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PUBLICAÇÕES:Correspondencias particulares,60 reis por linha. Annuncios, 30 reis perl¡-

nha singela. Repetiçoes, 20 reis. Imposto do sello, 10 reis. Annuncies pernninenles, conlrncto

especial. Os srs. assignantes gosam o previlegio de abatimento nos annuncies e bem assim

nos impressos feitos na casa-_Acceso -se a recepção e annunciam-se as publicações de que à.

redacção seja enviado um exemplar.

“SIGNATURAS-(Pagamentoladeantndo)-Com estampilha: anno,35750reis.Sem estam-

pilha: 35230 reis. Numero do dia, 50 reis; atrasado, 60 reis. Africa e paizes da Uniao

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

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

Nao se restituem os originaes.

PUBLICA-SE ÁS QUARTAS-FEIBAS E SABBADOS *

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

H

ÕEstájusto o casamento da sr.ll

D. Maria Cancella,presnda ñlha da sr.“

D. Anna Cancella d'Azevedo, d'Ana-

: dia, com o sr. dr. Julio de Sampaio

_ Duarte, delegado do procurador regio

em Aguada.

@Tambem parece que em breve

se realisará. o consorcio da sr.l D.

Maria da Piedade Affonso Coutinho,

estremecida filha do sr. Albano Couti-

nho,com o sr. Añ'onso de Figueiredo,

senhor de avultada fortuna no Brazil,

a quem vae ser dado o titulo de conde.

O SPORT:

» mais dedicada e desintereseada- *

mente acompanharam José Este-

vam e os homens que, após a mor-

te d'elle, seguiram a sua politica. '

Cartões de visita

. ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, a sr.ll D. Beatriz Rosa de w

Faria Maldonado, Povoa.

Amanhã, as sr.Ml D. Maria das

Dores de Castro Regalla, D. Marian-

na Barbosa d'Azevedo, e o sr. Basilio ›

Fernandes. Realisa-se amanhã o passeio offi-

Alem, as sr.“l condessa de Proen- cial velocipedieo do «Recreio artisti-

ça-a-velha, D. Amelia ESpergueira, e co» a Aguada, por Oliveira do Bairro

¡ vindo por Albergaria, realisando-se nm

pic-nie em Esgueira, onde se vão jun-

* tar as familias dos cyclistaa.

l Na noite d'esse dia oñ'erece o

«Recreio» uma reunião dançante aos

: seus associados».

O GREMIO-GifMNASIO:

Tem logar amanhã, nas salas

d'esta ñarescente aggremiação, a re-

união dançante que »é d'uso realisar-se

no primeiro domingo de cada mez. Sa-

bemos que concorrerão muitas fami-

has.

* ceder por era ae empedramente do

large Municipal, cujo começo se

aguardava para a cellocação dos

quatro novos candieires que hão de

illuminal-e, não nos parece fera de

proposito que se celloquem já, vis-

to como estão ahi e a obra a fazer

se mais tarde se realisarà.

4t- Lembramos a junta de pa-

rochia da Gloria a necessidade de

mandar limpar e large da egreja

parochial, que esta cheio de ervas.
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; AS noonoon NO CODIGO ovo

Parece que sempre será con-

vertido em lei o projecto de

modificação ao codigo Civil.

O sr. ministro da justica,

queremos accreditar que com

sincero desejo de ser util ao

seu paiz e de ligar o seu no-

. me a uma reforma importante, w

1 fez da sua proposta uma ques- w

tão ministerial.

Pois tambem com a maior

sinceridade lhe diremos que se

engana, e que essa nova lei se-

, rá uma verdadeira calamidade

“1 publica.

Antes, mil vezes antes o

a; que estava. porque ao menos i

era um corpo uniforme de dou-

' trina, obedecendo todo a prin-

_ cipios definidos e fundamen-

' taes. '

,._ Se havia difliculdades de

_" interpretação em alguns pon-

' tos, a jurisprudencia a pouco

e pouco se ia fixando n'um de-

terminado sentido, com raras

excepções.

.Agora novas duvidas, mais

' graves e mais difliceis, vão sur-

: gir, e a incerteza nos julgados

l vai augmentar.

A mecher-se no cod. Ci-

  

Ioticias militares

eram propostas para os srs. te-

F nentes de cavallaria e infante-

ria, Francisco de Rezende e Dias

Antunes, as medalhas de prata de

valor militar por feitos de honra _

na guerra do Bailundo_ “ mente a fama do amanhe para
l _ w . ~ w, U í '-

0 primeiro é um patricm nesse, o a P'Oducfêao do 331- E .laa leme¡

e o segundo como se O fÔra, pois ra tentativa. Se 3 Cthil VOll'd, como 1

* parece, é trabalho baldado mais *

 

Salinas e pescarias

elas marinhas continua activa-

veio para aqui creança, e adoptou, l ,ç o sr. conde do Covo.

com seus paes, a terra como sua. * UIIla_,VBZ- 13913015105 Sre- João Augusto Re-

. , . . r alla e Eduardo H. de Moser, Porto.

Ambos seguiram d Aven'e,chelos de o Ó N35 09393 _de S- Jal-'Puma g . REGRESSUS: '

patriotismo, na fé de honrarem a CObla'UOVa e P“"e'm tem comi“: Da sua @musgo por Barcellos'

missão que os levou, orgulhosos dO f) ”abelhoa mas 09130903 sao e vma do conde ., Braga, regressou á

d'ella, faz agora um anne, com 0 Peimga muda e em pequena pOI'- * sua casa da Fontinha, acompanhado

o 'w ~ ' *. ão. de sua gentil filha, D. Emilia, o nosso

"POÇO de expedlcmnanos que aquel Ç .- b u _ illustre amigo sr. Francisco Barbosa

la guerra all¡ chamou. . _Ó Na !la lei“ 0 “a a 10 Pro _ Som, mam; '

Veltam coroades peles louros da duzulo mais, pOlS vem ao mercado

victoria, enaltecidos, galardoados meth Palxe e mal** em @Oma-

, @Regressaram ao Porto os .srs.

* dr. Mendes Corrêa, sua eSposa e filhos.

Pele valor de soldados e pele pa corpus Christ¡ a Regressou a Braga 081'- D- Ma-

triohsmo de poertuguezes, Exulta- g , na proxima quintmfeira que

mes com a nomeia e fehCItamel-es tem aqui logar a procissão de

nuel Baptista da Cunha.

Ô Regressou de Lisboa a sr.a D.

P01' ella' 1 , , «Corpus Christi», que costuma rea-

* com bovd'as de "cença' lisar-se com pompa e traz á cida-

» Alice Taborda.

Ô Regressou do Brazil a sua casa

de Anadia o sr. Antonio Ribeiro Sea-

_ bra.

chegou hontem a Ave'ÉO O nosso de grande numero de forasteiros

pamc'o e amigo'. sr' "93° !ligam dos diversos pontos do districto.

alferes da administracao militar. Encorporam_se [pena a camara

l I O sr' Manuel Telxe'ra de municipal, auctoridades civis e mi-

Mmêesí 03.9“?? de 'Mantena 24” litares, e toda a força di8ponivel

ped'u “qu'daçao de tempo de ser' da guarnição, percorrendo o itene- w

Vigo para effelto de reforma' rario do costume. ” indígenas e d'uma secção d'artilhana coman-

41- As praças de infanteria 24 ,k Esteve hontem em Aveiro o nes- dada pelo capitão-mor, acompanhada por gen-

* so presado amigo e habilissimo advo-uarta-f ¡ra a ñ . .7 w - . te dos regulos fieis subiu no dia 29 de manhã

'Ita coglíçaram desça¡ qcom alfctori_ As camaras É“?lclpaesa a quO l gado 113a comarca de Estarreja. 81'- dl'. , de Antonio Ennessseguinde para a povoação dd

er _S S a' “9 qua' e 7 cargo está a festIVIdade de Corpus » Alexandre d'Albu nerque. Fareley, arrasando tudo que pertencia directa-

Saçao S“pe'wr' Christi, tinham antigamente uma @Esmo 11° ONG: 00m Pequelmdl_ d E . F 1 E mente a este, dirigindo se depois a Bella.

-ÓO- Recolheu ao corpo a l l- f - - ~- w emora, o sr. ugenio erreira L' a o u- Desde a povoação de Fareloy a columna foi
arda Vistosa, que metia falm e cha- .. . .

.g , - - ,- carnaçao, contador do Juizo de Vagos
gencm que tinha ide a Aldeia das Pen emplumado_ incommodada com tiroteio dos indígenas, haven-

_ . . W _. o e sua esposa e filhos. do dezesete feridos, entre soldados e auxiliares.

De? ,para aux'llar a aucm'ldãle ad Hoje o uniforme é mais de har- l o Esteve em Aveiro o sr. José Boila foi occupoda, ás onze horas da manhã do

m0nia com Os da epocha,e re.. “ GOdlnhO CurcialeiI'O, antigo emprega-

mdem pUbllcat Soh O comman O guiado pelo decreto de 28 dejulho ,

d d b , d dia 1, depois de consideravel resistencia, ha-

o os ta acos n este istricto. l vendo quatro feridos na columnn, que se demo..

do SP' alferes campos' de 1882 que manda observar ri- @Esmve aqm tambem ° Sr' di"

4-¡- 0 regimento de infanteria ' . .

gorosamente.

l A ra alguns dias em Boila, para installação do

Alexandre de Sousa e Mello, meritissi-

l'l-0 24 tem aClualmeme “ma Cm" «O uniforme dos vereadores das camaras

- . . . 1 _ um pOStOm
l

l mo juiz de direito em Estarreja. ç Parece »que só depors de en-
Ó Hontem e h0je estiveram aqui

gene“ em SONO, O“"a *em Arga- municipaes nos actos omciaes sera: casaca, cal-

fill, outra em Agueda e um desta- ça e colete de palmo preto egravata branca;

l
W r e s “ w

tambem os nossos amigos, srs. dr. Af- cerrídas a.: “mms.(e'las espan.tam

o fonso Vianna, José Rodrigues pudim elles.) serao COI'IlIHClthS os castigos

- a -. uma [acha de seda de tres listas, a do centro

camenlo no .qu'saço' . branca e as outras duas azues terretes com bor-

40- Esta quas¡ conclulda a car-

, nha,dr. Antonio Thomaz da Maia Men ' applicados ao pessoal dos impostos

¡101199- 9 dl" Abilio Gonçalves Marques do districto de Coimbra que tomou

, w , las das mesmas cores, a qual será lançada a

reu'a de tll'o de reWelver a que SB tiracollo do bombro direito para e lado esquer-

anda procedendo no quartel para

@Esteve em. Aveiro o nosso born l '

amigo e meritissimo juiz de direito, ãarte nos acconieumñmosidoãcornu

do, tendo a mesmo [acha ao longo e no centro sr r Manuel Nunes da Silva, que já. Os em tÊmPO n_aque a O¡ a' eo

Omciaes (”nt-am““ n o 24 da lista branca a legenda bordada a oiro «ve- Ç Val organlsaI'-se O 4.“ esqua-

* “ , ° *' . reader .
4-¡- Esta prestes a concmr-se ”'

em Coimbra a inspecção de reg¡-

regressou a Caminha.

18 Q e Tambem aqui @Steve 0 110880 drão de cavallaria 6, em Braga,.No

Paço da Ajuda, em 28 de julho do 3 . * › ;dade ni“ o w ›

-REI--HlOWtáZ Antonio Ribeiro Ferreira.
7' d essa 'U' a guem faua- E

...mente de infantaria 23, estaciona-

de n'aquella cidade e que é feita

   

  

  
   

  

   

  

 

  

 

   

   

    

  

   

  

  

    

 

    ' GUILHERME MARIA SANT'ANNA

oi o primeiro e durante

muitos annos o unico dis-

tribuidor da posta diaria que

houve em Aveiro. Era um ar-

tista habil e prestante. Tinha

decidida vocação para a mu-

sica, deixando algumas com-

posições, entre as quaes um

hymno consagrado á memoria

de José Estevam.

Fei por largo tempo re-

gente da phylarmonica «Ami-

za.le».Era egualmente apaixo-

nado pelas cousas do theatro.

tendo sido por vezes auctor e

actor. Em 1869, fez imprimir,

_ na Imprensa portugueza, o seu

'_ vil, deVia ser obra mais com- drama em 5 actos, «Amor da

pleta e mais reflectida. Foi patria», que tinha sido repre

. tudo feito á pressa, muito no sentado com aplauso no thea-

ai', sem audiencia dos compe- tro dos «Artistas» d'esta cida-

'tentes e dos profissionaes, e de em outubro ou novembro

, converteu-se aquella obra m0- de 1868_

Í' numental n'uma verdadeira Guilherme Maria Sant'An-

manta de retalhos mal cerzi- na falleceu ha poucos annos

'í dos. deixando um nomehonrado e

, , Todas as duvidas foram * bemquíste .

iresolvidas, se é que o foram, -,..________....__
_____-

Mala do Sul

  

» LISBOA t')
Õ Regressou com suas filhas de '

Lisboa o sr. Domingos José dos San-

tos Laine Continuo transmittindo boas no-

@Regressou a Aveiro o sr. conse- l tlelas. A que segue fel aqm

* lheiro Martins Manso, dignissimo juiz o recebida hontem pelo sr. ministro

auditor adminisoractivo d'este distri- i da marinha, e diz;

cto. l «Uma columna composta de cinco poletões

O ESTADAS:

 

presado amigo e entendido professor

na Murtoza, sr. Bernardo Maria da

Silva.

@Tem estado em Aveiro o illus-

w para que vejam. Dêem novos jan-

o teres a 55000 reis por cabeça e fa-

.. __.-__ ~su--*-t-_=

, o Um livro d'el-re¡

-' pelo lado peer. Parece que se

»andou á cata da mais incon-

-- 'gruente e disparatadainterpre- *

;tação para a sanccionar. _

De forma que, se até ago-

'._xa havia apenas o risco d'um ;

#ou outro julgado mau por erro t

Íde entendimento ou de vonta- w

Ade, d'aqui por diante não ha-

'I verá decisão boa.

:_ Ora antes a incerteza do w

.bem do que a certeza do mal. *w

É“: .- Entre tantas alterações que, g

;com o falso pretexto de acla- l

,raçõesme propõem, só uma ou

dum é que é señ'rivel.

A maior parte são simples-

"ente detestaveis. w

F Algumas, como por exem-

'lo as relativas a segundas nu- w

ias e a caducidade de dous

   

       

  
   

  

 

    

 

   

 

    

   

     

    

    

    

  

ses, são charadas indecifra-

reis_-

;jí Oxalá. que o bom senso con-

aainda impor-se, e que es-

l; [desastrada reforma não vm-

:governo quer à

"ç ¡mpostos

ae o diabo por Oliveira-faze-

meis. A camara nega-se a lan-

qualquer addiccional as contri-

itões de Estado O governo ep-

_le do» 'povo para gastar a farta.

,,Ppr tal motivo foi esta manhã

,a alli uma força de infantaria

commandada por um tenente,

,bonitas Se acamara se mantem

;seu louvavel proposito, temos

m.- a isso porque precisa de

'ndo desde hontem de pre-

_Fâo maior -centingente e to-

rta força de cavallaria. Vamos tól-

Imprensa-nacional deu a lume

« uma publicação de interesse,

sob o titulo de «Catalogo illustrado

~ das aves de Portugal», fascicule I,

com vinte estampas e texto em

portuguez e frances. E' obra d'el-

rei o sr. D. Carlos.

N'este fascículo, as estampas e

o texto referem-se a varias espe-

cies de tordos, melros, tanjarro ou

tanjasne, negrita, cartaxes, rabeta,

ferreiro, pisce e rouxinol.

As estampas, feitas a cores so-

bre desenhe de Casanova, são de

uma nitidez admiravel, e o texto, o

methedicamente disposto, da os

nomes das aves em latim ornitho-

logico, e nas linguas portuguesa,

franceza, hespanhela, inglesa e ita-

liana.

Afora isso, a nomenclatura é

w acompanhada de interessantes in-

dicações sobre o «habitat» das aves,

sobre os exemplares que e sobe-

rano possue e a data em que os

adquhiu.

.____--_+-_-_-__

Mindezas »

arece que estão, a final, resol-

vidas as difficuldades que ha- ~

via ne assentamento da linha para o

tracção electrica de Perto a Gaya e *

d'ahi até Grijó e Oliveira d'Aze- *

meis.

portes para a Barra pelo mesmo

systems.

4+» Pela direcção geral da

theseu'raria foi eXpedido ao delega-

do de thesoure do districto de Avei-

ro, para ser entregue ao

d'esta cidade.

4o- Alguns

nor Rodriguez,

zarzuella de D. Barrillare, promo-

vem um espectaculo no theatre

«Aveirensm em seu beneficie. 0

amigos do te-

interes-

sado,o titulo de renda Vitalícia n.” ,

* 3642, a Elias dos Santos Gamellas, *

da companhia de

pelo commandante da 9.“ brigada

de infanteria com sede em Aveiro,

sr. coronel Carvalho Vivaldo.

Em seguida vem este illustre of-

ficial proceder à inspecção do regi-

mento de infanteria 24, recolhendo

para esse fim a Aveiro as differen-

tes forças de mesmo regimento que

*se acham dispersas nos pontos a

que acima alludimos.

4n- Fei declarado cadete Gas-

par Ignacio Ferreira, soldado de

cav. 7.

4-0- 0 major de mfanteria 24,

sr. Reis Barbosa, que esta no goso

de licença em Lagos. vae breve-

mente a junta da 4.3 divisão (Evo-

w ra) para mudançade destino.

40- Continua a remissão, por

50:000, de praças de infantaria 24 *

~ que completaram 6 mezes de ser-

viço activo, como dispõe o actual

regulamento militar.

4¡- Marcheu hoje para S. João

w da Madeira uma diligencia d'infan-

w teria n.° 24 commandada pelo sr.

tenente Antunes, a tim de auxiliar a

austeridade administractíva na ma- _ _

* tigos negomantes, bastante nume-
nutenção da ordem publica.

_ .

 

Banda regimental

 

José Agostinho Barbosa

nando se escrever a historia

de Aveiro d'hontem, isto é

quando se fizer uma chronica lo-

~ cal dos acontecimentos que aqui se

tem dado nos ultimos quarenta an-

nos e dos homens que n'esse pe-

! riodo mais se salientaram e mals

v conhecidos foram, José Agostinho

Barbosa tem de ser lembrado.

Membro d'uma familia de an-

rosa mas hoje quasi extincta, que

fez fortuna, foi elemento dialguma

A banda de infantaria 24 toca preponderancia na politica local.

amanhã no Jardim, o seguinte re-

E' natural que a mesma empre- l

za monte aqui o serviço de trans- ~

pertorio:

l.a parte -- Ordinaríe; «Deva-

: neios campestresn, (pot-pourri);

* «Rapsedia d'Aguedan.

2.*l parte-«Carmen», (pot-pour-

ri); «Passagem de regimento», (or-

dina rio). g

_.__._+_____.____

 

coisas muuicipaes A pta para qualquer despeza eleito-

sr. presidente da camara ten- *

ciena apresentar em breve e

projecto da abertura d'uma nova

rua atravessando a de Espirito San-

* to ao Jardim publico. Procedeu-se

jà aos estudos respectivos.

Amarrado sempre ao balcão da

sua. loja, onde ha muito não havia

que vender, mas que er-a centro de

cavaco, assistia e tomava parte

com enthusiasmo em quasi todas_

as discussões politicas que alli se

ventilavam, e não eram ellas tão

.poucas.

A sua bolsa estava sempre prom-

ral, é verdade, mas tambem o es-

tava para soccorrer a indigencia.

w Durante annos fo¡ José Agostinho

Barbosa quem custeou todo o dis-

* pendio que tinha o antigo «Distri- l

cto de Aveiro», que, ajudára a

trade clinico, sr. dr. Arnaldo Augusto

Barbosa Soares.

@Está na sua casa de Pardilhó, 5*

Estarreja,oilluste deputado e lentew

da Universidade, sr dr. Egas Moniz

@Estiveram _em Cacia, onde vie-

ram assistir áfesta do Espirito Santo,

retirando proximamente para a sua

casa de Lisboa os nossos amigos, srs.

Manuel Dias Quaresma Novo e Joa-

quim Rodrigues Gomes.

oEsteve em Aveiro o sr. Mario

Belmonte Pessoa.

. PARTIDA S:

Com sua. eSposa partiu para Lis-

boa o sr. Manuel Lopes d'Almeida-

que conta regressar d'alli em breve.

@Retira brevemente para Alban-

dra o activo industrial, nosso amigo,

sr. Manuel Rodrigues Mendes.

O DOENTES:

Em Vagos cahiu ha dias, da altu-

ra de um andar, uma ñlhinha do sr.

dr. Mendes Corrêa, com 2 annos de

edade apenas, e que ficou ferida n'um

joelho e na cabeça.

Felizmente o seu estado não ins-

pira cuidados, pois não ha sympto-

mas de lezão interna, com o que nos *

congratulamos.

O_ Entrou em franca convalescen-

ça o sr. Francisco Manuel Couceiro

da Costa.

@Tem guardado o leito, por moti- *

vo d'um ataque de rheumatismo o-

toso nos pés, o sr. dr. Joaquim a-

nuel Ruella, digno contador da co-

marca.

O VILLEGIATURAÍ

Partiram para o Porto, seguindo

para a Quinta de Moreira, na Maia, as *

sr." D. Elosinda e D. Olimpia. de Ma-

galhães Mesquita.

@Seguem brevemente para o es-

trangeiro,em viagem de recreio,as sr.“

D. Julia e D. Henriqueta de Castro,

filhas do sr. conselheiro José Lucia-

no de Castro, acompanhadas pela sr.'l

condessa de Valmor.

o Cumprimentámos hontem na es-

tação do caminho de ferro d'esta cida-

de o sr. dr. Francisco Augusto das

Neves e Castro, desembargador da

Relação do Porto e um dos mais illus-

trados membros da magistratura por-

tugueza. Sua BX.. seguia do Porto pa-

ra a sua casa de Coúnbra.

O ALEGRIAS NO LAR:

Para o sr. Carlos de Figueiredo,

moço de apreciaveis dotes de caracter,

j çam mais festas ao Festas...

ç Diz-se que as côrtes vão ain-

da além de 12 do corrente, servin-

do-se e governo da faculdade que

o conselho de Estado lhe deu para

w nova prorogação.

§ O duque de Orléans, irmão

de s. m. a rainha D. Amelia, che-

ga a Lisboa na terça-feira proxima.

§ Consta que serão prepos-

tas importantes modificações nos

actuaes regulamentos dos departa-

mentos maritimos. ñ

Candidatos approvados no con-

* curso para o magistario secundario:

1.“ grupo: Fortes Faria Torrinha,

José de Barros Nunes Lima Nobre,

Antonio Augusto e Jayme Pereira

Macedo Vasconcellos; 3.° grupo:

Paiva Gil. Flavio Moreira da Fonse-

ca e Antonio Fernandes; 5.° grupo:

Francisco Barbosa de Andrade,

Custodio Rodrigues Valente e José

J. Pinto.

ç Regressou hoje de Vendas-

novas a Lisboa s. m. el-rei, que

amanhã vae para o mar. O sr. D.

Carlos assistiu aos exercicios de ar-

tilheria na escola de ,Vendas-:novas

e telegraphou ao sr. ministro da

guerra, mandando louvar, em seu

nome, o commandante e oñciaes

da escola, declarando que foram

dos melhores exercicios a que tem *'

assistido. ' -

§ Parece que ja se não effectua

o trust da moagem.

Ó Foi imponente a solemnida-

de realisada hoje na (Sociedade de

geographia» em homenagem ao con-

selheiro Barbosa 'du Bocage. Cerca

de 2.000 pessoas de todas as clas-

ses sociaes enchiam a ampla .sala,

predominando o elemento official.

As galerias estavam cheias de se-

nhoras, que ao entrar s. m. a rai-

nha D. Amelia lançaram sobre el-

la grande profusão de flôres.

Vestia uma «toilette» azul ola-

 

foi pedida a mão da sr) D. Idalina Re-
'apparecimente do partido rege-

:odor-nintezaceo alli. Que surpre-

tprsmos mais?

   

 

_,_ ç.

tener Rodriguez tenciona fixar aqui

residencia tomando parte na er-

chestra da banda _dos * Voluntarios.

se terminasse a ebira de reparação -

começado na ponte da 'Fonte-nova.

§ Tendo-se resolvido não pro-

'F'ora em tempos idos cartista

«enragé»; porem, depois da «rege-

neração», passou a ser um dos que

galla, gentil filha do sr. dr. Luiz Re-

galla, considerado facultativo n'est¡

cidade¡

ro, gnarneoida a rendas brancas,

trajando el-rei o uniforme de almi-

rante. * J.



0 "Campeãs. nos campos

arrasaram“ nos vmnos.

 

De toda a parte

 

ç Um jornal de Berlim annua-

W *lômma e segue; numeros “3,10“- cia que o major Reisch foi assassi- de ante-hontem os preços dos ge- mente consagrados

dos, eis o longo rosal'ig de em. nado um dia d'estes, em plena. rui neros foram os seguintes:

prestimos contrahidos pelo actual e 00m uma Punhalada que 0 ma' ~

governo: para estradas, 1:600 con. tou fultWantemente, por uma lin- dito amarello, 450; dito alvo, 640,

De &rugas-_Na feira semanal ~ junho .proximo,- e serão_ exclusiva- sua .commissão, sendo então. pro-

á memoria do » movido a 1.” classe o dr. Vicente

Dias Ferreira, juíz em Alemquer; e

a 2.“ o dr. Arnaldo de Mascarenhas,

juiz em Ponte de Sôr.

esculptor Soares _dos Reis.

Fabrica das Agr-as *

 

Milho branco (161,119), 470 reis;

  

(Conclusão) tos; para armamento, 4:500; para da rapariga, chamada Maria Gle- centeio, 540; painço, 560; feijão

_1 _ caminhos de ferro, 7:500; para ditsch, que tinha sido deshonrada vermelho, 16000; ditobranco, 840;

3.°--hsta ultima operação consolidação e- para fundo regula- P01' ene- FP¡ ¡mpelllda a ¡SSO [36103 dim amarelloa 730; dito rajadot

”ahead“, é necessario com_ dor de cambios, 18:000; para me- ciumes, commettendo o crime sob 620; dito miúdo, 600; dito fradi-

pletal_a Pormna collagem Gui_ lhoramentos em Lourenço Marqyes, os olhos da sua rival.. Quando a nho, 720; batatas «(15 kilos), 320 prosperado entre “Os, é a fabrica de

dadosameme executada. Tra_ 2.000. Total, 33:600 contos. E de PlenáBram, (190131011 que *QUIZ la' P615- > telhapclo systems de Marselh_a,dos srs.

, morrer. _ zer lembrar o seu amor ao major De Castello-brancoz-O tempo Jeronimo Pereira Camposóc FllhOS, es-

und?“ de vmb“ brancos: é ç Entre os chinezcs existe uma RBÍSChl» Pois lembrou-lb'o de for- tem corrido mal por estas regiões, labelecidü nas Agraslunto áestrada do

preciso, antes da collagem, crença popular bastante curiosa: to- Ina radical! e assim será pequena e má a 00° carnth de ferro' e a pouca dlsmcm

_ dar-lhes algum tauino, porque

. . . da esta ão de Aveiro. Fundada ha oito

do 0 homem que salva uma tarta- Ó A alfandega_ de _Lourenço lhelta cereahfera. As duas maiores ç

geralmente é um dos elemen-

Com acerto e justiça escreve o

l esclarecido correspondente d'a-

qui para o «Commercio do Portou

Um dos estabelecimentos _indus-

triaes dc 1nic1at1va local, que mais tem

 

-.

 

Da «Moda illustrada», excel-

lente revista de modas pa-

ra familias, transcrevemos o.

seguinte:

«A nota da ultima moda

são as blusas em linon, cassa,. _ _ para nove annos, tem pro redido de

ruga de morte prox1ma, compran- Marques, no mcz de maio ultimo fontes de riqueza em Castello-

tos que lhes falta, e que é in-

anno para anno, aperfeiçoan o os seus

dispensavel para auxiliar a

precipitação das materias a1-

do-a e deitando-a (le novo à agua, (em que começou a soppressão do l branco são os olivaes e montados, productos e augmentando consideravel- ou Buraha bordadas em fecha-

depoís de gravar o seu nome so- imposto de transito) rendeu 95 que ainda poderão vir compôr o an-
mente as suasinstallações.'Sendo maior

a procura do que a producção, os pro-

doas primeiras e recortadas

bre a concha do cheloniano, vê to- contos de reis, e a de Moçambique no, se o tempo mudar.

go a fortuna sorrir-lhe. E eis o mo- 35 contos. De Estatirejaz--No mercado se-

prletarios teem-se animado a novasm-ultlmas ”bre um transpa'

despezas,na esperança aliás bem fun-

buminoides. E' claro que aos tivo porque o operario chinez, mes-

vinho não se póde deixar de

dar-lhes aquillo de que a na-

 

s 1 manal d'aqui o preço dos generos dada, de que continuarão a merecer o

rente de côr. Com especialida.

de as de linon crú bordado a

moo mais pobre, trata de reunir foi: (medida;de 20 litros) trigo, reis

religiosamente um pequeno peculio

Mala d'alem-mar

  

$200; milho amarello, 560; dito

favor do publico. Para isso acabam de

adquirir uma das mais perfeitas e afa-

madas machines a vapor, com que da-

sêda brancaou da côr do fôr-

* * branco, 580; feijão branco, 880¡

tureza não os dotou para

serem completos. O tanino

empregar-se-ba, dissolvendo-'o

n'uma pequena porção de vi-

nho _ou de aguardente, na pro-

porção de 20 grammas por

hectolitro, lançando-o em se-

guida no vinho que se vae 1

collar. Agita-se_ fortemente pa-

ra. que o tanino se misture bem

para poder entregar-se a estroinice

de comprar uma tartaruga.

- § A ñscalisação dos vinhos em

Lisboa, elevou o consumo, só den-

*tro de barreiras, de 60:000 pipas

a 90:000 pipas por anno.

0 Os dinamarquezes resolve-

ram ertgtr um monumento a Sha-

kespeare, em Elsenem, que elle

immortalisou. no celebre «Hamlet›.

A rainha da Inglaterra e o grau-

duque Constantino da Russia, que

. “Din. (India) maio de 903. i

Continua a peste assolando o nos-

so districto. Concorre em grande par_

? te, se não no todo, a falta de limpeza

que ahi vale, por cada rua, por cada

» habitação.

Querem saber? Aqui os não chris-

tãos, fieis aos seus usos e religião ex-

travagante, oppõem seria relutancia

aos preceitos da, hygiene. Diñcilmen- .

te se convencem de queié necessario

ter as casas caiadas, os curraes e pa-

teos limpos, e sobre tudo dar-lhes uma

ventilação regular.

dito frade, 600; dito preto, 900;

dito amarello, 800; dito vermelho,

760; dito larangeiro, 196080; bata-

ta, 320; ovos (cento), 920 reis.

De Melgaço:-~O tempo tende a

melhorar, estando agora uma tem- w

peratura muito agradavel, com o

que os campos de novo tomam

alento.

De Travancaz--A trovoada que r

aqui fez causou grandes prejuizos

nas povoações de Travanca, Sal-

com o vinho e depois deixa-se

rep0usar 24 horas.

No dia seguinte, faz-se a

traduziu algumas das obras do poe- *

ta, inscreveram-se como primeiros

subscnptores. A execução do mo-

Nao se conformam com tal coisa

Nio ha meio de se conformarem.

A austeridade tem feito exforços

para os trazer á graça, mas .não se

danba e outras,

familias sem pão.

deixando muitas

w do-_se habilitados, quando tiverem con-

* chudas as novas Installaçoes, e os no- '

rão muito maior .desenvolvimento aos ro¡ escarlate P91' exemplo, São

trabalhos da fab“(êa' * de um effeito encantador.
A nova machlna, que esta a ser A1 w h e g

montada, e smssa, auctor Sulzer, Fre- gumas a bordadas a

res (Wintertlmr)._ e obteve o primeiro l seda, . assombreadas, tambem

premio na exposição de Parts e 1900,e . ..t b . . .

alem d'isto um diploma de honra, sendo mm O Cmt”, mas menos (118'

ojury que conferiul essas (lltstincfções tínctag_ _

com . osto de especiaistas ing ezes ran- w w t .

0,,,5 e anel-mães_ ' Uma blusa de Zanon borda-

Com esta manhina veto tambem da com uma gaia, de gêda cong.

wuma caldeira aqmtubular, _1ngleza, de t t. .l

Babcock de thcox. Amachlna é de for- “5113 uma t0? 3336 de ceremo-

ça de 80 cavallos. ' _ ma, Os chapéus de_ feitioa

Os srs. Campos adquiriram _tambem l ñ ~

um amassador dos mais a erfelçoados, extravagantet!, extremamente

dc uma Importante casa a lema, achan chatos, de desmesuradaa abas,

são a maior parte em tutle en-

collagem com '15 a 20 gram-

mas de gelatina branca de boa

_ qualidade, e, passados que se-

' jam alguns dias, apresentar-

se¡ha o vinho límpido e prom-

pto para ser trasfegado para

um casco quedeverá ser pré-
:tai-»Jana .MJ. bs'-\\›tõ-

viamente sulfurado, por meio

de mecha isenta de cheiro a

trapo. '

sea operação presidir o

numento esta conliada ao escuiptor

dinamarquez, Hassclrus, e Shakes-

peare será representado com a

penna na mão, escrevendo as Ine-

ditações de Hamlet sobre o «To be -

or not to be».

Ç A bordo do paqnete «Pana-

má», da companhia do Pacífico, de-

vem chegar por estes dias a Lei-

xoes cento e tantos excursionistas

inglezes, que veem visitar o Porto.w

Ovaorexresa n * -
p ' p s me le fretado tas fructas, tao deliciosas, d'um sa-

para esta excursão, abordóu da In-

glaterra a Lisboa, depois a 'l'anger,

as ilhas Baleares, a Argel e Gibral- t

maximo cuidad0, 0 resultado tar, Vindo d'alli ao Porto, d'onde

será perfeito, porque se ~_con-

seguirá eliminar do vinho to-

das as materias estranhas, que

.geralmente originam fermen-

tações e turvações.

r As claras de ovos, tanto

em uso em Portugal, são ex-

cellentes para as clarificações

ou concertos; porém, devemos

cia á gelatina, porque é de

acção mais energica, niestes

casos.

_Não occultaremos que se

encontram no mercado algu- ,

mas collas escuras, que é ne-

cessario pôr completamente de

lado, pois que, segundo as

nossas proprias observações,

haaté certo perigo no seu em-

prego. _ ›

l __ _Para rematar estas breves

i considerações, com um ,cara--

- cter puramente pratico, re-

commendaremos aos que nos

lêem que não conñem dema-

siadamente nos trabalhadores,

que estão sob as' suas ordens,

para executarem estes serv¡-

ços, mais delicados do que se

áñguram á primeira vista.

CQmo diremos em francez, a

operação lucrará muito, tendo

presente i'oesit du maitre, por-

que qualquer pequeno descui-

ao prejudicará. os resultados

» distancia de 137

seguirá para Liverpool por Vigo.

§ Trabalha-se activamente em ~

reparar a ilha de Heligoland, que

* ameaça desapparecer completamen-

l te no mar. As excavações pratica-

das pelas aguas sào cheias a béton.

Construir-se-ha tambem um muro

de quinze metros de altura para

proteger os rochedos contra os

~ embates das ondas. São verdadei-

ros trabalhos de forttlicação, que

confessar que dam““ Prata-en' devem durar alguns annos.

§ Esta-se installando na Ame-

rica uma nova linha para a trans-

missão de energia electrica, que

ultrapassa tudo o que até aqui tem

sido feito.

A nova linha““ transportará a

Montreal a energia produzida pelas

quedas Shawinigan situadas a uma

transporte elfectuar-se-ha sol) a

enorme pressão de 50:000 volta!

Uma das particularidades da lt-

nha e que sera constituida por ca-

bos de aluminio.

“0:000 kllUS d'cste metal tão le-

ve, o que representa um valor de

1 420:000 francos.

O Um proprietario das cerca-

nias de Quimperlé casou um d'es-

»tes dias os seus quatro filhos: dois

rapazes e duas raparigas. Ora que-

rem saber os nossos leitores - em

que constituiu o banquete nupcial,

kilometros. Este '

Serão precisos i

convertem. E como falta a força mi- r

litar para sufi'oear a effervescenoia,

veio a canhoneira «Zaire» conduzindo

.um reforço de terra, a requisição do

governador, para. evitar disturbios e

transformar a obstinação manifestada

° as regras da hygiene em tumulto ou

desordem da rua. Vamos a ver se as-

sim se consegue alguma coisa. ,

o Esta um calor soffocante, e de

mais a. mais lucta se com a falta de

agua. e gelo em quantidade. Felizmen-

te abundam as mangas.

E' esta a epoca da producção._d,es-

bor tão bom, e que são o que nos

vale para saciar um pouco a sede.

E até outra vez, que está. o paque-

te a largar.--D.

A agricultura

e o tempo

ão continua bem o tempo, e

parece que teremos ainda

maior tormenta. Eis o que, ácerca

de junho, escreve um astronomo

francez,no Tampa, que teimos pre-

sente:

No primeiro periodo, de 1 a 10,

mau tempo no oeste e centro da

Europa oom alta pressão sobre o

Mediterraueo. De 10 a 23 o tem-

 

po continuará irregular_ eSpecial-

mente na EurOpa occidental em

que haverá grandes trovoadas. De

25 a 30 continuarão as vicissitu-

des depois de uma grande trovoa-

da no dia 25. _

Haverá altas pressões a éete e

depressões sobre a Inglaterra, mar

»do norte e Scandinavia. Este pe-

riodo será verdadeiramente tor-

mentoso com Chuvas, mau tempo

e trovoadas sobre 'o littoral do

Atlantico e sobre a Mancha.

“A entrada em julho será' feita

com tormentas mas é provavel

que se siga um periodo de sol

quente e sem trovoadas.

O que nos dizem de varios pon-

tos:

Do Alemtejo:--Os trigos no al-

to Alemtejo teem-se resentido do

mau tempo apresentando grandes

manchas de ferrugem. As oliveiras

a que assistiram parentes, amigos tambem teem soffrido. Nas vinhas

e conhecidos? De Cinco bois, deze- tambem o mildio tem feito. estra-

seis carneiros e duzias de outros gos e grandes. '

animaes sem importancia, tales co- De Aguiar da Beiraz--Conti-

mo gallinhas e coelhos. E tudo isto nua o tempo vario. Apoz uns dias

e quinze de cidra.

~ foi regado com dez barris de vinho quentes, que animaram os agricul-

tores, voltou a chuva, que está

ç Acha-se aberto concurso pa- prejudicando os trabalhos agrico-

Na proxima povoaçãode San-
vos machinismos a funcctonar. o que se- * feitados de Hôres.

ra dentro de dous mezes, a produzir

14:000 telhas e 40:000 tijolos por dia;

A machine, a vapor e de um fabrico

perfeitíssimo em todas as suas peças, c

a installaçao tambem foi feita com toda

a segurança e correcção.

O sr. Jeronymo Pereira Campos é*

um antigo mestre d'obras, muito habil

c considerado, e seus filhos, bellos mo-

l ços, trabalhadores, intelligentes c illus- »

trados, muito peritos nos trabalhos a*

que sc .dedicaram equc conhecem já complemento de todas as toi,

hoje mmto bem em todos os seus deta- i

lh'cs, trabalhando ao lado dos operarios, lattes; WMO de um VeBtidO de

. .l .› ,H . promptos asubstituir qualquer d'elles, ceremonia como da mais li_

Emi/01099“” portuguet'a'uutwm' tanto nas occupações de maior respon- . bl í i d

ala-_Recebemos 0 faSGICUÍOsabilidadc, como nas mais somenos gelra '1133 ecamp0.

diccionario l Oxalá que a este conjunto de qualida- l

dim de Miranda, arrancou olivei-

ras e outras arvores de fructo e

destruiu as searas, vinhas e bata-

taes, ficando as terras n'uma ver-

dadeira lastima. A

44- 0 sr. Camara Pestana 'vem w

a Castello de Paiva, a'lim de estu-

dar a nova doença das vinhas.

Archivo do “Campeão,,

Os folhos das saias são

riscados de viézes de setim, al-

ternando com barras de refe-

gos pospontados. _w

Os cabeções redondos,

quadrados, recortados ou em

feitio de fichú na frente, são o

   

237 d'este" magnifica'

universal, publicado sob a direcção

wdo sr. dr.Maximiano Lemos, lente

da Escola medico-cirurgica do Por-

des apreciavcis corresponda_

cxno feliz e o favor do publico, comow

w até aqm.

sempre

São estes tambem os nossos vo-

0 calçado usa-se branco,

l

amarello, mas de preferencia

de camurça com biqueiras :e _

talões de pellica cinzenta. Os 1_

~ lia.

t0. Comprellende 508 artigos e 17 tos, e bem os merece quem, com ç .

figuras (Gwm'don 3 alt/0039)? En'tanta energia e boa vontade, faz sapatos_ Pretos de POhmemo

tre OS artigos PI'mOIPa-esa cumPPe* pela vida. Honrando o seu nome, 011 Pelllca de lustrO, para thea-

cxtar1010b6lía. do Sl'- dl'- Costa F91"' os srs. Pereira Campos & Filhos tro, são graciosamente recor-

reira; Glucinio, thcerina, Qlycol e w honra“, tambem a sua ,erra e a

Glycose, do sr. dr. Ferreira damdustrm nadonal_

Silva.
e é

' Continua a assignar-se em to- Promoçoes

das as livrarias e no escriptorio da ela approvação do augmento de , _ , _

empreza Lemos &. 0.a, successor. dois juizes no Supremo-tribu- O Caldasz--Ja aqur esta _grande

40- Recebemos mais um n O, nal, deve haver o seguinte movi- 11- de Pessoasahavendo mu'ia PW'

de sêda arrendada. »

 

'vista de administração militar, que hunal os conselheiros Augusto gar_ lho, agosto e setembro.

acompanha o 6.° da brilhante pu- los Cardoso Pinto Osorio, presiden- ”0596101- PI'Inclpla a

blicação mensal illustrada, o Por- tew da Relação do Porto, e Annibal luar-se a concorrencm a estas ala-

tngal-militar. Alem d'outras, traz? Achilles Martins, ajudante do pro- [nadas mermas-

a gravura da rainha, sr.a D. Ame- curador geral da, Corôa.

caldas.

tuguez e portuguez-francez, edição res; e promovidos àquella relação

da casa da rua

240 e chega _á palavra appétenca. v › Torres Navas;

4H- O Progresso cathotioo pu- Margarido Padua, juiz do 1.° dis-

blicou a gravura de Guesclin. na tricto criminal do Porto;

sua 1."“l pagina do n.° 11 -d'este quatro vagas de 1,"“l classe em 'for-

anno. A parte litteraria émuito va- res Novas, Porto, Beja e Guarda. l

riad-a e interessante.- São, pois, promovidos à 1.a

Í 4-¡- Temos tambem presente o classe os drs. Joaquim Simões Bar-

n.° 4 do Boletim da «Real associa- reto, juiz em Cantanhede; Francis-

cahnosa,

4¡- Itlustração- moderna.-Re-

cebemos tambem o n.° 10, quarto

anno, d'este magnifico quinzenario

de litteratura e arte, dirigido pelos

distincto poeta Oliveira Passos e o

habil gravador Marques Abreu.

Como sempre, insere bons es-

cuções [iscaes em Lisboa; e Lou-

renço Ayres de Mendonça, juiz em

Villa real de Santo Antonio; e à 2.a

classe, Joaquim Bernardo da Rocha

Saraiva, juiz em Celorico da beira:

João Baptista de Sousa, juiz em

Mogadouro; .lose Rodrigues. dos

Santos, juiz em Paredes de Coura;

tre Porto o Campanhã, e a passa-

gem de nivel em frente da Ermida I'

do Senhor da Pedra, em Gulpilha- .,

res, com paragem em Gaya, e cn- Í

tre Aveiro e a mesma passagem

de nivel, com paragem em Cacia,

Estarreja, Ovar, Esmoriz, Espinho -'

e Granja(

tados, mostrando a fina meia '

a*

accen- Í

A região e encantadora, corta- -'

N'este ultimo logar sera collo- da Pêlo camÍHhO de Terms que tem' '

4-¡- O fasciculo n.° 15 do No- cado o dr. Joaquim' Teixeira de estaÇaO de Paragem mesmo nas? _

r, eo dicoionart'o popular francez-por- Sampaio, juiz da relação dos Aço- _ , , _ . '
t

Figueira:-Ja aqm ha banhis- .

Victor Gordon, 36,03 drs. Fernando Henriques da las., Vendo-98,,a Pl'3¡_a.lá bastante 7'

1.°, Lisboa, vae já até paginasCosta Loureiro Toscano, juiz emammadas ESlaO mU_llaS casas alu-

dr_ Antonio Joaquimgadas para a coloma hespanhola: ›,

Bussacoz--Tem chegado mui- '

e ncavãotas familias para passar a epoca_ -

" ,omaría ao Senhor da Pedra: Í'

' Por motivo d'esta antiga e po- i

» ção da agricultura portuguezan, co Correa de Lemos, juiz em Ceia; , pular romaria,haverà amanhãcom-

publicação realmente digna de re- Miguel Horta e Costa, juiz das exe- boyos especiales de ida e volta en- z

commendação aos agricultores.

_ t

excellentemente collaborado, da Re- mento: são promovidos áquelle tri- ~ cura de 03533 Para OS mezes dcju- *-

1 .

, I

l J 4

Ú \

V, q

- à_ '

IGlaB paulo-al *_4 7 7 i

   

   

   

Deve ser grande a concorreni 'l

eta de romeiros, como é do costu- '-_

me 1

e Antonio Joaquim da Silva, juiz em

Alijó.

0 dr. Horta e Costa, depois de

tomar posse, devera continuar na

w ra provimento do logar de faculta- ~ las.As trovoadas tambem por aqui 'criptos e photógravuras d'uma bel-

tivo do partido municipal de Ponte se teem feito sentir. Os caminhos la execução, '

de Sôr, com o vencimento annual estão intransitaveis em virtude das Os numeros 11 e 12 apparece-

de 5005000 reis. grandes enxurradas. rão nium só fasciculo em 15- de

procurados conseguir.

Henri Bousquet. . ç Festeja-se tambem na rua
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Em_

  

l

samos continuar wa fazer a tua xeque, relatou o seu encontro _

vontade» no deserto com o grego e com _

Tinham appetite e, duran- A o índio.

te um momento, a mesa car- Pensava, como Ilderim,

regada das iguarias mais apre- que fizera em dezembro vinte

ciadas dos orientaes: bolos de e sete annos que chegara á"

farinha flna, legumes, carnes, » porta da sua tenda, fugindo',

leite, mel, manteiga, absorveu de Herodes, e lhe_ pedirapana .

a sua attenção; mas quandoos esconder. Todos lhe pres- *

terminaram o repasto, senti- tavam intensa attenção, até' d

ram-se mais dispostos a con- ~ creados interrompiam os soil-r

versar e a ouvir. viços para não perder

O xeque mandou vir qua-menores da narrativa.

tro grandes candieiros de co- t Hur escutava-o c-omo um hot-ij;

bre. Esses candieiros tinham mem que houve fallar d'un¡ g

mesma? prece que' o'utr'ora, no quatro braços e cada um d'el- acontecimento d'uma impera;

deserto, o grego Gaspar, oin- les supportava uma lampada tancia immensa para a boing_-

_ _ . _, .. _ , dio Melchior e elle pronuncia- v de prata, access, e um vaso nidade inteira, mas sobretndà,

TIRE;.5154..:9331'9039'mçg é““ 'prestaste, não o prestaste a eu te devia chamar? ram ao mesmo tempo, cada contendo uma provisão d'azei- opovo de Israel, e,lentamentep,Í›-'

“95° 01'93"““ Banha-3m' 3m' mim proprio? Onde. irias pro- --Arrio, filho de Arrio. ' um na propria lingua: «Pac de te. Os tres commeneaes prose- * uma idêa, que devia mudará

m0u'5eiquanm ¡fm-Um?” querourarárecompensa senão aqui, -Comtudo não és roma- tudo quanto vive-«Deusl Tu- guiram na conversação, n'essa * o curso da sua vida, se npbdêtii

. -Eram, dizes tu? Morre-

ram? _

w -Vinde, a ceia está' posta,

advertiu o xeque.

, Ben-Eur, alliviado por não

ter de responder á pergunta,

oñ'ereceu o' braço a Balthasar

para o conduzir á. mesa., em

volta da qual' se assentaram a

oriental, em tres tapetes. De-

pois de levarem as mãos, Il-

derim fez um signal aos ser- *

vos e a voz do egypcio ele-

vou-se, Vibrante e cheia de

eommoção, para fazer essa

disse com voz commovida, ex-

- *tendendo para elle a mão tre-

(66)' LEWI WALLACE_ ' mula, e ainda n'este instante

, : , ' i_ ,_ ii é elle que te manda para mim. dos teus servos como soccorri

_AgradeçO-lhe e a ti, louva-o xx este excellente homem.

'_ *w A egualmente, porque terei uma -- Mas é o meu amigo, o

@muito :o: e a a” “ grande recompensa a offere- meu hospede, e não meu ser-

_ _ _ ' XXI _ ;cer-te da sua parte. Guarda vo, não vês a differença que

u Falls,&acrescentouyoltan- essa' taça; pertence-te. existe? Ah! Balthasar, repito-

dO-âe para Ben-Hurt .ÍOBW tu¡ ' '--Porque, perguntou o xe- te ainda que este mancebo não

quemme ¡alvañôte E'Vida? j que-a Ben-Hur, quando Bal- é romano! exclamou o xeque;

e ”E, exagero¡ respondeu. thasar narrou oque se passa- depois voltou-se, para a mesa,

361141111.? (391.11- "defereúfüar ra, porque não me disseste na- da altura o maximo d'um pé,

' qu? PaimÉPB_ ca" da, meu filho? Que melhor re- sobre a qual acabavam de pôr

VQÚOÃC'MB¡ .11169an ?04181102 commendação poderias trazer? a ceia. Durante esse tempo

'no Emma““ em que 5° PNG'. Não' sou arabe, xeque d'uma Balthasar interrogava Ben-

PÍÉEÚWN 505190 ,teu @amêlor tribu? Este homem não é meu Hur.

ad"pé'."da fonte“ “Camallan hóspede? O serviço que lhe _Como dizia o xeque que

t'o. Não vim buscar recompen-

* sa, nem pequena nem grande.

Soccorreria o mais humilde

;seus no “CAMPEÃO natalinas,

  

..

.o

o mancebo the mostrava. A ' 'e que mão t'a entregaria a nao no? _ do quanto temos vem de ti, v lingua syria familiar a todos ~ rou d'elle. ,,v

_ 5-30¡ @,5an“ ¡CNFh'ÓW 'ser a minha? -Todos os meus parentes recebe os nossos louvores e os povos do oriente. » _

t6 @Mion 30 meu encontro¡ -Poupa-me, xeque, peço- eramjudeus. abençoa-nos, afim dequepos- O egypcio,solic1tado pelo (Continua)

\



  
dindo a intervenção immediacta da

auctoridade. Se a policia não che-

ga, augmente-se, que a .segurança

publica não pode estar_ assim en-

tão das pharmacias pela fôrma por genero que eprOra pouco aqui ha

que o arguido presidente a acon¡ para escolha, como são a louca es-

selhava então a liquidar; i maltada e outros artigos de pri-

Attendendoa que á direcção meira necessidade domestica, e

~ sabbado ultimo a esta localidade os srs. drs.

Manuel Nunes da Silva, digno juiz de direito

em Caminha, e Marques da Costa, futuro me-

dico. O sr. dr. Marques da Costa retirou no

correio de domingo para Coimbra, e o dr. Ma-

_ »Bv-ireitavosanto percursor. 'Para tal

lim ja' foi contratada a banda dos

" Voluntarios. *

l Sob os cyprestes

l ,.L 1. '- '

4

ante- hontemi

-
c

-- TRATAMENTO arma-musa

Ç Começa na proxima terça-fei-

ra, na egreja de Santo Antonio, a

tresena-do tharmamrgo portuguez raves . e. 8a do sr. Ant _

que precede a festividade que alii g 7 a po °

tem _logar no .proximo di'af 21,10 n10_ LUIZ dos Saptos, antigo

corrente em honra do mesmo santo. w empregado “1111110113311 e 808m

-t - _do sr. João de Campos Sal-

gueiro, empregado superior e

Falleceu” aqui

victimada por padecimentos

 

to ..I " :7 'r' "Í i '

0 campeao" hmm-m & sclenhñm socio da firma commercial d'es~

 

ta praça, visconde da Silva

Mello, succeesores. Os nossos

w pezames aos doridos.

m extracto da? conferencia'

 

r _ e¡ a [1°. ?33599393,.9,1395--Aüáumptoiã'de
, rante a «Sociedade medica de ¡n.¡m'mção

  

  

  

    

a todos Íos outrosremêdiosaté*

Berlim», pelos dra: Th." som-

merferld e Danelius: _

«O «Sanosino» é superior“? vas

@alisam-se no dia_ 8, na ltsco-

~ . _la normal :de Lisboa, as pro-

para o ,concurso de professores

. l ção: aoma'gisterlOprimario de Avei-

aqui empregado para comba-

ter 90'58“33, PO“"*ímódêra'e “atá“ Antoniollodrig'ues Direito, Henrique

lha, primeiro quej'tudo,os eym- Sant'Anna, João de Oliveira Frade,

, ptomas' que' m'áib' inpvõftunaml Joao-"Maria da Silva' Tavares e Ma-

' noite. ,

lise, o somno volta e os doentes ' ñ

" sentem-se de tal modo avigo- Brazil cujo pagamento 86 acha

os doentes. Uma. dae'primeiras "nel da Maia “Simão-

cousas que observa é o desâpi- I' TIÍIÇÃO

parecimento da tosse, que'pri-s w Estamos procedendo ,á co-

va" os enfermedades-'esses brança do 'tFimies'tre findo ago'-

necessario, especialmentê 'de' ra. Fineza que muito agrade-

I' 'i _ ,N , _ cemos _aos nossos obsequiosos as-

A estas melhorasjunta-se sigñántes "será a' satisfação do

 

uma. diminuição manifestadas recibo logo que lhes seja apre-

' ,i -. _ . ›' l' "tir and.; .. x ,;,. ;. ,w _f . _ __ . 7 .

l excrcções,a ponto de ficar ¡edu-sentado pelo correto, e assim

' zida a metade a sua quantida- nos pouparão a despeza que a

de, após duas semanas de 'tra- nova' remessa d'es'ses documentos

tamento. Des'a'pp'a'rec'idà atos- nos custa. ñ

A , Aos 'cavalheiros diAfrzca e

.to no «tramvvay» das 10 e meia da manha de

do 1.' grupo-”da esCOIa dehabilita-

ro. Os' candidatos 'admittidos são:

w pelas verdades expandidas.

nuel Nunes da Silva, seguiu para a Foz do Dou-

hontem, sendo acompanhado ;até Espinho

pelos seus amigos, srs. drs. Manuel Simões da

Custa e Manuel Rodrigues Mendes. V ,

Sua ex.l durante os poucos dias“que per-r

maneceu entre nos, foi muito visitado pelos

seus amigos, que os conta em grande : numero,

pois que é sua ex.“ o unico filho de Cacio, que

tem dotado a terra com alguns dos actuaes

melhoramentos.

Quo nos visite muitas vezes,são os nossos i

desejos e de toda a freguezia.--C.

Espinho, 4.

O sr. Infante D. Affonso visitou

ineSperadamente- esta villa, hoje de

tarde. Veio acompanhado pelo seu aju-

dante.

Sua altezadesceu a rua de Ban- f

deita; Coelho, até á. prai-a, esteve no

mira-mar da Egreja e regresSou ao

Por to pela fonte .do Mocho.--E.

G“Íl'dá¡

Chegou o novo prelado. São real-

mente imponentes' as festas que se es-

tão celebrando em sua honra,sendo nu- *

merosos os representantes do“ clero

que aqui se acham e extraordinaria a

afñuenciade povo.

Após o «Te-Deum» realisado na

Séfallou o exr'no prelado, agradecendo

as manifestações de sympathia que

lhe eram feitas por toda a cidade.

Da Sé, agora, seguiu para. a sala

do deSpacho da Santa Casa daí“Mlseri-

cor lia, aüm'de presidir a um bôdo

offerecido 'a 150 pobres.--G.

Seixal, A'.

JULGAMENTO _IMPORTANTE no «camara»

cama' no Bxansrao

Como dissemos, a seguir ao dis-

curso de defeza do sr. dr. Barbosa de

Magalhães (pas) foi 'dadas palavra. ao

sr. dr. Bernardo Leite de Almeida, il-

lustrado conservador, que fez um con-

substancioso discurSo,que alem de bre-

ve, teve o subido valor de commover,

Em seguida. coube a. vez ao “sr. dr.

Lomelino de Freitas, abalisado de-

fensor doreu Constantino, que fallou

muito, principalmente contra a policia

ser das 5 as 7.

cumpre não affastar-se nunca. das porisso de crêr é que se mantenha

prescripções legaes, nem tdo Em e prOSpere.

sympathico e altruista' ai- que se -O-I- Os alumnos da «Escolae

destinam estas instituições;- - academica», o magnifico estabele-

' Convida adirecção afa'zertraw cimento de ensino habilmente di-

oar aquelladeliberaçãomomoa-p-ru- rigido pelo nosso amigo, sr. Ma-

dencia aconselha, e, conñada nos nuel Freancisco'da Silva, prOprieta-

bons desejosd'ellarde bemíservir'wio do tambem conceituado colle-

a associação, espera que o faça gio «Aveirensen, vão .amanhã em

eai/'curto ”preso, 'corno-lhe cumpre excursão a Vianna do Castello cou-

e é .de justiça.› e tros pontos do Minho, viagemique

L Com-quante-benevol-a,madeline: e de recreio e tambem de instruc-

ração do *Constelhoi'fi'scafe"muito pa-' çãonecessaria e util.

ra louvar. Partiu hoje para o Porto,

* de onde segue para o Minho, o sr.

Carlos Guerra, entendido director

dos serviços do gaz n'esta cidade.

O sr. Guerra vae em missão de

prepagauda ao bico Aveirense, cuja

acquisição recommendamos como

excellente, que realmente e, aos

nossos leitores d'aquella província.

4¡- Começaram ja hontem as

obras de demolição do velho predio

da rua de Santa Catharina onde de-

, ve erguer-se a casa para installa-

ção da «Associação aveirense de

soccorros mutuos das classes la~

boriosas». '

   

  

  

Pequena coisas

ttendendo a solicitação que aqui

the fizemos, o illustrado com-

mandante de infantaria 24 ordenou»

que a banda regimental toque

d'aqui em deante, no Passeio-pu-

blico, das 6 da tarde as 8 da noi-

te, às quintas-feiras de cada 'sema-

na em que o tempo o permitta.

Aos domingos continua a hora a

Por sua parte a camara muni-

cipal resolveu tambem que o re-*

cinto seja illuminado n'aquellas noi-

tes, como é praxe ha muito esta-~

belecida. Registando a amavel de-

ferencia do sr. coronel Faria Perei-

ra, damos com satisfação aos nos-

sos leitores a boa nova.

Acaba de ser registado na

camara municipal de Anadia, pelo

captit'alistaporttiense, sr. Joaquim

 

Perigos

Esia cada um, n'esta terra, no

;v.ri'iito de tir/,or quanto O des-

letxr mr a insulliciencia

'policial lhe permit'te.

Ainda ha dias aqui chamamos a

attenção'd'ella para os carros de

da força

necessidadeinadivel.

~ well,

 Cart

tregue às contingencias do acaso e

as bebedeiras dos cucheiros. Pro-

videncias e energicas, que são uma

        

  

ospecto moern~

As pílulas cathaiticas do dr. Ayer são para cu-

rar prompta e permanentemente toda a

qualidade de ataques biliosos, como febre bilio-

sa, circense de billis, ictericia e vomitoe billion.-

sos.

V Dóros de cabeça pela manha, »enxaquecam

dóres de cabeça produzidas pela ma digestão e

  

* quasi todas as demais dói-es do cabeça podem

alliviar-se cam promplidao tomando todas as

noites Q ou 3 pllulas do dr. Ayer. l'roduirsm um

eli'eito tonico em todo o appareiho digestivo

dando logar a que a secreção de todos os

dos digestivos seja mais prefeita. _

Não ha outras pdulns que possam compa-

rar- se com as pílulas cathnrticas do dr. Avon.“

Preparadas pelo dr. J. C. Ayer à C °,.Lo›.

Mass., U. S. A.

 

ara 0 annunc'lo que da (fundir.

ção «A-lliança das Devezas) hojet

publicamos, chamamos a attençao1

dos leitores. E' garantia sobeja'd'af

excellente qualidade dos seuspr'op_

ductos e da seriedade nas transacr.

ções o nome considerado dos-..seusi

broP'r-ietarios, tão ourillccido em'td-"

da_ a parte. ' “j  

 

__ _7' 7 7.a p<m:-*-j _m-.

tthÍO “CAMP  

 

Ferreira Cardoso, o descobrimento

do duas minas de carvão e ferro

n'aqnelle concelho.

*Veio ordem a direcção

districtowd'obras publicas. d'este

para a remessa iminediacta do pro-

~ bois, que a toda a llul'd do dia o da

noite atravessmn as ruas da cidade

sem conductor ou com clic a me-

tros de distancia, à vontade, perfei-

tamente despreoccupado e contiado

na impunidade que é de uso, e

 

i7 rasas, que alem do appetite Aatrozado, rogamos tambem aj?

;revelam um certo bem estar efneza de satisfazerem a zmpor-

'- *a esperanca dai cura, operando tancz'a daassignatura com que

  

  

 

  
  

            

  
  

  

  

 

d B'.
., a . .

e 9.19» Ja hOJe temos de 'chamaLa de no-

vo para caso mais grave ainda: o

dos cochçlros, que deixam entre-o

 

Depois a palavra afo- ad.. e a. fa'

vogado n'eete auditoria., sr- dr» Peivo- zer no antigo quartel' de S'anto An-

; to correa, que se houve !num bem- ** tonio para ainstallação d'um deposi-

 

_ v ao o au mento de eso. - ,p l d M . . g í . . , _

l se ent O g P .t , d f _a ' w a¡ Í_ ,expondo eo ao b dah' Bath: “refiegf llo de reproducmres_ goes als1pr0prlos os ammaes atrel-

0 «Sanosmo» produz excel-¡ ..dos que e pior/;pro sn. ga trees, nesta au Ignore_ ep a É _ . A, e_ . l, d , w

l
v I*

a

' lente effeito sObre as trans-Ji(,:reoeram ao nosso pedido lente»Íc que fez foi convencer; e os mais a» altna do barão de Castello de Pai- como é frequente na estação do M ld

A . . . . . E r _ -_ _ A_ o_ ~ _.._ .,_ H _ M . ._ _ . ..A ~ , __ . H ~° , __ w ...an asna' ' '

.l pirações desagradavels, 10g02 Hour-_y u ;1,0350 Stitcei t.) agr ilLÍBCZu ;tiâüln texto pique podiam por Sonido:: , ML. que *em V“.tuuü de ,¡¡S¡“_,S¡çav l mm“mO de¡ ge¡ ,O (m nas ,nas “um, chaminés“: VM1:; É. os!? sistçrnas tds( 13.1333,

.. ' ' w * r- * isso e e raca .J. .,. u , - 3,- ... . ,. _. .. , . a - ”E“ ' ”i ' *da “da“,

i um e agr“ M* a por 'a 1 testamentaria, realtsa tem todos aguardam ú Útil! ada tiUS 1301553381- abnt-jours, hastes, furnivores tlc porreilana, etc._. . c g 'l r

l após algumas inhalações, dl- g lucram. mais lhe restava fazer. ) ap“ _M ,a 3g e. Í u. . 1. m

A - - - ~' @mew r ~ ~ .a q os (18133th '* i t., n e r 1a (a l'isertcorua , l

( [nuno e (183 are-l . a Entao foram encerrado¡ . l .
. à r r_ _ r f_ í _ í p _

mmàund) 1 t te alpgmas L Arcebispa'b'spo , tes, fazendo logo o sr. dr. JUIZ o seu. o no dia !t d'este mea, por conta Por ta: razao se deu hontem col-435“?mlulsllut1851ma

e c i -~ ; . ;g __ , munhhn um“ . J - , , _ . , _ m p r l umtnan e su ;error duas “re"ev
o e n , g y É relatorio. j a“? uíuuib;patl ,331110 lllli l¡'i..°'l) (“JL la ücaildu &Salglldldtlü ;um -hipnâ actuaag_ l L

'4:1

Pelas 2 horas da tarde regina:: : r .
Preços #limieterzczrt

A. í: i_ ( .«~ i tr¡ _ . . -- -' u* .

Chegou ld l Wa““ à““ “e *3 l ¡listradora do Asyie-escola,assrstiram pain atropelamento de "Murta gente

- r «a n n. i, . 'ur a 'nem foram res* c* w"“ i ia,

Por consequencxa' com O [Ddr poa-'Dc id dq'uwchà danese¡ PSN/ã:: 3273511? LOL!..-.='ÊhI;'ÍO 3112?; i 'lis duas SGÕÇÕBSB tOth O' pessoal (10 t3 iílUt ic, da Creanças_

«Sanosino» enriqlteceram os ?fimo se? premio' O .br' ::Fature ?rito-?esplãcaçces sobre elicsnaos srs, mesmo asylo acrii'npanhadosda fans lira :'72 pesagem do rapido da

Meira de Mattos' an“gQ “hihiilllitiü 3 llll'âdos- Dada-'5 KS respostaã lei-leê'”m farra da secção «Barbosa de Maga- tarde. ;tssusladopelo regido da mas

china, a grande distancia ainda, ni

l

“08308 alelos de combater al_ titular de_ trlytilone. Ú' novo prelado :sobre ellos os advogados e delegado ~

cm logar cavalto'que' tirava: um cano de !itnberonloae Pulmonar; POden' l ÚXBFCGIT ("t cargo da». . volt-ando o ;dry do novo a. (leia-?sensata ,

V

. ' . q q . 'W n A

rodasnda alqmllarta do Colo, largou “ k

1,7' ;' )' j 'CE › i r
f' h W. J. o 1.5.1 _ ü

l ' - i _ - r... , 'ligação É”“ i i U tribunal estava repleto o. NU proximo ti... io

(lo-se tratar os enfermos senado ,natr¡.acalmaro.:~ com

em carreira desordenada até ao pas- w PAHA 'Vhll LXÓ

V _ Útil““ em" iCledadü era enorme. :na mesma egreja outra missa com

transtornos Suas occupa_ l'i'flC-ÇQÚ, e na Lili &dêempemldr-Sô tlU° . Dadas as respostas deñnitivas¡ e em Virtude dra_

,mÍ;~iiídependentemente das “PV” com a elevaçao que O Gamela; É:: &ãggfãjlgâofãfguà quella exígencialegal. __ so do nivel die Esgueira,voltando pe “EDUARDO Ateus“) FERREIRA osomc

- caixas de'soccorros, sanatorios l rlsaàacerdote affectuoso ~e sentença condenando. o *e No Pr'soes do sem““ *as "vas desenho" das Brocas ?e Rua Mendes Leio. o «o :N
V , a “CaparicaemZannos deprlsào maior Paços do concelho estao actual- Gravrto e Bento de Moura. vm- Rua dos Marcadores, 56 a 6(

do, a tinal, despedaçar-se ca em “Emo

to, 8 por otiensas corporaes, t por: baixo, ao t0po d'esta, depois de* Participa aos seusoxsw l'reguezes'

"._ ..ñ o t V' ._ i. _V A W . ' a

'lboêpitgcêi cu", atalhar Os conta POUCO mala de anpOS'_FOI 061111131', 911 na alternativa em 3 annos mente presos, sendo porpfur.

z ptomas importunos é preparar conego, - professor do seminario e de degredo, e os outros co-reus em va-

, passagem de notasfalsas e 1= por' ter estilhaçado algumas gaiolas de que acaba de receber untvariado sort-i-

abuso contra o pudor. D'estes são resguardo das arvores que a guar-w memo do que “a d“ "15““th Para a'

u o solo sobre o qual está, lança; Vigario gera] na, dmcese de pneu_ rias penas de prisão correccional, uns

_.- da a semente do esforço thera-
-

~ ; , ., _ . .t . í _ _ a presente estação, a saber:

15 homens e 5 mulheres.- necem. Quem Passava &SSUSlUU-be. * Líndz'ssimos cortes d'm'prtra para m-

¡ semanas depois.
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DÍFOCÍJOT da if'tttit :i .7.
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brar 0nde› quando esmdame› Sum“ um accusado como auctor dos furtos l

e e o outro como encobridor. O primeiro j

. .r . ~~ ~ « . . com custas e'outros sem elias.

For distincto e premiado em Conn- Foram absolvidos apenas 2 nus¡

.7 peutico do organismo', que le-

, ' “z. 7
t'. '

var o doente á cura. um

 

  

 

por varias _vezes ao pulpito,

~ se revelou notavel oradorsagrado.

V-aesucceder na Guarda ao sr.

w d'estes está. tuberculose.

Cumpre-nos agora accrescentar

que tanto o sr. dr. Barbosa de Maga-

40- Ao proprietario da. fabrica

de louça e telha marselheza da

Fonte-nova, sr; Carlos daêSilva Mel-

e foi por felicidade que algumas

creanças se salvaram.

Entretanto, o cocheiro suciava

Variada cotlecção de fazendas de'

1a e lã com seda para vestidos.

Extraordinario sortido de feridos dial-

D. Thomaz Gomes; de.“me'daa ral' lhàosmaot como seu (1116013051110. 0a- lo Guimarães, ia ante-homem suc- com outros n'uma taberna da Esta- 904,10_ , v
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7 EHSÉHOS lec'do im cerca dia' intima_ 5190' e pà?“ãagguagâleã'àúzã;ímpglêh1:bug: cedendo um desastre grave: met- ção, onde raro se nào embebeda Elegante sortimento de cassas-d

_1 _ ' _ ?à à teveah uma.festivarecepvaoe. Emma atrahentbs maneiras__s, teu a mão direita entre dois cylin- uma parte da classe que aqui dns- PhamoSla. DPOPI'IHS Para blUUSBS-

_ p í o * f 'z a :.r .o. 9 dies d'uma machine detejOlo, e por empenha tal mister. l LM”" ”0““ de “da P“fra'iesiidos 'MW'

_ijaPECCADO DE VETELINA Mala I'OVÍIIOIÍL «Monte-PIO HVGWEHSB” milagre a não triturou. Ficou ape- ° NãO SB [30119 “Sim andar des“ m' Enorme variedade de tecidos bran-

_. _3m_ * omo dissemos, reuniu ante- nas maguakdornos dedos, mas ainda cançado pelas ruas, invadidos a cos em cassas rcndadas, piques mous- -

cada passo por vehículos de toda a 80“¡0981 fustõesietc-

Chapeus para senhora, ultimos modelos;

Elegante collecçào de sombrinhas.

Gravatas c golos de renda, o que

ha _de [nais chic. Variado sortlmento de

metas para homem, senhora e creauça.

Ultimos modelos de cspartilhos. Gnose-_v-

hontem, sob a presidencia do assim com muitas dores.

sr. João Maria Pereira Campos, o 4¡- Foi transferido de Vagos ordem governados por ebrios ou

conselho fiscal da «Associação de para Espinho, Gabriel Justiça, tis- abandonados de conductor. A,

*soccorros mutuos das classes labo- 'cal de '2.'classe. 4+ Para o Ilhote vão a pasta-

7 riosas» d'esta cidade. tomando a A" «Fabrica de fundição de gem todas as tardes alguns caval-

resolução de mandar trancar o v0- Crestuman, de que são prop'rleta- los sem cabresto. Ainda hontem __ ., _ _,. _ w

wt0 exarado n'uma acta da direcção rios os conhecidos industriaes por- umd'eltes correu sobre uma pobre ”Monet-S dd'êOdda “q“_csr “."lfãnOYai

l ñ . í _ , ñ , , _ lllldlSSlmOS cintos de plmntasm sedns

00m censura 30 Presidente, facto a toenses srs. Manuel Franmsco Pe- mulher, na avenida Agostinho Pt- tutles, rendas, bohiuels, pert'dmariasz*

Odeio¡ 5.

- nn. mas nuns ::Louva

_ _ De visita a seusestremosos paes, _e

w amigos, 'ue são todOS quantos habi-

* tam esta reguezia, esteve aqu1 passan-

do as festas do Espirito“'Santol o nesso

presado amigo, dr. Manuel Nunes da

Silva. méritiSsith-o'juiz de direito em

Caminha. _ r

0 sr. dr. Nunes* ds Silva é o chefe

5% .P00 Wu ahi/iqu c companth nas longa¡

;mo De eoffcimcmto, muito¡ Maite

:ipsum dia e fez-se luz

-Z'tlentro em mim. Sabes porque?

?Porque logo em ti se vê
situ.-

.3queé's boa como Jesus.

 

;.i'ñlidndo ao longe te vejo

"cheia de graça e candura,

to um enorme desejo

_; ;~ contarote esta loucura.

,,

não conto, que _a razão

_,rdida por _um momento.

mostrar-me a illuzão

p meu louco pensamento.

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

  

  

e* importa sentir em mim

anda chama, que 'devora

--l minha alma sonhadora

o meu exílio é sem lim?

a*

sem tim, eu bem o sei

;eírn'o dissea branca lua,

:fla ingemia como a tua,

_e eu a vcs ambas amei.

lua por, ser Senhora

infinita amplidão, -_

tt com mais razão

° _seres assim seductora

da politica _do sr. conselheiro _Jose Lu-
que aqui alludimos ha pouco. reira a 6.', vae aqui montar um

 

uheir-o, que conduzia para o mer-

ma oe.

ciano de Castro em'_C_'acia, e c'omo seus

partidarios conta todos -os seus_ partn-

cios, pois que, devido ,as geraes s ¡upa-

th'as, doque' gosa e ao seu oavat e1r_1s-

mo, conseguiu que na 'sua terra existis-

se um sol partido, que se honra em obe-

decergthe, _ .
. g à .

A* r aneira como sua ea' _tem con- *

seguido conciliar _espiritos exaltados

que por a ur havra e aforma _como

tem trahal ado para alevantara sua

› terra da indigencia em que jazia,.col_lo-

' cam-n'o muito superiormentepadquirm-

; do tambem a consideração do'seu chefe

na politica, que tem por elle particular ~

estima.

Sabe como poucos captar sympa-

» thias, e estas,que são geadas na terra,

de certo irão mais longe, muito mais

lou; e em todo o districto, onde tão esti-

Sua exn artiu na quartarfeira _a-

u ra Caminha, e ois de, em casa de s us

paes,ter recebi o immensasvlsitas dos

~? seus conterraneos, aos quaes_ _dispensa

? sempre cordeaes amabilidades o que

* os deixou gratissimos.

Ao comhoyo das 10,40 .da manhã

foram alguns amigos deepedir-se

acompanhando o illustre filho_ de Cacia

até Espinho os srs. dr. Manuel Simões

Foi um acto de justiça, com

que folga a moralidade e o reSpei-

to devido ás prescripções legaes.

A resolução foi tomada nos se-

guintes termos:

:O conselho fiscal, reunido em w

sessão extraordinaria para toe

mar conhecimento da queixa que

lhe é feita pelo_ sr. presidente da

direcção acercad'um voto de cen- l

sara, que se acha exarado na acta

da sessão de 2 de maio do correu

te, pelo simples facto de se ter elle

manifestado contrariamente á epi-

nião da maioria da mesma direc-

ção no caso das

já por ella resovido pela fôrma

porque o mesmo presidente prOpu-

nha a solução, voto que julga im-

merecido,e que, de facto, não está*

dentro das attribuições, meramen-

te administratiVas, da direcção, la-

menta que_ dentro d'ella se te-

nham levantado questões de tal or-

dem, que em nada concorrem para

 

deposito dos seus excellentes pro-

duetos, para vender em condições de pedir soccorro.

cado um molho d'erva e que teve

  

 

pharmacias, caso i

excepciónalmente*

 

vantajosas. Do *

108 cnaras POLITICAS

se na eleição,descarregado da

impopularidade do seu'chefe.

Não lhe basta isto para, sem

auriilio do governo, alcançar

ao menos uma minoria coside-

randa, nem elle adoptou aquel-

la precaução para ir em turma

separada á lide eleitoral. Não

arma ás sympathias dos elei-

tores,arma á acceitação do g0-

Estes e out-ros factos estão pe-

 

etc., etc.

Camisaria c

pleto.

Sabonete Irene, especialidade da

casa. Cada um, 100 reis.

gravatnriu, sortido com-

JOSÉ nsrsvnm

 

nio se avisinha, ora que asua

morte não tarda.

abandona as suas esperanças:

para attender aos seus-receios,.,
O

n

\

nenhum pensa salvar-»sea ouso-

105”"

Nenhum í 2

.I

ta de concessões que odeseiua '

Ctorise. Todos querem 'ouipdr-i

der tudo _'ou ganhar renome»

não largam as suasbandeit'as"

nas: VeSpBTàS' de combate _de-'n

cisivo. ' A - 4verno. O seu fim não foi captar

votos mas habilitar candida-

d k v
l, que digo, Vetelinal   

  

 

  

da C03“ e Manuel BOdPÍgUPÃS: Mendes. o prestígio e regularidade dos ne-
*O 'governo 'em meu entene

peitojá não ama, às Mmdes' gocios _do monte-pio-,eque são sem- í , ,. i . , . . .. _ . . ,

awe Welle a chama um., 6. r. pre nocivas aos seus interesses, e tos. Todo o ponto está em que der'não devra occupar-se de'.

_I > e peregrina. _na segunda-_feira passada ,usaram-a a 4 Attendendo ,a que ,é absoluta- lhes empreste a' sua mfluencra. formar um novo partido,~'rnas '

~md1°l°m1 hmm““ Sami'. 1mm““ “3°.“ mente necessario cuidar com dls- O facto de receberem um de "trabalhar com os queen-isa

1 go, na sua capella em Cacia, fãsti'vidade_ que_ e

1 feita a espensas do revd.9 prior e para o 'custeio

l da qual tem o rendimento d'une foros pertencen-

? tes a referida capella.

_ v'elo da associação, administran-

w do apenas e não trazendo para o

'seu seio questões irritantes; *

tem', apoiando-'se naqueira, que emandato contra as prohibições

não tendo em tudo a mesmo;

'qquedo e tico triste

do seu chefe mostra que ellos?iv r assim_ ignorada

_foi-"que foi germinada

;Clin se a dôr existe.
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.sli teu este pescado,

e; ..minha culpa inllnda,

sítio _me tens fascinado,

me nasceste tão linda!

P. da Silva.

n_ '

r y

...

.

A festividades este anne for uma das me-

lhores que aqui temos visto

o Costuma vir bastante gente de fora d'es-

ta freguesia,ttrazendo as cti'ertas ao Santo por

milagres que the pedem.

O local do arraial é explendido e passa-

se all¡ uma tarde em alegre cavaco, presenciau-

do-se boas tocatas e danças a moda da terra.

o A tim de assistirem as festas do Espi-

rito sem ea Coin, Chastain_ no 939mm do

Attendendo a que em todas as

corporações onde se manifesta di *

vergencia de opiniões, por ella ha

sempre o respeito d'eVido, e em ca-

so nenhum se chega á preposição

d'uma moção de tal ordem;

Attendendo a que a direcção,

de mais 'a mais,liquidou já a ques- a

 

abjuraram as velhas crenças,

e que estão promptos a iniciar-

se em qualquer nova seita.

Despedidos daquelle serviço

tomam o comm'odo que se

lhes offerecer, esperando de-

politica, tem de; certo bimes-

me interesS-e, se' os', ministros

são !caes *situação'qüe ser:

vem-,- e' anteveem' as 'perturbas

cdndern &amadora;

r

I

ções 'e capangas, que se 'es-



OMNIUM Agua da Curia

ANADIA-MOGOFORES

A unica agua sulphatada-calcica

analysa a no paiz, semelhante

o á. afamada agua de Oontrexeville,

nos Vosgea (França.)

INDICAÇÕES PARA uso INTERNO:

arthritismo, gotta lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, catarrhos vesícaes, ca-

tiirrho uterino.

USO EXTERNO¡

em diferentes especies de derma-

tozes.k: g _ ,- h I
#fo-,J _ f ,à A' venda em garrafas de litroM o,

. ~ * * *e caixas de 40 garrafas.
. w o f r, ' Preço de cada garrafa 200 reis.A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima Em Gain completa ha um das_

nowdade em solidez e eleganaa, sendo garantido o seu bom conto de 2061,

funccioriamento. O material do seu fabrico é de primeira qua- UNICO DEPosrro EM_ Avsino

lidade, e omançado pelos fabiicantes DELACHANAL a o.e Pharmacw Rabezm
. ~ - R D' it, de Pam-:Preço com o travao, õõ$000 reis. à _ k u“ 1"' “O

Grande sortimento de accessorios e oñcina de reparações tanto de SERHALHERM I. DE MMO

bicycletes como de machines de costura, etc.=Unico representante em* na

Portugal, Antonio Joaquim Augusto-_SANGALHOS-ANADIn. João Vicente Ferreira

São nossos agentes--Em Aguada, 0 sr. Bento de Souza Carneiro .

 

Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auctorisadafpelo íaGoverno. Sete D i
de prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido.

Analyse chimica pelo er.um sr. conselheiro dr. VIRGILIO MACHADO, medico e lente de i.
chimica Esta agua mineral possue a acção adstringente, tonica e desínfectante. w

E' empregada com segura vantagi m na diabetes., dispepsias, catarrhos *
gastricos putridos ou parasitarios; nas preversôes digesticas derivados das
doenças infecciosas; na convolescenço das febres graves; nas atentas w
gastricas dos diabeticos, tuberculosos, brighticos, etc.; no gastrioismo dos

ewgottodos pelos excessos ou privações, etc., “etc.
_Nãotem gazes livres; sabor muito agradavel, quer p'ura, quer misturada 'com vinho.

Prego, incluindo a garrafa (8 doc.) 160 reis.

" w e Apreciaçocs dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo-
LA. Sé; ANTONIO DE LENCASTRE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGILIO *

' J w, w _ Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bactereo-RUB CHARONNE, 321 PARIS g ia da Umversulade de Coimbra. Remette-se folheto, gratis, a quem o requisitar'ao

_z_
DEPOSITO GERAL

DESCOBERTA lllPORTlNTlSSlMl Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-_LISBOA

Por ñm chegou a Portugal a es-
l

pecialidade, unica no seu 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. Elle com o seu immenso saber,

analysando e investigando uma infi-

nidade de hervas medicinaes que na

India wse encontram, e depóis de . pro-

fundos estudos, chegou ao completo

  
 

   

  

   

 

  

   

 

 

  

  

 

   

   

  

 

      

   

poucos dias e radicalmente extingue
.

a purgaçao chronica, o catharro da

vagina, o restringimento uretral, etc.

E' eñoacissimo tambem r Roob*

om ,destruir completa e radicalmente

a “Hilda chronica e hereditaria. Este

maravilhoso producto chimico, que

bem se pode chamar milagroso, com-

posto exclusivamente de vegetaes

evita os perniciosos efi'eitos do Iodo

» o do Mercurio, causadores de grandes

estragos no corpo e com especialidade

nos ossos, de que em edade já. adulta

se sentem os- graves resultados, com

fortes dores rneumaticas e deprecia-

mento em geral da saude.

__. 4 ' w » ,__. í ': ~ - _AVEIRO r
”gundo, medmme a cuidadosa com_ _Em ilhavo, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizmho Acceitam RUA D0 GRAYITU _
binação das ditas hervas de realisar

se male'. ' ~ . _.um maravilhoso especifico 'que em Ww Nesta officma, recentemente mon. a

tada com todos os requisitos g

. modernos, executam se todos os

FUNDIÇÃÚ ALLMNÇÂ IMS DEVEZRS trabalhos com promptidão e asseio 5

por medicos preços. i
DE

u

'Ai

' r Construem-se camas grades '

Banca & portões, fogões, lavatoriiis, engei

nhos de tirar agua, etc., etc.
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Rua Moreira da Cruz, Deveres-V. Nova de Gaya PREÇOS SEM COMPETENCIA_

   

CASA impring FILHOS
RUA DIREITA ::lirismo

N'esta fabrica construem-Sc todas as obras, _tanto em ferro fundi-

do, como em metal e bronze, assun como: machines de vapor, linhas

 

  

° ° d'eixo, tambores para correias, bombas de pressão para agua, ditas »Cada frasco de Roob anti-Syphlll-
svstema galló para trasfegar vinhos, prensas para expremer bagaços ___tico, 750 reis. WMmllllllnltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllmllllllllllllllllitlllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllb w diuvas ou azeite¡ assim como todas as Obras que pertençam a fundi_ É

Cada caixa de» Pílulas Para &PU-1" , i w_ w ção, Serralheria e torno mechanico, portões'e gradeamenlos para jar- à:ação com as respectivas Instrucçõea Bicycletas, motocycletas e automoveis dos * dius e sacadas, mexedores para balseiros, torneiras e valvulasde me-

tal para toneis, marcas para marcar pipas e barris a ,fogo e ditas pa-

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

temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para. uvas com ,

cvlindros de madeira, engenhos de copos para tirar agua, ditos fundi-

dos de todos os systemas, estancarios. Tambem fabricam louça de fer.

ro para cosinha em preto e estanhada de todos os tamanhos, ferros

de brunir a vapor, ditos d'aza, copiadores de cartas, etc.

800 reis.

' Cada frasco de Injecção para a

mesma, 800 reis. ~

Vendem-se na pharmacia João

Bernardo Ribeiro Junior, Aveiro.

_melhores fabricantes Ainglezes e francezes. ~

,w Bicycletas novas, garantidas, a principiar em 50$000 i

reis. ..

Grande sortido de accessorios para bicycletas de todos

_ os auctores e para todos os preços' ' ,

C 11811150!“10 * Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição e so-

D mãgígfigãügfg, lidez. Esmaltagem e nicklagem.

l'. mz a; ¡acu1~iaiivowmunic¡pai_i Grandes: l'(3(;i_'i.l('('está'rei 'I'BÍJÉS preços
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E Privilegz'ado auctori'sado pelo '-

governo, pela Inspector-ía

Geral da arte do Rio de t* -

Janeiro, e approvado

pela Junta consultivo L;

E

B

de saude publica

É
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Ruaifrrochelld Aveiro Aiugam se bicycletas l
l o melhor tonico _, qwummmmm mm". h

::2;;-:-._.__..~-“'“°::,::.:É:.:UTM_ e :hq u , _

Ijuílftiiivti.311” 065,116* n'
.. A . . -. HA...- o"'°¡,|.'~"4.1ç.-.-'4 ;ÍTÍ_'IÓ' _,1 - g e N

v .
C bl 130, 'h

______ ' _¡¡.,¡.._'_________ Acceitam-se agentes nas localidades onde ainda nao os temos. '
à w _. fortiticaiite e reuniam .

p...” « :a A _U p --_~---~-~_ffM-"jÍf-'mn"W 'W A
~. _t . i_ tuinte. Sob o. sua in- W

tMULSAO NACIONAL 3 . nr r :É . n _ _ JL ~ p_
::o l, _l É rapidamente o apetite,

e

'ii ,ag-ral¡ Horimwiic se o smwue
Com 80 °[o de oleo _puro de Jigadu de

¡ e 7- ,.. ._ . o ,- ' ,2, 1., .É, ,6, ,e ,,S n?,_.,_'

.
, . _ o - g - 1 ' ' _ . ' o -

_ _1.27._-3 'L2 É“" .ms-'lt '7. "falêdu'ii' A-:rsãi-_d "ts-'3555; - '4 .- _ ='- \.'À'ü-'iiu J 'x" 'l 4 \.h (1** "

bacalhau, gls/"o ma, _rjZyceray/Iwoylialns e¡ )AWA da lliMAU, prolirlclzirios (121 Fabrica_ de Fundigao de Gondomar, ¡IIlHUU' J
ati-_gw :intao-?'55 . .o Pulp -,« o, oww““ ,e mehyPQPhWPhôí-m df' ”um“ 6 de 80d60- i Glam que na sua sergio:: (“shit-cio: ::f'l'liíniéts aiiilCEü a mesmo luudigao, t ' .- x' -* r ~ ~ - - .

Premiada com a medalha de own' , , ;item de :Moses: (lilif'ClUSLiQ'i'liW?ide me' ?rem sempre en¡ deposito, tem actual- 'r › i  "i j í. “o. _1 r __ «r r a" . e, já. K nr a t
na Ernesiçao dosàAçores, unicfawa ' eli;'oii'vi'líl-:lêrlistados.sangrar-Fumos, sendo estes de grande mutagem P as E ' l Báãjll'kidrúj éíitâflão: 'l *à*concorieu. Analysada no l-.LtwllellU pela os l-.:i»otilmi._.-. 3...¡ ,u iii“lit; reino sao constrmdos, polls que são todos de ,7 _ _ ., t . d sehimico da Escola Polytechiiica dc ¡ il'i'l'ti lumiaiaiatu .e. ::Mario tie irelxo, já pela pouca força que é necessario empre- NILEi DE TONELADM e' 'm 8 dá) Junho i " w' as Em? O!? am :,608 '
Lisboa. igual”, e. pelo serviço que adiantam. Convidam, pois, todos os lavradores em geral, w Para S, Vicente, Pernambuco, 1,- '.iia, Rio de Janeiro, Monte- :1:18 ° 31.831,35: tn: -Benjamim ele têm-;xa 'Teixeirm 'os' í uma em particular OS do concelho da Feira, que tiverem de fazer acquisição de Vide“ e Bupnos_A res

d? :reaisbâlêêssçusa dai; "oharei rotulado ,tem Universidade de utensílios agrícolas, a nãoo fazerem sem visitar a nova secção, onde terão occa- ? a * ' " , ...y ' k a V É, r, 2,, _,_ A _ __ *m a, a' d', ,33'OOimbI'a.,l'Il8tiioo da ASSistenoia. Nacio- Sião de observar os melhoramentos da industria nacional e mesmo observarem THAMES› DE 564;' TONELADAS' Em à““ L H Jana“” . t. 'L (it-ir 21;" ii::- s
::al aos tuberculosos, attesto que te- que podem adquirir um objecto de importanciapara a agricultura por uma iu- » Para Pernambuco, Bahia_ Rio de Janeiro, SANTOS'7 Homem- á ' _';Á'gV-íf 217,',5'3'42 :im: -nho empregado na minha clinica par- significante quantia. Tudo garantido. de" e Buenos_A res . :y (“HC ›.
ticular e na Assistencia a Emulsão Na- Pedidos aos proprietarios, Paiva a Irmão, em frente a Grestuma. Represeu- ~ * y '. w l. ~ v› WWE”. e -
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01ml d'oleo de hgado de bacalhau, antes, na Villa da Feira, Domingos Gomes de Rezende;-em Oliveira d'Azemeis, e e ~ w , v a w l w k e , '_ W ,l j , epreparada pelo phai'inaceutico A. Car- Luiz de Souza;-'em Estarreja, Francisco Camara Rodrigues de Pinho. * A BORDO "A cREADos PoRTUGUEzaEs ^, 'í ,Y 0.5,',Él,,°*f_”¡'::j ' 'valha da Fonseca, da qual tenho tira- * ~ * ** * * Na agenma do Porto podem os srs. passageiros de 1. classe es- .- e “e «sem 'www -› -

  

   

 

     

 

do magníficos resultados. OFPIOINADE TANOABIA I i colher os beliches á vista da planta dos paquetes, mas para

T .i, "l. I . _

@teria-iii:: ..d/lilrw .a. domi-

 

    

*E P0” ser Verdade Pas“ ° Pres”" DE ~ isso recommendamos muita, antecedencia. ' fa”“ ,'Ó-..,¡;".ri.mo "to que iuro sob o meu v anm Min UES ni SILVA . + + e ~ w i
.Lisboa, 28 de novembro de 1902. a Successor de ,00,0 Pedro Soares ALLA & FILHA T d REEVENÇAO_ AUS PASSAGIEIRDS _ , H ly

_ _ í _ ._ * ANTIGA TANOARIA DO l;ng ' a w -_ - - . en o aconteci o por varias vezes que aguns passageiros pagam fr w z!, i J | _

(a) Benjamim :ic souza Temm' ~ ”Em“ BENTO DE MOURA Po'lgada ant' herpfÊtIG-a as suas passagens como para embarcar nos PaQIietes diesta ComPa- ~ ” * . ~--~--~ ~~
~ "5* _ ~ a . AVEIRO '. . ara' (”IFP-”Var a e clima nhia sendo depois enganados e levados para outras' companhias re- ,l o ' - .. Millith S !iii costura.A Emulsao Nac“mal “31° 5° 00115111' N'esta antiga e accreditada oñci- 'esta omada bastará dlzer ' . . . e ' -_ :e: ,

do com a emulsão de Scott, ultima_ na,fabr¡cam__setodos os utensíliosper_l o P . 0 a e r ~ ~ commenda-se em espeCial que tenham o .maior cuidado em tratar sem- x_ _ A v

!n°090 conaefnnada no supremo Tri' ;tencentes á. arte. Concerta todaa qua- _que ha milhares de pessoas pre só com pessôas de probidade e credito, emgmdo sempre um bi- - __ 3,37'Ot) I
::mama Julsqça'o Presçeodízquefzrxtgaecãe lida? ?a VaZilhÊS' Vende ?Cafeim› a!" l que a teem empregado em im.. lhete onde se leia impresso o nosso nome -TAIT, RUMSEY & SY- _ í ' reis0885011111530: que * * ' cos e 'erro ao eixe e ao io' arcos, . ' ~ _ i , › 1 _w _ _ Ira quando é fabricada em Villa Nova de pau, rolhas de pau e de cardume_ g pingens, herpes, escrophulas, ~ ?ÂNGTOM e_ também 0 110m9 da. Companhla MALA REAL INGLE .l _, .._..
de Gaya-Porto.

Exigir a assiguatura de:

ANToNio CARVALHO DA FONSECA ”

Pharmaceutico de 1.l classe

fornecedor da !leal Casa Pia de ¡isboa '

A' venda wnas principaes Pharma-

  

cha e tudo o que diz respeito ao o
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. fendas tanto antlgas .0990 re : Unicos Agentes no Norte de Portugal
Pede ao publico, aos seus ami os Gentes; embora syphllltlcas e '

e freguezes que visitem o seu esta e- que os seus salutares efeitos ~ &
lecimento ue é o ~ rimeiro n'esta ci- . . . ,
dade. 'q p immediatamente se teem feito 19, Rua do Infante D. Henmque-Torto
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. » d 'o d ld ;° ~ e e ~ * w k 'ícias e drogarias, no Reino, Ilhas e emãmíefêfffmgfcífrgsf P3P** ° Sentir. à Ou aos _seus correspondentes em todas as »ta Manuel M, Amado¡
Africa. TUDO po, PREÇOS PHARMACIA DE i.a CLASSE Cidades e Villas de Portugal e ~ e 1_DEPOSITO GERAL

ú ' WWW..
~

RUA DE 5,1, MAR-;HA M.. ,5.63, SEM COMPETENCIA DE ALLA & FILHA
* ,Ná-away.” .

-
PNEUNA'I'IOOS DUNLOP ~ >

a vaooo nnxs ,

Legitimos e garantidos. Pneu-

t maticos Omniuin, Cyclone e Na-

* Q tional afiançados a 5:500. w

o, ,_ __._ . » Gi ande sortido em accesso- _

ã) â g_ É rios para bicycletes a preços

U“ e““ o sem competencia.m 'c . e w. , , e106 CARTAS pOLITmAs ,JOSÉ ESTEVAM 107 3 g E _ã i S AntonioAJosàquim Augusto,
_ _ , _Mw

E ã, 3 8 o angae 13;- ¡2.11%-. ,, a a_ .4,.e e

O Cú '-_ Parece haver uma dism- ta em que ordenava a abstten- x ;E .3 g 3 A _
dancia entre o partido decai- cão a contramandava. O que x

E É
' O

I
Í** ~ '

$-do, e o unico chefe que elle se nos figura desacordo e con- ã ~ â- 4 E .
f . i » ' o 7 V

É“: *5'* w C!" i,

tem e pode tei. O conde de , 1910 Entre 03, que Pafeíffm
ã m w

Thomer aconselha aos seus discordar ha so uma Opiniao, x Lã :â _ã ,g w
. . . a

o

o ecorreligionarios que abando- um pr0p051to. General e sol- x g _cg ó “à «- DAIBORDADAGUA
l' p' a' _ l 1 O¡ __ V o 1:3 a 'â r =

nem fl eielçaoa e _51301353 .m , dado qu @Fm/01V“ O DO 8 '5 3“?, É a., JOAQUIM usares aiierconstitiJCional a Situaçao. A verno, e para isso tomaram as g- ; a. ã :E GOLLEGÃ . ~.

imprensa deste partido opina, posrções mais convenientes. E. É .ã -ã 1-
¡ e I' a "' _ e'

' w m
'_que :voto e um dever, e que Nao faço ebta Obsçrvaçao

?à ,g ã ã'â Fornecedor do exercitoedas prin.Ía pollnca recommenda seu para censurar O partido de-
a (”Jim a da¡PMSJ “ânilarias de P““B'la for:

cumprimento.A opinião da im- caido, porque a traça de que x É .É +3": “D nefe'ã'i ea“ Waesnlfsrgst; m (JW-IQ“?. . o , e o a ,
a CG m N o q e erro,prensa é segmda, e o conselho usa e das permittidas e ate w x _g o_ g. .õ ..a ,osw sem_ competencm_ _ _,w ' ' _ ' ._-' " l r F'
T) eo i* Vende tambem feno e camisa¡ do;

do chefe despresado. Os reac nao a Julgo desacertadd. Nao x :à _g .g E ã milho duma“. para_ moh“ com““
cionarios estabelecem , como dBSBJO mesmo offende-lo de- x o à a à, w -----*. . '

- -

V) ..-1. . . , W¡missões eleitoraes_ por toda a vassando e .denunCiando as x _g às) Q: àoã 0 baum conselhewo Quad,

parte. .a ' _ suas cousas domestica5.Tenho _ _ l É à”: @E a, i roz e rua José Luciano

um a¡ Estou persuadido de das COUSaS publicas e não O Grande sortido em accessorios, agulhas,§tcl.), etcigñicína de re- f ,metros de comprido por' a ^ ' ' * a - ~ w e r f ' ic c e es. ~ .que o .conde .deThomar des- posso fazer d'uma_ discussao serasgjfiêcfaãgnãg fã“lggffugãlfOÃãígíã°?:aqãim gugusto_sanga_ w de largo, propno para um bom_

mentiu as ., suas communica- reservada e obsequmsa. lhos-Ênadial' ' " ”t EM AGUEDA Be t de Souza Car armazem ou casas d'habitaçàq:
à. -› -w ,. \ v - -

e es: í o sr. no ~ - . _,.-

ções omaaes Instrucçoeg Yiswelmente 'O plano dO neirojêhàuifâíâãfo sr. Antonio Augiisto* Nunes' Vizinho-Accei- Para' O que Já tem tres, Parem., Jsecretas,e que na mesma dá- partldO decaldo e apresentar- * tam-.se mais. , _ i x de solida cometi-acção. 'I'rataqíêr

exmmxxxwxxxxxxaxaaao com Luiz Regallag -


