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portancia com ella dispendida.A assignatura e sempre contada dos dias 1 ou 15 de cada mez.
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LISBOA, 21

orreu mundo a noticia da

_ w morte de Leão XIII. E, pos-

to que ella fosse esperada, dia

a dia, vae para quatro sema-

nas, nem porisso deixou de

emocionar profunda e doloro-

samente a grande familia chris-

tã. Vinte e cinco annos de rei- w

nado glorioso, como outro não

houve ainda, lhe valeram as

sympathias, os aHectos e ais

considerações dos povoç.

O caracter do venerando

chefe da Egreja não permittia

odios contra aquelles que mais

sensivelmente atacavam a sua_

obra. Não supportava aquelles

que lhe aconselhavam repre-

salias e vinganças. Dias antes

de morrer, quando a conscien-

CÍa lhe illuminava o grande

e poderoso cerebro, Leão XIII

disse:

-Parto para a eternidade,

com a satisfação de ter cum-

prido o meu dever.

E cumpriu, na verdade, o

seu dever! Pacificou a Egreja,.

engrandeceu-a, deu-lhe um

prestígio moral como nunca el-r

1a tivera,e em vez de alimentar r

_ aw guerra entre os homens, acon-

r- selhou apaz,abençooue perdo : todos os diplomatas acredita

ou. Foi um pastor que percebeu

c nitidamente a sua missão. A i milia do pontífice. Ao meio dia

f. Egreja,soboseu impulso habil, entraram todos no quarto do

reconquistou junto dos povos

um ascendente moral que sem w

elle não conseguiria. Foi exa-

ctamente nos paizes não ca-

'. _' tholicbs que a sua influencia

se fez sentir com maior brilho.

Na Inglaterra, não sómen-

te o odio nacional ao papismo

foi desapparecendo, como até

o catholicismo fecundou. A

Russia fez-se representar junto

do Vaticano. Na Allemanha, a

communhão dirigida por Leão

XIII, conseguiu a annulação

w te. Injecções de cafeína e alco-

* por instantes, mas a depressão

~ o papa, erguendo a voz, se bem

w ultima benção. Adeus a todos! 3

tado de saude na noite de um veu de sêda branca, bei-

domingo para segunda-feira. jando-lhe'a mão.

O dr. Lapponi previu o des-

enlace para hontem durante o

dia. Fizeram-se, pois, todos os

preparativos para os ultimos

momentos. Ao meio dia

estavam no Vaticano todos

os membros do sacro colle-

te á cerimonia da verificação do

obito, sendo sellados todos os

moveis do pápa e ficando o

cardeal carmelengo com as

chaves de tudo. O cadaver foi

amortalhado com os habitos

gío. Leão XIII passara anoi- pontiñcaes: sotaina branca,

te muito agitado, com alterna- sobrepeliz, capucho encarnado

tivas de somnolencia e de luci- solideum, estolla e banda bran-

dez. Nem o dr_ Lapponi nem ca. O corpo foi coberto com

os familiares lhe abandonavam um panno de damasco verme-

a cabeceira. lho, depois de ser collocado

Amanheceu. A vida do pá- um Crucifixo nas mãos. Em se-

pa ia-se extinguindo lentamen- guida foi o cadaver transporta-

do por oito porta-cadeiras para

o quarto onde já estivera em' ca-

mara ardente o corpo de Pio

IX. Aos quatro cantos do lei-

to ardem cirios; dois guardas

santidade balbuciava palavras nobres, de espada desembai-

ininteligiveis: resava. nhada, velam o cadaver; as

A' 9 horas da manhã, Leão janellas estão fechadas. A des-

XIII voltou-se para o dr. Lap- filar diante do cadaver só”:são

poni: ' admittidos os cardeaes, o corpo

-Doutor, quando chega- diplomatico, a nobreza roma-

rem os ultimos momentos, pre- na e as pessôas que obtenham

vina-me. uma auctorisação especial do

E, affavelmente, para Pio carmelengo.

Centra, seu fiel servidor de Os telegrammas que aqui

tantos annos: chegaram hoje, dizem:

-Filho, sôa a minha ulti- '

ma hora. Está tudo consuma-

do. Vou para a eternidade.

Adeus e obrigado!

Já. estavam no Vaticano

ol camphorado reanimavam-o

accentuava-se de minuto para

minuto assustadoramente.Sua-

Roma, 21.-Logo que foi conheci-

da a noticia da morte, de Leão XIII, a

praça de S. Pedro foi occupada pelas

forças militares, á disposição do com-

~ missario de Borgo para manter a or-

dem. A multidão em frente das colum-

natas é enorme. Na egreja de S. Pedro,

onde o corpo do pápa ñcará exposto

durante tres dias, na capella do SS.

Sacramento, o serviço é feito apenas

pelos guardas do Vaticano sem se re-

correr aos cordões militares como por

» occasião da morte de Pio IX. Foram

~ estabelecidos dentro do templo, por

ordem do cardeal Oreglia, cinco pos-

dos junto da Santa-sé e a fa-

pápa, que os abençoou cheio

de commoção, dando-lhes o an-

nel a beijar. Aos cardeaes aper- ~

tou Leão XIII a mão, repri-

mindo as lagrimas a custo. Es-

tavam todos de joelhos. Então

pela extraordinaria multidão que alli

ha de accorrer. Fóra da egreja ha. tarn-

bem dois postos. A Basílica nos tres

5 horas da manhã. e fecha as 4 horas

entrada as pessoas munidas de bilhe-que com extrema difñculdade, .
tes especlaes, e das 6 ás 8 as commu-

falla ao cardeal Oreglia, re-

commendando-lhe os interes-

ses da Egreda' A0 ab“nçoar w nhã ocupou a praça de S. Pedro, com-

Bisletti, disse-lhe: põe-se de 600 homens Ha tambem 3

- - es uadrões de cavaliaria: um na via

_Que esta seja a minha q

minarios e as confrarias.

Porta Cavallageri. v

Os medicos iam mantendo

* tos de soccorros prevendo a hypothe- *

se de qualquer incidente provocado »

dias da exposição do cadaver abre ás *

da tarde. Das 4 horas ás 6 só teem

nidades religiosas,os alumuos dos se- í

A força militar, que hoje de ma- ,

Mura, outro em Bastioni e outro na w

O governo prohibiu as procissões ,

do Kulturkampf, levando o

proprio Bismark a Canossa, artificialmente a vida do sum- A

ou qualquer outra demonstração de

culto relegioso nas ruas de Roma.

,_ convertido. Guilherme II visi-

?s ta por diversas vezes o pá-

 

' ' - ~ * 21.-0 ' i l'

mo Pontiñce, que, depors do Roma' ”'de It““ 011980“

meio dia,começou a entrar em l Racconigi.

hoje a Roma, vindo do castello de A
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pa. Eduardo VII presta-lhe

as suas homenagens. Nos

Estados-unidos o catholicis-

mo, com os seus 15 milhões

de crentes, forma a Egreja

mais poderosa e unida. Na

Africa e na Asia, espalhou mis-

sões pelos recantos mais des- »~

conhecidos e mysteriosos.

Toda esta acção, atravez

do mundo, se afñrmaram du-

rante o pontificado de Leão

XIII,que morreu como um jus- ;

to. Sentindo o crescente des-

envolvimento do socialismo, o

papa vae ao encontro d'elle,

.. proclama Deus, illumina a fé, ç

' ' e, emquanto requer aos homens

justiça para Deus, que é ori- :

v gem de toda a justiça, exora

de Deus justiça para os des-

herdados, perdão para os pec-

dadores, conforto para .os que

somem, pão para os que teem

__ fome, agua para os que teem

sede, exaltação para os humi-

Ç lhados, como ecrevem hoje as

' Novidades n'uin brilhante ar-

tigo que lhe consagra.

_ , ar

Í Leão XIII soñ'rera uma

_Mahal depressão no seu es- cobriu a'cabeça do pápa

delírio, pronunciando por va-

rias vezes o nome do conde

r Pecci. Depois das tres horas, o

pápa entrou no estado coma-

toso, perdeu absolutamente a

conselencia.

A's 4 horas da tarde, Sua-

santidade inclinou ligeiramen-

te a cabeça no travesseiro e”

exhalou o ultimo suspiro, em- i

quanto as pessôas presentes

resavam as orações dos _ago- ,

A mou providencias para garantir a li-
nisantes.

A noticia transpirou logo.

A multidão que enchia a pra- w ,
g conclave.

ça de S. Pedro recebeu-a com-

movidissima. A impressão foi

grande.

olhos Serañno Vanutelli, ajoe-

lhou junto ao cadaver e reci- *

tou, com a voz cortada de so-

luços, as orações para a en- ,

a ~ mar-se do cadaver. -

commendaçao da alma. O cô ;

ro das pessôas presentes acom

panhou essas orações, que vi- A

nham cheias de lagrimas. Re- ;

tiraram-se depois todos, á ex- »

cepção do dr. Lapponi, dos

sobrinhos do pápa, de Pio Cen-

tra e do mordomo-mor, que

Roma, 21.-Ocardea1 camerlengo i

* resolveu que só seja permittida a en-

trada no Vaticano ás pessoas munidas

da chamada medalha do interregno,

que tem d'um lado as armas da casa

Uhizi e do outro as palavras: «Inter-

regno, 20 de julho de 1903».

Roma, 21.-0 cardeal Ferrari, ar-

cebiSpo de Milão, que por motivo de

doença não viera ainda a Roma, che-

gou hoje para assistir ao conclave.

Roma, 21.-Correu hoje o bonito de

que o cardeal Oreglia resolvera sub-

stituir o conde Camillo Pecci no car-

go de commandante da guarda palati-

na. Não tem fundamento al um.

Roma, 21.-0 sr. Zanar elli,'-presi-

»dente do conselho de ministros, to-

berdade moral e material do governo

provisorio do Vaticano e assegurar a

independencia das deliberações do

Roma, 20.-0 papa foi amortalhado

com as vestes pontihcms, que costuma-

va usar, e coberto com um panno de

a damasco vermelho estendido por sobre

“o o ue á «a errou os
L g q O p p c : cai-nara e collocado entre quatro tochas

o leito. Este foi transportado para outra

accesas. A camara está forrada de ver-

melho e não tem nenhuma ilór. As por-

tas dos aposentos do papa foram sella-

das e só se permitte aos cardeaes,diplo-

matas e ,aristocracia romana approxi-

Os cardeaes Vanutelli, Di Pietro e

Macchi encarregaram -se da gerencia dos

negocios ecclesiasdcos. Hoje tiveram os

cardeaes uma sessão preparatoria. 0

cardeal Oreglia communicou official-

mente a todas as *nações o fallecimento

de Leão XIII. A noticia da morte sora

atlixada em todas as egrejas e todos os

estabelecimentos ecclesmsticos estarão

cerrados e os serviços suspensos nove

dias. Todas as embaixadas acreditadas

junto da Santa-se teem as bandeiras a

00m meia haste. Os drs. Mazzoni e Lapponi
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embalsamarão hoje o cadaver. A ccrti- da a fazer um exercicio a que tem

dao de obito passada pelo dr. Lapponi de ,18mm O sr_

diz que Sua-santidade succnmbiu a uma

Procedeu_se immediatamen_ pneumonia adynamica seguida de plcu-

risla hcmorrhagica. __

§ O Diario do Governo publl-

cou hoje os seguintes aVlSOS pelo

Officiaes auxiliares da inspecção,smá

esse exercicio feito apenas poruma

companhia, resto do famoso effecti-

vo de 600 praças com que o feste- w

ministerio dos negocios estrangei- jado Napoleão da guerra dotaria a

ros (direcção geral dos negocios

politicos e diplomaticos) e pelo m1-

nisterio do reino (direcção geral da

administração politica e crvrl):

Sua magestade el-rei, em de-

monstração de sentimento pela morte

do Summo-pontiñce Leão XIII, tem

resolvido encerrrar-se por tres dias,

a começar de hoje, e tomar luto .por

tempo d'um mez, sendo os primeiros

quinze dias de luto rigoroso; e ha

por bem ordenar que os seus criados '

e a corte tomem o referido luto.

as

Sua magestade el-rei, em de-

monstração de¡ sentimento pela morte

do Summo-pontiñce Leão XIII, ha

por bem ordenar que nos dias 21, 22 e

23 do corrente mez se suspende o des-

pacho nas repartições publicas e tri-

bunaes, e que pelo mesmo espaço de

tempo se suSpendam os espectaculos

publicos. J

ak

Em Aveiro, em demonstra-

ção de lucto pelo .falleeimento

 

Cidade, como por

apregoavam aos quatro ventos as

tubas da fama e das glorias do he-

roe das batalhas de 'l'rajouce e mais

conquistas do seu reinado feliz.

Ó Do pseudo esquadrão de ca. ,

vallaria, que havia de ter tambem

permanencia em Aveiro na 'força

de 120 homens e 90 cavallos, ja

là vae metade para Coimbra, fican-

do aqui apenas uns 25 solipedes

estropiados, ou pouco mais, e egual

n.° de praças, que, mesmo assim,

se arriscam a ter de marchar qual-

quer dia para o Porto.

Ç Nos trabalhos de construcção

da carreira de tiro na Gafanha, an-

da empregada uma companhia de *

sapadores do regimento

ria n.o 24. w

ç Foi já nomeado director d'ei-

la o capitão. sr. Domingos Peres.

§ O pessoal que deve ser no-

de infante-

. . w meado para instrucção dos recrutas r

do Pontifice, dobram, h0je osw no pmth mez de agoswt , ma_ j

sinos de todas as egrejas e osjor, 1 capitão, 2 subalternos,2 1.03

dos Paços do concelho.

A guarnição da cidade

feita de grande uniforme, e no

collegio de «Santa Joanna»,

como n'outros, foram fechadas aloja o regimento de infanteria 24. i

as aulas.

-o-I- Todas as repartições

publicas se fecharam hoje, con-

tinuando assim amanhã.

+0- Vão celebrar-se exe-

, quias nas egrejas parochiaes.

+0- Os quarteís e o lyceu

teem içada a meia haste a ban-

deira nacional, e os Paços do

concelho a da cidade.

 

   
  No

sargentos, ci 2.“ sargentos e 8 i."

é cabos d'infanteria n.o 24.

Ç Houve hontem, pelas 6 ho-

ras das manhã, exercicm de com-

panhias na parada do quartel que

Ç N'umas escavações a que ul-

timamente se procedeu n'este quar-

» tel, foi encontrado um craneo huma-

no em perfeito estado de conser-

vação,

ossadas. Como se sabe foi all¡ o

convento de Sá, e os enterramen-

tos d'antes faziam-se nos adros e

e nas egrejas.

'__-_+I__-
__"** r 7 ' n

Mludezas

proximo sabbado tem começo a faina da apa-

nha de moliços na nossa ria, taina que _vaeJ-ate

 

brigadeiro Vivaldo e

ordem sua ahi *

O REGRESSOS:

Com sua familia, e esperado brevemente

em Aveiro, onde vem passar os dois mezes

proximos, como costuma, o nosso querido ami-

go e illustro director, sr. dr. Barbosa de Maga-

lhães.

@Regressou do Brazil e esta na sua casa

de Ilhavo o sr. Alfredo Novaes.

@Regressaram da capital o sr. barão de

Cadoro, e de Coimbra o sr. dr. Joao E. de Li-

ma Vidal. '

@Regressaram de Lisboa o sr. Reynaldo

de Vilhena Torres, o suas irmas, D. lznbel e

D. Esther de Vilhena Torres.

. ESTADAS:

Estiveram aqui os nossos amigos, srs. dr.

Julio de Seabra, Diniz Gomes, dr. Annibal Bel-

leza, dr. Alfonso Vianna, parocno encommenda-

do de Eixo, Bernardo Maria da Silva, Antonio

w Marques Hespanha, Manuel Maria da Conceição.

@Estiveram em Aveiro, obsequiando-nos

* com a sua visita, os nossos presados amigos e

* collaboradores litterarios, srs. Antonio Correa

d'Oliveira, o grande poeta lírico, e Domingos

Guimaraes, illustre escriptor.

@Chegou do Brazil, onde estava ba annos,

o sr. Raul Soares, iilho do conhecido capitalis-

ta d'esta cidade, sr. Joao l'edro Soares.

@Estiveram no domingo em Aveiro os

srs. dr. Jose Alberto Barata, dr. Terreira de

Sá, Jayme Lopes; juiz, advogado e escrivão-nu-

tario da comarca de Vagos.

O Esteve »com curta demora em Coimbra

o sr. dr. Joaquim de Mello Freitas, illustrado

primeiro official do governo civil d'esto distri-

cio.

Í PARTIDAS:

Partiu para Coimbra, afim de commandar

o destacamento de cavallnria 7, do 3.“ esqua-

drão aqui estacionado, o alferes, sr. Alberto

Themudo.

@Com sua esposa seguiu para Alberga-

ria-a-velha o sr. dr. Eduardo Silva, professor

do lyceu diesta cidade.

Í DOENTES:

Está. gravemente doente em llhavo, com

um ataque de loucura, a mae do nosso estima-

vel amigo, sr. Manuel Sacramento, a quem

acompanhamos no seu pezar.

ÓTeve a infelicidade de cabir d'uma bicy-

, ,w cleta, no Pbarol, o sr. Carlos l-lugoltichter, que

bem como muitas outras ~ portal motivo se encontra de cama. O caso

não é, felizmente, de gravidade. '

O VILLEGIATURAZ

São agradaveis as noticias do es-

tado do eminente estadista, sr. con-

selheiro Luciano de Uastro. Sua Ex.ll

censultou em Paris o dr. Albarran, e

os drs. Brissault e Achart,duas summi-

dades em doenças nervosas, e ambos

concordaram que os incommodos que

w o nosso querido chefe soífreu nos ul-

times .tempos, derivaram de se não se

ter sujeitado a nova operação de ure-

throtomia. Sujeitou-se, pois, a ella, na

* casa de saude. e as noticias telegra-

w phicas recebidas depois, confirmaram

* os lisongeiros vaticinios medicos, que

w com prazer registamos.

@São esperados em Oliveira-do-bairre, a

Í sr.“ D. Maria Joanna de ltescnde e Vasconcel-

los, esposa do nosso bom amigo, sr. capitão

Vasconcellos Dias, que alii deve chegar em

agosto proximo, e seu cunhado, estudante da

: Escola-medica do Lisboa, sr. Alfredo de Vas-

; concellos Dias.

@Tem estado em Guimarães o sr. dr. Car-

W~ los Braga, governador civil d'este districto.

O THERMAS E PRAIAS¡

Com sua esposa seguiu para as caldas do V

Gere: o sr. dr. Joao Duarte da Costa Rangel.

ÓEstao nas Caldas-da-rainha com seus

, filhos os srs. condes do Ameal.

@Está em S. Pedro-do-aul o sr. Antonio

 

Rua do Caes
E' um dos trechos mais pitores-

i cos de Aveiro, esta rua, que,par-

N tindo da praça do Commercio, vae

desembocar no Rocio de S. João,

csplendido largo em que, annnnal-

mente, se realisa o grande e anti-

quissimo mercado denominado «Fei-

A ra de março». Antiquissimo, sim,

pois muito poucos terá. da sua eda-

~ de. El-rei D. Duarte, em 1430 e de-

certo a instancias de seu irmão, o

~ Infante D. Pedro, que então tinha o

~ senhorio de Aveiro, ordenou que a

i durante a feira de março, franca por

nove dias, se não podesse prender

aqui nenhum criminoso, constando

~ que vinha all¡ comprar ou vender

. (salvo se na feira commettesse

novo delicto) nem citar quem quer

9 que fosse, por dividas, a não ser

* pelas que na feira contrahisse.

A nossa gravura representa tam- ,

bem uma pequena parte d'esse im-

* portante mercado,o abarracamento

A que se destingue ao longe, e é co-

~ pia d'uma photograpbia dos srs.Egas *

de Castro e Arnaldo Ribeiro.

 

v
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Notícias militares

ontinua a inspecção ao regi-

mento de infantaria 24, que

deve_ terminar no proximo dia 10w

* de agosto. Como o corpo tem um n.°'

de praças agora deminuto e ha ain-

 

novembro e onde se OCCupam algumas dezenas de

braços. A ria toma então um aspecm inteiramente

diferente: em manhãs claras, serenas, o sol do alto

a espelhar-se nas aguas, os montes brancos do sal

erguidas na eira, e as velias, que se crusam em to-

das as direcções, não ha pena ou palheta que o des-

creva, tal como a natureza o colora e enfeite.

o Um dia lindo, o de homem.. Manhã de pri-

mavera, 'tarde magnifica, sem excesso de calor e

corn uma branda aragem do norte. Muitos assim é

que eram precisos, mas já o de hoje o não eguala.

o Levam maior incremento os trabalhos do

canal de S. Roque. Já se anda revestindo o pare-

dão ou muro de suporte que segue ao Caes dos

mercanteis, com pedra extrahida d'alli mesmo, on-

de foi encontrada em grande quantidade e magni-

fica qualidade. - °

0 Seria agora occasião de fazer de novo lim-

peza ao Caes dos mercanteis, que na baixa-mar

exhala um cheiro terrivel.

O Amanhã, alem e depois, anniversario dos

motins populares em Aveiro por causa da elevação

da taxa do piso n-o «Mercado Manuel Firmino».

Estão ainda na 'memoria de todos nós as scenas

desagradaveis que então tiveram logar e que po-

zeram a pepulação do cdncelho em sobresalto. A

0 N'um dos proximos domingos, conta realisar

no Passeio publico, a excellente banda dos Volun-

tarios, o concerto ha tempo annunciado mas que

só agora pode ter logar por motivo da doença de

que enfermou o seu habil regente, sr. Pinto de Mi- A

randa. A banda tem tido agora amiudados ensaios,

a fim de apresentar-se na devida. altura.

. O Tomou hontem posse do seu novo cargo de

subdelegado de saude em Aveiro o sr. dr. Luiz

Regalla.

0 Foi a pedido seu substituido no logar de

' contador da. comarca de Rezende, por impedimen-

to physico permanente, o sr.

ro da Costa.

0 Beabre no dia 27, no Furadouro, o hotel

«Correu-a», que, como de costume, offerecc um jan-

tar a imprensa. Agradecemos o convite.

Cartões de visita

O ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

José Estevam Coucei-

Hojo, a sr! D. Izabel Rodrigues de Lima

e Mantua, Aüfe.

Amanhã, o sr. Viriato Ferreira de Lima e

Sousa.

Alem, o sr. conselheiro Francisco da Vei-

ga Beirão, Lisboa.

Joaquim Albino da Silveira, idem; e

da Cruz Bento, honrado negociante d'esta praça.

O ALEGRIAS No LAR:

Foi pedida em casamento, para o sr. dr..

Adolpho Coutinho, a sr.'I D Adelaide Alegria,

filha da sr.'I D. Maria Antonia da Silva Ale-

gria, d'Oliveira-d'azemeis.

Q MOCIDADE DAS ESCOLAS:

Na universidade iizeram acto com appro-

vação os srs. Alvaro dos Santos Pato, 1.° cnno
de direito, 2.' cadeira; Carlos Alberto de Assis

Pereira de Mello, 1.0“ anne de direito, 1.' ca..

derra; Jose Rodrigues Sobreiro, 4.' anne de di-

reito; Mario Correa de Carvalho Aguiar, idem;

Joaquim Livio do Assis Pereira de Mello, idem;

_ _ w D Maria

da Gloria Pereira, em medicina, 2.' cadeira.

ÕTerminou ante-homem, com um acto bri-

lhante, o seu curso em direito, o nosso presado

amigo, sr. dr Jose Luciano do Castro Pires

Corte-Real, a quem d'aqui abracemos.

@Na universidade concluiu. agora tambem

todas as cadeiras do seu i.II anno o nosso pa-

tricia e amigo, sr. Jayme Dagoberto de Mello

Freitas.

@Na Escola polytecbnica de Lisboa fez

tambem um magnifico acto de zoologia, ficando

plenamente approvado, o nosso patricio, sr.

Abel de Barros Mello.

' ÕRegressou do Porto o sr. Eduardo d'Oli-

verra Graça, alumno do Instituto.

Õltetirou para Cabeceiras do Basto o sr.
Jorge Manuel Couceiro da Costa, alumno do 4.0

anno do iyceu, iilho do sr. dr. Jorge Couceiro

da Costa.

O AGRADECIMENTO:

Francisco Manuel Couceiro
Oosta, muito penhorado, agradece pg:
este meio, na impossibilidade de o fa-
zer pessoalmente, a todas as pessoas
que lhe manifestaram o seu interesse
pela sua saude na doença que vem de
soffrer, e. lhes protesta o seu sincero
reconhecimento.



Tem realmente graçal

-Í

tros tem sido: trigo, 16200 reis;

milho amarello, 520; milho branco,

_

A0 Sólio PODÚHCÍO ha dOÍS PPÍH- ' 540; feijão branco, 880; feijão fra-LEAO XI Il . . e e
cipes assrstentes. E' um cargo me- de, 600; feijão preto 900; .feijão

EStá de 1"“) a Egrela- O Viga'ramente decorativo, pois que asamarello, 800; feijão vermelho,

De toda a pal-'te V importancia de1:2935257 reis. per- eumpeas, mas basta que alguem

?n ,Queda ,0, o d ç bem) fazendo um total de 2232567dl539 lhe leia em qualquer lingua uma .

E ¡iinbnolvo tliegõlfiiâ aesscít um reis' pagina .Num [Nr-0 para que elle'
de Batmw que* teem' qualidgdé; › § Um dos combatentes da guer- sem vacrlar a repita. E possue tam-

. . e * ' .' . ra de 1870 uarda bos nas refor- bem uma a udeza de visão extraor-
“0 de Christ“ Datena# home suas funcções se limitam, na occa- 760; feijão larangeiro, "16080; ba- merapeuncñs de .pr'me'ra gra'lde' mado, resideãte em Flãignãux, ti-ldinaria pogis, fixada uma carta e

11:13:82) ce :aptodhmgemp :line (felt sião das grandes cerembnias, a per- tata, 300; ovostcento), 16000. za' Foram Ja. analisadas eldevldf' nha na. parte posterior da coxa um mettida no baralho, se este fôr cor-l :a~ . o- ñ-
i, op w .91m e.“ o e ro' .91% 103116091' á dlrelta do Pontlñce, SO- D E . . Ah- t t me"“ !p.'eua aq "d E“co a me“ tumor enorme, resultante de umaw tado cmcoenta, cem, duzentas ve-,XIIL emhm, deixou de emstir. bre 08,19 ,aus do ,hmm -Oe_ e Uma-- 1 em V- a DO a co cu'urglca do Porto, obtendo plena b ¡. e, ,b b .n ho - d¡ ¡

Assim o annuncia o telegrapho 1h d .g t b t O e a] que Pede dos Preços que I'í'ltâ'ulam approvacão Já. na Aguieira se ha- a 'lb-que rt'm'heu na a“ da' les' O cl mel m lca sempre ome° a os num am ore e. seu ves- , ° * , * o' , raí'w t' w» _10? , ' .
a venda dos gen““ em alguns dos Vl'd descoberto uma mina feruhssr l e“ 'da n aqua e am ?Sta a carta

A Egreja perde um chefe que l ' ' .. ' ~ tu rio reto ~ - w . . ~ - ~ _ - _ - r r

“0 mew das llwtas que se travar roadosedalf col-(pllãspãiiio ieeiiiio “0110611103 (Veste “me“: . ma; astra, este mesmo de as““ ° ÉbíãÉInotiomaãnoddugfri" :iris: ~ ;SA :left:no mundo soub r * ~- i - ' A' pp i *' * * Evora.---Tremez, 15000 1'818' w 1,1- p »1 e, » -í 'n ' _ 7 p ' p g __ * Os ,eu V '0 'L e' S e“_ _ › 93001159”“ a at a mals um manto de rendas da - '5“ t M dia* "a p'opl'a V' a? que do patriota Resolveu-se entao fa- craticos em Virtude dos quaestitude dina do re: t- t, d_ A . . í . gallego 960' cente1o 660; cevada ql 'nniga 0 q' fo w -.. ' ' * 7g presen an e e mesma cor_ O respectlvo hgurmo a a 9 O ,0 th . C m muncas, 00116 i

Christo. Em todos os seus actos

resplandecera a soberana elevação

de pensamentos, a rectidão e sin-

ceridade das intenções.. Sobrancei-

foi desenhado por Miguel Angelo.

Desde o começo do seculo XVIII

que esse. cargo anda nas familias

i romanas dos príncipes Orsini e Co-

e aveia, 400; vinho branco, 175200:

tinto, 1,5100; vinagre, 600; azeite

36000; aguardente. 35600.

Alandroal.--Tremez e gallego,

7

tes e outras demonstrações de rc-

gosijo publico. A oitava maravilha

do mundo ha de descobrir-se tam-

bem alli.

zer-se-lhe uma Operação, afim de procurava disfarçar as suas institui-

conhecer a causa do mal, e com ções militares, as qua-esdava um

surpreza encontraram dentro do caracter de milícias civis, e decidi-

'tumor uma moeda de dez centimos rá, por uma vez, armar-sc, como

*com a cffigie de Napoleão lIl e a os outros mortaes.ro ao ruido das paixões humanas,

procurou seguir, em todas as con-

tingencias, o caminho que lhe in-

dicava a consciencia onde brilhava

uma luz divina.

Respeitado em todo o mundo

pôde dizer-se que Leão XIII era o

maior homem do seculo. De figura

insinuante, alto e magro, as Suas

vestes brancas, um d'esses seres

que recebiam da propria virtude o

POdel' _de que gusava. A obra 'de

Leão X111 é grandiosa; não con-

trasta com as conquistas civilisa-

dora's ado seculo, que elle acceitou

em tudo que podia servir para o

bem-estar moral e material da hn-

manidade. '

A sua elevação ao pontificado

fez-se assim: formando parte do

Sacro collegio, o cardeal Pecci foi

membro da Congregação dos ritos, i

4 da do Concílio, da de Disciplina e

da de Immunidade ecclesiastica. E

conta-se que no dia em que Pio IX

lhe concedeu a dignidade cardina-

licia, annunciou ao novo principe

da Egreja que lhe succederia na

cadeira de b'. Pedro.

Pio-IX falleceu em 7 'de feve-

reiro de 1878. Em 18 do mez se-

guinte, o Sacro-collegio .reuniu em

conclave, e, na manhã do dia 20,

o cardeal ,Pecci era eleito papa,

tomando desde então o nome de

'Leão XII_I. Houve tres escrutínios

para obter os dous terços de maio-

ria. Retrataudo Leão XIII, um

dos seus biographos disse:

«Não ha ninguem que tenha es-

tado, ainda que uma só vez, na

presença de Leão XIII, ninguem

que tenha fixado os seusolhos .na

sua physionomia, que tenha escu-

tado a sua voz e inolvidaveis pala-

vras, que não haja formado um_ al-

to conceito da. perspicacia do seu

engenho e da maravilhosa grande-

za e singular penetração da sua in-

telligencia. Ante aquella soberana

capacidade intellectual, não ha

quem não se sinta confundido. O

brilho scintillante dos seus olhos.,

não apagado pelos annos, é reflexo

da vivissima claridade do seu en-

tendimento. A promptidão e acerto

das suas respostas,a prudencia das

suas palavras, e ainda o seu ade-

man senhoril, revelam o homem

sempre senhor de. si mesmo, que

vê justo e claro e que sabe olhar e

' tomar as cousas pelo pento de vis-

ta mais aprOpriado.»

_ Tal era o homem que occupou

durante 25 annos a cadeira de S.

Pedro e foi o chefe da Egreja ca-

tholica. As esperanças que n'elle se

depositavam, nunca foram desmen-

tidas.

'K

Pio IX tambem era homem de

espirito. Leão XIII, antes de ser

cardeal, mostrara-se mais hostil

que favoravel á sua politica. Eis os

_. termos em que Pio IX annunciou a

Mons. Pecci a intenção em que es-

tava de lhe conferir o chapéu car-

dinalicio:

«Monsignorz--E' nosso desejo que

entreis no Sacra-collrgio, isto e, no So-

nudo da Santa Egrvja romana. E',.pen-

somos 1.108,0 Dl'lll'lt'll'ü acto do nosso

pontiticado que merccrra a vossa ap-

provação»
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-Entrego-t'os á discreção,

filho de Arrio, dizia; faze d'el-

les oque quizeres, até o dia

_fixado pelos jogos. Ohtiveste

dos shimano, em duas horas,

_o que o romano-_que os cha-

caes lhe comam a carne! _não

oonseguiu n'outras tantas se- *

manas. Havemos de ganhar o

premio, digo-t'o eu! *

»Ben-Hur conservou-se ao

pé dos cavallos'em'q'uanto os

pensavam, depois' de' se banhar

no lago e de beber areka com

o xeque, cujo exuberante cen-

tentamento se expandia n'uma

lonna, considerados cabeças da no-

breza de Roma.

Os Orsini, ultimamente, por

meras questões particulares, dei-

xaram de usar do seu direito; mas

a familia Colonna continúa a exer-

cel-o, sendo presentemente o prin-

cipe ll“larcantonio o membro diessa

familia que desempenha o honorifi-

co encargo.
_...
_.

  

Pela imprensa

Entrou no 16.' anno da sua pu-

blicação o nosso collega local,

Successos, de que é director o sr.

Antonio Maria Marques Villar.

_ No seu n.° ultimo annuncia

aquella folha que vae passar por

transformações materiaes e de re-

dacção, de maneira a poder dar aos

seus subscriptores maior informa-

ção e interesse, pelo que a felicita-

mos desejando-lhe prosperidades.

 

A agricultura

~ eem melhor aspecto os nos-

T sos campos. Realisa-se assim o

Vaticinio dos lavradores, quanto á

colheita dos generos de primeira

necessidade, eque era de que ha-

veria fartura. Ha fartura, louvado

Deus. l

Já'nos nossos mercados a ba-

tata se obtem pelo preço de 160 a

200 reis os 15 kilos, o milho a 500

os 20 litros, tendo descido prodí-

giosamente o_ valor do feijão, da

ervilha, da hortaliça, de tudo o que

ha n'este w anno de excepcional abun-

dancia. Valha-nos isso ao menos.

Ç Escolastico apresenta as se-

guintes previsões sob-re o tempo

que fará na segunda quinzena d'es-

te mez.

,21 a 23-C'alor, calma, regi-

men do oeste frouxo e ceu limpo.

24 a 27--Calor, ceu diafano,

vento do oeste e nuvens ao -hori- lhoramentos do canal principal Pa_

wra a navegação entre Faro e Olhão.

28 a ¡Bl-Continua o regimen

do oeste, calma, di3posição para ga para melhorar o canal da barra

:de Setubal.

giões do centro, nascente, sudoes-

sonte.

trovoadase tempestades em re-

te e noroeste.

De Alquerubim: -- A situação

viticola d'esta região não tem peo-

rado; os cachos teem-se desenvol-

vido e as vinhas apresentam bom

aspecto com quanto as uvas sejam

poucas, pela má alimpa que tive-

ram. Não haverá mais que um ter-

ço do vinho do anno passado, sen-

do seu preço actual de 2d000 reis

os 20 litros, com tendencia para

subir ainda. '

De Coimbra:--Como o tempo

lhe tem corrido de feição, os gene-

ros no nosso mercado tem agora o

preço de: milho branco, 320 reis;

idem amarello, 310; trigo tremez,

560; idem de Celorico, 560; feijão

vermelho, 680; idem branco, grau-

do, 600; idem miudo, 520; idem

rajado, 360; idem frade, 600; grão

de bico grande, 700; idem mindo,

600; batata, 15 kilos, 220; tremo-

ço, 20 litros, 440; ovos, duzia,

150; cevada, 280; centeio, 360; fa-

vas, 420 reis.

De Estarrejaz-No importante

mercado de Pardelhas o preço dos

l ! ! !M
,,

V

inundação de palavras, _poz o

manto e foi passeiar com Mal-

ras.

-Encarrego-te de recla

mares a minha bagagem, quo

está no caravanserá, ao pé (la

ponte de Seleu-cis, disse Ben- *

Hur, depois de algumas plira

888 "indifferentes Manda-m'as culdades á ultima hora, Far.

'aqui hoje, se for possivel. li),

.bom Malluch, se não abUSO

de ti.

' Mallucb protestou cordeal-

'mente o seu desejo em o ser-

vir.

_Agradeço te, M allnoh, e

vou _ pegar-te na palavra recor-

dando-me que somos irmãos,

porque pertencemos á mesma.

tríbu, Em primeiro logar por-

quesó um homem experiente

nos negoolos, o ,que nao suc-

cede, creio, ao xeque Ilderim...-

gre, 800; azeite, 315100; aguarden-

te, 26600.

pecto regular, não sendo todavia

frio, que em maio tanto se fez sen-

tir

e o tempo

reis;_ CBHÍEÍO, cevada, Ó en] que começou

480; ”913v 280; Vinho hPa-1100, em Portugal o uso do papel sella-

1155005 tinto) 1952005 Vinagre› 600¡ do,que era das taxas de 10, 40,

emite, 15250; aguardente) 35000 » 80 e 240 reis. Em cada anno foram

BPI'ba-TTPemeZe gallegoaggfõi * mudados os sellos e o papel troca-

centelo, 580; cevada, 560; aveia, do pelo novo.

380; vinho branco, 156.00; tinto) Na Italia e em França, o papel

IMOÚ: Vinagre, 500; azeite.. 25000; sellado começou a usar-se muito

aguardente, 35200. antes do 1660. Actualmente em

Estremoz-“Tfemeãi 900; 8'31" Portugal é da taxa de 100 reis ca-

lego, 860; centeio, 600; cevada, da meia fuma_

400; ”fia, 300: Vinho branco, Ha quem possua 22 folhas em

M3200; tinto. 195100: vinagre, 600; ; collecçào e entre ellas algumas dos

azeite, 355000; aguardente, 35000- annos de 1835, 1840, 1842, 1843,

Montemór-o-novo. -- Tremez, 1843, 1852 e 1853_

15000: gallegO, '920; centeio. 500; listas teem o sello a agua, das

cevada, 4,40; aveia. 300; Vinho taxas de 20 e 40 reis, com a etil-

brancos 15000; tintos 15400; Villa' gie de D. Maria Il e as legendas

D. Maria II H. de Portugal e credi-

to publico e varios emblemas; ou-

tras simplesmente os

com a legenda credito publico, e

outras alem da legenda, nos augu

los soperiores, uma corôa com a

legenda !besouro publico e um ca-

, riuibo do governo civil de Lisboa.

Houve tambem outras folhas de pa-

Da Figueira-da-fozz-As vinhas

e os milharaes apresentam um as-

de esperar bóa colheita devido ao

. § O vinho na região do «Sal

emblemas ›

 

gado» regula por 24131000 reis a pi-

pa de 18 almudes de 24 litros.

Ó Estão tomando notavel in-

cremento os transportes de cereaes

e batatas da Beira-alta para o nor-

te e Minho e Douro.

O

Portos e pharoes

governo ordenou a construc-

ção, cm urgencia, d'uma

 

ponte-caes no porto de Lagos para:

o desembarque de escaleres em to-

das as marés.

Q Vac começar a construcção

do edificio do pharol da Ameijoa,

em Setubal.

o Tracta-se do projecto da tor-

re de madeira para o assentamen-

to do pharol de S. Vicente.

O Trabalha-se no levantamento

w da carta hydrographica da ria de

Faro, para base do projecto de me-

. Vae ser adquirida uma dra-

Quer dizer: em cada uma d'a-

quellas circumscripções marítimas

ha quem se imponha e exija do go-

* verno melhoria de situação para os

portos por que são servidos.

A nossa barra, ha tanto sob a

influencia ou sob a aza negra d'u-

ma grande fatalidade, ahi continua

votada ao capital despreso dos po-

deres publicos, contra que se não

reage, e a favor de cuja causa nin-

guem pede.

Os preprios paladinos dos mo-

dernos beneñciamentes locaes, que

«conseguem» transformar em posto

hypico o antigo quartel de Santo

Antonio, e fazer dotar, pela distri-

buição de fundos,estradas das Quin-

tãs á Ermida e grrraudes coisas

mais, não tiveram ainda um pro-

testo contra a incuria dos gover-

nantes, que ha de prdeer a maior

fonte de riqueza local, nem um ex-

forço ou uma palavra sequer em

beneficio do porto e ria d'Aveirol

Bem lhes importa a elles isso!

Para armar á popularidade, basta o

papel, que faz gemer o prelo com

louvaminhas em que assoalham Os

generos pela medida dos 20 li-seus triumphos...

-Os arabes raras vezes o

são.

luch para debaixo das palmei- e _Não duvido da sua in-

telligeucia, Malluch, mas sup-

ponho que é melhor nós inda-

~ garmos o que ha com respeito

ás corridas, a fim de ficarmOs

descançados que não encon-

traremos o”)staculos ou diffl

me-liias um grande favor se

quizesses visitar o intendente

* do circo e assegurares-te que

Ilderim preencheu todas as

condições exigidas para ser ad-

mittido. Prestar-me-hias tam

bem um grande serviço se me

~ arranjasses um ex 'mplar do re

gulams-nto. Desejara conheçer

as côres que devo vestir e par-

tieularmente o numero da cryp

'a que hei de occupar; se fôr :i rua-te da altura que

direita ou á esquerda da de. ns eixos. Não quero, compre-

Messalu, tudo vae bem,se não, hendel-o bem, que tenha so-

pel_ sellado sem datas, com o sello

a agua, das taxas de 20 e 40 reis,

com os mesmos emblemas e legen-

as legendas: causa publica, junta

de juros, credito publico, t/zesouro

publico e outras, além do sello, um

modalhão e a legenda em volta:

omnitt vencit sapícntia.

ç EXlSle no Celeste-imperio uma

arvore que os chinezes dizem «ar-

vore que estala como uma pulga»

Pela primavera cobre-se ella de

pequenas excrecencias do tamanha

d'um grão de ervilha, cheias de

uma especie de farinha, formado

por myriades de ovos de um inse-

cto conhecido pelo nome de «bicho

de cera branca».

Os chinezes recolhem os ovos

em saccos formados de folhas fu-

radas por uma intimidade de orill-

cios e que suspendem nos tronco.-

de uma outra arvore, o «fraxinm

chincnsis». Esta outra arvore ali-

menta o bicho da cera como aamo-

reira o bicho da seda.

Gasta a larva 15 dias para al-

tingir o seu maximo desenvolvi-

mento. Entao as femeas começam

a pôr ovos e os machos a segregar

uma materia gorda que, ao lim de.

um 11102., reveste o tronco e perna-

das da arvore com uma camada do ,

cinco a seis centimetros d'espes-

similar à cera das abelhas e vende-

se, no local da extracção, ao preço

de nove a onze tostõeso kilo.

§ Nos primeiros 6 mezes d'es-

te anno foram abatidos no ¡nata-

donro municipal de Lisboa, para

abastecimento da capital, 20:630

cabeças de gado bovino, sendo

14:332 rezcs adultas, que pesaram

7.247:359 kilogrammas e 6:304

adolescentes com o peso de kilo-

grammas 2.518:178. l

Os correSpondentes direitos dc

consumo pagos pelos marcnautes

elevam-se a importante quantia do

?11:6805496 reis, além do addicio-

nal de 5 °|O extraordinario na im

portancia de 10:5936786 reis, do.

imposto do sello 2:1166804 reis, o

as respectivas taxas do trafego na

vê se é possivel mudar os lo-

gares, de modo que me encon-

tre :tn lado do romano. Tens

boa mieinoria, Mallucli?

_Falha por vezes, filho

dc Arrio. mas nunca quando

se trata, como hoje, de coisa:-

que guardo no coração.

_Então atrevo-me a en

carregar-te ainda d'outra mis

são. Convenci-me hontem qu:

Messala esta orgulhoso com n

seu carro, e pode-o estar, por- cargos para te dar.

que o melhor de Cesar não

lhe é sniperior. Não poderia voltou para a cidade, ao pas-

aproveitar da vaidade que sen- so que *um cavalleiro, sem le-

te por elle para. saberes quan

to pesa? [le-anjo tmubem saber cumento, se afastava do aduar,

qual é o seu comprimento; so- a toda a briila, pelo caminlm

bretudo, Malluch, se não pu- opposto. Em um arabe qm

infor-

estão

deres saber o resto,

data de 1858».

Tinha sido introduzida na coxa

pela bala de uma espingarda alle-

mã, que, sem duvida, havia batido

contra o porta-moedas que o solda-

do trazia na occasião do combate.

Aw moeda estava dobrada, cheia de

polvora por um lrtdo e completa-

mente lisa no outro, e foi enviada

ao museu de Bazeilles.

§ A Junta do credito publico

adquiriu 10.000 libras a 55578

reis e outras 10.000 a 5d579 reis.

E vae abrir concurso para forneci-

mento de mais 20.000 libras.

§ No primeiro semestre d'este

anno a importancia de mercadorias

estrangeiras, realisada pela praça

de Lisboa, teve como valor re-

presentativo a quantia de reis_

14.283z244d350, isto é,'-mais reis

2.59712826710, rs. do que no anno

passado em egual periodo.

A constituição d'aquella impor-

tancia, segundo os paizes de proce-

dencia dos genoros, Operon-se as-

sim: Inglaterra, 4.974:4925?40 reis;

Assim em 1.o de janeiro de

w 1903, o effectivo do exercito fede-

ral era »o seguinte: 150:163 ho-

mens, assim divididos: estados-

maiores, 1:546; iufanteria, 1123290;

cavallaria,4:791;artilheria,19:203;

engeuheria, 5:370; tropas sanita-

rias, 5:045; tropas de administra-

ção, 1:501; velocípedes, 417; re-

servas-Londvvchr;1.O bando 44:941;

2.0 bando, 25:136; trOpas não clas-

sdicadas, 18:470; otiiciaes a dispo-

sição, 624; estados-maiores de ser-

viço territorial e de serviços de

marchas (étapcs),4l7,o que faz um

* total de ?39:745.

ç Um poço recentemente ca-

~ vado no Canada produziu areia em

logar de agua. A areia chega em

jacto continuo e eleva-se tanto co-

mo a agua. A força que a faz su-

bir até á superficie, vinda d'uma

profundidade de 100 pes, não foi

ainda descoberta. E um outro poço

extraordiuario tambem foi ultima-

mente descoherto na Nova-guide, a

uma profundidade de 600 pés. To-

das; outras com o sello a oleo, das. l lama?

taxas de 20, 40 e 100 reis, tendo

'2:1001'3000 e

(Occeania Polynesia), 38:652d660

posta prohibindo a todo o cidadão

lhões

Now-York, um legislador apresen-

os culibatarios.

d'uma certa edade, não se tivesse,

sora. Esta camada é um producto í Plil-IlÍÇO. salvo .se .

certificado medico garantindo per-

feita saude.

 

Noruega, “27651913050 reis; Alle- do 0 objecto de ferro ou de aço

manha. 2.0421137ã600reis; Hot! temperado "a 38113 die-939 P090
444.324,34“) mis; França., torna-se logo magnetico.

8:20:503d840 reis, I-Iespanha, reis Ó 0 Congresso internacional de

85593951490; Belgica, 363:950dt710 w medicina, que se ha de realisar em

reis; Italia, 47335513100 reis; Ans- “31103 em 1906, compõe““ de 17

Iria, ?23:852õ700 reis; Suecia, secções, sendo a ultima de medici-

27z7105840 reis; America-do-uorte, 'na 00107111“ 3 "naval- E' Presmeme

I.848:5505760 reis; Russia, reisd'esta secção o sr. conselheiro Ra-

33:3895050; Brazil, 300:101d520» mada Curto, e secretario o sr. dr.

reis; Rep.-argentina, 1712706151950 * Silva Telles, professor da escola de

reis; Uruguay, 141.'4385410 rels; ilnetlÍCÍIIa tropical-

Marrocos'. 14.'865õ020 reis; Turquia, ; A secção ¡HÍCÍOU là 03 seus "a"

reis; lteino-de-tougu balhos, e esta em relação com to-

das as escolas e centros coloniaes

mais importantes da Europa, Ame-

rica, Africa e India, de modo apro-

mover a, mais larga collaboração

.possivel, tornando d'este modo aw

obra da secção um verdadeiro con-

gresso, o primeiro que sobre o as-

sumpto se vac realisar.

w ç A Academia das sciencias de_

Paris, no intuito de evitar quanto

possivel a inhumação de pessoas-q.;

vivas com apparencia cadaverica,

poz a premio o descobrimento de

um meio pratico e seguro de qual-

quer, embora ignorante, distinguir

a morte apparente da morte verda-

deira.

' 0 problema foi resolvido satis-

fatoriamente do seguinte modo: col-

loca-se deante de uma vela, ou de

qualquer outra luz artificial, uma

das mãos do corpo que se exami-

na, tendo cuidado em que fique

bem estendida e os dedos toquem

uns nos outros lateralmente. Feito

isto, fita-se a luz atravez dos pon-

tos de contacto dos dedos, e se

n'esses pontos apparecer um colo-

rido avermelhado, semelhante ao

que observamos em nossas pro-

prias mãos, quando as examinamos

nas mesmas condições, é evidente

que o sangue circula_ e transpare-

ce entre os tecidos nos quaes se

não estancou ainda. Extincta, po-

rém, a vitalidade, cessa immediata-

mente o colorido, o que tem sido

comprovado por numerosas e vigo-

rosas experiencms.

_ _ Audiencia: gel-aa¡
um chmez que e um verdadeiro

o.. , 4 . l

phenomcno. lgnora todas as linguas » . .O c“me d Azwva_N° dm 17
foi julgado o reu José M. da Graça

a Novo, d'Azurva, concelho d'Aveiro,

accusado de no anno passado ter

hre mim a menor vantagem l gado ?maB ¡louçada na cabeça de

material. Não me importo com oaqmm e la? da Murtozat de que
1 r l _ l lhe resultou deformidade.

O exp em “l i O comum“ se O .N'este processo deu-se um facto
venço a sua humilhação e o , interessante, que passamos a notar:

meu triumpho alnda serão é que a principal testemunha de

mais completos. accusação contra o Graça era í¡

*Comprehendo o que pre- l amamãhquedao Preiente é sua 98-

cisas, exclamou Malluoh, tra P083' elxan O por Isso de depôr'

ta-se de tirar uma linha recta

mas sendo lido no processo o seu

do centro do eixo até o chão.

depoimento.

. A prova não era, pois, clara,

-E' ISSO mesmo, e agora

regosija-te, não tenho mais en-

o

§ Os legisladores fazem quasi

sempre leis extraordinarias. Ulti-

mamente um senador americano

apresentou e defendeu'uma pro-

nacional possuir mais de 100 mi-

de dollars. No estado de

tou um projecto que lançava um

imposto de 25 libras sobre todos

Tambem o estado

do Missouri votou ha aunos que to-

da a mulher que rejeitasse um pe-

dido de casamento e que, depois

matrimoniado, devia pagar uma

multa de 20 a 100 libras. E aiiida,

recentemente, o estado de Minneso-

ta votou a prohibição do beijo em

se possuir um

Ó Na capital allemã anda um

medico em campau'ia contra as li-

ções de pilDO as creanças. Entende

que o plano e um factor para o

desenvolvimento, cada vez mais

progressivo, das doenças nervosas.

' Assim assevera que em 1:000

creanças submettidas ao regimen

das fusas e colcheas, pelo menos

600 padecem de enfermidades de

nervos. Entre outras 1.000, liber-

tas d'aquelle marlyrío, somente se

contam umas 100 meuropathas.

Assegura que só se deve ensinar-

se a musica depois dos 16 annos.;

Q Em Londres exhibe-se agora

 

~ mas o digno agente do ministerio.

i publico fez a accusação contra elle.

pelos indícios,e a defeza procurou

negar o facto, que o reu negava

tambem, allegando que a amante es-

tava [o'ra de sz' na occasião de taes

declarações, não conseguindo evitar'

i que o jury désse o crime por prova-

do mas só com relação a ferimentos,

com impossibilidade de trabalho,

pelo que foi condemnado a 2 annos

de prisão correccional, custas e sel-

los do processo. ,

§ Foi julgado tambem no dia

i 18, Ho tribunal judicial d'esta co-

~ marca,João.da Silva Maritimo, da -

29 anne-s de edade, natural de Sata,

Malluch, pouco depois,

var comsigo nenhum docu-

1a cumprir a missão recom-

znendadu por Simonides.  



  
  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

  

    

  

 

  

   

  

  

    

   

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

blicados pelo ministerio.th reino com Misericordia, accompanhado do juiz

gueto 309 examesddeõbmtiucçoããuPR; de paz de Miragaya, a lim de fazer

t ana, com o preço e reis, a . ' , - .

'de certo necessario a todos os profes- exame_ a *Em Meme? sem ped'rem'

auctorlsaçao a ninguem. Um dos
soros, e paes_ de familia. Por tão dimi-

* nulo preço ninguem deixara de adqm- empregados llscaes censurou aquel-

O que iStO quer dizer é qua a. tal l Pit' O quueno VOiUlne, que a tantos con'
O

' » o w o read ve . -

reforma esta dando a alma a c or, , m conhecer O medlco manda'. anmapo_

o sr. Jayme Moniz,'e elle que a digi- 0 Com »esto nos foi enviado tam- w _ g , _

ra como poder mais os seus meninos. bem um outro volume, Regulamento dos O facto fm commoincado á dl-

ÔFizeram exame de admissão á., serviços do recrutamento do ecercito e da ar- ~ recção clinica, devendo ser pre- ,

4.' classe, sendo approvados, os srs. moda, approvado por decreto de et de geme à mesa da santa Casa.

Antonio Domingos Pires e Jorge M. ' dezembro de 1901, e que contem toda a
A P A

composição bem w eCouceiro da Costa. legisàaçao posterior. l

Escolas rimarias
' ão 9| aglnasiwc

_~ _

p p Concursos no (Intl-lota

camara muniCIpal do concelhoAlem dos collegios Aveirense, de legivel c pelo custo apenas _de 160. reis,

Santa Joanna, de Nossa. Senhora da Con- que aquella empresa envia lmmcdiactas *

, ceição e de .Nossa Senhora d'Apresenta- * mente á recelpçifo dio pedidoí_ que deve da Mealhada aim“ concurso

° ' - (t 'OSl'JCIVt mor*
. .

serêwmpan “(0 H l l 1 p r ara o lo al' de tliosourelro muni-

tanma.
_

zação, Cipal do mesmo concelho com o or-

ção, que primaram ~pelo n.° e grau de

adeantamento dos alumnos que apre- _ w _

t 0 A Bibliotheca popular de legis w

da rua de S. Mamede, ill, Lisboa en« danado lixado no art. 96.' do codi-sentaram n'este anna a exames de ins-

* trucção primaria, alguns professores _
t

'VlOll-I'IOS tambem o «Regulamento do g0 administrativo_

officiaes* obtiveram tambem para os

seus boas classificações, e entre ellos
w

»creio de 15 de novembro de 1888, se» , _ _ _w V

os srs. José Antonio de Carvalho e

David Gonçalves d'Oliveira,dafregue- _ l _ o _ _ 1 .

zia de S. Bernardo e logar de Verde- brldade, pollcm .Judwlarla, etc. O _seu çao do concelho lie #pinho com

milho.
CUS“) é de 1601 Wi:: 139W“ “IO [Paginas vencimento annual de lõUdUUO reis

com mappas, _axo (o se o (e lcenças
a Q ._ .

industriaes, direitos de mercê, etc.. etc. e Os emommemm m NCM“)S'

ensino secundario e dizendo se das

suas observações resulta a vantagem

de modificar as disposições que regem

a referida organisaçãoe, nesse caso

quaes as alterações que a experiencia

aconselham

273reis; dolar, ldlõ'O reis e stir *

lino, 43|.

40- Agradecemos a Vitalidade

a explicação, que eSpcravamos da

sua lealdade comoosco. v

. 4-¡- 0 projecto para o hospital

de Oleiros, no concelho da Feira,

d'este districto, legado pelo falleci-

do commendador Sá Couto, foi ja

distribuido ao conselho superior de

hygíene para sobre elle emittir

tem, por ter furtado _em Mamodei- rem distiguido, dançando com tanta

¡md'este (3011091110, por meio de ar_ galhardia e elegancia. _í t

tombamento.“ noite de 90 Para moszefããgtããcgepos:rdinü21:1:rliâheffa

21 de fevereiro passado, uma egua infernal, que partia dos lados da esta-

no valor de 1506000 reis, ao sr. cão do caminho de ferro. g

Manuel dos Santos Costa, pharma_ _ Foi o caso que um guarda _fiscal

cemico da' Cdsta do Vallade. all¡ de sernço, 01080 dos seus direitos

f O Silva negava 0 facto crimi-

e da sua auctoridade, julgando-se of-

. __ fendido, lembrou-se de dar voz def pri-

u'oso,'mas pelos seus anteCedentes,

_nos eram maus, foi condemnado

são a dois empregados do caminho de

ferro, dois bondosos e prudentes rapa-

2 annos de prisão maior cellu-

 

zes, que 0 não desrespeitaram nem se

W' u . intrometteram nas suas attribuíções.

1!", 3° 05 _e C“Stas do Processo. P0' ; Parece que 0 calor do... sol,que tinha parecer. '

detido remir 2 mezes de multa a, apanhado de dia lhe fizera mal á. 0a- -4-0- Veio transferido para Avei-

100 reis diarios. 13:33» Êchanío'se PÊI'IÊÊO :natahàlm: ro o sub-chefe da üscalisação dos

' -_ ~ w _ ' 0 “ . DOOR ra-se el O ra n 00 . ' . .

4¡- Em .Estarre1a fm tambem o, seus superiores de averiguar se de fa, impostos em Espinho, sr. Belarmi-

ante-homem 111133110 0 Teu Domm" cto elle abusou da sua austeridade. HO Mala.

gos da Conceição, ñlho do sr. Ma- 0 Regressou hoje do Carregal-do- _40- Consta que o sr, dr_ Bar-

da * de
e prestante Cidadão de Veiros, dhgostom' p y ” do para a regencia das cadeiras

acousado de homicidio, que prati- o Neste momento, 7 horas da que formam o 5.° grupo, do lyceu

oou, como aqui dissemos, em legi- tarde, voltou-se no rio,proximo a pon- nacional d'esta cidade, obtem a sua

tima defeza. :3313313221200::OÊZWÊÊÊ:103%:16° transferencia para o lycen do Por-

A palavra eloquente do seu de- : diatamente soccorrido'S' motivo por to ou de Lisboa, continuando porls- ¡Fizemm exame do ggm, seg_

as sr." . aira e

 

fimo“ O depOíínepto das testemu' que não ha felizmente desgraças ala- SO 0 Sl'- dl'. Armando de Azevedo do approvadas, O D o O P_ t Rh . h _d

n as, o seu an erior comportamen-mentar.
Um grande susto e uma boa , no desem enho interino (Vossas Seabra Mendes da esta, optimo; * . _ _ sr. ln'o ~ i eiro, con ec¡ O» w _ _,_W

l

p
Maria Clementina Rebooho, idem; D. historiador, publicou agora um opuscu- "otic'as 'e'ÍQÍOÍCQ

*
om a pompa costumada, deve

to e a maneira porque o crime foi “1011185165118, 0 já não foi Pouco--A- Lo *

i Oliveira d'Azemeis¡ 21.

Pratlcadol calaram . nçd :mma io O sr. José Antonio Marques Nunes, cheio

luryv que Por “naum“ .a e o a _' da importante casa commercial «Parque-royal»,

solveu. Entendeu, porem, o preSI- * do Rio-de-janeiro, e que aqui tem estado, quiz

dente do tribunal que devia da¡- o celebrar a sua visita o sua e nossa terra com

jury Por “mino, facto que é sem_ um acto digno de registo, e, visnando o Asylo

b f d'inl'ancia desvalida, auctorisou um amigo ii

Pre grave? e_Q_119› em ora nas a" * custear por sua conta as despezas a fazer com

culdades do Juiz, nem sempre se o termo das obras na casa, que estavam suspen-

dá. Tem porisso o reu de respon- ~ sas por falta de meios e que haviam sido inia

der novamente, perante jury dife-

cadeiras aqui.

«OO- Foram providos no logar o,

de enfermeiros do hospital d'esta Terminaram por este anne estes

cidade os srs. .lose Monteiro Telles exames, devendo seguir-8641188 em

dos Santos e sua esposa. agosto PTOXIIDO OS do 2-““ grau-

-Ot- Em sessão camararia de

5.a feira proxima deve determinar-se

o dia para que e transferida a feira

Maria das Dores, bom; D. Maria

Amelia d'Almeida, suñ'.

    

Provincia

   

Prospecto moderno

      

   

Sybil.

     

i 0 *Sabin para o Gerez o sr. pe. Alexandre l“

' '.-_' lose de Carvalho, de Avellãs de Caminho. l

*1V 0 De Lisboa, onde estara lia IDOZBS, re-

.. .,- ;reason a sua casa de Mogoiores a 51".. viscon_

_j_ dessa de Seabra-A.

|.

M..

Aycr d: Cs:

 

HORÁRIO nos COMBOYOS

  

' SAEIDAS PARA 0 PORTO 'SAlllllAS PARA LISBOA

Man.

Tramways.. 8,55 l ;

Correio.... 5,21 »Mixto ..... 6,50

  

   

lo com o titqu de oD. Alfonso VI», bos- C _ _ .

queijo de pethologla historico, que se realisar-se no prox1mo domin-

Ie sem enll'ado e que ten: geadadeirlo in- go, na egreja da sé7 a festividade

teresse pe a sua original a e phi oso- ' w » ç -

phica e critica. E' editora da obra a lie aoss' Cãraçàão de Jesus” felt? a'

í _ e í vraria Moreira», praça de D. Pedro, to* eXPÊnsas e eVOtaS 5913110?“ d 93-

e M, Porto, para onde devem ser feitos ta eldade. Consta de missa solemne

Jornal mOderHO ?g0 gâídsldosl acompanhados (10 Custos acompanhada a *vozes e orgão, da

t ' ' . . orchestra dos Voluntarios ex osi-

; , _ r ñ * 0 Do Gafanhoto, umzcnario ara Â . 7 P

ciadas pela nobre condessa de Penha-longa, e l ?casal dos 25'tu até ago'a se rea' - l w h d - creanças, illustraçõescii cores, publiizou- ção . do _SS- t0d° 0 (hai e sermão

. depois continuadas com donativos dos srs.w An- hsm] no RÍ)_CIO7 e que passat como Els'nos em P eng apoc al epralas se O n._° 8, CUJO summarlo é: o lago das de manha e á tarde.

rente? em 5 de agosm P_r0~mm°7 tonio José ua Silva Guimarães, commendador 'hSSémÚS Ja» a ter loga" "O “hate, e thçrmasi para' que se Pre' Pedranasl (GPMQ cumulo COÚClÚSÊOÂ 0 Ó No sabbado, festaaoS.Tho-

mas é natural que aabsolwçao se João Borges d'Almeida Sebastião Alves Fer- ao Colo. param tOIlettes de sensação apro- , cravo; a bonlna;-caixadesurprezas (de- é V d -

__ . _ _ _ , a , w . _ _ _ _ O .f . blpma _ t m , em er emilho, na Gafanha

repita, como de Justiça. Elim (11401in JWQÉIPÕFBEWI: ,de 0351le D' «.4- lleahsou-se hontem o im- P“adds Pam as CW“DStancmsiPms 31,23%:: e pm ' s novos» a mim e em Mira A esta romaria assiste

n e , uar a asques im estos eis, e pao pi'e-_ _ . . w - - ' _ w W - o _ ~ ° _ _ , e_

w ç meu“, da (“moção do_ Asylo_ ppllanle mercado mensal da OIIVBI- 0. que faz a elegancla é saber ves w o 0 [1.11883 do Occidente, a esplendi- grande concurso de fieis d este dis-

Mala, da
0 sr. Mai-quer; Nunes já em tempo havia: rmha, sendo regularmente concor- tu', segundo 3_OGOaSIãO e a hora. . *da revista illustrada portugueza, publio tricto, do de Coimbra e ainda de

contibuido com uma bella somma para afunda- rido dos principaes generos de con- Para a praia, de manhã, vesti- ca em suas paginas gravuras da mais Ga a_ A Verdemilh v t b

'ã d il 'tld S “l d ' ° (l. °
' ' e al itantc actualidade 00H10' O lill'l a- y O ae am em

_ .0 0 _OSPI e _ a a“ 0358 e mlserlcof 'a sumo e varias castas de gados dos de fustão mmto Simples e sem» P P _ _ i . - .ç :t l dr _- (1111, -

Albergana-a-velhn, 20.
d'esta villa, Visitando tambem esta instituição g g í _ re a saia curta ue se- óde usar mento ao mar da canlloneira «Patriam mm a' gen e aqm e 3V0›.R013

Está entre nos Antonio Corrêa d'Oliveira, de caridade, e oilereu a quantia necessaria para, sal e pescas P í * ' 1 q p w com tres deliciosos _instantaneos e um @Osmma SBP uma festa magnihca,

obrilhantíssimo poeta, justamente considerado a compra d'um fogão de maiores dimensões do” . t tambem com blusas de cassa. desenho da conboneira, como ella hca * Assiste a banda dos Voluntarios.

o primeiro e mais notavel entre as primeiras que o existente e que esta orçado em cerca de . Ontlnuam Os mdrnOtOB na O fUStãO branco é O mais Pra' (“POIS d a“nadai ”tratos do @Onde de * * *

OMÍSMWBÍB Inspirações da n°888 epoca- 200d000 reis. . laboração. A safra vae, tico, sendo o vermelho muito bo-A'elklhetfvfttf' . - d

Vem outro do estran eiro: forte bella cor. i Bem ha'a o benemerito atricio no tão A i _ . w . . . par e l crarla Compile-se ;o ar-

cheio de alento e vida,ge coroado delas palmas bem sabe disiribuir a caridade? q Porém, &deantadai e a PTOduc' mto Para as primas' pms é uma cor “gos de D' Joao da camami Conde de

do trimpbo, por toda a parte onde pousou o ; 0 No mercado d'esta villa appareceu lia ção é escaça, como ge previu que alegra a Paysagem e dá' uma Valenç'dsi D- FI'HUCISCO de Noronha,

vôo do seu grande espirito scintilante. Vac cm dias um individuo com uma cobra viva, de“ O d 1 é ,t l nota. que destaca. etc., etc.
5 notavel de bom gosto O SOI'tl-

'

, ' ' ' i °
' 7 ç l, ' ,l . -

ç o o 7 v r W 7 7 r

brevepara o Buesaco, mas tarde .Valle-maior cinco palmos de comprido, com a qual fazia sempre. preco 08a. ac na A alpaca tambem ,é admlsswe¡ _.--------.--sjd
y bl_ do que acaba de fazer para os

o seu quartel, e ealhque se aceita tambem arriscadas evoluções, mettendoça no seio, aia- mente de 60%000 rem 0 barco, ara de manhã Para O asseio á u e pu 'ea seus de ositos de mobiliado

uma outra aguia da litteratura, o nosso queri- gundo-a nas mãos aguardando-a até n'um 4 000 _ d 0,0001) ' . P * . Sl. dele ado de 8.11166 de_ - p . ... O sr'

do Dommgo, Gu¡m,,,,,_ ,ao conteúdo e ame_ 1,01,., da, ,,¡ç,s__0, A_ e 5d o wagon e 1 . tarde, usam-Se toilettes de ((VOI- ' í_ 8' t k Joao Francmco Leilao, honrado ne-

ciado dos leitores doíeCampcãoo. i _------0---:---- w kilos, posto na estação_ leo, de gaze de seda, de tiissor, e terminou que em todas_ as goelante, estabeleCido a rua de .lo-

° Começaram Ja !1919 aq!" 09 0911008“, Pelo tr'buna| .m N e t b 1h para uma tarde fresca tambem se Sextag-feírag se realige a vac- sé Estevam. 00m elle lhe chegou

M 3““” um““ “mma da “'egm'a' Processo das notas falsas -- O mar os ra a os i óde usar o anno ° ~ e ' ~ da Madeira uma bella collec 7 d

O Já. retirou para Sever ajuntado reoru- _ _ _ w' _ da pesca, não paralisaram,mag p P . p * " . , . cinaçao e revaccmaçao de . w * , _ _ ' çdo -B

tamento, que aqui se achava desde o dia 8 do No dla. CODBtIIUIU-Se no tl'l- 1 .. * .e , . r ara Jantar e caÊmO' a' nomes creançaa e adultos na Bala dos Oblecms de ”eli-id Para a estaçao

corrente. A inspecção dos mancebos d'este con- bunal 'adicial daesta comarca 08 anços nao sao @OmPeflsa' ? t01lettes de moussehne de seda, d l _ ” w que corre, (“01110 sao as como..

celho de:: pçsuinlelwsgllladmduram¡ 100; - tr.b J 1 w . 1 t dores. O que tem agora Vindo de Linon, de taffetás. e quem possa Paços 0 001309'th _Para 1330 í das cadeiras, sopliás etc., para

isento; jãnfàtlãxleeáleãlcon: &ãalãjzsgücaf ã l “(1113 ;89901.3 › ÃOmIgOBO melhor é O chicharro, que tem usar o Luiz XV, pôde preferir uma w posta á sua disposiçao pela adorno de casasçde campo e da

o RBSTBSSOII dO Lisboa 0 “0880. amigo, O 8.:: É" . Into, 'preço no mercado. totletãe det ?rocaqoi comtanto que
' Pralfar Sao [aU ULBiS e Sempre

sr. Francisco Au usto da Silva Vidal. [1181118811110 lllz l 68 acomarca
' i.. . se a e es O urissnno.

l ' re erlos aos OUtl'OS.

o orem ogmeihmu mono _.A v , l e ' 4+í. A producçao da pes- ~ J C y P d d d w +0- Continua a. apparecer p O . __ _ _ _

,, _ P e w - - - e dos grs, dra¡ Sereno e Ama_ e ~ omo capas, e tar e e e ma- f 1 sr. Leilao, que se foinece dl-

.amam. 21. í . ca cm Setubal só nos mezes hã l ,› t lt ructa ma sasonada no mer- , ¡. . . ,

,A camara municipal d'este concelho, sobra] respectivamentejuizes das - - ' - - n ' “sa'se ° Pae O em' ° e 3°. ° d E 1 e Feetameme “S hmm“" faz ”O

proposta do vereador, sr. Joaquim Pessoa dew r, é 7 d Alb de abr“" mam e Junhol fm de * de Panno ou de tussort e á nmte ea 0.' _ um ma que convem preço por que vende uma reducção

Seabra, deliberou representar pedindo a. cons- p ?umas comarcas e _ er' 169;321§,990 reis entre Bardi.. w nos casmos, grandes capas que co- reprimir. w com que nao competem outros es-

Bmcçaot d'àlma :páradãwgleá Ligo ao BESSA: gana e Vagos, para O Jlliga- nha1 differentes peixes e maria_ byem todo o vestho de panno se- * Conserva_se ainda no tabelemmentos th mesmo genero

red”:"ot's :a $35,12“ a vma pmñmo da, mento do processo de passa- cos ' tim ou de mousseline de seda. mau estado anterior, de im_ no Porto. Convulamos porisso os lei-

' - s
I r

7
o

y - u i

r
W ._.W 1 . .

Lameira de S. Pedro, tendo por pontos obriga- mento de notas falsas do Ban- e , * 7 e , e E Preclso nao esquecer ° ves' 9 ° e .. . ~ "01.93 a “altar a sua casa.

.~ doses lugares de Barro, no concelho da Mea- d P t, w ~ M 1 da 1 e e tido de Viagem (tailleun, muito mun 10163 perigosa pula 4831.1““
r

”' lhadáda, Grade, llguim e 'Tamengos Oxa- 9° Ê * Or ug”“ i ?m que “ao l a Êt- nem-mar simples. E“ elegantissimo O de li. de publica, o Ilhote do Co- N'Rãgeãgumdcemllãmüíqlitctllsll'uílara

° o »° .' "o o , , _i * , *
*,,0 , ..

- ..
a' *' '-S " itillluovcnrea

?euma¡oalxmgfáinfãàspaira (1:31:31sz ;Imphcaálos Franmsco Blanco?
nho beije ouOde quadrados branco JO. quuanto nao forem da- t'uuccionarcom regularidade todos os

de e ' e
Lourenço-Marques

,
e

_p

ni os povos dos dois concelhos. Feita a chamada dos reus, , 001110 Vo SÓ quer noticiasa ÕQSPÍ- São necessarios, bem entendido, ; manteremos a ui t t glande 191 d? "Murçzmqualllüs Olliel'ml-

o Ha días, quando o lilho mais novo do veriñ w _ ...e t ~ das de commentarios, ahi vae um pu- chapa“ tambem apropriados e de q v 0 pl'O .es O dades se eVIturluml? w

gr. José Maria ,d'Almeida, alquilador e nego_ doou 'se que nao es _avam nhado d'ellas, escriptas a correr para f ' b ' i i contra O desmazeuo_
“ . Para assegurar O bom Cl't'gular func.

cianle de, gado n'esta villa, [azia recolher um presentes todos, e por isso o l apanhaõ 0 vapor. d que a memos teve' ~_ e ~ 7 g ,, e, (Émllgllgeãliâlddg Sugiro ehlllsliàr tercpefn-

cavalloque se havia solto recebeu d'elle um w e , . , 0 ontinuaa evastação no arvo-
w * * ' J _ ' ' *l asqmtllo as pluas

coice, na parte superior dd perna direita, de Sr'_ dr' de|egad0 requereu O redo ao longo da linha ferreae nas * = _ ~ _ ñ o _' _ g' Mala N01.00 Calhül'ilcas dO _dr- Aycr. hilas possuem

que lhe resultou dupla íractura do temor. Cha- adiamento da querella, ao que 1113133115 dario Incomati. de maneira lnmgnlas militares w -._ e , e , , ?guiando propriediiidc ttlc Ohl'alr como for-

" modo telegraphicamenteoalgebrista d'ahi sr.' ~ ~ - - - w e que, entro de pouco teremos de pa- tal-am os re os nem rimelm * m“* ” * --› i e unico no cana lll cstllla sendo ao

;,r Pereira Grijó, procedeu elle no dia seguinie á gafe““ O Br' dr' dum? 8_end0_0 ~ gar a lenha por elevados preços F empregoã ag; inggniasp muita_ Potts), 21. mesmo tempero'nlaxunti- suaVe. D'isto

redacção do osso fracturado.o que fez com pe- Julgamento addiado szne dae, Os inglezes no Transvvaal não g* .f .d d A ' d t d , Estao outra vez em greve os “33““an “'10 30 dum'nam Qualquer

ricia, achando-se agora opacience rclativamen- e , _ w - permittem o corte da madeira pelo res com um ”nm a e a OP an O O Operarios tecelões. No sabbado rea_ desan'aull-_l de mUlDBUM GUIDO tambem

whom. e encena( a a a“ 1913013' modo por que nós o fazemos. uso de estandantes. e . , _ _, o ' curam entermidudcs chroiiicas.

_I _
í g g _ l . nlram na COIlrt›(l9ldÇatl das classes A 1w ~- ~ .- _~ - o. .. . .

~
'__+_-___. "'- 0 Chegou no «Mala-ngeo ,o sr. ca Os athemenses usavam como . , ._ _ _ S pl Uldb Ldtlldltlcda do dl'. Ayer

Mal-i0 Dual-te pitamtenente Hugo de Lacerda, auge_ insignias a figura de Minerva ou textls OS (i0 bairro oriental, e, em sao cobertas de uma lina camada de as-,_

lém do jantar que O club de llhOiI'O hydrographo, para proceder á. d I. . . - 7 h. VlSia (103 pI'Opfleiarios industríaes i SUC'dl' e pUl'LülltU laCBlS (JU lUlllill'. .Zil-

A seu nome vae Oñerecer_¡he rectificação da carta hydrographica da um ramo e O ”alma os corynt 'Os não terem approvado a tabella por Para 011m ü que se destinam, não'

_ , l bahia. e forte de Lourenço Marques. um cavallo aliado, ou Pegaso; os @nes O', amiga“ resolv_ , ,. encontram rival.

n'pinho, 21_
0

0 A_ camara, municipal continua l egypcios, uma Cabeça de os as_ . g i o' 7 ' an] nao Preparath pUiO dl'. Jo Co.

._, O tempo melhorou um pouco,omar aman- w Sldo aqm alvo d'outras manifesta- saneando a cidade emelhorando todos Syrios uma Pomba. os germanos “mac ao trabalho'_ ' LOWBll, Mass-l U S. A.

L !00,18 campanhas voltaram a' trabalhar, mas o; ções de estimaa pois está bem ni. os serViços a seu cargo. * l e e' 'r e" t _ i ' N uma bouça Junto a Arrabida
i ,.

"z resultado d'ossc improbo traballio e que o mui- “da po es "no de todos a 10m_ o Ha retrabimento na compra de “m 93° ou uma, se? n e' Os m' reumram tambem os do bairro oc- '

. p ,o pequeno.
* ' p , , ” terrenos, pelo receio que os estrangei- manos uma agma, etc., etc. ementa¡ resolvendo a meq . i *1-3 (1o

l OA proposito de campanhas,vae aqui gran- do que a "erra _dçve a sua ros teem das nossas leis, que, dizem, Todos estes povos tinham reli- A é 1 .L. W .ima cm-

de discordia entre cs emprezarios de uma d'el- miolativa e ao seu decrdido aii'eclo mudam a cada momento. l gioso respeito Pelas suas insignias sa' , ”n e( “3930 _ Pu_bl'COÚ um

3». leao sl'. Francisco Valente da Mancai que é por ella. o Tem sido muito mal recebido* l l, mamresw que rm maul)qu pro_

arrasa lia muitos annos e como tal sabedor do No domingo uma“) rouba One_ pelos estrangeiros e pela _colonia em e os romanos Prepara?“ Para e' fusamente, escripto n'uma lingua-

' seu olllcio, e o seu socio, queealiaiate, de que .d .Í. l geral os processos de reivmdicação 188 uma tenda eSPBGIal DOS seus gem virulema em que se chama O

sabe pouco,equer intervir nos negocios do rem O um magnum) amoço no de te11'91“38¡
acampamentos. F01 tambem sem-~ o l t_ _ d e ~

f' ' mar, de que não sabe nada. hotel «Cysne-boa-i'lsta», pelo sr. 0 Continuam fechados os bazares pre grande honra 0 cargo de porta_ povo a ue à' “na" O da pane que

não havendo amais pequena distração
lhe toca as responsabilidades do *

 

uia,ondeo dignissimo commandante lhe fez ções, e, 0 almoço, que mindpio

dr. Fortes Expresso. .10,40 l Correio... . 10,39_

-. Tem o sr. Manca a o inião geral a seu dr_ Joa uim peixinho a ue assis..
w

_

>- lavar, e ao seu lado os pescpadores Fernando de “ram ag essoas mai; mamas dos que chame á. terra os passageiros em eStandartei Para O qual se escolhia que possa vil. a acontecer “i b 9

e' ' Pinho Faustino que o um valente e decidido . ”'. p l transito a bordo dos paquetes surtos quem fosse de provada valentia e O , _' , 1 , ' ,1, x O' " ' ° :O

a homem de marjloão Arruda, Domingos Este- w do's am'gos' _ wno porto.
distincção_ ' sr' guiam““ O' Cl“ll que es' ”always-1045 _ Tall.,

15.o Gallego, noutros. Ja se queixou na capita- Foram-lhe feitas multas saudti- 0 O porto continua animado, no-w * _ tava para partir homem para Cal- Tm Tara'. Mixto“... 1,41

. . u tando-se, porem, afalta de meios de» “Cam dellas, devendo entregar a Cheia- ~ “ixlêwaysu ÉÊÊE o .

p l! tura do districto ao sr. ' Xpresso" ' ' *

descarga e' grande deinora em fazer*-

  

justlça, como é de uso n'essa repartição, e por-

que tal facto se deu, o alfaiate e a mulher es-

pancaram aqui rudemente a mulher do sr. Man-

ea, que se queixou ao digno administrador, que

tomou logo providencias. E' um inquieto, o tal

alfaiate, e como tal merece o correctivo que

devem ter todos os individuos da sua especie.

- › 0 er. lance pensa em dissolver a socie-

- dade, e faz bem para se livrar de tal socio-:E

a Pigueira-dn-foz, 20.

i ' de tres dias de vento des»  
¡hmm-acompanhado

de

' oeirospum tempo calmo, d'um sol riJo

' voltou novamente.
_

' 0 Hontem, grande bailarico em

pela 1 hora da tarde, terminou pe-

las li, deixando no espirito de to-

dos a mais agradavel impressão.

José Antonio Marques, na_ viella Es-

trella, para a abertura da nova rua

 

omeçou ja a demolição do ve-

m““ 38“?” * da de Manuel Firmino ao mercado

do mesmo nome.

0 melhoramento é de importan-

l_ho predio pertencente ao sr.

se carvão.

0 A commissão de melhoramen

tos do porto vale contrahir um avul-

r _ e ? tado emprestimo para se construir um

Pequenas coisas 'caes acostavel para 0 serviço do car-

vão, 0 que muito deve animar 0 porto,

pois a mina do Transvvaal só tem

Lourenço Marques para dar sahida

aos seus productos '-L. M.

Assumptos 'de

, ¡Irati-noção

Lyceu nacional de Aveiro:

Fizeram exame de sciencias phy-

sico-naturaes, ficando approvados, os

Matthews-Recebemos o eu* numero

d'estainteressantc publicação mensal,

de critica o politica e aos costumes por-

tuguezes e que e escripta pelo sr. Paulo

Osorio. Como todas as obras do auctor,

desperta a curiosidade o tem realente ín-

teresse- E' seu editor o sr. Alberto F.

Nunes, Avenida dos Correios, also, Porto.

°Uma publicação d'alto interesse»

scientilico, os Ananias de ph-ysicotherapie,

revista trimestral, brilhantemente redi-

gida. pelo dr J. Reniére, e que ve a luz

publica em Paris, na rua dos Mathurins,

'25, Gare St. Lazaro.

Junior, auditor da junta geral do

wldistricto, por não haver governa-

dor civil substituto, e estar ausen-

te com licença o sr. secretario ge-~

ral, conselheiro Ferreira de Lima,

desistiu de partir, em vista das

mas noticias que circulavam.

p Todavia, apesar de tudo isto, e

apesar mesmo de ser certo tratar-

se de qualquer coisa de anormal,

*nada houve liontem de extraordi-

nario. Ainda assim algumas patru-

Ha mais 2 tramways, que chegam l

a Aveiro as 9,49 da manhã, e. Í

9,42. da tarde.

'II'-*O-OÓ-.Ó*O*

PI'BUNATICO8 DUNLOP

a 7,5000 nn::

Legitimos e garantidos. Pneu-

maticos Omnium, Cvclone e Na-
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cia pois com elle se presta um ser:

Villa-verde, tocando,
como sempre, mi-

viço de valia. A forma porqueo sr.
mesas valsas e masurkas, a tuna d'al-

E' O n"° Lo do 3'” anna O que aca' lllas de cavallaria foram para as

. portas das fabricas, a [hn de im-

tional, añançados av5:500.
l srs.: Henrique' Norberto de Brito, (in-

Grande sortido em accesso-
i terno); e D. Aurora Pereira de Lemos, bamos de receber, e que tracta com co

regida pelo apreciavel amador Gen- w , ~ ' . e
. e

iildeTavarede.
presidente da gama” conhegmuthranha).

nhecimeiito de causa da electricidade, w.
. e b. g

Numa“” .passas tomaram os realieal-o, é de incontestavel van- . [4,66m, da agudo calor,dolume,d0 movmwu_ l pedirem algun tumulto. “09 Pal'a 10379101508 a Prato

§ Correu ha dia!, que havia sem competencia.

E' concebida n'estes termos a. cir- to, do oxigenio, etc. etc. Agradecemos a

cnlar dirigida pela. direcção geral de penllorantc otferta do illustre homem de

instrucção publica aos presidentes dos seleiicia.
w - w - w . , _

jurys dos cursos geral e complementar 00 nosso prezado college o Sendo conhecmo Inaugural? [mm d um t"

dos lyceus'. _ * distribuiu já o tomo 1.0 do grande ro_ » mla" _já fallecmoi e que era um

l «Sendo de todaaconveniencia que mance historico, especialmenteescripto » dos directores da conhecida fabri-

nw n'esta direcção geral haJa. conheci para elle pelo brilhante escriptor, sr. ca de moagem a ,Concormam

Antonio Joaquim Au sto _

Sangalhos-Anadia. gn , '

VENDE-ant-em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Aniceto Nunes Vizinho.

i em Aguada, no estabeleci-

tagem para o municipio, que não

dispende senão com a construcção

do pavimento da rua, tendo as ex-

v prOpriações sido feitas a custa dos

prOprietarios visinhos.

_ .A comboios das 4 e dasõ horas da tarde, 1

indo para alii ver divertir aquelle ran-

~ _ ' e " .que se apresen-

taram caprichosamente_ vestidas, co-

motqueao desafio a ver qual d'ellas
.

-U'

A

baviade mostrar-'nos uma saia mais

     

  

 

desapparecido d'esta cidade um
l

p l

m
*
.
“

4

 

bonita., *um chçmbr: mÃis catâita, delil- *como fosse mordmo por u, t d . . f ff A t . d C J _ b rt I
mento d B to d S

,,- cioeamente eu eita o. , s ren as, co - ~ ,- _ , . o_ men o a maneira por que orem e e- . n oulo e ampos unlor, so ~ o iuo ~ * ._ . . ~ o sr. en o ouza

tocadas artisticamente,envolviam-lhes cao rawoãql.çm nham' um. 'aims' ctuadas, por partes dos alumnos, as de Lutz da Camões, e que apparece agora Fa“an 8.6 em grandes mel“" Gameiro.

' [0a que 0¡ .la 31“'me 30 msmuw provas do exame de saida para que V. ii'uma 2.- edicção, luxoosamcntc posta, 509 münelanosi mas a !mal nada * u .e ' ' .. l ' I

os bustos bem contornados; e no seu

Ç. rosto prasenteiro manifestava-se a

sua habitual bonhomia a par d'uma

simplicidade que fascina. Não falta-

" rain, *esta claro, os rapazes da Fi

eita, apaiXOnados por este genero

,, e report», que dançaram animada-

i-"f mente, retirando com os corações tor- ~

i' 1' tllrados pela saudade d”:iquellas ho-

Exf fui nomeado preSidente, apuran- com illustraÇÕcs ¡nasniñcas e mag'úücu (“530 .hnuvea porque 0 referido in*

dustrial esteve hontem no seu es-

criptorio, como se nada tivesse ha-

 

Pasteur, estão alli alguns guardas

de policia civil d'este districto em- d l h O l d b O l , d

, e _ w ~ - ~ os mesmos a umnos, ven, o rogar a . va or ~ a* o ra c n lccem-n o e

Í" @gando se "O emermmlo dos caes' V. Ex.ll que se digno enviar a esca se- w sobclo os nossos leitores pelo nome que

E' dos melhores semiços que a cretaria de Estado, terminado que se- [irma o escrlpto. Não o encareceremos, Vido-
_

panela presta. ja o respectivo serviço, um relatorio ~ pois,.ll_mitando-nosa aconselhar a sua Ó Deu-se no sahbado um facto 0 L ' - mem“, dan l i

4._ AS_ ,aan que “gomm ,1.63- contendo as conSlderaÇÕeS que forem , acqmmção como livro indispensavel t que causou admiraçã0,p0r ser pou_ l'. lllZ “dgdlld, facultalm êínfâglãrao

a _ w __ l, .M- _ suggeridas ao esclarecido espirito de o n'uma boa bibliotheca - e w , a dm . o ____ _-.

[a ”emana pa' d f "1"me e convero V. Ex.l pelos referidos trabalhos, pon- 00_ Fscripiario de piibticações da rua (le CO VUIgar' O medico encarmgado l uÊonsuiizihtidlal oii-'311 3 da lar]

,

7 ' p( e.

WO
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Consultorio

MEDICO-CIRURGICO

dog-se por este processo a habilitação impressão.

 

. Juli-f

'iv-I'- '

raBJtaofbem passadas. l i... __ , w ñ w~

. O

“Àosamigos Thomé, Garcia e Le- w 330 'le Vales 'me' "acwnaçba Sao as dei-ando V. Em'l o que entender conve- Santa Catherine, aiii, Porto, po_z em fo-, do_ logar de perito nos tl'lbuuaes mimo“..umm...¡m".numa,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,mmm,w

“um 3P““ de “15° P01' tanto 3° t0' 593mm“: “3““: 222 '9'35 marco¡ niento sobre a actual organisação de lli'eto a portaria, circulares c editaes pu- criminaes, entrou no hospital da * * e ' * * “ll"

lr'

i
i * ime
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Agua da Curia

A unica agua sulphatada calcica

* analysa a no paiz, semelhante

É arrumada agua de Contrexeville,

nos Vosgen (França.)

INDICAÇÕES rasa uso INTERNO:

arthritismo, gotta,lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

lii-;_›aticos, catarrhos vesicaes, ca-

t..,:'rh0 uterino.

USO EXTERNO:

eu dilí'erentes eSpecies de derma-

ldaBS.

A' venda em garrafas de litro

o caixas de 40 garrafas.

l'reço de cada garrafa 200 reis.

.Em caixa completa ha um des-

conto de 20 “Cp, '

UNICO DEPOSITO EM Avnmo

Pharmacz'a ribeiro

Rua Direita

.- y , ' aanminima.;
'

. lp..mw-w
\ 'fl-'lt Mlt'pll'
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OFFi TYPOGRÀPHICAS

Campeão das Províncias

;gvemda ;9. Pinheiro-Aveiro

Facturas, circulares, *

enve10ppes,numeração

e crivação de livros e

talões, recibos, avisos,

mappas,livros, jornaes,

cartões de visita desde

250 a 1313000 rs.o cento,
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PAOUETES CRE! s sanin DE LISBOA
CLY.DE DE 5645 TONELADAS. Em 3 de Agosto.

Para b'. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte-

Videu e Buenos-Ayres.

g 'PHAMES, DE 5645 TONELADAS. Em 17 de Agosto.

Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montevi-

, deu e Buenos-Ayres.

A BGRDO HA CREADOS PORTUGUEZES
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A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima

@tc-aetC¡ novidade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom

MaChmaS e '(31995 no' l funccionamento. 0 material do seu fabrico é de primeira qua-

VOS-Pessoal habllltado' lidade, eañ'iançado pelos fabricantes DELACHANAL & C.°
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É?“l l, ,à Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.*il classe es- í w de Parizz-:Preço com o travão, 55$OOO reis.

ç “e am “um“ ?Olher 03 belWheS á Vista da Planta do? PMNBÍGS, mas P_a›l'a ~ * "0 N , ñ Grande sortimento de accessorios e oHi-cina de reparações tanto de

p m ~ m ISSO recommendagnos multa. antecedencla. A O k j bicycletes como de machinas de costura, etc.=Unico representante em

dos teus olhos BREVENÇM Aus pnssngfmns Com 80 o de oleo um de f¡ ado de Portugal, Antonio Joaquim Augusto-SANGALHOS-ANADIA.

'2 a" ã w g rl'endo acontemdo por varias vezes que alguns passageiros pagam bacalhau, gwclzrína, gácwophosghatos e São nossos agentes--Em Aguada, 0 sr. Bento de Souza Carneiro

sad w duas o nas' was suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- 3 hypophosphitos de calcio e de sadio_ :Em Ilhavo, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-Acceítam-

os “püis que nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re- Premiada com a medalha de ou”? 89 mais.
As CUllsllpntg'Õl'S, breno/:ítem

rouquídões, uai/ama, (ossos, co-

 

eommenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar sem- * “a Expomçao dos Açores* “mea a' que A * * * e

pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi concorreu' Analysada no laboratorio lchimico da Escola Polytechnica de
quam/'Ê ill/¡flmêa à e 0:“”'95 i lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY & Lisboa. w * » ~ i » ~ “
mamilo US do** 079““ 9637” SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL Benjamim de Souza Teixeira, ba- * V i W i
falamos INGLEZA. 1 charel formado pela Universidade de w w ~ l ñ ñ

  

 

Se attenuam sempre, e curam Coimbra,medico aAssistencia Nacio-

  

       

ENDE SE uma casa na lhOS'Anadia' X

  

a; mais daísdvezes. com o uzo dos Únicos_ Agentes no Norte de Portugal nal aos tuberculosos, attesto que te- ã l_

gostamgebuçadosMilagre-os) on _ ticular e na Assistencia a. Emulsão Na- x l'l'll" alpirlll'hlrs É ã* :E &É;
e os e eitus maravilhosos do a1- , w l cional d'oleo de figado de bacalhau, 143,53_ j' _ ,- ll .,¡l'lgll I# W cv

Julltãl a outrasdsubstancias apràn- Ou aos seus corr33p0ndentes em todas as ãalho da tã'onseca, Íla &lual tenho tira- .I : w ._ \ 'E', cr' o: 8 x

w ria as se ev n~ » t , - » -, e l ' » t. . ;,.l * a _3; '-' cc -

i :sua shlutar :fãcâziãin em O a @Idades e VII-las de Portugal o Ez'ggilsãgírãfãzdeaPZÊSO o presen- "1' l l V' ' " I q Ê rá!) ao¡ a

E¡ tanto assim, que os bons re- * * * ' te, que juro sob o meu grau. x .o :5 (â

sultadlos olbãidois (130m o uso dos Lisboa, 28 de novembro de 1902. x ~ “E '2: 5-4 *5 x

a acc aro i ves ,'a catrào,compos- o i“ q ou

tossñ(neãuçadoa Milagrosos) são (a) Benjamim de Souza» Teixeira. x "g ã' ,a

con rma os nào só por milhares *it* E o .5 m

de peSsOas: que os têm usado, A Emulsão Nacional não se coufun- ,g Ê »g -Ê

mas tambem por abalisados fa- Je com a emulsão de Scott, ultima- @E . cc 3

cullativos, . mente condemnada no Supremo Tri- x g *5 a E q,

Pharmacia Oriental , bunal de Justiça.0 preço é Quasi metade 'o g- 8 eo "U

3_ L(,Za,.0_POR T0 dvessa eànul'sísol; _quê se dizveñtragrge: x (às 2 a_ :a :É

Caixa, avulso, no Porto, 200 rs. I :18' ?juan O; Í “ea a' em l a v x 5 'É E -E 'õ

pelo correio ou fóra do Porto, , e almi- Or 0.' , ;ci-:l q“ E m
220 reis_ Ex1gir a asmgnatura de. x g o ;â ga

, ~ *_ W V RM cu N
.4... AN'I ONIO CARvALHo DA FONSECA x a ,nã q) a

Pharmaceutico de 1.' classe x g a; 33 "o a,

Fornecedor da Real Cana Pia de Lisboa e 'E 'ã t: cn a.

A' venda nas principaes Pharma- x _E o# g _L4 _ã_

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e x "ã m ,0,3 e:

Africa. , N 'U '5 E É_

DEPOSITO GERAL x . °_., E m

RUA DE S." MARTHA N.° 15-63¡ x ~ _ g q,

, :a .,ç: E

* @msg
, . ãiãl ã51= d

, o , ,o ~ * ::i ac

~ , * , w * S o "o

* » _ * * x Grande sortido em accessorios, agulhas, etc., etc. 01501118 de 1'6-

, , , r _ , , , , o a x partições, tanto de machines de costura como de bicycletes-

e ~ ~ e e , x Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim AuguSÊO-Sanga-

@ÉÊEW ~ x

  

, * * í e ñ , Sao nossos agentes: EM AGUEDA o sr. Bento de Souza Car-

louberdesd'um asthmatico,prestar-lhe * Run ("REI-"A= AVE'RO Barra de Aveiro, perten- Beira-EM_ILHAVO, o sr. ,Antonio Augilsto Nunes Vizinlio-à-Acceis

¡gásoulàleüãããgodfrÊgãgsfnpigegEãaig21°_d r-meneame¡inlimmmm llllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllb , een te a, Manne] Joaquim . tam'se mms'

em pó caga-ms, folhas para fumar w B. _ e _ e o . d Tavares e ,amada junto do ter. XXXXXXXXXXXúCXXXXXXXXXX.
como tabaco no enchimbo, o qual, re lcycletas, motocycletas e automoveis _os

da Julia .xoxoxWñmmíiW-ecaibado Pele'S medicos todos e Pre-*mis melhores fabricantes inglezes e franCezes. J , .

l ara tratar com E rancisco xdo com medalhas de ouro e de prata,
  

aum, a cum cad, ,mw milhares de * Bicycletas novas, garantidas, a principiar em 50$OOO w p' e , ,

doentes, Certidões numergsas, W W das Neves. Esguen a..

H. ' Bl .r t ie, 102, ~ k . . , í . w

R¡chelã:fr§a,¡s_oà1:31““ as Pb? Grande sorudo de accessorios para bicycletas de todos à DE

macias. * os auctores e para todos os preços. Bar 03 & succesor
o , , , , _ o, ,o 9 ,

 

í Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição e so- \ O bairro Conselheiro Quei- *

hdez. Esmaltagem e nicklagem. roz e l'lla José Lumano de

  

e » _ B M I' í í ” * , z _-

Grandes reducçôes nos preços Castro, vende-se um terreno de i ua O e ra da cruz' Deve as V' Nova de Gaya

“usam-se bicrcletas 17 metros de comprido por 7 w

 

N'esta fabrica constroem-sc. todas as obras, tanto em forro fundi-

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

d'eixo, tambores para correias, bombas de pressão para agua, ditas

systems gallo_ para trast'egar vinhos, pronsas para expremer bagaços

d'uvas ou ílZl'llO; assim como todas as obras que pertençam a fundi-

ção., serralheria e torno mechanico, portões e gradeainenlos para jar-

dins e sacadas, mexedores para balseiros, torneiras e valvulas de 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 recorniliecldos resultados esmagadores para uvás com

cylindros 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.

,.______ de largo, proprio para um bom w

í * armazem ou casas d'habitação,

:meooo para. que já, tem tres paredes

x...- ? ñ í :x de sohda construcção. Trata-

tt ULTIMAS NOVIDADES PARA vento o;
se com Luiz Regalla

EIPUMllNl lllililJSTll FERREIRA 080m0 Ó

§

lí
Rua Mendes Leite, 13 a 21-Ruu dos Marcadores, 56' a 60

AVEIRO

' * ENDE-SE uma,qua-

si nova., com pou-

quíssimo uso, no.

 

    

 

melhor estado de con- ~

servação e comprada no- ,

va ha poucos mezes.

Diz-se aqui com quem

tractar.
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* lCOLLEGIO l

   

W MONDEGO i a '

L1¡ “,k Participa aos seus ex.“los amigos e freguezes que acaba @oimbpa l - '

de receber um variado sortimento do que ha de mais chic ”09mm“ l DIRECTOR == f

à .-.\ para apresente estação, a saber: _Diamantino _Diniz ferreira a, '

E; Lmdtsstmos cortes d'alpaca para vestidos-Variada col- LA secção--SEXO-MASCULINO l '

4h lecção dei'azendas de lã e lã com seda para vestidos.-- C ?made JW.fofo a

- Extvraordmarío sortido de tecidos d'ulgodão.-Elegante sor- hang:: $212???,límããilzzfãào

timento de cassas de phantasia proprias para blouses.-

Lindos cortes de seda para 'vestidos 'e Mooca-_Enorme va-

riedade de tecidos brancos em cassas rendadas, piqués mous-

sellines, fustõ'es, etc-Chapeus para senhora, ultimos mode-

los-Elegante collecção de sombrinhas.--Gravatas e golas

lidade, calligraphia, escripturação

commercial, instrucção primaria e

secundaria, magisterio primario.

Musica, esgrima e gynznasfica
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í! Privüegiado auclorirudo pela

governo, pela litsperlorw
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PARA 0 ENSINO Dl'. LINGUA¡     

  

, a

 

F. Gm, daW ,,,, M, d, É; de renda, o que ha de mais chic, Variado sortimento de 2., secçao~ssxo FEMININO a ~,_lllllllllllllllwllllllllll t lllllllllllllllllll llumimumm mama wy !à
l ~ WM* V'V-'--            Praça 8 de ,Maia #6'

Linguas, musica, lavores, dese-

nho, pintura, instrucção primaria e

magisterio primario.

int::

I" '. "É”
meias para homem, senhora e creança. Ultimos modelos de

eSpartilhos. Cassecarchets d'algodão; leques, arte nova; lin-

dissimos cintos de phantasia; sedas, tulles, rendas, bobi-

nets, perfumarias, etc., etc.-Camisaria e gravataria, sor-

tido Completo.

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

,É
_ mü_ *|-

Janeiro, e approrado V 7 V

pela Junta consultivo 55:'

de saude publica

E' o melhor tonico E

_sr-w nutritivo que se conhe- 5 \

_ ce; é muito digestivo, ,_

fortificantee reconsti- ' '

, tuinte. Sob a sua in- ,a

Buencia desenvolve-se

ã, rapidamente o apetite, ..

\1%.-

      
,ESTE atelier, montado com

o melhor material moderno,

para a. execução rapid'a e

perfeita de todos os novos proces-

o sos de illustração, executa-se

¡ qualquer trabalho, em photOe

7_ 5, moura, zancographz'a, chro-

motipograoura (Gravura, a,

tres cores) helyogravura, gra-
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ornoma nn í 'ramoanxa

 

enriquece-se o sangue, , e

fortalecem-se os mus- 7

011105' e Wham as for' A i i Successor de João Pedro Soares

, › 93'3- , _ Approvada pela Junta Consultiva de Saude e auclorisada pelo Governo. Sete medalha ANTIGA TANOARIA DO com

7 Emprega'se com O ..le prata e ouro conferidas em exposições a que tem concorrido. * i i i AVENIDA BENTO DB MOURA

- mais feliz eXÍto' nos 4:_ Analyse chimica pelo ex.“w sr, conselheiro dr. VlllGlLlO MACHADO, medico e lente de . AVEIRO

  

e e - , 7 . . . * » ' ~' tr . * *-
, estomago? amd“ os chimica Esta agua mineral possue a acção atlslringente, tonica e desínlectante. N'esta antiga, e &cm-editada, 0mm- _ V111 ll prll'tll ansporte sobre 101.1

nbmatlesrtíesbÊEÊGEÊÃÊSCÊÊÍ: ~ E' empregada com segura vantagi ln [I'd diabetes, dÍSpgpsias, catar/;1103 p na., fabricam-Sítocàos OS IstGÊISàllOS per- Ça, pllOlàO ytographla, talhe doce,

_l Â - w o' *._u_ ' '* -° ~° ' ° . - ° ~" . '- u .,toncentes aar e. oncera o aa qua- w w

mas elaboriosas,a dis- ¡...r_. gaslrtcos pulrzdos ou pomada/rios, nas preveasoes dagcstttas de? wadas das lidade de vazilhas. Vende madeira, m_ fundos e segurança, marcas de

É: PGPSia cardíalgiaa 388- doenças infecciosas; na convo/esccnça das [cores graves; nas alan-ias _os de ferro ao feixe e ao kuo; arcos agua, etc,

té“”tro-337m3: gastralgiaa gastricas dos diabeticos, tuberculosos, briglitzcos, elo.; no gusti'iczsmo doa W le pau, rolhas de pau e de cortiça, me

anelànl: Ouclhniz'iccçoàszíãs, à; ergoftodos pelos excessos ou privações, ele., elo. _ cha. e tudo o que diz respeito ao om- g w W

::ígçâãade carnês af., ih; i Não tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinho (“O-P d bl. s . s

W, i ' '*" " " i w '
eeao uico aos seu amio a ~

, facções egcropholosas, Preço, inclumdo_ a ,,ariala (8 dee.) 160 leis
p , g

Apreciaçoes dos distinclos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo " “93139295 'que Visitem 'O seu @Stabe' i

:ezãafeeãgàaÊZÉÉaàãã- :7. sé; D. ANTONIO DE LENCASTHE professor e medico da Casa Real; e professor VIRGIUU W leciinento, que é o primeiro n'esta ('.i- l

É l - E - : r

. DESENHOS

 

e . -v ,1" mesmo. dade. _ ñ j h _ 'g í_ I

É?, faêáãtãgâz féorpãgllso ; Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bacterei Tambem tem deposwf) de Papel de :lj

*É e i ç l . o cia da Universidade de Coimbra. ltenielte-se lelneto, gratis, a quem o requnsilar ao e LerIhOS Para merceanas'

e” «v w «n r a e * ~ pnsços .. r. r t
7/ 7 ,,- l, ,I , _ DLPUSITO GLnAL w 'TUDO POR w w

/i' 1 n¡ Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LISBOA * SEM COMPETÊNCIA  


