamu; Anâoniot, soãiociechnico da Liga do w Febre, intermitentes e biliosas. QUITES, TOSSES CO UE- g o "ã ,E 2 g Fã Santos Martyres,d'esta .cidade, *
t c .,-aa u ercu ose ireco- » e -' - ° *

* , .A * 'H . ...., . .

°1'°._°“l', p_ _ , .i ed dl_ ° 9"?““0'” HW?“ i V180? do 03139110 de ÃYGI' LUCHE ROU um“ @â s cs g ›~. °° como consta dos editaes Ja af- ' -

Pim"“l “Newer “0°.“ mn_ a_ 0¡ e 01ml“” do Hospital i Impede que o cabello se torne branco e restaura. * l I 9-1 MU "5 o
e 0

do 01139935 “Malla P13”: (11390010 dos CUPSOS de Phi- ao cabello Ígrisalho a sua vitalidade e tormosura w ã 'É cu “j m ?à É * fixados'
l e

l”SUN“a ° _Me'dw'lm ° Premium em ”Pias @SIDOSÃ- Todos os remedios que ficam indicados são .alta- l E" m "o O H a i '
8191593. lndUSlnuesD 030W““ 6 esll'angeíras- Í mente concentrados de maneira que sahem baratos - 'ã ã :E 3

Eis finalmente encontrado o melhor medicamento wpan-que um vidro dum muito tempo e outros IncommOdOS "'53 m g 9até hoje conhecido para esta doença Pílulas oathartícas d *193 orgãos respirato- 0 “ÉCom a ::Anuntis ¡nosrnarana n: 3mm O _ ,h * -w ° 9 .yer nos' attenuam'seecu' "-4 FU - a
,de 6 um explendido tonico d'un¡ gosto agradabihssi_ me or purgativo, suave e inteiramente vegetal ram-se com os Saccha- O É 3 ãmo, todos os doentes sentem sensíveis melhoras logo

and? Êalcatrão' com-
ã

aos primeiros frascos, taes como diminuição de tosse h - r i 130,30 e (nebuçadm ~ 'q o *
. eres, diarrheia, expectoraçào, febre e augmento dd Içtífelto desinfãctânte e M"“g'°°°')i e cuja ef' l C: 8 ã g ~

appctite eforças.
o Purlílcante de “Oya Para ñcada tem Sido sem' a m 3 "i lION ~ ~

Taes factos comprovados e devidamente authen- desmiecmr casas e 13m' Ill; tam' Pre comprovadai d““ o l ARTHUR D'PINHEIRO E SILVA

nos.de Podem ¡fôr-se no «relatorio» Que acompanha ?í bem e excellente Para tirar gordura “inte dez annos' por w Fã m 'a MEDICAMENTO ?HUSPHOMM ”4 w '-

osfras'co e se envia ou dá gratis quem o reclamar no *5:1 à ou nOdoas ,de 1'ouPai limpar metaes mllhares de 13935635 .F. a Fu qugni'ãa'dggdãaainTÊÍMÇ'itmumm I v “Queuo, massas' arroz' as.

deposito geral-rua Gonçalo Christovam, 314-Porto. x _f e curar feridas. que_ os tem usado' e a? 5 'â Ê g Celebridade: Mamã: ;rã/fcggdgsa suo”? Chá' manteiga ingleu

Preço do frasco, 3 's000 í «x g i . Venhdem-se em ãodas as 1,141,301_ veriñgaílo, ã atftesãlada . _Í É' g g: *a ::os linguas: de Paríz, e nacional, etc.
' - . , - . aes armaciase ro arias.- re- pora aisa os 'ac ta- c:: C3- °> ”0” "a 1" ”nm Seguinte 2 '-v A' Bt”?dttpiã'âétiis “mas ° Wa“ a*:em 5°, 30% g És s o .ã messages; Amam r ”em

_ ñ _' v ' IFUGO DE _ _ F_ Deposito eral Phar- » :y 'õ' D O ~ e 'IdCOI' D? urativo Vegetal IOdãdO VÉEBàíelhor remedio GENE; lomâfgIEESTOCK macia Oriengtal,d,e Fer- É :É E! E“ É: Dleêêêzàãããgãgl Amro Doce, frutazfseccas, gene.

Del bcããparnlha, !flame e Caroba w' .É . O Hoppietario, estando inteWamçute satisfeito de neira Mendes, rua de ñ m 3 'ã Puogggrrãgi: -x bras e cognacs estrangeiros

Este exp en 1 o uepurativo e o melhor ate hOJe ,mpOSSIblhdade de que O ,muedlo Íalhe, Offerece_se b. Lazaro, 294 a 298, ,._4 ro r: q) auge-ras a e namonaes, agurdentes ate.

conhecido para. 0 tratamento das doenças escropholo- para restituir O (“Ilhéu-1.0, caso O doente tenha Embú_ Porto. Vendeni-se em QQ o _Ê U, etc. etc, '
nas, syphüztwas e de 196116. Numerosos attestados se en-* gas e tenha seguido as instrucções e O remedio não todas as pharmacias, 5 ?é 'E

AVEIRO
contram tambem em folheto especial, que se dá. a quem benhardado resultado. 'l i i drogarias e outros es- w ã -Q EOS reclamar do mesmo deposito. Rua Gonçalo Chris# i'S A tabeleciinenños.Caixa: a »E N as gm.“,num um., emprega-“ ,ab ”04,9”- RUA nos ulnçlnons

tavam,
V . ' W ' no Porto, 200 reis; pe- CG cg :1 nulcdos,de grageíascem infecções ipodermtras. à¡ (Cinco Ruas)

Deposito era¡ em Aveiro (vestes preparados_ ' MUITO GRANPE, MARCA CASSELS 10 correio ou fóra do ' i O i4 g., F. B|,P°°.8.e Pirre-Charron.ñl.
.Pharmaeia de rancisco da Luz & Filho. _ Amaclagn a pena Porto, 220mm. a a¡ ~ u

i , E to ba¡ .Pharan


