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PINA, por mercê de Deus, e da San-

ta Sé Apostolica, BiSpo de Coim-

bra, Assistente ao Solio Pontiñcio,

Conde de Arganil, Commendador da

Ordem de Nossa Senhora da Con-

ceição de Villa Viçosa, do Conselho

de Sua Magestade, Par do Reino,

etc.

~ supremo. Procuravam-se com gran-

é e sera sempre o seu apoio e a mo homem d'acção e valor. o seu

sua força até a consumação dos se- l espirito penetrante e conciliador; e

culos. - o seu coração cheio de bondade e

Cahem e desabam os imperios, doçura como anjo da paz para a le-

as monarchias, as republicas, as var a toda a parte e principalmen-

aristocracias, as riquezas e todos os

~ esplendores de gloria e do poder balho, entre os operarios e os pa-

” humano. Só o Papado resiste sem- trões, despertaram em todo o inun-

pre, e sempre victorioso, ao decor- do-linperantes e suhililos--o de-

rer dos seculos, ao fervor das re- ~ seje de irem, de perto e de longo,

* voluções, aos ardis e astucias da conhecer e saudar, e prestar home-

te as liictas entre o capital e otra-

politica, e aos odios earrebatamen- nageiis e respeilos a este grande

tos das _paixões humanas. vulto, o maior do seculo, e a esta

Esbulham-n'o da sua soberania grande auctoridade inoi'al que, g0-

temporal, dos seus territorios, dos vernaiido na terra com favores tão

seus direitos e da sua liberdade, e v'isiveies do Ceu, ora dissipava as

elle, longe de decahir por este m0- nuvens que acastellavam sobre as

tivo, levanta pelo contrario cada vez sete colliiias, ora auxiliava mais di-

mais alto o seu poder e auctorida- rectamente alguns Estados da Eu-

de sobre as almas e sobre os cora- ropa nas dilliculdades governativas

ções; e o mundo, longe tambem de que os assoberbavam, ora chama-

se desinteressar d'elle, tem-se aba- va e attrahia a todos para os ca-_

lado e cominovido ex'traordinaria- :ninhos da verdade e da fé, e para

mente com a doença do seu chefe os sentimentos da justiça, da pro-

bidade e da honra.

de interesse noticias d'ella em to- Mais que justificado é, pois, o

das as córtes e chancellarias do ve- pranto e a (lÔl' pela perda de tão

cia, añm de se apresentarem no D. R.

R. n ° 24, os srs. capitão Gaio, tenen-

tes Antunes e Canelhas, alferes Antu-

nes, 1.° sargento Canalhas, 2.0' sargen-

tos Thomaz, Adão, Martins, Queiroz e

Soares e oito l.”ll cabos, que teem de

ministrar a instrucção aos reservistas i

da 2.' reserva no proximo mez de

coronel Bobella, tenente Castro, 1.o

sargento Costa, e 2.0 sargento Dimas.

Os primeiros são de infantaria. 24 e os

ultimos pertencem ao quadro perma-

nente do D. R. B.. 24.

E' natural que durante o tempo

da instrucção se feche a secretaria

das reservas, visto como quasr todo o

seu pessoal faz parte d'ella, não po- *

dendo assim efi'ectuar-se as remissões

que tenham de fazer-se nem dar-se

expediente a outro qualquer serviço.

0 Afim de fazer parte do pessoal

que ha de ministrar a instrucção aos

reservistas no D. R B.. n.° 28 marehou

para Coimbra o alferes d'int'anteria 24, »

sr. Carvalho.

0 Marchou hoje para a Mealhada

uma força de infantaria 24 sob o com-

inando do alferes, sr Antunes, añm de

auxiliar a. auctoridade administrativa

na manutenção da ordem publica du-

rante os festejos á. Senhora Sant'An-

* tando-lhe outras homenagens de estima e con-

* Manuel Baptista da Cunha, venerando arcebis-

i po d'aquella archidiocese.

' bra, irmão do nosso amigo, sr. dr. Julio Seabra.

. Mattoso.

Manueljuiz do direito em Caminha, sr. dr.

sidcração tão bem merecidas por elle. D'aqui os * Nunes da Silva, a qiirm feliritniiios.

acompanhamos tambem, enviando um sincero * _ ÕNa universidade firm-aim acto, sendo ap-

abraço ao iiovo bacharel, e as nossas felicita- ; provados; 1." anno de direito, (2.“ cadeira, o

ções a sua presada mãe. sr. Alfredo Rodrigues Coelho de Magalhães, de

@Regressou á sua casa de Calvos,com seu ~ Albergaria; 3.' cadeira José Paes de Noronha

filho e sua tia, a sr.'II D. Maria .lose da Cunha Galvão, de Arouca.

Couceiro.
O Regressou a Aveiro o sr. Abel de Bar-

ÓChegoo já á sua casa de Braga o sr. D. ros Mello, alumno da Escola-medica de Lisboa.

 

t Gravura _

l otivo de força maior obstou á.

i M remessa das gravuras com

W que contavamos para o n.° de ho-

. ESTADAS; je,e de que indemnisaremos os lei-

Estiveram aqui n'estes dias os BPS. dr. tores nos n.°“” que seguem.

Alfonso Vianna, e sua esposa.; Bandeira Neiva, *

Augusto de Castro Pires Corte-real, Manuel R. t _ t i

d'Abreu, Manuel Sacramento, Antonio Euzebio

Pereira, dr. Manuel Simões, José Maria d'Aze-

vedo e Daniel Sarrico.

@Está em Coimbra odigno par e nosso

presadissimo amigo, sr. conselheiro Castro

@Esteve em Lisboa, de onde ja regressou,

a ser.“ D. Ephigciiia Pereira da Cunha.

@Regressou d'Africa o sr Francisco Sea-

  

LISBOA, 24

* as mais pequenas cousas se re-

l q vellam a leviandade e a im-

ÕEsteve tambem em Aveiro o sr. Mario Prewdenma do governo-

Belmonte Pessoa. AO decretar, como era do seu

@Estiveram aqui o sr. Antonio Au- ¡ dever, o luto nacional pela morte

gusto d'Abreu e Campos, babil e considerado do summo pontífice da egreja fêLo

pharmaceutico, sua esposa e cunhada “ ~ -7

por forma tao desastrada e incon-
ÕEsteve em Aveiro o sr. Justino Marques, . . .

director da circumscripção de serviços lluviaes Venlentei que fm um verdadeer e

tristismmo fiasco.e marítimos com sede em Coimbra, que veio

em inspecção á secção d'esta cidade.

õ E' esperado em Vagos o jornalista sr. w

Imagine-se que o «Diario do

na, que alli se realisam nos dias 26 e ~

27 do corrente.

0 Chegou hontem uma machine.

para descascar batata, que vae ser

installada nas cosinhas do quartel de

Sá..

0 Já. se acha. quasi concluido o

quartel para alojamento de tropas na

de tiro da Gafanha..

llio e novo mundo, e em todas se- glorioso Pontífice que, destinado

0h03, meme fieis dies“, Diocese rá tambem muito sentido e lamen- por Deus para governar? sua. Egre-

saude em, em Jesus Christo. tado o infaUsto e dolososo aconte- jd em tempos tato ditiiceis, ici sem-

. , Cimento que esta levando o lucto e pre. durante o seu longo e predi-

EaiemO-s sab? quezpoêpjnêm w “'¡Sleza a iOÚa 3 Pat'l-e- gioso Poutilicado, o amparo e con-

jim'"ésãênfuggigeãgããã do; ;âmago l O _enthusiasmo edelirio com que ?Olaçao dOS Vierisha làonra do catho-

corrente e recebida hoje, foi Sua “ÓS WP“ acc/'Wal O em V“.la PO" 'c',smol Í (3011,,"533. O?, seus "1,"“."

“agesmáe servido mudarmos par_ multidoes de milhares e milhares go-Ê: little (à epa_ o, a goçia

” “ema, a! ¡nfausja “uma do fama_ t de fieis de todas as classes spcmes W da Tatiane aa _miraçao do lIlUllt o.

memo do santo padre Leão X[]I,em j e de todo o orbe catholico nao po- ~ r . o awe reSigueino-nos .ed con-

noma no ,na 20 do corrente, com W dera deixar de converter-se em la- stllfttileIiIO-HOS cpm a vontda e do l

recordmendação de ordenarmos que ~ g“ÉnaS e Pranto na morte; e tanto cn Oi. e çonsg eulio-nos .as nos-

se façam em todo este BÍSpado os mais quanto lhe eircundava ja a ;as inçgguas e os utçs ebviuvez ga

mais fervorosos votos aDeus Nosso fronte 3'13““? e veneranda uma a““ g'ela :9m f¡ emdrdnta t

Senhor peja alma do mesmo Santo aureola de Virtude,.de esplendor e céus teiiilost aqui em Y Ieante no

Padre e pelo acerto e felicidade da de glor'ib que Ninguem podera , eu um US Oaàilal el te ar emiti-

(lillln DOVO successor
COHÍCSÍEI' e CSCUFCCBI', e quanto llle ¡luímenifãflor ll .3,16 regule l] es-

Pedro que edifique a. Egreja com O w _tinham couqmstado *tambeinga na ta :ora aligàlslllamEoiliC ::stipes e

se““ governo We ,pella consolide a historia uma pagina _brilliantissuna sutil): para d an a ,,,ilflãldà 8 IH- W

sancta paz' e “mão cbr-mà. os seus feitos prodigiosos, que hao ~ :cicedeeia pegantç aqua e “e Queilii

Em cumprmemo, pmsa de ,ão w de .serino futuro um dos capitulos 1 UI , W Igllof 1._ 'saltou Dallerrd, pe o

justas e ¡ouvave¡s determmações, mais _interessantes das gloriosas aceçto e »e Ill esco la'tO seu suc-

e Domus assim o exigem tambem * tradlçoes do governo. da Egmlav e , 66350,', e Pre adpaz e 500630 do fu'

os deveres do nosso ministerio e os “'93 das provas ma's Sal“tares e mm 9.““ wa* O' 0m_ , w

¡mpujsos do nosso coração_ ordena_ evidentes de que Deus Nosso' Se- l Assim como aoL b'iande Pio _1X _

mos que na nossa Sé Cathedral, nhor__escolhe sempre para elie os succedeu Oxgiaude ,cao Xlll assun

- w e-as &mohiaes e nas dos Poutihces que as Circuuistaucias dos tambem, esperemol o em lieus, lld

nas agr J p tempos origem. de succeder a Este Quem for digno

summo à cada”, de pedro da sua herança: e, qualquer que *

João Grave w governo», onde vinha a declaração

Õ Com o sr. dr. Mendes Corrêa, esteve 0mm“ de ser“? temidos 0,5 dias

alii o sr. dr. Mario Esteves d'Oliveira, advoga- 21, 22 e 23, SO fo¡ distribmdo em

d” ° diiâsiídiiyiiisieiiiãftm Alcacer d “ “sb” de”“ das d“” h““ da_ “ a, l "' 0" , W o. 'a 5 '

sal, onde foi, como advogado, tractar da grave tarde do Prqplio du' 31? e SO Che-

questão qUe ali surgiu por causa do provimento j g0“ ás Provinclasi 0 mms ced°› na

do logar de facultativo municipal do Torrão, o manhã do dia., 22. De forma que

possp ;along-asp amãgoh;hafúllSSlmOJUPISCODSUI- na capital, até aqtiella hora, todas

os" r' "r “a e "ga ãestmho' as repartições fonooionaram como
. PARTIDAS¡ d h V .

Foi chamado a Lisboa, para onde seguiu * se na' a' ouvessel e .nos, tribunal”

ante-hontem, e de onde regressa hoje, o gover- se levantaram as mms Inqmetado-

t nador cmi substituto, sr Francisco Augusto da ras polemicas sobre se era valido

F”“seâanâííefoaàl; 1 L M ou não fuuccionar.

e t» › i'. ,ourenço ,arques o nosso *i . -

. presado amigo, sr. dr. Eduardo Saldanha. . Assun! 1.10. buplemo tnhu.“êl de

_ @Segue para o Cartaxo o sr. João Fran- Jusnçaa leIÚlI'am-se as opiniões,

cisco Pedro, que_ ali vae estabelecer-se. vencendo-se, a iittal, por maioria

@Partiu hoje de Valle-maior para Coim- que se Procedesse à (“seus ,__ 3

bra, d'onde segue 'para o Bussaco, o festejado ou¡ ,amento dou , __ a ' A sao e

poeta, sr. Antonio Corrêa d'Oliveira, :icompa- J. ã t md (“uma commer"

eia que es ava em tabella, o que

se fez. Mas quando os juizes iam

W nhado do illustre escripior e nosso pi'esado ami-

a entrar em conferencia para la-

go, sr Domingos Guimarães.

O VILLEGIATURAI

J o _ r _ vrar o respectivo accordão, appa-

que i'eproiuZImos com satis ação: recem a folha O “.n r a

l «U conselheiro Luciano de Castro, emi- Him“, e nico“ mdo

liticos que se succedem iio governo de Portu- t No tribunal da' “Blaçãoi Onde

gal, e que chegou, ha dias, a Paris, acoinpo- ,- se estava procedendo ao concurso

dr. Moreira, professor (l't faculdade de llletllt'i- - -

na em Lisboa, foi operado, ante-honteni,pelo dr. dldawsfmsegu'm'm porque O de'

ereto so mandava suspender o des..

Aos M. RR. Arciprestes, RR. Paro-

  

   

    

 

tar-se no commando do D. R. R. 24,

afim de ministrar instrucção aos re-

servistas, o sr. major Sant'Anna.

0 Por ter sido considerado de lu-

* to o dia de quinta-feira ultima, não to-

cou no Passeio publico a banda regi-

mental, que amanhã. deve executar alii

o seguinte programma: 4

«1.a parte-«Ordinario»; «Hugue-

notes», (pot-pourri da opera); «De Ma-

drid o Parizn, (pot-pourri).

2.' parte-«Africanan, (pot-pourri

da opera); «Sourire d'abril», (valsa); *

«Continencia á bandeira», (ordinario)». ,

77' ' " 7É
-
M
À

7 7 7 A

. Mindezas t

Homem, o anniversario da entrada em Lis-

boa do exercito libertador. Pois passou desper-

cebido em toda a parte! Ninguem recorda, já hoje,

o brilhante feito dos ímplantadorcs do regimen

constitucional no paiz, pela convicção, talvez, dc ,

que d'elle só resta a pallida memoria.

Q Ficou assente, n'uma das proximas sessões

da camara municipal, a mudança dos lavadouros do

Rocio, como então dissemos. Vac proceder-se ago-

ra a esse trabalho, e., para aformoscamento do lo-

cal, Como medida hygienica tambem, lembramos a

l plantação de arvores alli, que as ha proprias, como

os chorõcs 'e outras,
.

@A proposuo: parceia-nos conveniente tam-

 

i

1

O ctFi'gai'o», publica a seguinte noticia,

nente chefe d'um dos dois grandes partidos po- t suspenso até a SGSSãO seguinte'

nliado de sua esposa, de suas duas lillios e do para, delegados, as provas dos can

'conventos se mandem tocar os si- ~

Brissot, d'um mal de que soil'ria ha tempos

cessivos, e que nas egrejas

nos a defuuctos por tres dias suc-

em que quando de toda a parte eram gran-

fôr possivel, se celebre um @meio des as arremettídas contra ella, e

com missa por alma do Sancto Pa- quêndfl Parada Ja que "30 POÇBI'Ia

dre; e que logo depois se façam reSIstir a guerra declarada d uns,

seja a sorte que o Senhor nos des-

tino. ou de justiça e tranquilidade,

ou de lucta e soli'i'iineiitos, guarde-

mos sempre ein' nossos corações

como testemunho indelevel da nos-

bem fazer' a Substituição das arvores postas no Ro-

cio, e a. limpeza do largo fronteiro á Capella de S.

João, que está pejado de ervas, e onde tem natu-

ralmente dç faser-se os exercicios militares dos re-

servistas em agosto.

o Tambem o adro da egreja de S, Domingos , , .

* A boa nova to¡ telegraphada para Lisboa, onde
se encontra no mesmo estado, Com vista, á junta

A operação correu pericilaiiiente,e, segiiii- “ pacho, e não toilo O mais .servi o

do o parecer do dr. Moreira, seu medico assis- l dos tribunaes ç

tente, o restabelecimento do chefe do partido N A ' . .

progressista e, apenas, uma questão de tempo. » as teiras de provmclai apesar

.da determinação ministerial, não

o sr. Luciano de Castro occupa uma situacao

preponderante pelos seus quarenta annos d,Ullli'l

vida olitica orientada a enas no be ' s - '
, pan”? ' p ' m "0 5“¡ o podia. ser. Encurtou-se assim,

@Passa hoje aquÊ, no comboio rapido da descenmomosamemea 0 PPaSO d'es-

' noite, em direcção a Melgaço, onde vao vcri- 1 sa merecida e sagrada manifesta-

near com sua familia, o sr dr. Aureliano dc _ ção nacional w

Mattos, habil advogado em Lisboa, .

O THERMAS E PRAIAS: _ , l

Com sua esposa está nas caldas de Moii-

chique o nosso estimado amigo, sr. Ventura

Coelho, de Vilhena.

@Está com sua familia na Costa-nova o

sr. Manuel Eduardo Pessda.

*Ô Está em Espinho, com sua esposa e fi-

lhos, o sr. dl'. Joaquim Pereira da Silva Amo-

rim, juiz de direito em Melão-frio.

@Está em Vidago 0 sr. conselheiro gene-

ral José Estevam de Moraes Sarmento.

, @Seguiu para S. Pedro-do-sul o sr. Jose

Mar-ia Sarabando, conceituado industrial d'estii t

cidade.

@Segue brevemente para o Estoril a sin'l

D. Sarah Vianna, esposa do entendido clinico -,

d'este concelho, sr. dr. Alfonso Vianna. * L é a homens WeSteS que es'

@Com sua familia seguiu hontem para a tão entregues os destinos d'este

Costa-nova o sr. Elysio Filinto Feio, proprio- desgraçado paizl

* tario em Es ueira.s § No concurso para delegado

reSpectiva,

' o Começaram os banhos no Vouga, Todos os

dias, de manhã e á tarde, se encontram numero-

sos ranchos pelas suas margens, em toda a exten-

ção_ banhada'por elle nos nossos sitios,

' D'antes havia d'aqui uma carreira diaria para

a Pontezda-rata, que ündou ba já annos por falta

de concorrentes. _ _ W _ W

O Hontem e hOJe teem atravessado a Cidade

numerosos vehículos com gente dos concelhos pro-

ximos para a romaria de S. Thomé de Mira.

o A's festas de Sant'Anna e á. corrida de tou-

ros,que ámanhã se effectuam na Mealhada,vae d'a-

qui muita gente aproveitando os comboyos baratos,

o O total das vendas da companhia, dos taba-

foi de luto para elfeito algum o
i

W
. O

, V

preces publicas em tres dias pela 30 abandono PIOPOSliaÚO d OUFOS- e

rimeir 'é wp o dos di ts declarados, nem

brevidade e acerto da nova eleição à Propaganda ¡mpía e fel'OZ de "30

do Soberano Pontífice, recitando-se POUCOS fluea 30_ escalabramenlq da

o psalmo e orações in quacumque Porta P13, queriam que S? 398111399

tribulatione, e dando-se iambem o escalabramento do Vaticano, fo¡

em todas as missas as orações pro Rafa V9!“ É admira" CPmO sua San-

eligen'do Summo Pontiñce, até que W “dade ;Leao Xl" em “10 POUCO tem'

conste estar feita a nova eleição. ~ P0 PaCIÚCOU_ iUÚO, e como aiirablu

Prescrevendo, porém, estes suf- ~ Para 0 Ponllücadoa Ota 0 respeito

fragios e orações publicas com a , e bem querença dos_ Estados 8 dos

_necessaria brevidade, para que tu- * GOVemOS [3810 aUthO que lhes

do se faça quanto antes no nosso PI“PSERW "O desempenlw daêüa

'Bispado, mal podemos desafogar 11315830, e H0 acatamentoeobedien-
O l O W

9°' ag”" a “Ô" e C““s*e*““°ã° (“e ” “a a “a “li-WW- W”"
Waastronautas;me.

n08 Wim a “Os e certamente a * que “sem as '.“Sl'w'wes W““Cã ::a?isolamentorss,a:::nas

-todosos uossosamados Diocesanos, de que ellaodel'IVaSSB; OraO _I'BSPBI- meio au as bandeira' no“ eum_

,pela perda do Grande Pontífice Leão w i0 dos 331“03 e ascslmpaihlas de W 0,03 ?lbücos e articulares” ,a n

I Xlllque, na cadeiamaravilhosados “Moi 9913 sua altlssuna Eompi'e' ~ do opor O ,Ginganleria 24 7 ze '

seus Autecessores, mais tem con- 11911330 das grandes questoes SO-w c p t ; as 8'03"'

das de grande uniforme.

sa gratidão a saudosa e veneranda

memoria de Sua Santidade Leão Xlll

que, vivo, só conquistou all'eições

e respeitos, e que, morto, só nos

lega saudades e admiração, ensinos

* e bons exemplos para todos.

Dada ein Coimbra sob nosso

signal e sello .das nossas Armas aos

22 de lehO de 1903. f_ t __ d 5 8.6 kilos co

- r w,n'eseexerc1c10 es.'”.o77, 4 , r-

anual, BISPO COI] de. ::ãpooridendoslhe uma rdceita blzâta de 9.4.89:rr7mõo_

_,,e - rçis, Q continente_ consumiu 2.363:497.0_5z_ kilos, Oii

a . 9,289;551:4oo reis, e o_ ultramar, 209:58_o.8m kilos

Terminou hontem o lucto oiti- ouugzsõszsóoreis , ,

* cial Durante os dias em que elle °Appa~rec°mmá “Primeiraw” ”s Pr”

durou, dobraram os sinos de todas

as torres da cidade;. estiveram a

J_

F'.

ção tidelissima no conclave para a.

eleição do novo papa. Por consi-

W deração alguma devemos deixar de

exercer esse direito. Pois o sr. mi-

W nistro da fazenda nega-se a abo-

«nar as despezas d'essa viagem e

representação, a pretexto ridiculo

de economias, que não sabe, não

quer, e não tem força de fazer em

muitas outras coisas mais caras e

menos precisas.

 

t vou de fazer-se.

o Na egreja parochial_ (ao Valle-.maior e no al-

_o de todos os corações quaesquei- go a oultros, iuculcava a ltodos o o_ date mhado e os e ' nosso illustre collaborador. W

' ' t '- vanee io e o es irito" re io'ioso e , 1 l' 1 í qu I' querlmen- "E ' ""'

que sejam as suas ideias e doutri e D e , ,os dos sargentos açnfanberia, pe_ w

tar de Nossa_ Senhora da, Soedade, realisou-se na

ultima, quarta-feira uma missa em acção de graças

Capitanias O SPORT: d .

A .. .. "" . ' . .e v, ,
__ __, W .. , 0 roupad t, ' 7,

nas e a sua communliao TElIgIOSêl e ChrlSlaO pala ainda' a ¡eSOhçl as) W ainda admissão matricula na escola a Commlssao encarregada da pensao , Para 0 sr. Eduardo Vieira chegou hOJe do c O!, Fegwr cujas Pl'0\v 35

“politica. ' ~ e“ a Serenar as almasi e a Pacmcar central, deem entrada no commando
pu mas cone um hontem Perante 3

t da a certeza do dia para que é mudada em virtude

'atlistado o respeito e a admiração Ciaes Que agitam e perturbam o
pelas melhoras Obtidas pelo nosso ?regado mg“

'- notavel poeta, sr, Antonio. Corrêa d'Oliveira. Foi

do, regulamento das capitanias dos ~ Porto um bonito barco, um tivo-pairs-oars, ex- _

Não haverá, pOr certo, ninguem OS espiritos e as NaÇÕBS. ãeãaldg'isilipntçlri: até :O ddo Proxiãno ONGS fm apresentada De“) Sr' di"- Bar' pmssamemem'm "os male"” do' "José Fer' :gaia: adãiãâüftumãr801d_a"_¡ente

_tão despreoccupado e indiii'ereute w Mas ainda mais para ver e ad- z e em r 'mw e“ ° “na“ e'
-tzdçdo e distincto

far-i

W de se não ter realisado ante-hontem a sessão da ca-

mara municipal, que o lucto por Leão XIII testei::

do mundo, e as Sympathias e be- mundo, e pela caridade e amor
W celebram““ adm não dloüveira Junior as-

.nemerencias de todos os espiritos com que, perdoando a uns e fallan- W ”06638 Militares sigúndqm mai; ,aiiiaepessôas dasrelaçõês do

osa de Magalhães uma representação Feira da Silva ô: CL'. .

rados os que forem recebidos depois PBdme memo"” de venc'memos e de O barco' que foi expenmentado no Douro' i com trez'MM. BB. e dois BB. o
tem magnilicas condições de segurança e esta-
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que não veja a protecção e o dedo mirar foi como alguns Estados mais
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da Providencia Divina na grande l importantes da Europa chegaram a w

'obra religiosa e christã, social e po- recorrer a sua arbitragem para di- '

lilica d'este grande genio durante ~ rimirem as suas questões, e como ,

.ii vida, e ainda morte, não so na

tranquilidade com que a encarava,

e esperava a todos os momentos, e

na sua conformidade com a vonta-

de divina, mas tambem na lucidez

do capirito com que n'uma longa e

gravíssimo doença, »e ja na agonia

e aos 93 annos de edade, ainda pro- w

videnciava e attendia a tudo, e tu-

do jà muito além de todas as pre-

visões humanas.

Bemdito seja o Senhor,que, ope-

raq ode quando em quando estes

ro ¡gios e milagres na Egreja e

gq Espada, robustece a fé, consola

'spreqtes _e desquaua os incredu-

los de que nada podem contra Elle,

° pelo contra o 'non presentation, que

lmperadores e Monarchas dos mais

altos potentados da terra iam, re-

verentes e respeitosos, cumprimen-

tar pessoalmente no Vaticano este

Santo Velhinho sem exercitos, sem

thesouros, sem territorios e sem*

faustos e grandezas mundanas, e *

pelo contrario dependente das es-

molas dos fieis para occorrer as

despezas impreteriveis do Governo *

~ da Egreja.

E' que o seu profundo saber e

uncção religiosa como Pontilice, a

sua habilidade e perspicacia como

diplomata, a sua modestia ehumil-

dade como sacerdote, a sua eleva-

ção e dignidade como sabio, a sua

energia e inteireza de _caracter _co-

d'esta data.

W o Por ordem superior continua o

licenseamento de praças de infantaria.

24.. Para alojar os 200 reservistas,

manda o sr. ministro da guerra sahir

d'aqui um n.° muito maior!

cathegorias para os escrevemos das mes-

mas capitamas, que bem o merecem pe-

lo trabalho e responsabilidades que

teem.

M

nosso iutelligente e illiistrado ami-

* go, o sr. dr. Joaquim Rodrigues de

Almeida.

O§ Dev-e ir hoje á assignatura

bilidade, andando bem a Q reinos. '

o 'MOCIDADE nas ESCOLAS:

Na Escola medico-cirurgica de Lisboa, fez t

o seu acto grande o nosso presado amigo, sr. w

OO «Commercio do Porto» pu- *

blica hoje, em telegramma do seu cor-

respondente na capital, a seguinte in- w

formação:

«A proposito da ¡nepecção a que o sr. cororel

Vivaldo esta procedendo em infantaria 24, em Avei-

ro, ha informações ofticiaes de que este regimento

tem um effective tão reduzido que para as provas

de instrucção só se tem podido reunir uma compa-

nhia, estando tambem o esquadrão de cavallaria 7,

aquartelado n'aquella cidade, apenas com 25 soli-

pedes e poucas mais praças.» "

Ajuste. perfeitamente com uma. no-

ticia nossa. de ha dois n.°“.

0 Foi promovido a 1,0 sargento

em infantaria 24, o 2.0 sargento, sr.

Victorino Gonçalves Canalhas.

9 Já. chegou a Aveiro, onde vem

prestar serviço no regimento de infan-

teria 24;, o major, sr. Cyrillo d'An-

dradee' ' i l

9 Marcharam hontem,em diligen-

caI-tões de visita

. ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, o sr. José Maria Monteiro Ferraz,

Povoa-do-varzim.

Amanhã, o sr. Alberto Català.

Alem, a sn' l). Rosa Mourão da Silveira

Pimenta, Barquinha.

Depois, a sr.ll D. Mai-ia Amelia Ferreira

da Paixão.

@Tambem no dia 22 do corrente fez an-

nos a sr.l D. Maria Candida de Barbosa Bour-

José Maria d'Abreu Freire (Baçar).

O REGRESSOS:

Chega hoje á sua casa de Salreu, depois

de concluido o seu curso em direito, o nosso

presado amigo, sr. dr. .lose Luciano do Castro

Pires Corte-real. Os seus amigos d'alli,que tan-

tos são, preparam-lhe uma recepção festiva,

vindo recebel-o a Estarreja com musica e pres-

l longo curso deu evidentes provas de lucida iii-

t teligencia, o que se revela no valioso trabalho

t referencias, e do jury, a que presidiu o sr. dr.

t Eduardo Au usto Motta a a rovacão co* d' -

* bon Abreu Freire, interessante filha do sr. dr. ~ g ' pp - "l '5

dr. Manuel Rodrigues da Cruz, de Eirol, que

no anno passado concluiu o seu curso, a que es-

t'anno, juntou mais o de medicina sanitaria do

Instituto central de hygiene,em que foi bem clas-

sificado. O novo medico foi um dos alumnos mais

distinctos da escola de Lisboa, e durante o seu

~ regia um grande despacho judicial,

prehenchendo as muitas vagas que

ha sobretudo na magistratura do

ministerio publico.

_ § A 4.a conferencia de «Direito

internacional privado,» que estava

projectado em Haya para o proxi-

mo outomno, foi addiada para a.

primavera de 1904, a tim de dar

tempo á conclusão dos trabalhos

preparatorios. J.

da sua these, que se intitula, «Ligeiro escorso

sobre a permeabilidade renal» que mereceu já

d'alguns joi'naes da especialidade as melhores A

tincção. A sua extrema modestia, o seu belio

talento e raras qualidades de trabalho, bao de " ' " ' r > a ' *'

sem duvida preporcionai-lhe uma carreira bo- s Preços dos bilhetes PBdUZÍÕOS

niia. Felicitamol-o pela forma brilhante como que a Companhia do caminho

Preparo“ 9 conduiu a sua formatura; augul'ñH- de ferro estabeleceu de Aveiro á
d t l Í t o

. l

0 e ¡WWW-"il um") , Mealhada, nos dias 26 e 27, são de@Alcançaram distiucção no seu exame do .

i.° grau no liceu de Vianna-do-casteilo os ii- 600 rms em 2-' Classe, e de 430

ibinbos do nosso presado amigo e maritissimo , em 3.', ida e volta.

 



#nar mais notavel pelo alcance o azul carregado são, de preferen- ram tão born resultado,

do seu talento e dos seus es Cla, as cores _dos das boas pessoas.

tudosq faz dizer a poucos que Mais diz ainda Kartoff que o se-

1. ..., í _ ñ culo XX basear-á as suas theorias

a 1'3 '3130 e a eg'in1 “eram O de criminalidade n'esses signaes,
seu tempo; prestaram. r que, na sua Opinião de sabio, são

Palavras dioiro

(Continuação)

que foram Jows entre os doutores, destinado

estabelecidos pombaes permanen- 'ao Castello Bisy. Meio seculo depois I

tes em WilhelmsbaveneHeligoland, a sorte dos artistas continua na

uomardo Norte, e em Friedrichsort, mesma, pelo que se ve. i

no mar Baltico. i Ç Cresce a emigração israelita
.

As eXperiencias demonstraram *nos Estados-unidos. Em 1901-1902
.grandes serv1ços na infancia os mais seguros.Serão. que os pombos podem fazer per- foi de 57.688 pessoas e om 10 me-
da sociedade e na escuridão § o producto das receitas das cursos de sessenta leguas- Os des: zes de 1902-1903 de 61.816. Na

dos espiritos, mas que hoje alfandegas de Lisboa e Porto até o pachos_trazidos pelos pombos são maxima parte provem da Russia
.° . . j r , j Í , . .r, W .

são desnecessarias e incompa_ dia 18 do corrente fo¡ de rewtmrnediatamente transmlttldls por(37.846 em 1901-1902) segurado.

_ _ í g 1_130;9505910,send0 773¡3195819 melo do telegrapho sem tios. For se a Austria com 12.848 e depors
tlvels com 88 luzes do 8001110, em Lisboa e 357431509¡ no por, jà determinado ' que todos os na- a Roumania com 6.589.

00m as descobertas das 801611"w to. Estas receitas apresentam em
w .vios de guerra que saiamde Kiel ç A manufactura dos leques,

Cias modernas, ecom os trium- i Lisboa o augmento de 253 contos ou de Wilhelmshaven levem a bor- que é uma das principaes indus-

phos e conquistas da razão de reis e no Porto a diminuição de dO Pombos viajantes, que deverao , trias japonezas, emprega mais de

Este mundo á parte, formado

pelos subalternos dos conclavistas,

servidores ecclesiasticos ou leigos

“ás ordens dos cardeaes, está em

continuo movimento, até que re-

solveu e fez o novo pápa pela elei-

ção.

  

  

Como chegariam a enter-

necer-se até, como acontece

por certo &DÓS todos, contem-

plando um orphãosinho, ainda

hotem semmlar, sem pão, sem

carinhos e sem futuro, e já ho-

je elevado por esta santa casa

ás honras e grandezas do sa-

cerdocio christão, e collocado

assim em uma carreira de que

9K-

Enoontramos em uma importan-

ta revista estrangeira, um longo e

interessante artigo sobre prOphe-

cias e divisas dos pápas, a que ha

dias 'nos referimos. Referindo-se á

divisa a applicar ao successor de

Leão XIII, eXprime-se assim:

podem vir serviços importan-

tes para a egreja e para o esta-

do, e honra e gloria para o

seu nome, honra e gloria que

lhe deu hoje a de dizer a

  
sua missa. nova em uma solem-

nidade dt.- tanto brilho e es-

plendorl

Corno se

mais ainda se comparecerem os

orphãos que para aqui entram,

ganhando honradamente a sua

vida. no sacerdocio, nas letras,

no commercio, na industria e

nas artes, com os que, não

tendo esta fortuna, ficam para

sempre na rua, na indigencia,

na mrserra, e não poucas ve-w

zes no crime!

'I'

Bem digamos o Senhor, «e

_ _ de 7.282:043r3599

enternecenam *

curvêmo-nos de respeito, d'hu- 1

mildade e reconhecimento pe-

rante a arvore santa que pro-

estes fructos, ora cobrin-

do com a sua sombra peque-

ninas vergonteas da vida que

os lestes da desgraça deitaram

ao chão, ora levando a toda a

parte¡ e para todos, e em todas

as edades,os balsamos das suas *

consolações, e o animo e con-

forto das suas esperanças; e

não esqueçamos tambem nun-

ca os louvores e agradecimen-

tos que devemos áquelles que

cultivam com tanto esmero e

disvelo n'esta santa casa', por

que se não fôr constantemen-

te abrigada dos ventos 'da im-

piedade com os baluartes e

muralhas da fé; da cobiça do

alheio com os escrupulos da

consciencia e com os sentimen- w

tos da probidade e da' honra;

da cegueira e desatino das pai- j

xões pessoaes e politicas com

os conselhos d'ã moderação e”

:da prudencia, e com a impar- l

'cialidade e inteireza de carac-

ter; e dos empenhos e potro-

_ natos,que são uma doença mui-

to portugueza e hoje infeliz- O movimento parece ter um cara-

* cter anti-dynastico.»

A isto chama-se mentir e ca-

mente muito epidemica, com a

observancia inquebrantavel da

justiça em tudo e para todos,

pouco poderá fructiticar, por

que farão seccar as fontes que

a regam e a seiva que a ali~

menta estes seus inimigos, e

principalmente o da impieda-

de hoje infelizmente tão anda-

cioso.

- Um certo espirito de no-

vidade, e umas certas corren-

tes de positivismo que muito

lisonjesam o orgulho d”aquel-

humana, que não precisa

de guia e tutor para marchar

ovante no caminho glorioso da

sua emancipação.

 

As nossas colonias

movimento commercial de Lou-

renço Marques, de janeiro a

abril d'este anno, attingiu o valor

transito 4.762z202d979 reis, im-

portação nacional, 470: 19615923 reis;

estrangeira, 1.198:191d472 reis;

exportação, 474:(5256548 reis; reex-

portação, 4820486563 reis; e cabo-

tagem (entrada e' sabida), reis

298:5066864. O rendimento subiu

a 370z929d900 reis. 0 sêllo rendeu

29:938d617 reis, a contribuição in-

dustrial cobrada na alfandega, reis

22:3005843; o imposto de pharo-

lagem e balisagem produziu reis

14:84595500, was multas renderam

5:1866611 reis.

E nada d'isto nos alivia da car-

ga dos impostos! Nada chega ao

governo!

-44- O de Moçambique nos dois

primeiros mezes de 1903 attingiu

o valor de 4.575:960d761 reis,

sendo de importação nacional reis ~

26234696611, de importação es:

trangeira, 881:548r5069 reis; de

exportação,325:8316378 reis; de

reexportação, 65:6516697 reis; de

transito, 2.726.'6045920 reis; de

cabotagem reis, 27897655761. As

alfandegas renderam 264:(5696656

reis. Tudo isto absorve a politica

nefasto do actual governo.

 

De toda a parte

especulação bolsista contínua

í fora de si. Uma noticia curio-

sa da Gazeta de colonia:

«Esta averiguado que foi des--

coberta uma grande conspiração

contra a familia real portugueza.

Os principaes instigadores são of-

ticiaes que foram recentemente

expulsos do exercnto. Pouco de-

pois do assassinio do rei Alexan-

dre da Servia notou-se o procedi-

mento suSpeito de alguns ofiiciaes;

a policia judiciaria vigiou de perto

uma reunião de otliciaes superiores

e subalternos no regimento de in-

fanteria 5, reunião que se realisou

a meia noite. Todos os ofliciaes e

sargentos fOram presos na reunião

seguinte. Serão julgados em con-

selho de guerra. Nota-se uma vi-

va agitação nos outros regimentos.

lumniar descaradissimamente.

ç As linhas ferreas do Estado

no periodo decorrido de l de ja-

neiro a 17 de junho ultimo, tive-

ram o seguinte movimento: Minho

e Douro, 578:5916544 reis; mais

12:8665906 reis do que em egual

, periodo do anno proximo lindo. Sul

e suerte, 533:514751630 reis; mais

28:33795436 reis do que em 1902.

Ó Um sabio russo, o dr. Karloff,

é de Opinião que pela côr dos olhos

dos criminosos se pode reconhecer

wa eSpecialidade do crime.

.Assim, diz, os assassinos e 1a-

reis sendo de

6 contos.

Ç Nos primeiros 6 mezes do

actual anno os principaes paizes

importadores de vinho em Inglateru

ra, foram: França, 2.9342515 ga»

lões no valor de 1.42-'rz942 libras;

Portugal, 1.774:497 galões no va-

lor de 5175543 libras; Hespanba,

1.767:072 galões no valor de libras

2661007. Alem d'isso a importação

de vinho da Madeira foi de 30:646

galões no valor de 8:958 libras. A

importação total foi de 7.887:791

igalões valendo 2.491:614 libras.

As colonias inglezas da Africa

só importaram em Inglaterra 1.819

galões valendo 843 libras.

traha apresentou 3:34:976 galões

valendo 52:480 libras. Os valores

medios foram por galão para os vi-

nhos francezes 0,48 de libra, para

wos portuguezes 0,29 de libra e pa-

ra os hespanhoes de 0,15 de libra.

O valor medio da totalidade foi de?

0.31 de libra.

§Em 1906, segundo o pro-

gramma das construcções navaes

a fazer em Inglaterra, Françae

Russia, as prodígiosas esquadras

d'estas tres grandes potencias es-

tarão engrandecidas do seguinte

modo: alnglaterra possuirà 57 cou-

raçados, dos quaes 52 de mais de

10:000 toneladas, sommando um

total de 765:650 toneladas, e 70

cruzadores de primeira classe, dos

quaes 29 protegidos, sommando

648:440 toneladas. A França tera

32 couraçados, dos quaes 23 de

som-

mando 348z720 toneladas, e 28

mais de 10:000 toneladas,

cruzadores, dos quaes 23 protegi-

dos, com o total de 243:171 tone»

Iadas. A Russia podera metter em

linha 25 couraçados, dos quaes 19

de mais de 10:000 toneladas, com

247z241 toneladas, e 18 cruzado-

res seudo 5 protegidos, tendo

100:606 toneladas.

Conforme a insuspeita versão

allemã, transcripta no jornal fran- a

cez «L'lllustration», só a Inglaterra

pode apresentar 127 grandes uni_

dades de combate, com 1.414:900

toneladas, ao passo que as nações

alliadas, França e Russia, apenas

POdem apresentar 103, com 904:'¡00 l

toneladas. í

Portugal continua a ter... o

grande Pimpão e já não é pouco

§ Realisou-se em South-Brooklyn *

0 dia 24 foi

retros; tratava-se de barbear e cor-

tar o cabello no menor espaço de

um concurso de barbeiros-cabellei-

tempo. O record foi ganho por um

bungero, Francisco Baja, que, em

dez minutos, fez a barba, cortou os

cabellos, lavou a cabeça, frizou os

bigodes e penteou um cliente ou,

melhor, um paciente. O premio

consrstia n'uma medalha de oiro e

* em 50 dollars.

§ Os concursos para os loga-

res de fazenda realisam-se em ou-

tubro. São 24 os candidatos a es-

crivães de fazenda de 1.a classe,

77 de 2.3, 173 de 3.*I e 100 de 4.a.

A _delegados de thesouro de 1.il

classe 14 e 39 de 2.a. A 1.os offi-

ciaes de fazenda districtaes 9, a

largar de distancia em distancia.

tal' que a guilhotina se installaria anna,

Permanentemente n'uma das pra- e

a ças publicas da Suecia? E, no em-

 

o XIIItanto, o facto e verdadeiro, e o

mais curioso é que a iniciativa de

cem mil pessoas. São fabricados

Ç Quem seria capaz de acredi- no Japão 35 milhões de leques por

A Aus- _ _ ~

vrar em breve uma pettçao ao cou-

tal coisa pertence à «Sociedade

protectora dos animaes»,

themburg, que mandou installar es-

se instrumento de supplicio por

«eSpirito de sollicitude e para ev¡-

tar toda a crueldade inutil». Deca-

pitam-sc os homens para poupar

animaes. 'fem graça.

Ó A universidade de Boston,

nos Estados-unidos, resolveu en-

gresso, a pedir um pesado impos-

to sobre o cehbato. O corpo docen-

wte universitario calcula effective-

menle que os celibatarios «devem

ser egualados aos individuos

fogem ao dever de defender o ter-~

* ritorio da patriaem tempo de guer-

ra.) Como as solteironas de Boston

que

rejubilarão de prãzer!

de Go-

oi recebida no mundo christão

F com um profundo sentimento

de magna intensa, a noticia da

morte de Leão XIII. A' immobili-

dade do corpo, que tinha, havia 15

dias, apenas vida artificial, succe-

deu a imobilidade do eSpirito.

Aquelle cerebro potente, illumi-

uado por luz divina, que se lhe

irradiava dos olhos negros, deixou *

de labutar. Chora a Egreja a mor-

te do esposo fidelissimo, e o reba-

* nho o pastor que a mão da fatali-

dade lhe arrebatou.

Fazem-se agora preces pelo

eterno descanço do papa morto, e

porque a escolha do successor pre-

sida o» conselho da consciencia.

Diz-se que no conclave é realmen-

te a voz da consciencia quem se

escuta. Oxalá assim seja.
ç Passaram o canal de Suez a

wem 1902 os seguintes navios: 2.065
. ~ » A origem dos conclaves data
mglezes, 480 allemaes, 274 fran- w_ .w _
i cezes, 218 houandezes, 139 ausr de 1269. Dezesete cardeaes tinham

. . a w 'do em Viterbo ara roce-
trlacos 110 russos 61 a onezes se rem" . ._ , P P~

85 1.1.81' á Elétçatl d ltm falle_

,.ueguezes, 21 americanos, H d¡_ cimento de Clemente IV. Apesar

mamar “ezes 38 turcos ,4 re_ de serem passados dois annos ain-

i q ' .' g da não tinham conseguido chegar
gos, 7 suecos, 6 egypcms, 3 por-

itu uezes e 2 siamezes *a um “como“
i g ' L * ' . A'christandade Impamentava-se

Os 3 portuguezes medlam ao
1 com a demora e por fim o podesta

::állçcfsâiístloneladas' Que pObreb Alberto de Montebono e o capitão

, . , Gatto para pôrem cobro á demora

. .§ Os V'g'ai dos Impostos ,mu' tomaram a resolução de encerrar

motpaes de Cormbra lllSUbOl'dllla-
os cardeaes no palacio apostolico e

ram'see prmenderam que, Os 300m' mandar entaipar janellas e portas

panhassem os collegas nessa bel-
_ __ í __ a pedra e cal. Nem assim. Os car-

la orlenla639t ° que “ao logra'am deaes não conseguiam chegar ao
por terem sudo descobertos a tem-

_ _ñ accordo porque ha dois annos se

po. Como symptoma é Isto morto
esperava.

,grave porque revela o estado la-

tente de indiscmlina que lavra em

todas as classes.

0 governo continua dormindo e?

não cuida porisso a serio da admi-

nistração do Estado.

O O metereologista Stenzel, de I

Hamburgo, publica um longo arti-

go muito documentado e que tem

palacio, apoderou-se de todos os

que emquanto

quem seria o substituto de Clemen-

te IV, não comeriam senão pão,

não beberiam senão agua e fica-

;riam sujeitos á intemperie da es-

tação.

sido alvo de commentarios, pro- Só então os cardeaes se rende-

phetisando para 0 dia de hontem ram. Fizeram calar paixões e de_

um formidavel cataclysmo vulcani legaram seis de entre elles para,

CO. que deve ler-98 prOdUZÍdO na * escolherem um pápa. O escolhido

calote superior do globo terrestre

Então a papulação destelhou o i

fOÍ um Simples (“300110 de Llégev w Carmelitas descalços, tem 69 an-
designado eSpecial-

mente porque, n'esse dia fatal, diz

Stenzel, o sol teria uma forte incli-

nação norte, de 20 graus, 4 minu-

tos e 52 segundos e 8 decimas, ao

passo que a da lua seria muito ac-

centuada, de 15 graus, 16 minutos

e 8 segundos. Demais, a 24 - foi a

lua novae _à l hora e 39 da tarde

passou no meridiano. 'Paes são as

observações, além de mil outras,

citadas pelo metereologista de Ham-

burgo, e que o levaram a crer

n'uma grande 'agitação subterranea.

Stenzel marca uma zona perigosa,

na qual comprehende Napoles.

Q O rei Alexandre da Servia

Mercié, uma estatua de seu pae

que assumiu o Pontificado sob o

nome de Gregorio X. Tal é a ori-

gem dos conclaves. Agora os car-

deaes no interior das respectivas

cellulas ficam frente a frente com

a sua consciencia. Recolhem-se e.

discutem, mas este recolhimento

não é verdadeiramente o isolamen-

to. As portas' do conclave fecham-

se sobre uma população 'aproxima-

demente a duzentas e cincoenta al-

mas, comprehendendo os cardeaes,

os serviçaes, os mestres de cere-

monias, medicos, barbeiros, phar-

maceuticos, um marceneiro, um

pedreiro, um vidraceiro, um serra_

j lheiro, etc.

havia encommendado ao esculptor Em casos excepcionaes é per-

mittido que venham do exterior as

«A qual dos cardeaes pontífi-

caveis póde applicar-se a divisa

«Ignis ardens», que designa o suc-

oessor de Leão XIII? Chamam-se

cardeaes pontificaveis os que pare-

ce terem mais probabilidades da

ser eleitos pelo conclave; mas acon-

tece muitas vezes que a. ' escolha

dos cardeaes recahe sobre um des-

conhecido a quem as virtudes, a

edade, ou considerações politicas

fazem preferir aos homens em evi-

dencia. Entre os que a voz publica

tem até agora designado como com

mais probabilidades de succeder a

Leão XIII, destacam-se alguns

nomes: Rampola, Oreglia di Santo

Stefano, Svampa, Vanutelli, Gott¡

e Capecelatro. Estabeleçamos, des-

de já, que tres d'estes satisfazem

uma das exigencias da prOphecia:

Oreglia, Svampa e Gotti. O car-

deal Oreglia tem nas suas armas

um altar, em que brilha o fogo do

sacrifico; o cerdeal Svampa tem

um brazão, em que um cão traz

na bocca uma tocha accêsa; emfim,

as armas do cardeal Gotti são uma

tocha a arder. Eis tres pontiñca-

veis a quem se adapta a divisa

«Ignis ardens».

O cardeal Oreglia, decano dos

cardeaes e decano da Santa Egre-

ja Romana, nasceu em Bene Vagie-

na no Piemonte em 1808, de uma

familia antiga. Foi internuncio em

Haya, nuncio em Lisboa e' arce-

bispo em Damiata. E' um linguis-

ta distinclo e falla correntementeo

francez, o hespanhol, o italiano e

Inglez. Diz-se que os jesuitaso

apoiam, e que ébem visto na côr-

te do Quirinal. E' o unico cardeal

que já o era quando morreu Pio

IX. Na sua qualidade de camer-

longo, será quem dirigirá o con-

clavet

O cardeal Svampa, arcebispo

de Bolonha, é o membro mais no-

, _vo do Sacro-collegio. Tem só 52
vrveres, e fez saber aos cardeaes v

1130 I'esmvessemfoi professor no Seminario-roma-

annos; nasceu em Ferrara em 1851,

no. Passa por ter ideias identicas

ás de Leão XIII e dizem-n'o dis;-

posto a uma aproximação coma

casa de Saboya. A sua caridade é

enorme, oseu espirito alegre, a sua

conversação amavel com uma certa

tendencia para espirituosa, e o seu

aspecto affavel.

O cardeal Gotti, da ordem dos

nos. E' um theologo tão sabio

quanto modesto e que só acceiton

a purpura cardinalicia por ordem

de Leão XIII, que lhe chamava',

sorrindo: «Meu successor», e que

tinha por elle grande affeição.

Taes são os tres candidatos mais

em fóco; mas a prophecia de S.

Malachias accresceuta mais algu-

ma coisa a «Ignis ardensn São es'-

tas quatro palavras: «Et a littore

veniet», (E elle virá da praia). Ora,

entre os pontiñcaveis que correa'-

pondem a esta condição, está o

cardeal Capecelatro, que nasceu

em Marselha, na praia, em 1824.

E" bibliotheca'rio do Vaticano, con-

fessor da rainha Margarida, agio-

grapho fecundo, e ficou muito po:
2.08 33, a 3.“ 81. A 1.“ aspiran-

tes 103.

__ § Ha já tempo que na Allema-

Milão. O esculptor começou-a. Que refeições para os cardeaes. N'este

sorte tera agora esse trabalho? A
les que nao querem nada de ("068 teem sempre OS Olhos caSla-

caso os alimentos são minuciosa-

pular na diocese de Capua, onde

sobrenatural e incomprehen- "hosí 05 que Praticar!! _abusos de w foi arcebispo.

nivel, e alem diisso o desejo e

vangloria de cada um se tor-

amuo'mtgt no “CAMPEÃO DÀS PROVINCIÀS»
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XXI V

, No dia seguinte, á terceira

hora, quando Ilderim, que fô-

ra a Antiochia, se apeava em_

frente "da tenda, um homem

quereÇOnheceu por um. dos

membros da sua tribu, appro-

ximou-se d'elle e diese-lhe:

_Ordenaram-me, xeque,

que te entregasse isto, pedin-

doá-te para que o leias imme-

diatamente.

Se tem resposta esperal-a-

hei. Ilderirn Concentrou logo a

sua attenção na mensagem

que o arabe lhe apresentava.

O Bello estava quebrado, e o

(76).

confiança, sob qualquer forma,

teem-os côr de canella; os vaga-

bundos teem-os gazeos; o negro e

endereço tinha o nome de Va-

lerio Graciano, Cesaréa.

_Que Abbadon o leve!

resmungou o xeque, descobriu--

do que a carta estava em latim.

Se fôsse escripta em grego

ou em arabe, lei-a-hía, ao pas-

wso que assim a unica cousa

que poude decifrar foi a assi-

gnatura de Messala, traçada

em'grandes caracteres roma-

nos. Os seus olhos brilharam,

e exclamou:

-Onde está o moço ju-

deu?

-Lá fóra, com os caval-

los, respondeu um servo.

O xeque tornou a collocar

o papyro no subscripto que

metteu na faixa, e montou de

novo. N'esse momento um des-

conhecido que vinha eviden-

temente da cidade, appareceu

na sua frente.

nha se fazem eXperiencias para uti-

lisar os pombos viajantes na mari-

nha de guerra. Estas tentativas de-

 

-Procuro o xeque Ilde-

rim, denominado o generoso,

disse, acercando-se.

A sua linguagem e trage

era romano.

So o velho arabe não sabia

ler latim, fallava-o, e respon-

deu com dignidade:

_Sou o xeque Ilderim.

As palpebras do romano

levantaram-se e abaixaram se

rapidamente. _

_Ouvi dizer que precisa-

vas d'um cocheiro, declarou

com sangue frio;

-Segue o teu caminho,

exclamou Ilderim com ar des

denhoso, já tenho um.

Retomou as redeas do cao

vallo e ia para. se afastar,

quando o romano que não pa-

recia disposto a partir, lhe di-

rigiu de novo a palavra:

-Xeq°ue, eu sou°um gran-

prOposito lembram que em 1848

tambem lngres, um pintor, havia

mente inSpeccionados para que não w

possa passar para o interior do

feitç, por encommenda de Luiz [fi-conclave qualquer documento de

lippe, um quadro representando natureza a influir na eleição.

de amador_ de cavallos e diz-

se que os teus são 08 mais va os cavallos, o assistir¡ com

bellos do universo. evidente contentamento ás suas

Tocara no ponto fraco do evoluções; notava sobre tudo.

velho que parou a estas pala- com vivo prazer, o perfeito

vras lisongeiras; no entanto conjnncto dos movimentos e

respondeu: egualdade da marcha, quan-

--- Mostrar-tUS-he¡ outro do os largava a quanto podiam

dia, hoje não tenho tempo. ~ dar.

FOZ-86 a caminho para il' _Esta tarde, xeque resti_

ter com Ben-Hur, ao passo tuir-te-hei Sirius, disse Ben-

que 0 desconhecido voltava Hnr acariciando ocavallo cor_

para a cidade, com o sorriso cel. Rostituir-t'o-hei e servir-

nos labios. Cumpríra a sua nie-hei do carro em seu logar.

missão. -Já? exclamou Ilderim.

Desde então, todas as ma- “Com cavallos como os

nhãs, até o grande dia das cor- teus, bom xeque, obtem-sc

ridas, um individuo, por vezes n'um dia resultados surpre-

até dois ou tres, se apresenta- hendentes. Não teem medo de

vam ao xeque a pretexto de mim, possuem a intelligencia

obter emprego como cocheiro. d'um homem e gostam de tra-

Era assim que Messala vi- balhar.

giava Ben-Hur. i

O xeque depressa chegou do mais novo dos quatro--Al-

 

ao campo onde este exercita-

...._.___._.......__________~_z

Post:an ¡Hunt-ado¡

Entre as casas editoras de _bi-

lhetes postaes illustrados, oo'ul

 

debaran, creio eu, é o mais vo-

loz; só, passaria adeante dos

companheiros, logo á ' primei-j-

ra. volta, duas vezeso compri-

mento do corpo. A* h

Ilderim aoariciava a barba

piscando os olhos. › - i

-Aldebaran é o mais ra-

pido, dizes tu, qual 011883175#

em ultimo logar, na tua opie_

nião? -'

-Este--Ben-Hur desir-

gnou Antarés,-mas está "sili-

cegado, não o daixarei (listed-Ã-

ciar, obrigal-o-hei a dar todos

os dias o mais que possa e no

momento preciso apanharálos _

outros. Só receio uma coisa',

xeque.

O velho ñtava-o com ar

attento.

_Na sua sede de triumpho,

E5t91_988000udíaas guias os romanos nem sempre

honrados.” Continua.

à
.
.
. 



 

_ pa distinctissimo logar a conhecida

*papelaria «La Bécarren do sr.

:Paulo Guedes, de Lisboa. E' im-

possivel ir mais alem em nitidez e*

boa escolha do cartão. São sobre-

" tudo interessantissimas as suas col-

lecções muito numerosas já, a que

se veio juntar agora uma verda-

deiramente original. São os 21 dis-

.trictos do continente e ilhas adja-

centes, apresentando cada um d'el-

__ . les um aspecto da reSpectiva capi-

'- 'tal, e as suas armas, o trecho da

i carta correspondente á circumscri-

pção, a escala kilometrica e uma

breve noticia. O que diz respeito a

este districto reproduz o chamado

Caes-dos-mercanteis, na praça do*

peixe. *

Todos_ os postaes das restantes 3

collecções 'trazem tambem uma

noticia historica muito curiosa, pos- *

to que resumida, como não podia

deixar de ser, do assumpto de que

tractam.

l

l

l
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A PRIMEIRA INVENÇÃO DE EDISON

* omo todos os homens de

C acção, o famoso inventor

americano não gosta muito de

faller; e parece votar horror

que pretenderem violar os seus'

cofres.

_Será possivel? exclamou

o banqueiro. E que me pede

por essa invenção?

-A mão de sua filha uni-

ca, respondi- lhe resolutament

_Isso é impossivel, mas

offereço-lhe dez mil dolars pe-

lo invento. Será inutil dizer-

lhe que tem de me provar pre-

viamente a sua efñcacia.

(Contínua

 

Já. viste as formas exquisitas, varias,

Das sombras, a imitar

Figuras ”aranhas, vãs, imaginarias

Quando desce o luar?“

. Em noite constellada,

Quando a lua dispersa sobre as rosas

A sua luz nevada. . .

commigo; desçamos ao jardim,

Veras no mesmo instante,

Das vagas sombras na amplidao sem tim,

0 aspecto extravagantel. .

Vem

Repare! Alem, d'um roble secular

A sombra esguia, immensa,

Assimelha um phantasma a soluçar

Alguma dôr intensa. . .

Em Aveiro fez-se em tempo o

carro conductor de lixos,que prestou

serviços á limpreza publica. Era

tirado por um boi, prepriedade

municipal. Pois já nem isso* existe,

e a limpeza da cidade, feita á ca-

nastra e ao pote., tem o seu despe- w

e, jo permanente no Ilhote do Cojo,

vasadouro immnndo de todas as lo-

jas de sapateiro, alfaiate, funileiro,

* barbeiro, serralheiro, etc., etc. Não

ha providencias, por mais que se ,

reclamem.

o cabo de longos e penosos sol'-

frimentos, falleceu aqui o sr.

João Nepomeceno Mourão, empre-

gado diobras publicas e lilho da sr.a

Maria da Encarnação Mourão, pro-

prietaria, d'esta cidade.

Moço e intelligente, como o ha-

viam sido seus irmãos, todos os

 

os ovni-estes

7 Se não viste essas formas caprichosas quaes foram Viclimas da tuberculo-

se, era o ultimo d'essa familia, ho-

nesta e considerada em Aveiro, cu-

jo chefe. a pobre mãe, assistiu ao

deslile do longo cortejo l'unebre dos

lilhos, angustiada, varada pelo des-

gosto,que não tem que sellie com-

pare,tnus de pé,cotno nina heroína,

erguida na propria_ dói-,sobrevindo à *

catastrophe, caminhamlo de desven-

tura em desventura, descendo pas-

so a passo todos os degraus do in-
profundo aos jornalistas e so-

bretudo á' especle que se oc' Olha! Acolá!... A sombra magestosa

'D'enorme castanheirol

i fortunio, até ao ultimo. com o

se lhe vae o alento que a animava

qual

t cupa em obrigar as celebrida-

des a darem á lingua. Até hoje

t ainda nenhum «reporter» con. 1

seguiu extorquir-lhe uma en-

trevista. A's tentativas mais *

' astuciosas que para esse fim

se teem multiplicado, tem 0p- w

posto Edison uma resistencia í

desesperada.

Ha tempos o reporter de

um grande jornal de New-

York julgou que,

do que todos cs seus rivaes,

conseguiria fazer capitular o

recalcitrante inventor do pho-

, nographo. _

É' O jornalista e Edison ha-

' viam-e encontrado por acaso

na sala de uma «profissional

beauty». A conversação não

tardou em deslisar para o as-

sumpto da vida de Edison e

Não parece a figura vaporosa

D'um épico guerreiro?

D'aquella torre, vês? a sombra alem,

Projectar-se no chão?

O busto enorme não emita bem

D'um herculeo Titão?

E mais alem, repara! lá ao longe

Onde a manhã dimana,

Não faz lembrar um gigantesco monge

A sombra da choupana?

i Pois as lórmas phentasticas, symbolicas,

D'essas nocturnas sombras,

mais feliz ~ Gigantes, monstros, figuras diabolicas

Dormindo nas alfombras,

São

ue ao primeiro clarão,

Desapparecem como fragil esphera

De neve ou de sabãol. . .

I Como as sombras, os mais doirados sonhos,

Que pela vida adiante

Acalentamos, fulgidos, risonhos,

Fenecem, n'um instante! . . .

M. 22-6-9033.

G. H. B.

 

ainda. Estremosa, como ptlthiiS el-

la soube cumprir a sua missao. Oxa-

la as forças lhe não laltem _jà e a

aniquillem tambem agora, a pobre

  

agenas um sonho, uma chimera,

  

  
  

       

  
  

    

  

dos seus inventos. O reporter

yankee agarrou a_occasião pe-

lo .seu cabello unico e a umw

gunta:

venção,

Edison, que até esse ins-

tante tomára parte activa na

conversa, adivinhou olaço que

f_' lhe era armado e procurou re- “

fugiar-se n'um mutismo abso-

;g com a curiosidade das senho-

- ras presentes e não se enga-
l_-

1 non.
_T

T

   

  
  

  

  

   

lr

ricanas caiu em cima de Edi-

.I _son e supplicou-lhe que res-

- pondesse á capciosa pergunta.

diosenão condescender. E co-
r

t

'a

narrativa:

i dad? momento disparou átroduzirnovos melhoramentos.

' quem““ roupa' a seguinte Per' Vae ser illustrado, augmentar

O OOTPO de redacção, e adqui- go, sr. Manuel Gonçalves Nunes-C.

-Sr. Edison, conte-nos rir novos typos, novo papel,

qual foi a sua primeira in- apparecendo assim em breve.

Felicitamol-o. q

Archivo do “Campeã0,,

Pela imprensa

Popular, que foi ultimamen- 5

te muito modificado, vaein-

   

«Revista de sport». Com este titulo e sob

~ a babil direcção dos srs. Senna Cardoso e Pinto

» da Cunha, começou de publicar-se em Lisboa

luto. M88 O reporter contára w uma nova revista de «sport» magnilicamente

" i* illmstrada.

Registe quinzenalmente todo o movimento

«sportivo» nacional e estrangeiro, da noticia de

todos os clubs da capital e províncias, e tracta

, _ com competencia inegavel da educação phisica, ,

Um bando de lindas ame- do automobilismo, da equitação, da esgrima, da

» velocipedia, da tauromacbia, etc., promovendo

campeonatos, desafios e torneios.

O numero que recebemos, que é o primei-

ro, vem excellente e comeu-aro apparcce em

Portugal, tornando-se merecedor do mais iran-

t. O inventor não teve reme- co acolhimento. A redacção e administração é

na rua de Santa Justa, 60, 2.0, D-Lisboa.

- Do «Novo» diccionario popular», tran-

meçou n'estes termos a. sua cez-portuguez e portuguez-francez, magnilica

ediçao do sr Joaquim Gonçalves Pereira, rua

i Victor-Gordon, 36, Lisboa, recebemos mais os

martir do destino, que tão desca-

roavel lhe foi. w

A toda a familia euluctada, os

nossos pezames.

,
  

ü _Ft-
_ñ_ü

...n- à- .- _.-

Mala da Provincia

Cacio, ao, (Recebido com_ atraso).

No domingo ultimo rcahsaram-se

  

na parochial ereja d'esta freguezia,

reces pelas me horas de Leao XIII. In-

! elizmente o' santo velhinho exalou já o

i ultimo Suspiro.

oNo chen de Vianna-dc-castello

* acabam de fazer exame do_ 1_.° grau, li-

*cando approvados com distincçao, os

meninos Manuel e Fernando, presados

lilhos do nosso querido amigo, sr. dr.

Manuel Nunes da Silva. digno juiz de

direito em Caminha. Aos sympathicos

estudantes, beIn como a seus estreme-

sos paes, os nossos parabens, fazendo

sinceros votes para que no exame do

* 2.0 grau alcancem a mesma classdica-

ção. _

@Segmu para as Caldas-da-rainha,

afim de 'fazer uso das _aguas,_o nosso

, amigo, sr. Henrique Marta Rodrigues da

Costa. _ 0

@Deve Ir por estes dias para as

thermas de Entre-os-rios, o nosso ami-

Espinho, 24.

Vac fazer-se, comoja lhes contei, a

illuminação permanente, a electricida-

de, diesta praia.

o respectivo de osito pelos concessiona-

rios, srs. D. Tu io Domenecl., engenhei-

ro electricista e D. Emilio Ruiz del Por-

tal. Falta a approvação superior do con

trato para logo depois começarem os

trabalhos, que. devem estar concluídos

em novembro proximo.

O concelho e os banhistas roiubi-

laIn com o melhoramento, que e impor-

tante.

commctteu ha dias uma morte em Pa~

ramos.

oFoi preso Diamantino Dias, que

°Esta tarde um automovel, ao en-

mem fracturando-lhe uma perna. As

desordenadas carreiras d'estes vehicu-

los deviam ser prohibidas afim de evi-

tar novos desastres.

Oliveira d'Azemeis. 2.3.

A morte do pontífice veio pôr uma

nota triste na festa de Nossa Senhora

de Lourdes, pois que a Egreja sente

i profundamente esse accontecimento.

0 O digno administrador d'este

concelho tomou conhecimento e prov1-

dencias contra a garotada, que de noite

*se entretém a destrmr o muro do adro

da egrrja matriz.

0 Para tratar da fundação de uma

associação de classe, em S. João da Ma-

deira, estiveram ahi alguns operanos

d'aquella freguezia.

O Grassa com intensidade no visi-

nho concelho de Cambra, no logar da

Lomba, uma c idemia de febres typhoi-

des,

d'habitantes. Fica distante do centro do

concelho, onde e ditiicil o soccoro por

mais dil'iicil tambem. _

Aqm, em varias freguezms, teem

appareCIdo casos de angtnas diphteri-

cas em creanças. Só houve um caso fa-

tal, tendo-se salvo os outros, com a ap-

phcação a tempo do sóro anti-diphterico.

l“Principia hoje na secretaria da ca-

mara, a inspecção aos mancebos recen-

seados no corrente pano por este con-

celho-O. A. '

A agricultura

e o tempo

" “ontem, um bello dia se não

ç í fora o norte, que suprou' com

violencia. Não fez mal aos cam-

pos, que continuam de magniñco

 

que tem tzimado grande numerol

1 varam a desordem. Será iStO um acto i chicharro e por preços convi_

'de recta justiça- dativos

trar n'esta cidade, atropellou um ho- i

 

Pequenas coisas

importancia que, para occurrer

às deSprzas de iustrucção noA

concelho, o governo nos pede por

este anno, alem do producto que

arrecada dos l5 "i, lançados wpara

ellas,é de 117695430 reis, que jun-

ta aos 4345293 que ¡'Jagutnus para

amortisação da antiga divida, com 0

que prelaz a sômma de “2:203ã728

reis.

Isto para quem vive, como

nos, n'uma situação desafogada,

a abarrotar de dinheiro, e uma ni-

nharia, uma insignificancia, uma

miseria em que nem vale. a pena,

faller. O governo suppõe-seno me-

lhor dos mundos. . .

«Oi- Continuam oil'erecendo pe-

licar a kilometres e o transito ser o J “8° emmenle e grave aslmmps da

Gafanha e Portas-d'agua. Como nun-

ca se passou de romendos, nos con- ~

tinuos concertos que cada uma d'el-

las tem soil'rido e em que se tem

dispendido quantias superiores ao

que custava a sua substituição por

ferro ou cantaria, aguarda-se um

desastre grande, de importancia,

para então se resolver o assumpto,

que, assim, é de somenos impor-

tancia...

4-0- Ha actualmente abundan-

cia de traballio e carencia abso-

Prospecto moderno

 

Nada ba tão excellente para a tosse como o

~ peitoral de cereja do dr. .tyer. De todas as

partes do mundo somos informados das brilhan-

tes curas eltectuadas por este poderoso medica-

mento. A tysica nos seus irimeiros graus é al-

liviada e muitas vezes cufadu.

Ha mais de sessenta annos que este prepa-

rado_ tem Oporado verdadeiros prodlgios; as tos-

ses cbronicas e rebeldes, as bronchites agudas,

todas as enfermidades dos bronchios e dos pul-

mões cedem a acção potente do peitoral de cere-

ja do dr. Ayer. E' do toda a conveniencia ter

w sempre em casa um [vasco do prevenção para

um caso de resfriado ou constipação.

* Preparado pelo dr .l. C. Mer dv C a, Lowell,

Mass., U. S. A, "

o Na rua dos Marcadores, n.° 36, aca-

ba a sr.“ D. Metendo Pilar de estabelecer-

sc com _ «atelier» de niodista, onde se

confeccionarão todos os trabalhos com

primorosoacabumento, e segundo as

modas mais em voga.

w Lembrar as nossas gentis leitoras

0 «atelier» de nlodlstn du sr.“ D. Melen-

do lftlar, e um serwço, certos de que,

wvestindo-se alh, mais realçarao as suas

i formas elegantes e esculpturues.

0 No deposito de mobilia que o sr. Angelo

da Rosa Lima possue na ria dos Marcadores,

,casa d'azulejo n.“ 42, tt e .to, encontra-se

wagora uma magnilica collecçao de bOIlllOl obje-

ctos, comó guarda-vestidos, guarda-louças,

commodas com marmore, camas a tranceza, apa-

,radores, sopbas, tapetes, mezas elasticas, espe-

, lhos de crystal, galerias, molduras, patérs, etc.,

etc. 0 sr. Angelo da Rosa Lima querendo ga-

nhar pouco para vender muito, l'az a todos es-

› tes artigOs um preço excessivamente medico, r¡-

valisando com outros estabelecimentos d'esta

ordem, pelo que se rocommendaa visitaá sua.

casa a quem tenha de comprar.

 

luta de Operarios na cidade.

 

40- Amanhã, o projectado pas-

aspecto promettedor. Já se ceifam seio ao Vouga, promovido pelo Re- HORÁRIO DOS COMBOYOS

os trigos e cevadas, começando a creio-artistico. Vão cromos quemui- o ñ

amarellecer a folhagem e a es-

piga dos milhos feitos.

Communicações d'outros pontos:

De Alcobaçaz-A situação agri-

cola por aqui é excellente, promet-

tendo ser abundante e de optima

qualidade a prodncção vinícola.

De Barcellos-Os preços dos

cereaes pela medida de 17 373, no

ultimo mercado, foram: milho bran-

co, 500; dito amarello, 460; fari-

nha branca, 560; dita amarella,

540; trigo, 920; milho alvo, 740;

painço, 500; centeio, 600; feijão

branco, 800; dito amarello, 700;

dito vermelho, 1.6000; dito rajado,

800; dito fradinho, 940; manteiga,

16200; batata (15 kilos), 320_

De Oliveira-d'azemeis: --

vae a tabella dos preços dos gene-

ros niesta villa: milho branco, 20 tos que lh'e foram dados, licou por

litros, 520; dito amarello, 480; tri- arrematar no bazar realisadn pela

go, 1250; dito novo, 1100; ceva- associação dos Bateleiros. Foi um

da, 600; feijão branco, 960; dito bello estojo de escovas, em prata,

amarello, 800; dito fradinho, 720;

arroz da terra. 15 litros, 1350; ba-

tata, 360.

De Penafielz-Foi regularmen-

te concorridc o ultimo mercado ra conta ter concluido até ao lim de

mensal, que metteu ~ muito e bom agosto o lanço de caes que traz em

gado bovino.

Os differentes generos e legu-

mes regularam por 'estes preços:

milho grosso branco, 550; dito

Foi já assignado o contrato e feito amarello, 580; centeio, 630; feijão

amarello, 740; dito branco, 850;

dito fradinho, 980; batatas, (18 ki-

' los) 360; gallinhas, 600; frangas,

360; frangos, 300; coelhos, 120;

Í'POHOhUdaa (cento) 50¡ laranjas:: tro do praso d'uin mez, e o inrrra- a

w 113000; Pensa 160; 59371203 amel' do fica concluido ein dezembro pro

xas, 60.

tos barcos, acompanhando-os a lan-

farra do Asylo-escola.A partida tem

  

SAElDAS PARA 0 PORTO SAHIDAS PARA LISBOA

Man.

  

Ahi i pontos atacados.

De Baseada-E' surprehçnden- dia de Natal.

te a vegetação das vinhas este an-

no. pois por toda a parte se apre-

logar do Caes-d'allandega, pelas 7
__ ñ , w Tramways.. 3,55 Ban.

horas da manha, e o regresso a Correio..., 5,21 Mixto 6,50

noite.E' um hello dia para o opera: Mixto. w 9,0

riado aveirense,que, sol a sol, mou- w TramWaYS-IOJÕ , L Tant-w

reja no trabalho o pão de cada dia. Tmmwaysu :133 MLMOXI:: 3,333,

Que gose mudo e regresse satisfel- Mixto...... 8,48 Expresso.. 5,26 i

to. Agradecemos o convite com que

nos obsequiaram.

4-¡- Consta-nos que os amigos

do alheio andam desaforados nos

logares mais proximos d'esta cida- i

de, chegando a sua audacia até a

assaltar os transeuntes nas estra-

das. Sera bom que a policia lhes

de caça. São principalmente os

lugares de Villar e S. Bernardo os »oo-cwoooo-uoáo-

PHEUNLTICOS DÚNEOP

a 'Ipooo nnrs

Legitimos e garantidos. Pneu-

matioos Omnium, Cyclone e Na-

tional, añançados a 5:500.

Grande sort¡ lo em accesso-

rios para bicycletes a preços

sem competencia.

Antonio Joaquim Augusto, Ó

Sangalhos-Aiiadia.

VERDE-SE:-em Illiavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Augusto Nunes Vizinho.

E em Agueda, no estabeleci-

mento do sr. Bento de Souza

Carneiro.

*OO-.40'00“04.-

- ..u-...g

Expresso..10,40 Correio.... 10,39 ;

Ha mais 2 tramways, que chegam

a Aveiro as 9,49 da manhã, e

9,42 da tarde. I

    

*Um unico objecto, de tau-

ofierecido pelo sr. governador civil,

e que, rifado agora, produziu a

quantia de M3000 reis.

4¡- A Junta das obras da bar-

construcção no canal de S. lioque.

*A companhia «Alliançan fez.

já o deposito, no cofre municipal,

à da quantia de 4506000 reis,a que era

obrigada pelo contracto que nele

brou com a camara municipal d'es- w

te concelho para a Cobertura mota-

lica do «Mercado do pelxr».

As obras devem começar d›-n-

t

i
t

i
t

Ximo. Sera, talvez, inaugurado em

40- 'l'cmos em nosso poder

varios escriptos a que., por absolu- *

 

00 mar continua permittindootra- sentam com magnifico aspecto. O ;a falta de espaço, não podpmnu

balno, mas os resultados são pequenos. peio, é que não corresponde á quan_

E.

Pigueira-da-foz, 23.

Está. de luto a Egreja catholica.

Desappareceu para sempre d'entre os

vivos esse grande homem, gigante *

inegualavel na prudencia e no saber,

que durante tantos annos dirigiu com

uma lucidez admiravel os destinos da a

tidade, que é muito deminuta.

a subir progressivamente,

Egreja, reverenciado pelas nações mais f mas já voltou o calor,

cultas do universo.

O Preço das transacçoes *Pride a afluencia de originaes, vae um

, w , _ 9.15:* se por cada vez,e que da demora nos

vende“ Vinho a 4050001'9133 Pipa' relevem os seus auctores.

O tempo esteve chuVuso durante

'guns dns da semana Passada' engenheiro das obras da barra, que

dar publiciade n'este e nos mais

proximos nummos. Como e grande i BICO AYEIRENSE

Mangas para todos os systemas de bicos,

chaminés de vidro, crystal lino e mica, tulipas,

. almt-'ozn-s hastes iumivorosdw * _

41- Entendeu o sr. J ' ' °P°i°°llana›°t°

Luz brilhantíssima

deveria Inodilicar o ::ystetna porque. * ,
rom um poder Illuminante superior duas vezes

 

  

   

algibeiras completamente va

tias.

_Quando eu não era ain-

- boy» (vendedor de jornaes)

e andava pelas ruas apregoan-

do os meus PerIOd'cosi tinha a respeito ao mau estado das fructas

cabeça cheia de ideas, mas as que apparecem no mercado e para

- i que aqui pedimos providencias, de

ergue.

 

prompto attendidas.

fascículos 16 e 17, que vão até á palavra

blica

r ela delegacla de Simde foram * mais humildes, tudo annuncia o luto

dadas instrucções severas com

Morreu Pecci, aquelle que depois

de elevado ao solio pontiñcio adoptou

I o nome de Leão XIII; e desde os cen-

tros mais ruidosos até aos burgos

e a dor que n'este momento tanto t-or-

tura os corações dos crentes da sa

doutrina do martyr do Golgotha.

Dobram os sinos funemriamente;

as bandeiras hasteiam-se em signal

de luto, e a Egreja. aquella que elle

tão bem soube com uma sublime sa-

7. -l W . y , 1 ._ . ~

De ltlla pouca dAgmar. AS se dell'endla o paredao sul da bar ,,,S meu, ,aum

vin a "o e ** * w

a risãntíndt°tãoeiíi'aán'32.1333' "e “Summer-0 dos “0va p., o -
dp w. . í ' ' artiliciaes que tinha e estabeleccn- 9 8 sem competencia

o-se mento ricas de varas para o . . .. -

3mm se mute e não ,bes ,e do do com esses e outros novos, ,ia CARLOS GUER

g ' * n construídos na baixa-mar no ponto . RA
Director da. Fabrica do Gaz d'Aveiro.

aPPareCidD mOIeStia alguma' mas é onde licam, uma linha de defleza

Palha de trigo

 

Provavel .que venha o ("dm em onde 0 mar bata antes .de attinvir

abundancia, ao levantar do tempo, V e , .-'5
ue tem estado chuvoso o molhe o ailt chegue cnh-aquecido.

q + * g ñ ° Não nos parece bem nem mal. Uma

ou outra coisa hão de verificar-se

 

n

 

  

   

    

Certo' dia, li nos meus jor-

'naes'que o rico banqueiro M.

:É Í S.. descobrira que as suas bur-

_ ras, que julgava de segurança

_ absoluta, haviam sido arrom-

r bodas.
CJ

O l O

' Dizia-se ainda que o ban-
  

§ Contam-nos que n'um d'es- _

tes ultimos dias falleceu em Estar-

reja, em poucas horas, uma crean-

ça que comera umas quatro amei-

i xas mal sasonadas. Foram Impro-

ficuos todos os soccorros medicos.

Communica o Figaro que as

ruas de Cleveland,(America-do-nor- T

w te) começaram a ser varridas por

piencia encaminhar, veste negras rou-

pagenS. lamenta e chore tao

vel perde. o

Aqui, ao inverso de todos os een

suas bandeiras.

De resto, mais nada.

tros civilisados e cultos, só as repar-

° tições publicas e os navios surtos

n'este porto fizeram demonstrações de Rar(

sentimento hasteando a meio pau as

Sal o pescas

limpar* 'í ão por emquanto na mesma ,

. b qualidade e quantidade as

pescas nas costas do littoral:

linha miuda e chicbarro,

pequena variedade de peixe

Nem sequer branco, e de mistura 0 pilado

em fardos

'DA BORDA D'AGUA

quando as tormentas o disseram.

 

Notícias religiosas

Joaomu Marcas o: sarro

  

i 'slàempenhado na grande obra

que vae fazer-se no Senhor da ~

Serra, cuja popular romaria é sem- i

pre tão longamente concorrida de

GOLLEGÃ
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.7 daes ao abrigo dos ladrões.

comsigo mesmo.

me na presença do millionari

que me perguntava o object

' da_ minha visita.
...1.1

1.,

I-i.

queiro ficara muito mortiñca-

-'_- do com a descoberta e se da-

vaa -perrospara achar o meio

“1 ç de «pôr os seus grandes cabe-

Instantes depois achava-

i ' ,.'....›0uvi, disse-lhe eu, fal-

_ lar do infortunio que lhe suc-

.; .. cedeu; mas acabo de inventar

ttpgpPB-mlho que lhe entre' caminho, deixando-o ao mesmo

.. “ari nas mãos todos 08 ladrões tempo convenientemente regado. bilitadqs aquelles que em nada.. moti-

vehículos.

O

O

vassoiras electricas, applicadas a

Os curiosos automoveis

ao serviço da hygiene publica são

compostos de um carro motor de

.V quatro rodas, na frente do qual um

reservatorio de agua comprimida

-ElB 0 meu homem! disse por bombas automaticas, vae re

' gando a toda a largura as calçadas

e passeios. As vassoiras, de. feitio

das actualmente empregadas nasT

nossas cidades, medem perto de

cinco metros e são movidas á rec-

taguarda pelo motor, que lhes im-

prime um movimento de rotação

rapido e continuo. Estes trastes

varrem no espaço de uma hora,

esmeradamente, doze kilometres de

osw sinos se dignaram adberir juntan

do as suas notas melancolicas _as dos

seus congeneres, dobrando funeraria-

mente sequer 'uma vez.

@Mal diriamos nós, ao darmos a

r noticia da zaragata provocada pelo tal

guarda fiscal na estação do caminho

de ferro, que seriam victimas dos des-

* acatos e imprudencia d'este heroe trea

* honestos empregados da companhia

~ da Beira-alta-;quemem culpas,se acham

suspensos, '

O heroe da acena, o que provocou

a desordem abusando da sua auctori-

dade, passeia pelas ruas d'esta cidade,

rindo-se 'talvez com o cynismo que

lhe é peculiar. dos pobres que por sua

causa estão innocentemente soft'rendo

uma suspensão.

Estamos convictos de que depois

de terminado o competente auto de in-

vestigação irá para o calabouço quem

in solentemente provocou, sendo reba-

, Fornecedor do exercito e das prin-

eipaes alquilarias de Portugal, for-

nece-a, em Wagons,posta em qualquer

estação do caminho de ferro, por pre-

, ços sem competencia.

W . Vende tambem feno O canina¡ do

::í-:lho denñndas, para encher colchões

para escasso.

+0- As marinhas vão sal-

rotneiros de todo o paiz, o veneran-

do prclado da diocese, sr. bispo-

gando pouco, porque o tempo Conde. Vac fazer-se uma elegante

capella segundo um plano novo do

as não tem ajudado' O preço sr Antonio Au usto Gonçalvesw _ _ . e* . w * . ro-

do genero é amda @e (”$000 fessor da escdla Brotero, de (Edim-

o barco de 15:000 litros. bra, tendo ja sido approvado o or-

.44. procedente da Terra- i çamento de 4:0196000 reis em que

     

   
  

 

Machines de costura

nova entrou na Figueira o hia- ?na ¡TPOM- AHFBSW de 1904 deve A

te in lez Em irc com novo Ja realsarise? '*° __ w Ii

'arrogamento lie liacalhau no Rega &man-ha a sua primei' 3'sriíãisoo ii

t 'g _w * › ra missa, na egreja de Jesus, o sr.

rezo de 66=063 kilos. Egas Hermenegildo da Silva, lilho '-"

-4-0- Informam d'alli que do sr. Casimiro Candido da Silva, GRANDE NOVIDADE

* Americana
sachristão da mesma egreja.

O acto tem logar pelas 8 horas

da manhã, assistindo a familia, e

alguns amigos do novo levita. As

nossas felicitações.

 

n'estes dias, não só no merca-

do mas tambem pelas ruas, se

tem vendido muito peixe fres-

co, especialmente sardinha e»

_

_

Vende-as em Alquerubim

Manuel ll, Amador
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Agua da Carla
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J Campeão das Províncias

J jveniâa ;9. Pinheiro-'Aveiro

__à_

I
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'A unica agua snlphatada-calcica

r analysa a no paiz, semelhante

É afamada agua do Contrexevílle,

no¡ Vosges (França.)

¡NDICAçõss PARA Uso INTERNO:

arthritismo, gotta., lithias e urina,
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lithlas e biliar, engorgitamentos í
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Facturas, circulares, ,

enveloiapesmumeração

e crivação de livros

talões, recibos, avisos,

mappas,livros, jornaes, ¡

cartões de visita desde

l
l
l
l
l

hepaticos, catarrhos vesicaes, ca-

tarrho uterino.

USO EXTERNO¡

em differentes especies de;derma-

tozes.

A' venda em garrafas de litro

o caixas de 40 garrafas.
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PA UETE. conerosA sauna DE LISBOA *
OLYDE. DE 5645 TONELADAS. Em 8 de Agosto.

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

 

     

  Videu e Buenos-Ayres.
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Pre d do " ' . -. . _ . '

Emçzaiâacãoâãíiãaiãig TiHAMEb› 9135645 T0NELADAS° Em 17 de Ag'osto- 1 § 250a 1313000 rS'O Cento' A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima

conto de 20 CI., Para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, SANTOS, Montevi- i etc.,etc. novidade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO
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de“ e BueHOS°Ayres- - MaChmaS e typos no' ~ funccionamento. O material do seu fabrico é de primeira qua-

_ Ru, um, A Beano HA GREADOS PORUGUEZES VOS-Pessoal habilitada lidade, eamançado pelos fabricantes DELACHANAL a 0.a

”m. l_ Na agfllrcilãt doáPorto piodení os srã. passageiros de 1.a' classe es- de Paúl-:Preço com o travão, 55%000 reis_ d

~ t ~ eo her o er es vita a @anta os a uetes, mas ara ,e r ~ w w' v d ' ' d "' t nto e

Reparam Lew Tralwse ,i S O S P P q P Grande sortrmento e accessorlos e ochrna e reparaçoes a

 

Pharmaca'a Ribeiro

 

d SSO recommendafIIO-S mUÍta antecedenCÍa- bicycletes como de machinas de costura, etc.=Unico representaÃÊ em

os teus olhos ~ › PREVENÇÃO_ lluS PASSAGEIROS . Com 80 ol, de oleo puro de fígado de Ports'lêial' Antomo Joaglmm AuguSto-_SÊNÊAEÊOSCAÊMJÉÀ
'2 annos são as_ Tendo acontecwlo por varias vezes que alguns passageiros pagam bacalhau, glycerina, glycerophospham e ao nossos agentes--- m_Agueda, o sr. enp , ouza .

* p. as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- hgjpoplwsphítos de calcio e de sadio. ~ :Em Ilhavo, o sr. Antonio Augusto Nunes V¡zrnho.-Acceltam-

sados depois que
_. w , . nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re- Premiada 00m a medalha de ou”) se mais.

As constrpuçoes, bro'nchztes,
' * ' ° ' ni a a ue

commenda-se em especial que tenham o maior cuidado em tratar sem- “a EXPOSIÇÉO dos Açores' u c q

 

   

    

   

    
        

    

  

    

       

 

mu “maes ,,S,,v,.,,,(,, ,08883 co_ w , A . . . . , . concorreu. Analysada no laboratorio W

w queíluclw 'inílwm't e mí"“ pre so com pessoas de probrdade e credito, exrglndo sempre um bl- (,himico da Escola Polytechnica de

° ”mamada, d __ “Í , , lhete onde se leia impresso o nosso nome TAIT', RUMSltY & Lisboa. _ o w I w v * w

w . 0° *mi/“US 9687”' SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL Benla-mlm de Souza?elx91ra.ba- * * * *

mtorws INGLEZA ,charel formado pela Univers1dade .de o w * _ a, w

Se attenuam sempre, e curam l ° . Coimbra,medico da Assistencia Naclo- ~ e o

as mais das vezes, com o uzo dos Unlcos Agentes no Norte_ *de Portugal nal aos tuberculosos, atteslto que te- o . .

“Sacclerlitles d'alcutrão, com- , T¡ ° › W ., & ° . nho empregado na. minha. c inica pal'- . ,____________ _w v H; e

gostos(ãebuçadoa Milagrosos) on- (Ut, umbey bynllngton ticular e na AssiSütencâa ÊE'ÊulsãfíhNa' '"iaii,iiiiÊiíiuüíiiniiviiMWM“,e , havia¡ ,g 8

~ e os e_ eitos maravilhosos do al-r * I ~ cional d'oleo de ga o e acao au, 3,7?“ vinhaialp l tu, _. 'Filial' cvw

patrão, genuinamente medicinal, 1.9, Rua do ante D° Henrzque_(P0rt0 preparada pelo pharmaceutico A. Çar- ,i U _ ,. * ã'ã

Juruá) a outrasdsubstancias apràJ- Ou aos seus correspondentes em todas as \iralho daãonseca, il: 33188.1 tenho tira- " " L l “7* :ly ?5 p, w 8

W prla as, se ev1 encaram em to a ~ o - p W ' ao magnl cos resu a. a . ,1, a”. * l › -_ . p - o

1 a sua salutar etñcacia. e E por ser verdade passo O Present" iii! i' i I, ;i ,lah m' Í __ g 3

E tanto, assim, que os bons re_ w e e e * ' e** te, ue juro sob o meu grau- , - ' WW - “' "j- " *É lI-l g
sultados obtidos com o uso dos isboa, 28 de novembro de 1902. '-7 É' ' E., *a

a accharolidesdlalcatraomompos- v . . <l g
1,05,, (nebuçado, Milagmws) São f a) Benjamim de Souza Tezwezra. “'5,;,í'_~-,,_ :e o*

confirmados, nào só por milhares W se** 'ii' i“ 'E g
de pes -ôas, que os tem ' usado, A Emulsão Nacional não se confun- -g .c

,mas tambem por ab.›v.ll8&d08 fa- Ile com a emulsão de Scott, ultima- as 3

cultatívos.
. a a)

* Pharmch Oriental w bunal de Justiça-0 preço é qua“ metade “l "5

S. Lazaro ~ POR T0
(l'essa emulsão, que se diz extrangei-

x

' '
' ' é fabriCada em Villa Nova

Caixa., avulso, no Porto, 200 rs. la' quando

!pelo correio ou fora do Porto,
de Gaya-Porto.

'220 reis.
Exigir a assignatura de:

ANTONIO CARVALHO DA FONSECA
'O'

 

~ Pharmaceutico de 1.ll classe

w Fornecedor da Real Casa Pia de Lisboa

A' venda nas principaes Pharma-

i cias e drogarias, no Remo, Ilhas e

Africa.
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mente condemnada no supre”” Tri' g

â
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;É
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Ê Grande sortido em accessorios, agulhas, etc., etc. Oílicrn de

parações, tanto de machines de costura como de bicycleteS. g

 

CASA T INDÀDE 81 FILHOS CASA “A BARRA
WW i

i r lhes-Anadia.

uma casa na ã São nossos agentes: EM AGUEDA, o sr. Bento de Souza Car-

neiro-_EM ILHAVO, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho-Aced-

x tam-se mais.

oxxxxxxxxxxxaxxxxxxxxxxxo

souberdesd'um asthmatico,prestar-lhe RUA D'REÍ A = AVE'RO Bal-ra de Aveiro, pel-ten_

heis um serviço grande apregoando

lhe o Remedio de Abyssinia Exibard

  
&mililllllmmlllllllllllllllllllllll IllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllIIllullllllllllllllllillllb

c t e a Ma. O JOaqu¡m

Tavares e situada Junto do ter-

    

em pó* cigarros, folhas para fumar e . , f . d

como tübaco no CHCllilnbO, O qual, re p
e 1.6110 sr.a

witadO Pelos medicos todos e Premía- melhores fabricantes inglezes e francezes. 'P t t Fr ncisco

2:1,3??,“2332123âfãnãfíní133,53?, Bicycletas novas, garantidas, a principiar em 50%000 d ÉãâeámEír ::gia a * X FUND, A0 MLM" A ms DEVEZAS

doentes. Certidões numerêsas. _ reis_
as ' g ° Ç e e Ç , ,, _

. ' Bl tt' ' t .ie, ' . . o . , w e

Biclkieliíixfrgaris.oE::afiadas aÊOíÉhÍÍ-i Grande sortrdo câe accessorros parabrcycletas de todos k_ B & NPK O

macias. l os auctores e para to os os preços. ar os , II S 1

NO 'bairro Conselheiro Quei-

ii + Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição e so- , ,

4 * i ° - ' (nano de

* * ;' lrdez. Esmaltagem e mcklagem. mz e lua JOSé Lu d

i * , w AIugam-se bicycletas '17 metros de comprido por 7

:____.==--- de largo, proprio para um bom w

 

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

    

N'osta fabrica constroem-se todas as obras, tanto em ferro fundi-

_ Acceitam-se agentes nas localidades onde ainda não os temos. arnmzem ou casas d'habítação, _ do_ como em metal e bronze, assim como: machines de vapor, linhas

ENDE SE uma qua _Md-W. * * pqra O que já tem tres paredes d eixo, tamplores para correias, bombas de pressao para wagua-1, ditas

._ ". a " _ I ,, - 'r _ _ W systema ga o_ para trastegar VlllllOS, pre-usas para cxprcmer bagaços

p de sullda construcçao. rlrata_ p d'uvas ou dgelte; assun couro [Odas as Obras que pertençam a f“lldl°

   

  

   

         

   

 

    

  ção, serralheria e torno meclranico, portões e gradeamonlos para jar-

dins e sacadas, mexedores para balseiros, torneiras e valvulas »de mo-

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

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

lzemas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas com

quíssimo uso, no

melhor estado de con-

servação e comprada no-

x

ii

, » ~ e z , w * 'I ' "Í h M cylindros de madeira, enconlros de co os ara tirar agua, ditos fundi-
V?, hd. poucosmezes. . Elllllllllll ÂUILSIÚ FERREIRA 080m“ Ó “Ô“, z dos de todos os systemas? estancarios.pTampbern fabricam louça de fer*-

'iss-_ià DIZ“Se aqul com quem Rua Mendes Leite, 13 a 21-Rua dos Mercodores, 56 a. 60 l Ó , ro para _cosrnha em preto e estanbada de todos os tamanhos, ferros

traCtar.
i AVEIRO

__ - MONDEG-õ-E-lí de brunrr a vapor, ditos daza, copiadorcs de cartas etc.

'I 'r e Participa aos seus ex."nos amigos e freguezes que acaba Cõoinglons.= l, ,w -.

v il
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ULTIMAS NOVIDADES rm vEnio o:
se com Luiz Regalla
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PROPRIETÀRÍO E DIRECTOR

Diamantino _Diniz Ferreira

|-^ secçãO--SEXO MASCULINO

õ'rav. de Monf'JVn-ayo

Curso commercwl, conversação

franceza, ingleza e allemã, contabi-

lidade, calligraphia, escripturação

commercial, instrucção primaria e

' secundaria, magisterio primario.

Musica, esgn'ma e gymndsh'ca'

PROFESSORES ¡STRANGEIROÍ

PARA 0 ENSINO DE LINGUÀB

de receber um variado sortimento do que ha demais chic

para a presente estação, a saber:

Líndiss'imos cortes d'alpaca para vestidos-_Variada col-

lecção de. fazendas de lã e lã com seda para vestidos-

Extraordinario sor-tido de tecidos d'ulgodão.-Elegante sor-

timeuto de cassas de phantasia proprias para' blouses.--

Lindos cortes de seda para vestidos e blouse. Enorme va-

riedade de tecidos brancos em massas rendadas, pique's mous-

sellines, fustões, etc-Úhapeus para senhora, ultimos mode-

los.-Elegante collecção de soml›rinhas.--Gravatas e goias
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E!, Geralda arte do Minde, eo:: de renda, o que ha de mais chic. Variado sortimento de Praça ó, *Nam ,,6- a'v Il. v.

É “MW, e GPMM'qu i meias para homem, senhora e creança. Ultimos modelos de Linguas, musica, lavou-s, dese-

.- « WWWWWW eSpartilhos. Cassecarchets d'algodão; leques, arte nova; lin- "horpmluraa,Instrucção Filma““ › . .a ,. í ,

de saudepubhra _____ d. . o . h. . . d ,l _ d b b.. magmwo pnmam.

É.: ISSlmos cmtos de p antasra, se as, tu es, renas, ;o 1 í  

   

   

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

tldU Completo.

Sabonete Irene, especialidade da casa. Cada um, 100

l Professoras diplomados I

eoooooooooo

?DECLARAÇÃO

OÃO Francisco Pedro, do

ã. E' o melhor tonico'

nutritivo que seconhe- 3" a

ce; é muito digestivo, * -

v fortificantee reconsti-

,. tuinte. Sob a sua in-

;fãs ñuencia desenvolve-se

t ;-:

c
o
e
c
o
c
e
e
c
o

  

* ,ESTE atelier, montado com

. ' o melhor material moderno,

w para a execução rapida e

'1' perfetia de todos os novos proces-

l l sos de illustração, executa-se

“ qualquer trabalho, em photo-

procura, zincographia, chro-

reis.

 

e rapidamente o apetite,

enriquece-se o sangue,
'e

4 fortalecem-se os mus- , v ~

É culos,evoltamasfor-
i

    

      

  

  

 

-- lo ar do Sol-posto,declara A o_ _ , w

j: (”Em re a_se com O o”: Approvada pola Junta Consultivo. de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalha ,fe [1,0 dia 27 do correu_ ?71015740097 avura (Gravura. a.

mais pfeligz exito nos à › de prata e ouro conferidas em exposições a que. tem concorrido. q . t ,' tres C'OreS) helyogravura, gra-

9 ,Í . o mo ,f . , _T * ' 9 , x W s i 'a l _
o

_. estoma os ainda_ os f' Analyse clumvca pelo ex. sr consellrurodr. \lllbllJO MACHADO, medico e lente de te mez, retira empor aliamen vu”, para transporte sobre lou_

"7; mais de eis para_ com. ;à chimica Esta agua mineral possue a acção adstrmgente, tonrca e desrnfectante. w te ara O Cartaxo rua das O w

bater as digestões tar- E' empregada com segura vantagv rn na diabetes, daspepsws, cantam/Los Adp o 9 Padairia ça? Photolytogmphla, talhe (1008,

dias elaboriosas,a dis- 1;_ gastricos putrz'dos ou parasitarios; nas preversõles digestão-as derivados das? egaSi_ n' 7 * ° , fundos de segurança, marca¡ de .

Pepsm ?ardialgia' g“.S' _ doencas mfecciosas; na convalescenrcr das /ebres graves; rias atorcias Porlsso pede aos seus ann- agua, etc. .

e o w :fggãzlgà ,52522132 ~ gastiiicas dos diabeticos, tuberculosos, fu'r'ghtÂCOS, etc.; no gastricz'smo dos gos e freguezes, seus devedo-

i orgãos,rachiticços,con- :É ewgottados pelos escassos ou privações, etc., etc. . . res, que para all¡ lhe enviem as, w

de camesmi- ' .Nãodem gazes'lrvres; SílbOl' muito agradavel, quer pura, quer misturada com “[1110 suas contas não as te_ '

tecçoes escropholosas, Preco, inclumdo a garrafa (8 dee.) 160 reis. 7 . 1 . _ ~

____: e na geral convales- . Apreciaçoes dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. Jo rem odldo satisfazer ou nao S

i cegçadeáãgaséas doeâi- g ;eÃEÉAágTONlO Dis LENCASTRE Professor elmedrco da Casa Realm professorngRGlLlO w satia açam até áquena data. ,a o ,_ à ñ J,

““ a ao nei o s a - _ . * - a * '

fevántar as fugas, * Analyse, estudo e aprecragoes de MR. (illARLES LA PIERRE, professor de bactereo Sol.pogto, de Julho de

cia da Universidade de Coimbra. Romeno-so folheto, gratis, a quem o requisitar ao

DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, 1.0-LISBOA

1903.

João Francisco Pedro.

o" ; o“ m al 'p o. e". .n ;
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