
 

  

   

  

                        

   

  

 

  
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

   

  

   

 

  

  

   

  

 

  

 

   

  

   

  

   

  

  

pilha: 35%0 reis. Numero do

Postal, mais a importancia da estampilha.

Não se rcstituem os originaes.

   

I

O novo papa

eleição do novo chefe da

í Egreja catholica romana,

traz suspensos e apprehensi-

vos todos os politicos do mun-

do, porque a soberania do pon-

tífice é hoje inquestionavcl-

mente a mais vasta e profun-'

da, a mais indiscutível e indis-

cutida, a mais potente e pres-

tigiosa de todas as soberanias.

Quem será o escolhido?

Quem irá substituir na ca-

deira de S. Pedro, o vulto

hoje lendario de Leão XIII?

Seja elle quem fôr, a sua

missão é grave e espinhosissi-

ma no momento actual do ca-

tholicismo.

A situação que Pio IX se

creou, c em que com milagro-

sa habilidade Leão XIII se

manteve em face do Quirinal,

não póde prolongar-se sem pe-

    

 

meiite para qualquer

ções religiosas chegou tambem

n um agudo periodo,

aspecto bem irritante em_ mui- o

tos pontos.

Por toda a parte as rela-

meliiidrosas.

A politica e a religião cho-

cam-se a cada instante.

_ A tudo isso tem de atlender,

tudo isso tem de ser resolvido

pelo novo vigario de Christo,

com tino, firmeza e prompti-

dão.

Do modo e do sentido da

resolução depende a seguran-

ça e o prestígio da religião, a

paz e a prosperidade dos es-

' tados.

Deus inspire os cardeaes,

bem da christandade.

_o .o í ________..__,.,
í E

Miudezas *

evem ser hoje publicados na folha of-

D ticial os despachos judiciaes
a que já

alludimos Espera-se que sera n'elle com-

prehendido, melhorando cons1deravelr »

mente de comarca. como merece, o nos-

so patricio e boni amigo, sr._ dr. Ely-

sio de Lima. delegado em Boticas.

0 Vae ser agraciado com a medalha

" de bom e assíduo serviço o sr. Manoel

Maria Augusto dos Santos. _

Í¡Requereu a sua aposentação ordi-

a

geral, o nosso amigo e digno secretario

da auditoria administrativa d'estc dis-

tricto, sr. Miguel Ferreira d'A. Soares.

- ODcpois de amanha é o dia conside

rodo de grande gala por passaro aum-

versaric do juramento da carta COllSll-

tucional. Par tal motivo havera feriado

- nas repartições publicas, fazendo-se aq
u¡

'il' as demonstra ões festivas do estylo.

' oNilo rece emos hoje cai-ta do nosso

solicito correspondente da capital.

OContinuain os maus tractos as ar-

vores. Proximo ao hospital velho estao

duas faias,postas no inverno passado, já

decepadas pelos vandalos. No Rocio e

" avenida Agostinho Pinheiro succede o

mesmo. E a preversão nao tem corre-

' ' ctivol
_ . _

OQueixam-se tambem
da Oliveiriuba

quen'uma das ultimas nortes uns ina-

laudrins foram wao melhor melancia¡

que havia por aquelles sitios não dei-

xando escapar um so fructo. Cortaram

e arrancaram tudo o poe encontraram

lançando em seguida ogo a uma caba-

na e aalgumas macieiras que havmjunto

. da ropriedade.

ttrahidas pelo clarão appareceram

algumas pessoas sobre. quem os malfei

»teres dispararam um tiro de revolver e

. da. Como se descontiasse

_i 2', duo,foi este preso.

" ludir a vigilancia
_

* oEnti-ou no 21.0 anno da sua publi-

cação O Jornal da Feira. Felicitamol-o.

as carreiras de deligencias para o Pha-

e bagagem entre esta cidade e oque

praias, de manha e_ a tarde.

ASSIGNATUBAS-(Pagamento adeantado)-Com estamp

dia, 50 reis; atrazado, 60 reis. Africa e paizes

A" cobrança feita pelo correio, accrescea im-

portancia com ella dispendida.A assignatura 6 sempre contada dos dias

AVEIRO

ilha: anno,3ñ750reis.Sem estam-

da Uniao

1 ou 15 de cada mea.

favor, e em 1854 quiz fazer eleger

pelo circulo da Feira o dr. Alexan-

dre de Seabra. que recusou termi-

nantemente a eleição, cedendo-a ao

hoje prestigioso e

chefe do partido progressista, sr.

conselheiro José Luciano de Cas-

tro, que acabava de formar-se e

que principiava a tornar-se ('onhe- *

cido iia imprensa politica do paiz,

i como um dos seus mais bellos ta-

x lentos.

xandro de Seabra, teve desenas de

occasiões de ser eleito deputado,

PUBLICA-SE ÀS QUARTAS-FEIJBAS E SABBADOS

W

IMPRESSO EM PAPEL DA FABRICA DE VALLE MAIOR

honradissimo

D'então até à sua morte, Ale-

Ainda d'esta vez nos vemos obrigados a faltar com

as gravuras destinadas a este e aos numeros pas-

sados, por absoluta _

tal o n.° de originaes de informação e interesse pa-

ra os leitores, que a uma

* ficamos aquellas. Apezar

po 12,em que d'antes era

de n.° inferior, como são o io, o 8, e o 6, apczar

' mesmo do tamanho em que o

mos de reduzir tudo a pequenas preporçoes para i

podermos dar o qu _ o

já em augmentar otormato,ou dar um maior n. de

paginas, o quc,certamente,nos veremos

tazer em breve. E assmi corresponderemos

1 ao favor sempre crescente da

' dispensa considerações que em extremo nos penho-

ram.

O Seminario do

    

  

   

  

 

Gravuras

  

   

  

  

    

 

   

falta de espaço para ellas. E'

grande parte d'elles sacri-

de quas¡ substituido o cor-

feito o jornal, por typos

Campeão é feito, te-

e é de maior interesseJPensámo
s

obrigados a

tambem

opinião, que nos

H

Nossa Senhora

de Lourdes de Carregosa*

 

-- Fundador',

PUBLICAÇOES :Correspoudcncins particulares,

nha singela. llepetiçoes, “20 reis. Imposto do sello,

especial. Os srs. assignantes gosnm o previlegio de abatimento nos annuncios e bem assim

nos impressos leitos na casa.--Accusa -se a recepção e annunciani-se as publicações de que à

redacção seja enviado um exemplar.

po assistente ao solio pontificio di-

zia-lhe Sua Santidade Leão XIII

no Breve em que lhe concedia es-

~ ta grande honra:

   

    
::Manuel Jirmino

\

«E' costume e praticados pon-

tifices romanos, condecorar e cu-

mular de particulares beneficios os ,

que principalmente se recommen-

dam por sua fé e dedicação a esta

Sé Apostolica Romana,

cadeira de S. Pedro.Por isso aquella

affectiiosa dedicação que mostraes,

i Veneravel Irmão,para com a mesma

i seja conhecidas provada,conjunc-

tamente com as demais virtudes il-

isto é, á

     
ó'cñlmoióa Wait¡

te

inhiuisraanoh

@timido Moral @entre de @Iliane

EDITOR

&dt-Mãtãéã socorro

Rerlarção, Adro. c ti/Iirinas

Avenlda Agostlnho Pinheiro

Endereço telegrapliico:

CAMPEÃO-_AVEIRO

60 reis por linha. Annuncios, 30 reis porli-

10 reis. Aununcios permanentes, contrario

podendo resistir aos estragos das

rriveis queimaduras.

W

Cartões de visita

o ANNIVERSARIOS

Fazem annos:

Hoje, as sr.“ l). Anna Julia do Lima e

Silva, Elvas; D. Elvira Duarte de l'iuho, o i

menino Sebastiao Lima.

Amanha, o sr. Antonio Correa d'Oliveira.

Alem, a sr' l). Joanna Marques Gomes,

e o sr. Jose Nunes da Silva Sobrinho, Elvas.

Ó REGRESSOS:

Rogressou a Tabua o sr. dr .lose do Valle

j Guimaraes, conservado' d'aqucllai comarca.

Seu filho, o sr. dr. Clierubim do Valle

 

llr. Alexandro de Seabra

Foi um dos grandes homens (l

glorias do nosso districto.

talentos

blico d'educação, conquistou desde

os primeiros annos a estima publi- w

* ca e o respeito geral, pela integri-

w _ dade do

rigo de converter-se em depr - probidade politica, pelo seu amor

dos dois w a familia, pelo seu traballio cous- u

em Anadia a 12 de março de 18l8

i

l
nosso tempo, uma das maiores

meritos e

PU'

Varão illustre pelos

prOprios, homem

seu caracter, pela sua

poderes aguajmeme magesm_ w~ tante e liiinestissimo e pelo seu ,

ticos ' * , desprendimento, por merces e hon- *

° ~ rarias.

A questao das congrega" Este verão illustre nasceu

falleceu em 5 de julho de

í Jose

que

desempenhara na antiga magistra-

tura os logares de juiz de. fora e

estado * de corregedor, e sua esposa, a sr.al ~

*' . [ll'l neta ltodri'ues da< or

s e i goshliãua ue A g pondencias de Coimbra,as exequias celebrados r

Havendo frequentado com mui-

ta distincção os estudos universita-

* rios, concluiu a sua formatura em

direito em 1840. Pouco depois era

nomeado delegado do procurador

regio para a comarca da sua natu-

ralidade, logar que exerceu com

summa distiucção e imparcialida-

de, e que passou a exercer na co-

marca da Feira,para ondefoi trans-

j ferido em 1853.

A nostalgia do torrão natal, o

desejo de Viver junto de sua vir-

tuosamãe, que lhe soprira os ca-

rinlios de pae que, perdera crean-

ça ainda, levaram-n'o a demetlir-se

, abandonando assim a carreira da

magistratura, de que seria um vul-

to notabilissimo, um dos mais bri- w

lhantes ornamentos, e veio para a

sua querida Anadia, onde estabele-

ceu banca de advogado com o ap-

plauso de todos os seus amigos e

de todos os que tinham conheci-

mento das suas excepcionaes apti-

dões, do seu caracter lidiino e da

sua alma de eleição.

j mas

como recusou o pai-nato Vitalício,

que por mais d'uma vez lhe foi of-

ferecido. Nem uma so mercê rece-

w beu dos governos d'este paiz, que-

rendo remunerar-lhe um

desinteressado o «Projecto do co-

digo do processo civil» em 1875.

O Barjona de Freitas, então ministro

concelho ou o titulo de conde,'mas

ç recusou com nobre hombridade es- _le “faremos proladns, em cujo

e "e" nulnero se contava .0 v'jrtuoso e

geitara outras.

w durante moitosannos COllRDOl'atlUl' Shame e_ devoção , que ,195,18 1,,

aSÊ'dua d @SPB Jí'mabe fm dqu' que w muitos mezes se Vinha manifestan-

w sam pela prime'ra vezi em fome' do entre os povos de todos os con-

lustres e eximias que vos exornam

, de certo modo e nosiimpelle a Nós,

que occupamos agora a mesma Ca-

deira com merecimenlos posto que

  

   

    

 

  

 

  

  

  

evia ser soberba e deslum-

brante a solemnidade que no

domingo,2 d'agosto, tinha de reali-

sar-se no formosissiino sanctuario de _ f ç_ _d

w Nossa senhora de Lourdes, em m eiiores a conSi Bl'dl-\ os como se

Carregosa_ Tudo se congregava presente estivesseis nesta Nossa

i para este resultado; os novos em- que?“ RomaiN e a ¡I'lmera'r'vos

bellezamentos no escadorio e de- tam em em“? 05505 Plelados DO' f

mais dependencias do templo, os * meStlcosa e a Comme" VOS: da_ me' *

o preparativos para a grande illumi- v lho? Vontade! as honras @PÊBWPOS

nação da sua elegante fachada e w ass'sfemes 3° sollo PODÍIhCIOJ _U

avenidas da quinta., a comparencia Em ebtraombnana veneração w

*- e sympathia que o sr.b13po Conde w

honra r
recusou sempre essa

serviço

mportantissimo, o offerecimento

'la justiça, offereceu-lhe a carta de

» tinha pelo finado ponñee;por isso é w

respeitabilissimo sr. arcebispo de bem de calm““ a enorme dor Pro'

O dr' Alexandre de Seabra fil¡ Goa, primaz do Oriente; o enthu-
_

tamanha perda e o desejo de ma-

nifestar por todas as formas o seu

sentimento e o seu luto por aquel-

le cuja doutrina politica-religiosa,

vem de ha muito sendo a sua,

porque tanto tem trabalhado para

ser estabelecida e consolidada em

Portugal.

Por tão ponderosas razões não

podia em caso algum realisar-se a

festa de domingo, tão anciosamen-

te eSperada. '

tim paginado, 0 seu l.“ pl'OjeclO do celhos do norte do districto e d'ou-

«COÚÍÊOÚO Processo CM“- , o tros pontos mais distantes, faziatu-

P01' ¡SSO e Por Omf'os mimo? » do prever que a festa de domingo

mOllVOS a sua memor'a é e sera seria verdadeiramente grande, pro-

sempre respeitada e reverenciada fundamehte cathoüca.~

Pelo “Campeã“ das Pl'OVÍDCÍRS' que Um acontecimento extraordina-

elle tanto honrou e engrandeceu ° ,.¡(,1 veio, porem, infelizmente, de

com os seus esa-iptu:: e animou ~ repente, Pô, termo a tudo_ A mor_

como seu conselho sempre sensato ,e de sua santidade' Leão :XIIL

e amigo'
cobrindo de luto toda a christãda-

_

M

de, fez emudecer o toque alegre

"auras funebres * dos sinos dos esveltos campanarios

am imponentes,no dizer dos jornaes e corres- do sanctual-io de Lourdes em Cap_

regosa e cerrou temporariamente

as suas portas a todas as demons-

* frações festivas.

Em virtude do luto universal

da egreja, não era regular que se l

realisasse no dia 2 a terceira festa *

annual da _Senhora de Lourdes;

embora “mas, SOlemnidades ”eli“ excellentes condições para a aco-

gfosas se “te-lar“ celebrimdo em ~ modar. A cornocopia das graças do

differentes pontos ,do paiz. Alem , sr_ mmslm da guerra, esgolou_se

d'isso tendo recebido este san'ctua- já para nós“. *

Pi'imlcira Ordem e grande a rio concessões e mercês esPeciaes,

deveras singulares, do pontífice

fallecido e senth como a fundação

d'um illustre e benemerito prela-

do a quem Leão XIII durante to-

do o sm¡ longo pontificado hon-

rou sempre com distincções e a

mais particular estima, não po-

dia nem devia realisar se alli n'es-

ta occasião qualquer festa por mui-

to piedosa que fosse. Por isso o

~ sr. bisPo Conde resolveu que não

houvesse tal solemnidade e que se

t realisava em conformidade com as

disposiçd s das lettras pontiñoias

de 3 de julho de 1902.

Desde que houve conhecimento ?

do fallecimento de Sua Santidade

 

Notícias militar-es

travessou no começo il'esta se-

, mana este districto a 3.“ bate-

¡lo-caetello se dirige pela via ordi-

1 naria para os exercicios na sua es-

cola pratica de Vendas-novas.

Notamos que, como succedeu tl

bateria de artilharia a cavallo, a de

artilharia 5 não descançasse em

Aveiro, onde tinha um quartel ein

na Sé Cathedral d'aquella cidade, por ordem do

sr. bispo Conde, para sui'fragar a alma do grande

pontífice Leão XIII, a que assistiram o reitor da

universidade, governador civil, camara municipal,

pares do reino Fernandes Vaz e Garret, officrali-

dade militar, incluindo o general de divisão, prove-

dor c collegiaes da Misericordia, muitas outras aii-

ctoridades e t'unccionarios publicos. 7

N'uma tribuna assistiu o sr. patriarcha das In-

dias, D, Sebastião Valente.

Of'ñciou. o sr, bispo-Conde. Depois dos laudes

e missa houve «libera-má» e cinco absolvições da-

das por differentes conegos.

Na capella-inór foi levantada uma grande eça,

encimada por uma tiara envolta em crepe.

Findas as exeqmas foram dadas as descargas

do estylo, pela terça de int'aiiteria 23 que fazia a

a guarda de honra.

A musica foi de

concorrencia de povo.

~ Suicídio d'um

estudante
gala, far-seua ouvir

Coimbra; 2-8-
do Commercio, em frente do quai-

A nossa querida Coimbra. foi ho-

je de manha alarmada com um acon-

» tecimento que em todos causou pro.

, funda sensação.

i E' que, realmente, o caso vem re-

, vestido de circumstancias tao tragicas

que, embora de ha muito se venham

» dando taes desforras entre estudantes

e professores, não ha memoria de tão

gravo occorrencia, que teve logar den-

; tro da propria universidade!

Não ha. muito tempo que na prin-

cipal rua de Coimbra, a do Visconde

da Luz, assistimos a um eSpectaculo

indecoroso, vendo soccar violentamen-

de ao toque do recolher.

ria 3 e 8 vao ser elevado o

mero de praças a 1:800 homens.

1 '24, anda agora por menos em zero

tarde de Visita a carreira

  

 

ria de; artilharia o, que de Vlanna- l

§ Toca amanhã,como costuma,

no Passeio-publico, a banda regi- w

mental, e na sexta-feira, dia de

na praça *i

tel da brigada, desde as 7 da tar-

§ Aos rcgimentos de infante-

uu-

O grrraude effective do nosso

'çForam na segunda-feira de

_ de tiro a

em construcçao na Gafanha, os srs.

coronel Vivaldo, commandanle da

w9.a brigada do infantaria, com o

seu ajudante, sr. Mario Dias e Os

Guimarães, que tambem aqui esteve, seguiu

para o Porto, onde vao aos concursos de dele-

gados do procurador rogio, que all¡ teem logar

proximamente.

ÕRegressou da capital o sr. dr. Alvaro

de Moura, vogal da commissño districtal e pro-

fessor do lyceu d'Avoiro.

O ESTADAS: _

Õ Esteve aqui o sr. Jose Fernan-

des Mourão, administrador do concelho de Es-

pinho.

@Esta em Lisboa o sr. Antonio Maria

Ferreira, considerado industrial d'esta cidade.

@Estao n'esta cidade os srs. Raul An-

thero Correa e Prospero d'Oliveira Correa,

quintanistas do lyceu de Coimbra, e sobrinhos

do sr Ernesto Levy Maria Correa, digno chefe

dos serviços do correio d'esta cidade, deram-

duzjda no seu grande coração Por nos o prazer da sua visita as nossas omcinas c

redacção.

@Esta em Lisboa o sr. di'. Anuihal Belle-

za de Vasconcellos, diana administrador do

concelho de Uliveira-d'nzcmeis.

@Esteve em Aveiro, seguindo já para o

Porto, o sr. Francisco l'nilo.

O DOENTES:

Tem passado mail, em Lisboa, com uma

erisipella,a sr.ll D.li1at°iit d'Arrabida do Vilhena

d'Almeida Main, Viuva do benemerito e ex-

tincto aveirense, o conselheiro Manuel Firmino.

O Tambem tem passado mal do saude, .na

sua casa do l'orto, a sin' D. Rita Miranda

, Coelho de Magalhaes, viuva do grande orador

i e patricia Jose Estevam Coelho do Magalhaes.

Por esse motivo talvez nao venham u'esto anno

para a Costa-nova, seu filho, o sr Luiz do Ma-

galhaes e familia.

@Tem estado doente, na sua casa d'llha-

vo, o sr. conego couiuiendador Jose Maria Ali-

ça, illustrado vice-reitor do seminario de Beja.

@Tem solfrido d'uinzi bronchito o nosso_

presado collega e erudito encriptor, sr. Mar-

ques Gomes.

UTem estado bastante incommodado, o

sr. dr. Egas Moniz, illustre deputado da nocao,

ü que sentimos. i

i . THERMAS E PRAIAS:

Partem hoje para “Luso 0 sr. Francisco

* .'\ugusto da Fonseca llegalla, reitor do lyceu

sua esposa o filhos. i

w Ola se encontra no l'liarol com sua espo-

Í sa e filhas, o sr. dr. .lose Soares Pinto Masca-

~ renlias, digno thesoureiro da universidade

de Coimbra. i

@Esta no Pharol com sua familia o sr.

tenente Couto, commandaute do seccao da guar-

da fiscal d'esta cidade. i i

@Regressou a Alquoa'ulvm a esposa do

nosso bom amigo, sr. Manuel Maria Ama-

dor, e ao Porto ;sua presada lillia, esposa do

tambem nosso amigo, sr. David José de Pinho.

@Foram hoje a Espinho e ao Porto da

onde regressam amanhã,o sn' Carlos deiFi-

gueiredo e sua esposa.

Õ ltegressou de S. Jorge a sr.“ D. Joanna

do Ceu Moraes e Silva. i

@Está já no Pharol com sua familia o

w sr, dr. Jose Rodriguej Soares, illustrado profes-

sor do lyceu.

O VILLEGIATURAZ

Passa na sexta-feira de tarde para a sua

encantadora Carregosa o sr. bispo Conde quo

no dia fi do proximo agosto segue para as, Pe-

, Lll'ilS-Sttlgddaã, onde conta demorar-se quinze
o. 1 r

tlldS. Lom sua ex! raul.“ vae para Carregosa

mas, conseguindo il-

do guarda, evadiu-sc. *

rol e Costa-nova, que_ durante a t*p0,Cl'l'o

balnear fazem o sertuço de passageiros

naria, como antigo thesoureiro da Junta r

SG

l

›

outro de espingarda, fugindo em _segui- ,

d'um iudm- i

oVào começar no proximo sahbado o do dr.

Em volta do novel advogado

constituiu-se logo 0 circulo de ami-

gos e admiradores que o reconhe-

ciani como seu chefe politico an-

ciando por o fazer eleger deputado

Apoz o movimento politico de lBõl

reallsarain-se eleições geraes de de-

putados que foram indirectas e por

escurtinio de lista. Alexandre de

Seabra era um dos eleitores e se-

ria um dos deputados se assim

o quisesse, il eleição x.n'erilicou-

n'esta cidade, na sala das ses-

sões da camara municipal. Cor-

rido o primeiro escurtiuio entre os

eleitos ligurava o dr. Alexandre de .

Seabra,sendo um dos candidatos ex-

cluídos ,Jose Estevam, a quem fat

tou um Velo para poder vencer. Um w

* volver no mao
fremito de euthusiasmo se apossou

dos amigos do talentoso advogado e

muitos correram a felicital-o. lille,

porem, não acceitou os parabens e

PMPO¡ Que houvesse novo escurti- z

nio, pois tinha duvidas quanto a va-

lidade do primeiro. ,

Correuse portanto novo escru-

tino e .lose Estevam saliiu eleito,

alcançando agora o Voto que no

: primeiro lhe faltava. Este voto fora

Alexandre de Seabra, que

sacrificou assim a sua eleição a do

grande tribuno e depois _seu pam_

llas _colar amigo,

w

Jose Estevam não esqueceu o

te professores da universidade. Os

factos, que sào hoje do dominio pu-

blico, factos que não abonam muito

os creditos d'este importante estabele-

cimento scieiititico,contribuem na opi-

nião para essa má. vontade contra o

que se passa na Uversidade. Mas foi o

caso que um estudante, rapaz intelli-

gente e muito conhecido pelo seu bom

orte sintoma Teixeira de Vasconçel

os, lho do illustre deputado .João

Teixeira de Vasconcellos, de Amaran-

te, foi agora reprovado pela. terceira

vez no primeiro anno de direito.

Jalgaudo se viabims d'uma perse-

guição movida pelo lente, dr. Guilher-

me Alves Moreira, dirigiu-se a. este

sr. dentro da prepria Universida-

de, censurando-o aspersmente e ver-

gastando-o com um chicote.

Findo. a aggressão, o estudante,

tendo já realisado o seu preposito,sa-

hiu allucinadaniente levan lo um re

Alguns companheiros e emprega-

dos da Universidade vendo-o n'aquel-

la excitação e prevendo talvez o des-

enlace, trataram de o segurar .nas elle

conseguiu desembaraçar-se dando um

tiro no ouvido direito, atravessando-

lhe a bala o craneo.

Cahiu logo desamparadamente

ã perto da bibliotheca,sendo depois con-

duzido por bombeiros municipaes pa-

ra o hospital,ainda com vida,mas falle-

cendo pouco depois d'alli dar- entrada.

Em toda a. cidade se commenta

este acontecimento causando a to

dos grande pezar o fim tragico do des-

ditoso manceho.

O seu funeral realisa-se amanhã

sendo o seu cadaver transportado pa.-

ra a terra da sua naturalidade.--A,

'sado ainda p

julgou-se que seria esta a resolu-

ção tomada pelo sr. bispo Conde.

pessoal que desde sempre tivera

por Leão XIII. Embora preconi-

elo seu antecessor Pio

IX, de quem recebeu tambem me-

recidissunos louvores, foram taes e *

tantas ,as provas de alevantada

consideração e profundissima esti-

ma que aquelle lhe dispensou, já

quando visitou Roma em março de

1886 e em abril de 1900,já em car- w

tas especiaes que lhe dirigiu, taes

como a de 22 de junho de 1878, 1

28 de março de 1880, 27 de maio

de 1872, 8' de março de 1883, 16 w

de junho de 1884_ e 28 de junho

de 1893, que são do conhecimento

do publico. Esta ultima terminava

assim:

(cRogamos, porem, de todo o

coração, a Deus, auctOr de todos

os bens, conceda liberalmente a

vós, ao vosso' Clero e Seminario

os augmentos das suas graças, e

vos dê os amplomdons da Sua be-

! negnidade, de que sois merecedor

por vosso obsequio, reverencia, e

amor para comnosco e a esta Sé

.Apostolica. a

Elevando o á dignidade de bis-

 

srs. coronel commaudante de iu

P - ~ de . ,el d ra“leria 24) Faria Pereira, e JOSÉ

?ls a sua (lua m4 , P" a ,° Maria da Costa, major de infantaria *;

alia s. ea.t revd. - a circumstancm ~ ' l

» do muito affecto e reconhecimento

o.” 23.

primeiro dolman de infanteria.

Conselheiro í

Manuel Fil-mino

morte d'este illustre e benemerito

aveirense. A data é para a nossa. ter-

ra de dolorosa recordação, mas lem-

, bral-a é desfolhar lhe sobre a. cainpa

novas iiores, é orvalhal-a das lagrimas

que tantos choram pelo homem que

em beneñcio de todos sacrificou toda

com amargurada saudade, o Campeão

das províncias.

Morte horror-asa

a visinlia freguezia da Oliveiri-

da lareira pegando-se o fogo ao fa-

to que trazia. A infeliz estava so

va o leito em virtude de doença e

que, aos gritos da creança., conse-

___-+-_-_-_-

N nha, uma creança abeirou-se

em casa, com uma tia que guarda-

gniu erguer-se e despejar sobre el-

ja tarde. 0 corpo da desventurada

estava horrorosamente queimado.

Foi chamado tambem o sr. dr. Eduar-

gar expirava a pobre creança não

§ Va¡ ser feita alteração no

assa amanhã o 6° anniversario da j

a sua existencia, e é isso que hoje faz, Í

la um cantaro d'agua. Era, porem, ,

do Moura, mas pouco depois de clie- ~

, o sr. l). Sebastiao Valente, arcebispo de Goa

e primaz do Oriente.

O ALEGRIAS NO LAR:

Pelas 9 horas da noite de sabba-

do ultimo e na egreja parochial da

Gloria, contrahiu matrimonio a sr."l

D. Idalina A. Regalla, gentil filha do

considerado clinico d'esta cidade sr.

dr. Luiz Regalla, como sr. Oarlori Al-

ves de Figueiredo, moço de excellen-

tes qualidades, natural da Feira mas

ha muito residente em Aveiro.

. A cerimonia teve um caracter in-

timo, assistindo apenas pessoas da.

w familia, mas a egreja encheu-se de cu-

riosos, e os noivos passaram por en-

* tre alas compactas de assistentes, en-

tre os quaes muitas senhoras da nos-

sa primeira. sociedade.

O Foram padrinhos, por parte da

nciva, _sua prima e madrinha, D'Luiza

Ernestina Regalla, e seu cunhado, o

* sr. Firmino de Vilhena; e do noivo,

seus sogros, os srs. dr. Luiz Regalla

e sua esposa.

_Em casa de seus cunhados,srs.Je-

remias Lebre e sua ceposa, foi-lhes

offerecida uma chavena de chá., reti-

rando os convivas depois da 1 hora

da madrugada. '

São muitos e de aprimorado gos-

* to_os objectos que guarnecem a cor-

; beille dos noivos, que passam aqui a

lua de mel fixando de ois r *' *
., w es

em Espinho p i, ¡dencm

O MOCIDADE DAS ESCOLAS;

lim congregação final da faculdade dephí_

losophia da universidade de Coimbra obteve as

; primeiras e segundas classificações, em cliimica

~ organica, phiSica e mineralogia, o sr. Julio de

Abreu Campost filho do sr. general Julio de

Campos, do antigo 10-7 de cavallaria.



-ÍÍialavras dioiro

(Continuação)

tõcs do murta e bandeiras o largo c a rua em l escola de llomariz o sr. José Pereira da Silva e n,?aqui os fieis cada vez mais,l
lcesta_ t - ¡ frente da sua habitaçao e-A. .

;pOl que 88 68 (738 VISBem 011 8011* i em“. 27. @Uma mulher de Garçegoza, tinha em ca-. í Con P a a ,Pr viam ,1.3819 Avança, concelho de Estarreja. José

besaem que n esta, santa 03.33,; No ultimo sabbudu foi aqu¡ tre-;m sa um neto, a quem prodigallsava afl'riçao, a que a "0' l !Ç J o* “ _ Maria Rodrigues da Costa, professor

c . . 'se des ¡.esava a reli ,pio e U l uma manifestação ao [lOYO bacharel, 31-_ 0 rapaz correspondia furando diabruras de tal _ "le a 110th tabella das contrlbul- _da_ fregqezia de Fermelá, concelho de

l ulto e [13111130 se en a anam. i É? ' 7 zur. José Luciano de Castro Pires Corto- callhl'e› tl““ ~ ella Se VIH'ObI'IÉSaÚa i' “mudam Í ÇOBS lan ,adas sobre todos OS rell-- EstarreJa-

n. _ . - S ç . ' ç 7 da tarde conf¡ desuno à sua caga em¡ pao O traquma, que SG apresentou velha e , ,e 7 I . ,a l ç pl l

zao, mam ¡lgcessana é aluz da, t Ow pala. e a e para a l_ (e Jun lO t] lmO, e po 0 qua ~

_ dente, o mesmo do 1.° Jury; vogaes,

Salreu. A entrada »do comboyo na gare começou adescançal-a. .innto a mais dois ou _ _ _ . D. Rosa Ermelinda Mourão Galnellas,

fé para evitar cegueiras e de_ pobreza, ou que estes eram do apeadeiro foi annunciada por uma “'95 cumpllces Para obrigar pels terror a pobre fm ?Um 81'“th em lBI 110VO 3533110

gastres em que sem estas tan_ * desvmdos para outros fins,

. , professora da freguezia da Vera-cruz,

girandola de fogo do ar, sendo sua ex.: mulher i1 accellar novamente o filho, d'enxada a bolsa do contribuinte. d'esta cidade, e D. Joaquina de Jesus

t h'd D debalde ,e aqui pmr tutelar“ P““ ::ter:tn,entraratintas": Na predial, industrial. sumo» ?me professora da seguem de Be-
88 vezes tem ca ~1 0' e eus * * a 0031 a LU acomran a“ 0'0 a 'S' ' * ' g ' l ' t "l'l e renda de casas o edido é

r
, o

L a c k 4 , p

Nosso Senhor afaste Para Ion_ mais esmolas e legados em ra-

ge d'esta santa ea“, similhan_ zão do receio de. ellas virem a

duido, concelho de Estarreja

tan-qa os Sl-s, dr_ Manuel Simões da pobre Velha., allcrrada, enloqueceu Foiapresen-_ , Circulo escolar de Anadia (sexo

Costa e Antonio Augusto Tavares dos tada (pleixa na administração do concelho. '38'01“21 de 7 a 20 pOl' cento, confor-

me as collectas forem de 10 a

tes ideias e doutrinas, porque ter O* mesmo desum-

se, por desgraça nossa e dos

masculino), 1.° jury presidente, An-

Santos. @Seguiu Para a capital 0 digno adminis- tonio Simões Pina, professor do lyceu

A manifestação teve seguimento no “adm“ d“ c°"°e¡h°› 9"- Anmbal Belleza '-0' A' 500d000 reis. Nos vencimentos dos

empregados, a difference é pasmo-

pobresinhos, ellas para aqui '

entrassem, sahiriam logo de

I _ do Porto; vogaes, José Monteiro Lean-

ivisinllo apeadeiro dc Canellas, onde """"”"'_°"-"'""""""_"_Le d dm JuniorsPFOfessor da ÍPBEUBZÍE de

' o dr. Jose Luclano era aguardado pelos a moagem
ç w d sa. Auglnenta quatro vezes o que

No 5381116513580 *e Agued'da até agora lhes era descontado! E

* onde foi fazer pagamentos,

cá as da fé e da crença na vi-v pesca da empreza dos srs. Bastos,

da futura, e as da caridade 3915 Õ* C-a- F0' à “a Para 0 mal',

Ourentà, do concelho de Cantanhede,

seus amigos d'alli e Fcrmelã, _ e em e Antonio Ferreira Naves de Almeida,

Estarreja por cavalheiros d'alll o Sal- _ professor da freguezla. e concelho de

P811- C f ~ _ d l C nao tica por aqui, que _os famintos Oliveslãagdzlããlãgãl- (20 , ) 8_

O omo ora annuncla opeoa am- _ - l ' ,-v w ._ L .w x ~ , O .* Jury pre l-

* peão» realisou-se homem o passeio pro- teve hd du“: 'um' mau emo"" ”ao _mu'msâ élprãc'sío rpa”" pá" dente, o mpsmo 1.°V_]ury; vogeea, D.

mçvido pelo h«lêiecreioartistico», d'essa tro O sr. Joao Augusto de M0- e e” ã' l'ro ,UC O O ra a O e O Mana Jose da Soledade Gouveia, pro-

o ... . t ~ « ° - ci ade ue c e ou a onle da linha de ._ . _ - suor os ou ros. ..

christa hlhas do amor de Deus q:: Êãle'llladlgcsgãecgmcãn,5131231132 ,q g p 'des MdOha'dot thesourelm pa' 4o- Vigoram n'esta semana as

e dq melmoi que sã“ 08 ca' dia, maguando-se alguns Pescado- gadqr d-as Obrrs'publ-was'n És- segmmes taxas para a emÍSSãO e
naes por onde con-e para aqu¡ ,.63 e sendo um salvo a custo por te dlstrlcto, ppl'to ainda d a-~ conversao de vales do correto ln-

o patrimonio dos pobres, e “as um antigo marinheiro d'armada, de quella povoaçao.

santas inspirações da ultima nome Luiz Antonio P. Junior, que Era noite, e 3 Indlvuluos

vontade de tantas almas boas, actualmente trabalha na companha

fesso'ra da freguezia de Arcos, conce-

fcrro ás 11,50 da manha. Não cru lho de Anadia, e D. Diana Augusta.

aqui ainda conhecida a vmda dos ex-

, ternacíonaes: franco, 222 reis; mar-

co, 273; dollar, 15150; sterlino,

d N, S] . engaboados fizeram parar o

.ñ , ~ os srs. ala e leva, e colo arro- . O M, v * ~
a_ - - » . cano. s srs. achado e Joao

que' ao dispednem se deate lado acto recommendamos ao sr.

mundo para sempre, querem

° de pessoas. Os comboyos foram Aveiro; vogaes, José Maria da Silva

e Vieram ,maos de passagehns. Tavares, professor da freguezia do

   

 

   

 

  

     

   

    

  
   

    

    

   

    

  

   

  

  

Desastres

l m S. Jacintllo voltou-se na ma-

nhã de hontem um barco de

  

  

  

  

   

   

   

  

 

omeçaln a fazer-se sentir os ef-

feitos da prolongada e perigo-

sa permanencia de aguas estagna-

das nas piscinas que falta acravar

no llnote. llepresadas ha mezes, ha

muilos ja, tem actuado sobre ellas

a influencia do calor fazendo desen-

Volver um cheiro pestilenlo, que

ameaça a hygiene, que é preciso

preservar e manter atravez de t0-

dos os sacrifícios. , .

Chamamos a atlenção da Junta

das obras da barra para aquillo.

Vac responder-nos que a drag-a não

#v

Estes jurys só cxaminnm os requerentes do

concelho de Ovar.

Felizmente assim o tem

dente, Manuel Rodrigues Vieira, pro-

tir a chegada o sahida dos barcos, que i

manifestação da sua auctoridade

, . . . * tos, professora da. freguezia e concelho

le' '301mm' po's com frequenc'a mó (Anadia) a sua casa dc Sarrazolla, o que pôz em fuga os assaltan-

uma obra de religião, de ca-

cho reune as melhores qualidades-Iury pres'deme' Henriqm G“Parv

: Eixo, pelo que lhe damos sinceros para

sr. Antonio Maria da Naia, que pe- sua “r“'a "mal-_C-

mais uma homenagem ao distincto* dente, o mesmo do 1.0 jury; vogaes, D

nos respeitos e bençãos de nós

siasticamente e com muitos foguetes por parte

. _ § Na rua Direita parou ha dias

entendido e escrupulosamente

 

Sal e pescas

o e . l t ç _1

assmtencra aquelle acto, a que ella d n am?? que tem sopra

se empenha por dar o maior bri- _ 0 com _mm ha trez dias

um, . e noites seguidos, agitou mui-

. Ó Parece que será !101118390 'to o luar, que só em algumas

director dusbobras_ publlcasllo dls costas tem podido ,encerbae_

lrlcto de Connbrao engenheiro nos- Ae mms são (mch ,

so patricio, sr. '['lleOphilo da Costa p '“ ', ' ' e “pen”

Goes_ de sardlnha miuda e de clu-

§ Foi prorogado até 31 de charro.

agosto o praso de validade das 4+ Tambemnão 'tem cor.

aclnaes estampllllas tlscaes. E con- ,.¡do bem as coisas para as 8a_

“nuarñseçha' linas Nota se umat * * t '
+0- Os moradores e possuido- , ' _ 1 *impera mf'

res de predios na Pega,cootisaram- "PP““Pna (a epoca e Predl'dl"

se para auxiliar a construcção de olal á producçao do sal, de que

¡mna pequena estrada da Malhada n'oulros annos,por este tempo,

   

   

Pinheiro, professora da freguezia de

cursionistas, c porisso não eram aguar- Luso._concelho da Mealhada. _

dadosNos tramways das 1039 da manha Circulo 630591“? de Olwflirwd'azemefs

e 4,59 da tarde, chegaram d'essa cida- (9010 “19'30“1me 1-“ JUI'Y- Presl-

de umas 150 pessoas, que Vieram assis- f d 1 d A _ u

, essor o yceu e ve1r0~;vogaes,, a-

. . . 13. . a . t .

tol esplendlda, correndo tudo na melhor J. . _ , Duel Moreira da F°n3°°3~ PFOÍBSSGF da*

ordem. Durante a sua permanencinjun- N, *a “mos 05 "OVOS se““ ÍFBSUGZÍR de 308119011091110 (1603““-
to à ponte da linha de ferro' foi execu. _ O da Serwa, que Pedro l, 0 Karageor- ç lp-de-paiva, e Jose Lopes Coelho, *pro-

d - -, w d- tado pela fanfarra do «Asylo-escola»uln Santhmgo, que Vlnllam dentro, gevllch, mandou circular como 131053801' da freguezm 6 concelho de 011-
governa or cm como Igno, que b . .› . , , . w -d' ~. . . . _ . onllo programma do seu repertono. - . ,- d h 'f ; Velra 8250111018-

attrahir para ellas a nnserl- e, de premio. Aos feridos foram lo- Ao brioso prlvo de Aveiro agradecemos mqueumm 0000 6er P0r que _, T., O d l Sexo feminino, (2..o jury) presi-

_cordia divina e as bençãos de go prestados soccorros. a visita a Cacio, e fazemos sinceros vo- parava, e logo depms fizeram '65“' ,esenm 'apreseufa O ei" dente¡ 0111081110 do 1-”JurYí *703809, D-

D d h .í i * 0 facto que não é ¡nfcmmem tos porque ella se repita mmtos amos, um tiro de rewolver ara fóra cndo namonal, rodeado d uma CO- Gracinda Augusta Marques dos San-

eus e os omens, e deixar 7 7 chegressou hontem do Valledas p * ° rôa de louros, sobre a qual se lea d O D M _ d R d.
a_ . , w t , , - e var e . ana os eme los

perpetuado O seu nome em succedem eguaes e de maIOP mon' nosso amigo, sr. Jose Maria Rodrigues ,e Vi¡ ha -á rt ,tro paldv'a (Êqrvlalr' d d Xavier Êroença, professora da fregue-

ta nas costas onde se trabalha com Pardinha. s l 8' l .l pe O um m "Í O' co ”ea, O "a egrela e w zía de Pinheiro-da'bempostal conselho
. _ . . . - o 9 9 o S - , a . o , . . , .

rldade e ben'eficencia. mares de posse, causou grande Manãelràã'âgsa ?mega ;mààiohg dre- Vlhlculo c“JO “Ildo “1313333113“ an“) [MOM, de ff'xo' d “se clan' de Ohm” dawnels'
W _ r .e . . A _ _' . .' V , g Z t W v °, "" _ CB 10 0 HOSSO amlgo, Sl'. I'. 0" Estes jurys examinam os requerentes de td

A331“) 0 fizeram Certamen' (5:30:11: ?earpáââdeu agrurfnfe 05%“: dil'ellO em Caminha. segue por estos to“ Os meh'mtes? (1,116 nao po ,.¡udo'Nunes da S“va. Fez_se uma circulo, menos os do concelho cl'ovar.› O O

te tantos bemfeltores diesta _ __ , 0 Bb. qu dias para aquclla_ localldade o nosso »deram se¡ l'BCOIlllBCldOS. ~ l d O ' , . _ Villa d'_0uar (sexo masculino) 1.0
l h . d. Fl d Y T . _ IIOIDBHÇHO acer a a. DO“) pato ›

. ,lzmente nao ouve. amigo, sn. l. orln. o l unos da Sllva. 4._ has aldems “numas

santa casa' cujos retratos ve_ Ó Anlmhomem cahiu .da corti. oESte nosso a'mgo acaba. 'de ser A -' p .. professor do lyceu de Leiria' vogaes

mos n'estas paredes, e que, na do caes das Pyramides à agua nomeado parocllo de Santo Io'ldOl'O, de continuam OB TOUbOB e 08 3.3- de caracter e de lllUSll'aÇaO Para 0 1 José Soares de Pinho Juniorz, pretas,-

- e w - v * . * * . - ' -. r' ' ' '- l d sem onho do car o elow d fr “ d S Oh' , -depom de terem morrldo para ç _ _ _ _ _ _ ._ _ . saltos até de dla. A pohcla, V1 com e.. p g , p lsor a e uezut e . nstovammon

_ ñ a um rapasdo de 5 annos, filho do bens, antlllth bastante a letlrada da , w _ . z t k -í 091110 de var eJur-O A¡ ;w _

o mundO, ficam vivendo ainda c ld d G gm Os malandrma- que fe,“PETBÊÊ“ajarefltügw com ço Cathai-in0,,Prof'eslsor (13633152113:-

' l ' ~ w . receria se lhe não accode O'ente de ,a N ° "e" 9-7,- _ ' . " _ l .. L . celho de Ilhavo.

?Gatas telaslna gratldaoe~bem bordo drum cal“- ue “e 3"¡ está li' enorme a concorrencm n'estas plttores- Pequenas co¡sas que O club «Mallu Duarte» presta sexo temmino, (2_o jury) pregi-

querença de tantos orphaos, B * e l (1] q cas e al'amadas thermas, estando tudo cheio, a _

a com peca sa ga( a. o _ ponto dos hoteis, que são excellentcs e grandes, sportmau de quem tum”“ O duma l Maria do Carmo Josepha Isidora, pro..

O elemo deSCUHlO (las maes, ^ "30 POdüre'" 00m 13'“" 891119- ' E: m t . b. H (. l 7- ¡. ¡em tessora da freguezia de S. Christovam

tOdOB. , que deixam andar por toda a par- @No dia 93» à Mile: Chegou afill¡ 0 00n- u t ld d U i( e prime 'a .0“ i 7 , concelho de Ovar, e D. Gracinda AuI

,e as creanças entregues a s¡ pro_ selheiro José d'Alpoim, que foi recebido enthu- em platina, da photographla Gue gusta Marques dos Santos' idem.

. Ç des, do Porto.

P“as- dos seus amigos politicos e admiradores. A d¡ * ' . '

. recçao do club, que trncm-

0 Acha-se aqui, hospedado no elegante , - _, a .- ' l

'uma canastra tirada por uma egua. “Hotel d" Parque», 0 «sr dr. Jdão Duarte da "d mangu'dl'o.n° mamilo d'a 9'

A t' d t. d t p ssa um C culta e O animal es_ Costa Rangel, estimavel cavalheiro portuense,e vae fazer COI“)VltBS cspecmes para

,Pra 103 O à), Os Os l us res :l ta se Cmyle &désenfre Ido po' sua estremosa esposa, que teem encontrado os

° - l ° - í l ° 'livios com estas milarrosvs annaprove ones esta santa casa, P ,A › w:rumores a _ . o e e. s. ,

- - p ~ ' p ° a _ que a cabeçada fora mal posta e ca- , °Ha aqui multa animação o convwencm,

com multa'. satmfaçaodo dlz'e hia ao primeiro impulso do anima¡ pOlS á noite nos hoteis dança-se, canta-se, re

DIOS e 111111120 tratos evemos . . p , . , “ cita-se, representa-se, etc.; cmlim tractam de se

É d Í Bt i l d . com”“ O aperto dês redeaã' é divutir e de fazer divirtir os mais tristes e so

Ser O Os do 3'0qu 7 O Br'. 1* lVêl'O andar com_ rapldez. Yerngmo' rombaticos, porque a vida...o o pressa-D.

Guilherme Morena, e á ¡Ilus- sa até ao Chafariz do Espirito Santo, Espinho, 127. A

e w - ,. onde esbarra n'uma valleta e Esta manhã› '1° ban““ “tiveram em "ls" _ l' iona e ue * tra alhos da

t2; 06.28' com quem Serve) de., eda a a ,i oia fPrindO O con_ cos de mon-m- afogados dois banhistas, que an- First.? ,O cama, g bRO ue De¡

1.0 111111130 que a sua gerencw bp ç ... p * “ «davam a nadar. Valeu-lhes o banheiro Domin- “U 1.““ t _ ( “ q , ' l

d- - l t “mew“ Nao occnrreu qualquer ou gos Pinho Pinhal, que, lançando-lhes um salva- ; CGSSllam lie maior desenvolvnnen-

'e ¡atlngl'u O na' par e lll'O desastre, mas podia bem dar-_ vidas, com perigo “seu, pois teve de se matter', t0 e porlsso se não pode retirar

"'hãzoaal e "os Outros P011th *se até qualquer desgraça P313 im' É: 330?:: :ãàlâàlgãeçonsegmu arrastar pala terra dia“, qualquer n.o de operarius_

,_ que nos' referimos; .e 0 pela prudenma do cochelro, que tao ma O ,mb-,aim Ferramha, que é um mm llespmlderemos que, para gran-

',-utsgadu ¡nicurtlvm acthldade arruma d @gua' nadador, esteve tambem em perigo, porque unr , (les males gl'ülldes remelllOb. SUlll'a

'--' . . . _ a ~' * ' dos banhistas se avarrou a elle na oecasiao em 0 que solfrer. A saude publica é

e. *ureuor crlterlo com ue tem t , b . . . .
t» b _3:1 à ' d q w :ueeteptava salvei-os, paralysandonlhe os m0- l um pouc” mms ,10 que tudo 15307 ..3

”ml-“1*" em “O e “a O a' ca C' * 'm n os' merece os cuidados especiaes de

“tbmm-mva-t- I o

la da Prucia

 

a v o Amusica da real falmca de conservas ¡aquellc SÍIÍO, que era SCI'VÍth ale* estava f ' . . ' l
._ t l l . ____.._.- . , . » .w , . e . i , eita tando nantlda-
45 "E/formas! melhoramentos c »de Esplnho, tocou hontem em publico, Juntan- “11105 05 que lemos 0 deve' dt' agora apenas por um caminho es.. g q

de. O seu preço é ainda de

GOdOOO reis o barco, mas vae

augmentar.

+1- Escrevem-nos de Bu-

Anadia¡ 281

Uma trvupe do amadores dramaticos, com-

posta de estudantes da universidade; e da qua

fazem parte actrizes do «Principe-real» do Por

to, tenciona vir dar duas recitas no nosso thea-

do-se numerosos assistentes que a applaudiram

9 Partiu para Lisboa, no comboyo cor-

reio, o illustre estadista sr. ecllselheiro Eduar-

do Village. que levo uma despedida muito nf-

fectuosa. Entre outras pessoas estavam _na gare

* os srs. Candido e Manuel Solto-maior, dr. Pin-

graiades obras que todos aqui

veem e admiram, e que s. ex.a

acaba de nos dar conta Com a

eloquencia da sua palavra,

olhar plçr ellaD. Nao laltam lârllllas, ¡ ”em e mau_

ou elllullos. os plopllostlà'ala 13._ w . l Eslão já em ,erra ,os mu_

do ea““ “de uma qua“ l me t à ros que vedavam a cerca do extln~

terms MPM“" a *necessaria pa” i elo convento das Carmellitas, d'es-

acabar de encher aquelle charco. Q

 

com a probidade e franqueszr

do seu caracter. ç

Com a_ sua muita illustra*

ção a bom senso, o sr. dr. Gui

lherme Moreira, longe* de se

deixar fascmar no exercicio de

este cargo pelas theorias e dou-

trinas materialistas que conhe-

ce muito bem pelo seu* talen-

to, e pela sua proñssão de

lente distinctissimo- da nossa

Universidade, muito pelo con- ç

trario tem tido sempre especial .

cuidado pelo serviço religioso

da capella, e jamais regateou,

como nós sabemos, os meios

necessarios para-elle poder in..

filtrar nos temos corações de

estas creancinhas, o germen da

..virtude eo sentimento da. fé,

e para attrahir e chamar para

 

metano no “ullrnl ns Pnllnlls.,
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São todos os mesmos, acre-

dita-me, as suas falcatruas são

infinitas; ,nas corridas de car-

ro, as fraudes estendem-se a

tro, nos começas do proximo mez d'agosto.

gSob a regencia do sr. Franklin Duarte

acha-se reorganisada a antiga philarmonica d'es

ta villa. "'

@No dia 2 de agosto tem logar no Parai-

mo, Sangalhos, a festa a S. Faancisco de Assis, l

que será revestida este aline d'um brilho extraore-

dinario.

@Esteve aqui o nosso respeitavel amigo,

sr. dr. José Paulo Monteiro Cancella, procura-

dor regio perante a relaçao de Lisboa.

oCom sua esposa regressou do Brazil a '

Mamarlosa o sr. Manuel Domingues da Cunha

Vieira. _

OEm Arrayolos celebrou-se o casamento

do sr. dr. Antonio Cerveira de Mello, advogado

d'esla comarca, com a sr.“l D. Joanna do Carmo

Dordio Rosado, d'aquella villa alentejana. Os

noivos tiraram a sua residencia em Grade, d'es-

te concelho.

OFelicitamos o sr. Agostinho Pessoa de

Seabra pela apprm ação de sua filha no exame

a que foi submettida.

@Fez exames de portuguez e francez, com

approvaçao plena,o sr. Manoel Martins Rodrigues

* Filippe. Felicitamol-o.

. 0 !ingressaram aqui os srs. Julio Cesar Fer-

reira Duarte, Luiz Cerveira da Fonte, Manoel

ç Rodrigues Fllippe e Justiniano de Carvalho. A'.

chegada do sr Rodrigues Filippe, que veio com- i

pletamonte curado, foram lançados em Carva-

lhaes muitos foguetes, sendo adornados com fes-

to Coelho, presidente da camara municipal dl

Espinho, engenheiro Bandeira Neiva, notario

Montenegro dos Santos, .lose Pinto da Silva

w Ventura, Joaquim Vaz, etc.

0 Continuam as desavenças entre o al-

faiate a que ha días me referi e o proprieta-

rio de uma das companhas de pesca d'aqui,

ambos socios da mesma empreza. O alfaiate é

insoportavel e brigão, pelo que requer corre-

ctivo energico.-=E. , "

Oliveira d“Azemeis¡ 28.

A festividade a Nossa Senhora de Lourdes,

que devra reallsar~se em Carregoza no proxima? chamamos a sua atenção tambem,

dia 2, licou addiada por motivo da morte de Leão

Xlll.

9 Deu entrada nas cadeias de Cambra uma

mulher d'Arões, que atirar-a com uma pedra á ca-

ra de uma visinha, fazendo-dba um grave Iori--

mento. Foi o ciume a causa da aggressão.

DN'uma taberna de UI, houve ha dias

grande algazarra, provocada por excesso de vi_

nho. Os beberroes atirontavam a moral com

obscenidades de todo o calibre, e o facto repe-

te-se muitas vezes. “

@Um rapaz e uma rapariga, ambos meno-

res, engallinharam-se ha dias soccandoase com

valentia. Reconhecendo, porém, o rapaz de que

não levava a melhor, puxou d'uma navalha de

banha, golpeando o braço da adversaria, cujo fe-

rimento teve de ser cozido a pontos naluraes.

@Foi provido como professor odicial da

Destaque-se para esse serviço um'

partido de operarios que possa le-

val--o cabo em .poucos dias. Ou .

mande-se esgotar aqlzillo de ma-

neira a fazer desapparecer o terri-

vel l'oco ' '

Và um pouco mais de altenção

pela hyglene local. E como no as-

sumplo pode ser edicaz a interven-

ção daeslação de saude, para elle

«0-0- Uma diversão attrahente

e que leve farta collcorrencia, o

passeio do operariado, no domin-

go ultimo, ao Vouga, a convite e

por iniciativa do ;Recreioearlisliwm

lleinon no 'trajecto e na estação

que all¡ fizeram a mais franca alc-

gria, regressando todos na melhor

ordem. D'aqui foram alguns barcos

de recreio esperal-os.

«oc- A' tourada que no domin-

go ultimo se elisctuou na Mealhada

e a que n'outro logar nos referi-

mos, foi d'aqui um consideravel

ta cidade, e onde tem de »edificar-

se a casa para a escola mixta da

l'reguezia de Nossa Senhora da Glo-

.ria. A camara extrahiu d'elles gran-

de quantidade de pedra, com que

procede a calcelamentos em largos

e ruas da cidade.

Assumptos de

¡neh-acção

O Escolas primarias:

Ojury para os exames de instruc-

ção primaria, 2.° grau, que teem de

realisar-se aqui, em Ana-dia, em Oli-

veira-d'azemeis e Ovar, no proximo

mez_ de agosto, é assim constituido

Circulo escolar de Aveiro (sexo

masculino), 1.0 jury. presidente, Jay-

me Antonio Pereira de Macedo e Vas-

concellos, professor do lyceu de Beja,

em commissao no de Santarem; vo-

gaes, Manuel dos Santos Costa, pro-

fessor da escola de Mamodeiro, fre-

guezia de Requeixo, concelho de Avei-

ro, José Casimiro da Silva, professor

da freguezia da Vera-cruz, d'esta ci-

dade.

2.0 jury presidente, dr. Ildefonso

Marques Mano, professor do lyceu de

 A

arcns: continúa havendo es-

cacez de peixe do alto, tra-

zendo apenas as embarcações

da armação abundancia de

chicharro. O tempo é que cor-

re bem.

4'0- Referem- nos tambem

do Furadouro: continua a ser .

insignificante a pesca de sar-

dinha na nossa costa Ha poris-

1so desammo na classe piscatoá

~ ria d'aquí.

 

_~....___+________

ta Leixões-Lisbon

cerca da nova regata, que a 15 '

e 16 de agosto ha de realisar-

se em Leixões, diz o jornal ¡nglez

dos amadores do sport nautico

«The Yaclhs¡nan»: _

«Desejamos chamar a attencão

para a regata do Porto, cuja des-

cripção apparece na nossa columna

* de annnncios. A corrida de Leixões,

Re-d

 

--O que me acon'selhas

será executado. Pelo explendor f

de Deus te juro que nenhuma

outra mão alem das dos meus

servos lhe tocará e esta noite ~

porei sentinellas á porta da

tenda, explicou Ilderim, logo

que forem desenfreados. Mas,

filho de Arrio, accrescentou,

vê o que acabo de receber e*

ajuda-me a decifrar este latim. '

Tirou a mensagem occul-

todo o sangue lhe afluira ao

coração.

A O seu sobresalto não es-

capou a Ilderiln, que disse:

-- Continua, escuto-te.

Ben-Hur desculpou-se, de-

pois fez um violento esforço

para recuperar o sangue frio e

proseguiu na traducção,

Quando chegou ás pala-

vras:

«Cito sempre por ordem,o SÓ atirou-se para cima d'un¡

soffrer e recommendou-lhe: ção de ;dogmas-Não está bem Estou tão disposto fazel-q

_Filho de Arrio, acaba., a certo de que estejam mortas! que, segundo o conteudo dies».

_sós a leitura da carta e quan-

do te sentires com força e se-

renidade para me e'xplicares o

que ella contêm, manda-me

chamar.

Levantou se e salliu sem

suspeitar que nunca 'praticou

melhor acção.

Ben-Hur logo que se viu

 

Bemdito seja o Senhor,

posso ter ainda esperanças!

Terminou a phrase e che-

gou, corajosamente, até ao

tim da. carta depois do que

chegou o xeque.

-ñ Quando entrei pela pri-

V lneira vez n'esta tenda hOSpi-

taleira, xeque, começou com

, tas linhas, fico sabendo que so-

* mos ameaçados pelo mesmo.

inimigo, contra o qual é ne:

cessario que façamos .causa

commum.

* Vou lêr-te a carta e expli-,

car-te-hei depois tudo, o que'

fará com que não te surpree

hendas com a commoção que'

calma, quando o arabe se as- ha pouco senti.

sentou, a minha intenção não Se mejulgas-te fraco ou gq.

era fullar de mini, a não ser barde,desculpar=meshas qua“.

para te afñrmar que estava ha- i do souberes o que se passou.

bituado a ensinar cavallos, pa- O xeque ouviu Ben-Hu:

ra que me contiasses os teus e em silencio, até ao paragrae

rec-usei-me a contar-tc a mi- l pllo que se referia a elle. ,

nha historia. -Alll exclamou com um_

Mas o caso _que fez com* tom que exprimia tanto sur?

divan e deu livre curso e sua

dôr.

4 tudo, do cocheiro ás parelhas, ta na cintura e apresentou-a a. facto que dispozeste dos diffe-

das parelhas ao proprietario; Ben-Hur. rentes membros da familia

por isso, xeque, véla bem pe- - Toma, lê essa carta em l Hur. . . n, parou de novo para Quando socegm¡ um po“-

lo que é teu, e d'aqui até ao voz alta, e traduza-me o seu ', tomar a respiração, continuou, E co mais, recordou-se que não

dia do certamen não 'permittas , conteudo na lingua dos teus todavia, mas 0 ,final da phras ;ler-a o fim da missiva, apa

que nenhum estranho lance a E paes; o latim é uma abomina- fez-lhe callir a carta das mãos. nhou-a e continuou a leitura.

vista sobre os teus cavallos. lçâo. f _- Estão mortos, mortoslz «Não resisto ao desejo de

::.ei mais longe. e dir-ta, Ben-Hur agarrou na mis- dizia de si para si, estou só no te perguntar se estão mortas

lei: manda-os guardar dia e, iíva com bom lmmol', mas mundo! ~ ;ou vivas. . . u Ben-Hur -estre- que esta carta tc cahisse nas preza como colerar

1.. ite por homens' armados, só¡ .-tpenas leu a direcção: «Mesaq O xeque contemplam-o¡ meceu. releu estas palavras mãos é tão singular, que iulgu «Em casad'esse traidor xe,

sse preço ficarei certo do " la a Graciano», estacou e mu-í com sympathia;adivinhavaqucf umas poucas de vezesa seguir do meu dever, pôr-te ao cor- que Ilderim»,repeliu Ben-Hur,

  

,,,__,u¡,ado da lactaetmnqumo. dou de aspecto. Parecia que; o texto da mensagem o fazia e soltou por tim uma egolama- rente do que me dlz respeito. (uouwww), 
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Porto aLisboa, é annual, realisan

'plo-se a primeira o anno passado,

l iaith ganha pelo dia», yac-ht per-

" tencente a s. m. a rainha de Por-

.tugalllavera 8 entradas portugue-

' tambem esperados. Todos são da

; classe de Cruisers. Esta regata of-

ierece uma excursão delicmsa para

f, os prOprietarius iugiezes, aprovei-

'Í tando occasiào favoravel.»

 

zas,e alguns yachts hespanhoes são

tender. E' assim que o rapido de

Paris a Bordeus, linha de Chartres,

Niort e Nantes

metros sem parar.

› § Um medico hungaro escreve

n'uma revista de Budapest., que as

flores e os perfumes d'ellas ex-

trahidos exercem uma influencia

extremamente salutar na saude e

podem ser considerados como agen-

tes therapeuticos muito poderosos.

«A' permanencii n'uma athmos-

percorre 238 kilo-

reis, mais 1:404g615 reis ,i ,le feijão e de mandioca, faz pre-

que em egua] período de 1902. ver que não haverá grande fal-

, . . Í ta de generos para alimentação dos

4" N08 prime"“ qud't'm indígenas, tanto que estes teem pa-
,

,

w mezes d este anno a reexporta' go a dificuldade o mussôco.

@ao de generos coloniaes ele ~-----o-------_

vou-se a 3.152 contos, tendo cmo aqu¡ dissémos, completou

Sldo em eg““l Perwdo do a"“ a sua formatura em direito,

no passado de 2:599 contos. sendo recebido com festas na sua

Angmentou sensivelmente a lena, 0- 130880 bom amigo, Sl'- dl'

,.eexpo,.taçâo dos principaes José Luciano de Castro Pires Cor-

 

w1159 e em 1167.

Dr' JOSé Luc'ano logo depois da subidaao thono pon-

tificio. Em 1343, occupando Cle-

lau V, foi chefe da repuldica lati-

V fez sahir de Roma o pápa P35- ~ lhas do bicho! Esta burlesca

choal II. Innocencio II em 1139, cava] at. d , ~ , .

teve de exilar-se em Fiança. Ale- termiã (à um”: ligam :edmpo' 7

xandre III fugiu a Barba Rôxa em an pe a' mon'a a' e

montador lrem mergulharn'umlunocenoio IV _ _

refugiou-seem França em 1243,,pantano Vlsmhol

 

Tourada: na Mealhada

meme V a “deka de S' Pedro, com extraordinarra concorren-

cia realisaram-se na elegante
Colás Rienzi proclamou a republica i p , _ _

em Roma. No ¡inutil-irado de Nioo- praça da Mealhada' “Os d'a_3 20 e

27 do corrente, as duas corridas de

phera perfumada, previne as affec-

ções pulmonares e obsta o desen-

volvimento da tuberculose» E cita,

em apoio de sua Opinião, as cida-

des em que a fabricação dos per-

fumes se pratica em larga escala e

onde a tysica muito raramente se

manifesta, graças aos vapores odo-

riferos que se evolam dos deposi-

tos de flores e das salas de dislil-

,_ 0 ¡.Gampgão" litttrario &scientilico

  

  

  

   

  

 

  

 

  

     

  

      

  

   

  

 

  

  

  

" A PRIMEIRA INVENÇÃO DE EDISON

(Conclusão)

-- Proval-a-hei. . . mas ha

_, i de me prometter a mão de sua

- filha.

à -uPois seja, mas com a w lação_

I_ condição dO consentimento ç 'Ja se consegue que os bi-

L d'ella, chos de seda por si prOprios a tin-

Ã Mm““ 90“““ “Pe" Éãsdíiáiiiesquimiáimqiã'rís di::
i rançii' “irei-'me a? trabalho e de amoreira destinadas a alimentar

Í “Pphquel O meu “went” aLOÍ30 bicho com a côr que se deseja;

cofres do banqueiro. Volto_ por exemplo, vermelho neutro de

diahi a. dois dias e encontro o tOluidiua, azul de methylene, ama-

hómem na cama.
rello e acido picrico, etc. Os bichos

-Meu caro senhor, disse-
comem a folha sem repugnancia, e

i lhe eu, hontem pelas oito ho-
logo se tingem da côr applicada e

_ _ . depois desatam a produzir seda da

ras da norte o meu amigo qulz mesma côr,

abrir a sua burra. . . A § Acaba de morrer em Glou-

_E7 certo. cester, na Inglaterra, um homem

A - e cu o nome merece uma mençao es-

: _ Mas “8mm que mexeu peJcial: Jorge Shergold, modesto sa-

n“ feelladllmi recebeu Em] Cho" ç paleiro, que inventou o pneumatico

,i que electrico que O aterU 80 para a bicycleta_ Quantos

chão, ficando o sr. S.sem sen_ v tas ignoravam _que ablea dos seus

tidos até esta manhã. Agora ppeutnatlcos foi devula a ¡ninguna-1

me melhorsinho? cao de um ~ modesto artista? h

' . quantos ficaram peuosameute sur-

-Vou, mas desejava sa-

ber. . vento que fez com que outros ga-

“ ...O meu invento consiste uhassem milhões não impediu que

't urina_ Uma vez fechado O co_ Sherggld morpevslse miseiiavelmente

.v - aos annos. ias nao 1a ue ex-

"fre' fluem lhe tocar çahlrá sem j tranhar, pois a sorte de qiiasi to-

-Wnlldos e ficará' @atirado “do ~ dos os inventores tem sido essa!

_o temp.) que se 'quizer e, até

,para todo o sempre. acabe o mundo. E' a opinião do

' ' - ° - ~ ;rovcm das osiões do sol e da

da minha primeira. mvençao, p P Ç

. a .l ' I e . ~ o

,7 :teorescentou Ldlson Pala'. con' terrivel explosao vulcanlca, fazen-

dos os seus,

filho, o sr. 'I'lieotonlo Carlos Martins,

alferes d'aquelle batalhão, as nos-

cyclitis- *

prehendidos ao saber que um in-

§A final, está decidido que

  

  

 

  

    

  

 

  

 

tluir a narrativa.

i -E a filha do banqueiro?

_Igrperguntaram em unisono to-

das as senhoras presentes que

,haviam escutado com o mais

Írivo interesse as aventuras do

inventor.

i _ -- Não casei com ella, res-

pondeu Edison.

N'este momento o jorna-

lista intervem:

.'tle n contar a sua primeira

differença a favor de 1903,

_Já que teve a bondade 138:488t3000. '

do-se tudo em cacos. Pelo sim pe-

lo não, pedimos aos nossos leito-

res ricos, que ' façam testamento a

nosso favor.-

§ AS receitas da «Companhia

real» desde janeiro até 15 do cor-

rente, (28 semanas), foram as se-

guintes: passageiros, 1077.4225

reis; recovagens, 189zl7lt3000 reis;

mercadorias, 1.305z201d000 reis;

total, 2571579215000 reis. Em 1902, *

egual periodo, 2.433:306#000 reis;

reis

§ As novas tarifas diesta com-

productos, designadamente da

borracha, cacau e café.

p Sob os cyprestes

Falleceu ha dias o sr. Henrique

Carlos da Silveira Martins, as-

pirante d'alfandega de Lisboa, e ca-

Leíxões, e vice-versa, a bordo do

vapor «Mou-»pla «Companhia insula- de população que O aprecia, comida_

na» Victimou-o uma congestão. tira?

um excellenle funcciouario e exem-

plar chefe de familia, tendo grande '3150105:- POI' ;Sâügeasâàlâ dzerêzlfsagüi

. -_, ~ __ ,- , ,_ ,_encon~ra se Oje g -

predilccçao pela \ltld do llldl, po] ra recebem amigo predilectomue ms_

'ga agora a sua capa negra de estudan-

0 seu funeral foi muito concor-

que era natural da ilha Terceira.

rido tomando parte n'elle grande

n.° de empregados d'aquella alian-

dega e bastantes ofiiciaes do bata-

lhão de caçadores õ d'el-rei. A to-

especialmeutc a seu

sas sentidas condulencias.

 

A agricultura

e o tempo

tempo não tem agora corri

sol, mas bate a costa

te-real

A proposito, e pelo punho do

illustre deputado e lente da uni_-

versidade, sr. dr. Egas Moniz, pu-

blicou o «Concelho d'Estarreja»,

em n.° especial, este pequeno ar-

tigo:

«Natural d'essa encantadora fre-

guezia de Salreu, que se debruça des-

valbeiro que tinha muitas relações cuidada sobre essasfertilissimas cam-

n'esta cidade, onde veio muda em pinas que se perdem_ nos recórtes la-

nus de Junho, de “sua a alguns dos ria, soube crear entre os seus conter-

seus mais íntimos amigos, tendo fei- i ramos Quasi um verdadeiro culto.

lo a sua viagem d'aquella cidade a*

a sua dedicação e amizade crearam-

byrinthicos da 'nossa formosissima

As suas qualidades de caracter e.

lhe uma situação invej avel n'essa gran-

ra e estima como se elle fosse o me-

lhor amigo de cada um dos seus pa-

te para sobraçar o pesado encargo da

vida pratica, em que por certo será. fe-

, licissimo, porque tem valiosas quali-

dades para triumphar.

as

O dr. José Luciano pertence auma

das familias mais distinctas do nosso

w concelho e é sobrinho do nosso vene-

rando e estremecido chefe, sr. conse-

lheiro José Luciano de Castro.

Por outro lado é um rapaz cheio

de talento, e tanto que o seu curso de

direito foi distinctissimo. As suas qua-

Vlidades de caracter são de todos sobe-

jamente conhecidos . Possuo, portanto,

todas as condições para se poder sa-

lientar no nosso meio e para. ser util

*ao concelho a que pertence. Sauda-

do bem. Já choveu, voltou o

um vento

impertinente do norte, caustico e;

frio, que açouta os arvoredos e

desfolha os campos.

mol-o enthnsiasticamente, como uma

das nossas mais risonhas esperanças.

Nao deve o dr. José Luciano limitar a

sua acção a esphera das ambições ba-

naes. Tem talento, possuo qualidades

raras, que deve aproveitar Deve ter

Ha já milhos levantados e ex-

postosásecca na eira, mas em

- ~ à e uantidade ainda.

Eis a historia authentica sablo Stenrel, allemao. A causap que“ q
Os trigos, cevadas e aveias, e'

,- . * w e contram 'a uasi todos

lua, e por causa d isso bavera umaque se n J .q

feitos, devendo seguir-se-lhes a ma-

lha, no tempo proprio. Pelos nos-

aSprrações largas, porque pôde e deve

realisal as.

Seria um crime cahir na inacção.

Tem obrigação de caminhar e de se-

guir. . .

Ter-nos-ha sempre ao seu lado e

será. com immensa alegria que sauda- ~

reinos os seus triumphos futuros, O

a que desde já. lhe prognosticamos.

na Estevam Perreat'i. 'Em 1527, o

pápa Clemente VII esteve sitiade

durante seis mezes, no castello de

Q r
à o . IP

cant Angelo, pelos imperiaes. m

1796, Roma e os Estados romanos

foram transformados em republica.

sendo feito prisioneiro o papa Pio

VII. Em 1809, sendo successor de

S. Pedro o pápa Pio VII. _Roma

foi annexada ao imperio t'rancez e

o p-ápa encarcerado. Em 1848, Pio

IX teve que abandonar Roma pa- * . . ___
movrmento e animaçao_

ra se não eXpôr á fui-ia dos maz-

zimanos. Em 1870,. as tropas do

rei de _Italia occuparam Roma e os *

Estados pontiticios.

at

Muitos padres de nascimento

humilde tem conseguido chegar ás

maisaltas culminancias da Egre-

ja e até ao pontificado. Estes fo-

ram os seguintes: _

S. Pedro, primeiro papa, pes-

cador humilde_ do mar de Tibria-

des. S. Dionisio de obscura ori-

gem. João XVIII de humilissima

familia. Adriano IV, filho d'um

mendigo. Urbano 1V filho d"lítio rev. Francisco Corrêa, d'llhavo.
sapateiro remendão. Nicolau IV,

geral dos franciscanos, oriundo de

uma familia modesdssima. S. Ce-

lestino V, filho de pessôas muito

pobres, sobrecarregath de irmãos,

que viviam na maior miseria. Be-

nedicto VI, filho d'uma lavadeira.

Este papa recusou-se terminante-

mente a receber sua mãe, quando

trajando luxuosamente. Recebeu-a

depois_ com o maior _carinho e ale-

gria quando se lhe 'apresentou de

novo, mas ia trajandco vestuario

da sua classe.

a

São os seguintes os principaes

cargos do Vaticano: cardeal-secre- gar na egreja da Ordem Terceira

touros, que estiveram regulares,

trabalhando com añnco o cavallei-

ro, Alfredo de Souza, o os artistas

de pé, apesar de alguns touros se-

rem de mau sangue.

Aveiro, como sempre, deu para

alh um grande contingente de a/i-

1 wionados.

A villa estava profusa'e visto-

samente engalanada por virtude das

festas e feira ds Sant'Anna, que

lhe imprimem annualmente muito

' Theatro Aveirense
Esta aununciada para o domingo pro-

ximo uma reoita em beneficio do

ex-actor Santos, que está. cego, e que

procura pelos meios honestos prover

as necessrdades de subsistencia. E'

w um grupo da artistas dramaticos que

ahi vem e com peças de agrado, pelo

que é de separar concorrencia.

A festividade do Coração de .le-

sus, que' no domingo ultimo te-

ve logar na se, d'esta cidade, re-

vestiu a imponencia costumada.

Fo¡ orador de rnanhã e de tarde

  

Notícias religion¡-

A orchestra, da banda dos Volun-

tarros, desempenhou-se bem, como

costuma. 0 templo estava elegan-

temente ornamentado.

§ Tambem no mesmo dia se

festejou em Taboeira, freguezia de

Esgueira, Santa Maria Magdalena,

padroeira do logar, festa que cor-

_ w reu bem chamando concorrencia ao
soube que ella ta apresentar-se-lhe

O O sabbado proximo, 1.° de

agosto, dia de S». Pedro Fins, é

considerado de guarda na visinha

freguezia de S. Pedro das Aradas

por ser aquelle santo o orago da

mesma freguezia. lla alli festa rija.

§ Em 1 e 2 de agosto tem lo-

sos sitios é rasoavel de _abundan-

cia a colheita. Dizem-nos:

De Aguada-_As ultimas chu-

vas beneñciaram os vinhedos d'es-

ta região. Se o tempo continuar as-:

sim, teremos este anno excellente

* vinho em maior quantidade do que

se esperava. O que ha, vende-se

presentemente a 15900 reis.

De Alcobaçaz-Aqui os preços

dos generos por 14 litros, são: tri-

go mistura, 670; idem durazio,

720; milho da terra, 360; lava,

520; cevada, 280; chicharo, 440;

tremoço, 400; grão de bico, 560;

E. 51.»

 

LEAO Xl ll
O que se escreve a preposito

da morte de Leão XIII:

mais remota que os civis. Desde

os primeiros tempos a Egreja cos-

tumou-se a. sellar os seus diplo-

mas.. Ainda que não chegaram até

os¡ nossos dias sêllos ecclesiasticos

anteriores a. Leão VII, tem-se n0-

tieias de que existiram.

Os sêllos ou sinetes ecclesias-

ticos alcançam uma antigmdade

tario de EstadO, CUJOS honomrios de S. Francisco o jubileu da Por-

são 302000 bras; secretario de bre- ciuncula, que au¡ &lu-ae grande me

VPS, que se occupa da eXpedição de fieis.

de lettras apostolicas, com 305000 Q Teve ¡og-ar, com numerosa

lll'as; secrefal'li) de :nemül'laeã assistencia, no domingo ultimo e

(1"9 transmite .as bençaos- Pfãl'ce' na egreja do convento de Jesus a
bendo 20:000. bras; secretario de prima”, missa do _qr_ Egas da San_

breves aos princepes, com um or› va, a. quem r,,¡¡,,¡¡_,,m,,q. i

denado de 330 liras por mez; se-w * ñ * -

cretario das cartas latinas, com

egual ordenado; auditor de Sua O

Santidade (?); mordomo guardião i ›

do Pápa, que percebe 12:80,) mas; A pgdaria ctherreira», onde tão fino

guardião do annel do Pescador. * ¡,,Sgaaííiasãofaggwgáe 021d?” de“? a sua'

por cuja guarda recebe 8:000 liras. Ç 7 con mm vamos w e'p ; n al'OS de primeira qualidade, vae or-

Os cardeaes recebem todos homo“, ¡racer-se com maior numero de artigos

_w
-N-_F-_ñ_
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panhia estarão em vigor de outu-

3 invenção, .não quereria agora

  

  

   

  

    

   

  

  

 

  

  

 

1'_ qual é a ultima?
Í .

_.pondeu Edison. E' a historia

que lhes acabo de contar. . .

' De toda a parte.

professor Bouchard apresen-

tou àAcademia demedicina de

”Paris um novo methodo de explo-

iração dos orgãos internos, baseado

:nas prOpriedades physicas do dia-

fipasão e que é devido ao dr. Mignon,

site Nice. Consiste em escutar

.dill'erenças de sous de um diapasão

?ter a :.tmabilidade de nos dizer'

-- Com todo o gosto, res-

as

_applicado sobre diversas regiões.

bro proximo em deante.

O 0 «Rappel», de Paris, insere

um telegramma de Belgrado em

que se aliirma que na noite do as-

sassinato do rei Alexandre e da

rainha Draga, foram mortas cento

e noventa e uma pessoas, entre as

quaes quatro mulheres.

§ O decreto que concede a

princeza Luiza-Antonieta o titulo de .

nome*condessa de Montegonoso,

d'um castello de seu pae, o gran-

duque da Toscana. cxclue a prin-

*ceza das duas dynastias de Saxo e

da Austria-Hungria, prohibindo-Ihe

tambem toda a residencia em ter-

ritorio allemão.

feijão branco, 600; idem encarna-

do, 650; farinha de miiho, por ki-

Este pápa usou um sêllo de

chumbo, que representava no an-

rios de 25:000 liras, mas o barre- l” mercearia' como aqual“” de pri-

verso a imagem d'um pastor com

duas ovelhas, symbolisando Chris-

to e os fieis respectivamente; aos

lados: tinha uma «alpha» e uma

lo, 50; carne de vacca, idem. 240;

carne de porco, toucinho, a

340; lombo, 360; magra, 320; ba-

tata, 15 kilos, 200; ovos, duzia,

'160; azeite, litro, 200; vinho, _80.

Para revender.-Azeite, 20 li-

tros, .3455100 a 315400; vinho, 15100

a 113400.

w De Coimbi'at--Os preços por-

* que agora regulam as compras dos

?cereaes aqui, são: milho branco,

310; dito amarello, 290; trigo,

540; centeio, 300; feijão branco,

!160; dito amarello, 400; dito ver-

melho, 600; dito rajado, 400; dito

frade, 600; mistura, 320; tremoço,

do alphabeto grego, para indicar

que Deus é o principio e o_ tim de

todas ascousas. No reverso tinha

a legepda-uPapa Deus deditn.

Até o tempo de Leão IX os

sêllos não tinham no anverso o no-

me do pontiiioe e no reverso o ti-

tulo .do pápa.

Os sêllos de Paulo I tinham no

S. Paulo, com a legenda «Papa»,

«omegan, primeira e ultima lettra

Wenceslau de Lima entregasse ao

sr, cardeal patriarcha uma carta

dato preferido para a thiara. D'z-

anverso os bustos de S. Pedro e

ç Um grande escandalo emo-

ciona n'este momento as familias

aristocratas de Santa-Maria-Capera,

perto de Napoles, onde existe um

club frequentado pelos mancebos

fidalgos. N'estes ultimos dias, as

ditfercnças de jogo foram impor-

tantes, e um dos jogadores perdeu

* umas quinze mil libras. Ao rom

iper da alvorada, quando o que ga-

: nhou entrava no seu domicilio,

:cinco pessoas, entre as quaes se

í encontrava o que perdera, atiraram

¡tidossão menos densos, pois osÍSG sobre aquelle., armados de re-

. orgãqsvazipssão ma_¡5_somms que; Wolver e punhaes, e obrigaram-n o

.. os orgãos'cheios. A transmissão, a e"“egar'lhes 0 umha"“-
---------+-------

“ao contrario, faz-se tanto melhor _

; quanto os tecidos são mais densos. 90'13“38 Portuguelas

u_ Q Ha agora nas linhas ferreas

,3'th sul da França um curioso appa

,E-relho, que não deixa os machimstas _

Eaugmontarem o andamento couve as segumtes: cafés de S- ThO-

"- niente do comboio, previamente me, 5$000, 4d500, 3<§i700 e

01340- E' ¡Mlauado "39 Proprias 2%600 reis; de Cabo-verde,

,locomotivas e não só mostra a ve- ,$400 e 4g000 reis. de An O_

,locidade que o comboio leva, como l 1 650 1 600. 50 g. _

"'iambem a regula automaticamente, a, g t ã), e 4% rem,

,Mondo sentir a sua pressão nos. 030308, 4$05Oa 3%9501 ?NW-50,

.tratos logo que. se inteute forçar a 2%700, 3%000 e 2%800 reis;

.matem max'ma; borracha,1$660,1$630, 1%600

'^ Em outras linhas ferreas fran- e lgõoo mis, Oleo dê côco,

?cenas ha tambem uma innovação * . ç ' _,

ihnportante: é um deposito de agua, lâõoo e $590 “mi algndao*

”descoberto, entre os rails, que ali- ~ 280 e 270 reis; gommas bran-

Íoienta as locomotivas ainda mesmo cas, 2d500 e ?$000 reis; ditas

"gana“,gcaminheljn 00m gf3"_de Vel'lCÍ' ? amarellas, 7%500 reis (Cabo-

' d'sco .annunc'a ao 'P31' , verde) e @$000 reis (Angola).
iqista a proaimldade do deposito, ; 4._ A alfand - d Ib

logo, por meio d'uma manivella, + _ ?ga * e . of*

um tubo por “depend690138.rendeu de janel-

l-'Wle sobe a agua até a caldeira do ro a abril ultimo 10: 708gb?OO

Para estudar a resouancia de um

orgão, colloca-se, junto d'aquelle

t.apparclho, a haste de um «phonen-

ídoSCOpior, instrumento que permit-

-_- te apreciar-se precisamente as va-

riantes do som. Para se reconhecer

' as differences de transmissão do

--vsom pelos orgãos, colloca-se o ou-

-_vido ou 0 phonendoscOpio a uma

wma: distancia do diapasão e cons-

tata-se a transmissão dos tecidos

Étollocados entre os dois. A reso-

a;silencio é_ tanto maior quanto-os te-

        

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

Na semana finda as cotações

w v dos generos coloniaes foram

20 litros, 560; batata, 15 kilos,

200 e 260 reis.

Da Guardaz-No nosso merca-

do teem os differentes generos os

preços de: trigo tremez, 15 kilos,

760; dito gallego, 600; milho gros-

so amarello, 400, dito branco, 1,00;

dito migdo, 44,0; dito painço, 440;

centeio, 450; cevada, 270; feijão

amarello, 700; dito branco, 900,'

dito vermelho, 700; dito rajado,

550, chicharo, 500; grão_ de bico, w

600; batata, 15 kilos, 160; casta- ,

nha secca, 800; vinho tinto, 24 li-

tros, 15900; dito branco, 2d300;

azeite, 313800; aguardente, 1 litro,

180; petroleo, IQO; ovos de galli-

nha, *uma duzia, 130; leite, 1 litro,

40 reis.

r De Montemór-o-oelho: -Preços

dos generos na medida de 14,63:

milho branco, 320 e 330 reis; dito

amarello, 300; trigo tremez, 550 e

600; feijão branco graúdo, 500;

idem miudo, 460; idem vermelho,

750; idem frade, 600 e 620; idem

pateta velho, idem novo, 430,;

idem mistura, 340; dito rajado,

340; grão de bico, 360 e 380; fa-

va, 450 e 460; tremoço, 20 litros,

550; batata, 15 kilos, 200 e 220.

De Oliveira-do-bairroz-O mi-

lho está a vender-se aqui a 320 rs.

a medida de 17 litros, e a batata a

140 cada 15 kilos. E, um apnq ex_ a,

p cepcio al. Ag¡ vinhas” e' ibilliaraes,
i r¡

explen Idos, ouvores a Deus.

Ç Notícias da Zambezia, asse-

guram que a respeito da insufi- rador da Altemanha, sitiouo pápa

cienciada .colheita do arroz o es- Qregorio VII no mesmo ponto,

tado promettedçr das sementeiras w 1117, o imperador Henrique

em grego v

Leão IX introduziu

ções nos bustos de S. Pedro e S.

Paulo, com a legenda S-P A-S-P-E,

e no reverso Leo, Papa donos.

'w O papa Victor II usou um sêl-

lo quer-apresentava no anverso a

wsua figura recebendo uma chave

que lhe entregava uma mão colle-

cada na parte superior do seno, e

no reverso um edificioque symbo-

lisava Roma e dizia: Aurea Roma. f

Urbano II tinha no anverso do i

seu sêllo uma cruz e a um e outro:

lados os nomes, sem os bustos de

S., Pedro e S. Paulo, differençan-

do-se n'isso dos anteriores No re-

verso tinha o nome do pápa.

Poucos d'estes sêllos, postos no

lacre vermelho que fechava os bre-

ves. se conservam inteiros, pois,

geralmente quebram-se ao abrir

dos breves.

O sêllo do Pescador ;tth do

seculo XV e é, característico dos

breves. 'Clemente VI, Julio II,

Leão X, Clemente VII e_ Pardo III

introduziram o escudo nobiliario.

Afóra isto, continuam a ser usados

os sêllos como 'no tempo de Leão X.

ele

Em 947, sendo pápa Leão IV,

os serracenos invadier e devas-

castello de Sant'Angelo,

Em 1094, Henrique IV, impe-

t aos seus cardeaes a candidatura de Í

modifica- *

Sem desconfiança, passava el-

'le pelo meio da nina vara

evitar a coolisão, mas, sentin-

  

   

m ›rosa escolha vendendo-os aos seuste cardinalicio custa-lhes a ba atel- ~
g treguezes por preços sem competen.

la de 52:000 liras em offertas, es ,mm

molas, direitos de chancellaria e Estes artigos, bem como o pão,

outros. sao levados aos domicílios por empre-
galos do estabelecimento, e do dia 9

-t'igosto em deante enviados em carro

as praias do Pharol e Costa-nova,
» serviço utilissimo que a padaria «Fer-

relva» presta e que para. muitas das

t'mnilias alli a. banhos representa uma
* grande economia. i i

a

, 0 aLiberal», publica a Seguin-

te curiosa informação: ttcumUOSÍ'.

confidencial antes d'elle partir para à

Roma, continua a dizer se que el rei _ O Um bOm appetitc. uma boa diges-

e. o governo ¡nsmuaram ao cardeal WN““ “33910 331% um CBPBbl'O activo e

portuguez o nome de algum catnli. .tortos. nervos, tudo isto vale mais que

as w Ill uorcs riqueaas, e poderão todos re-

¡ __ _ cobol' este beneficro pelo preço de um

se até que o governo allemao pedi- trnsru do salsaparrilhu e um fresquinho

ra aos governos de HeSpanha Aus- tl” D'iUÍaS Qathal'llcilã do dr. Aycr. São

tria e Portugal para recommendar w "suis us dms ”memos mais emcazes
que sc podem comprar com dinheiro.

, _w Su o vosso appetito e escasso a di-

Venutelll. E até se pensa que o g0- gestão _imperfeito e vos sentis neivosos
vel-no france¡ trata ¡ainhpm de ln t" M'lll'lá, tomile sem-denlÚi'H a salsapal'-

validar estes esforços da Allemanlia "-“m 'IU dr' AWP' Limp“ bem O sangue
, w í r. J r w viciado o unprime força e vigor aos ner-

Pr'ñtfgendo a candidatura' de Ram' ros. ltcstabelecer-vos-ha a saude com

po *. toda a ccrtezu._ _

A Inglaterra mostrou-se indiffe- A SillS_í¡Píll'l'lllia do dr. Aycr não é

rente. embora por cansa da Irlanda um hmm“” “OVO" Ha 59539"“ 110008

não lhe fosse ' desconveniente 'um

_queriam rcalisaudo milhares e milha-
. _ I'rs tt', curas, sendo Porlu lral um »aiz

pápa tranmgente e benigna. É ponde conta immcnsos adeptos.

[amparada pelo dr. .I. t1. Aycr da 0.',

Lowell, Mass., U. S. A. Previnam-se con-

tra as imitações. Ellus são muitas, bara-

tas e sem valor algum.

Pitoresca aventura w

arece blogue, mas succedeu,

ha uns dias, a um dos per-

sonagens mais distinclos do

mundo sportz'vo -elegante de Pa-

ris. Foi que, pedalando n'um

dos caminhos de Sologne, che-

gou junto de alguns porçoaque

Hanavam a respirar o bom ar.
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PNBUNATIOOS !JÚNIOR

a mtooo nus

Legitimos e garantidos. Pneu-

maticos Omnium, chlone e Na-

tional, aüançados a 5.1500.

, Grande sortido em accesso-

rios para. bicycletes a preços

sem Kompetenlcia.

n onio oa uim Au sto

Sangalhos----Anad(ieu g“ i

vmnn-szz_em Ilhavo, no

estabelecimento do sr. Antonio

Auãusto Nunes Vizinho.

em Agueda, no estabeleci-

mento do sr. Bento de Souza

t Carneiro. '

._______..*Meme*"""* *

   
quando um dos animaes, cor-

rendo, se collocou diante da

machina. O cyclista teve tem-

po de obliquar, de maneira av

do então a machina desiquili-

.brar-:se, saltou da sella, atiran- t

   

tara“, 9¡ Vatican“. do -se fóra. Ora por um acaso oWoooooo
Em 9 p á G .4 W W no 7 1- f o h. t llllllllllllllllllllll-Illlltlllliiill“llllllllllllllmlmíllilllllllllllllmllil"“um

, p pa regorio que se nao exp rca, o¡ ca n ás Consultor“)

foi encerrado or Crescencio no ' - w ' * * í i*p ea vallenas no custado d um um¡ca.mmmo

do¡ suínos. Este, espantado lar-

i ga a correr coma um damnado,

levando o cavallciro que se a-

garra desesperadamente ás ore-

medico da Real Camara,
Dr- Lmz “egaual facultativo municipal-
Rua d'Arrocbella--Avcird

Consultas da 1 horas as »3 da tarde.
“'“llllllllllllltllllltllllllittllllttlllilltillttllllltllilllltllllllliIi“ltlllllililmlm
WWW
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Agua da Guria

ANADIA-MOGOFORES

A unica agua sulphatada-calcica

analysa a no paiz, semelhante

à cromada agua de Contrexeville,

no¡ Vosges (França.)

RNDICAÇÕES PARA Uso INTERNO:

arthritismo, gotta, lithias e urina,

lithias e biliar, engorgitamentos

hepaticos, catarrhos vesicaes, ca-

tarrho uterino.

USO EXTERNO¡

em diferentes especies delderma-

tozes.

A' venda em garrafas de litro

e caixas de 40 garrafas.

Preço do cada garrafa 200 reis.

Em caixa completa ha um des-

conto de 20 cI.,

UNICO DEPOSITO EM AVEIRO

Pharmacia Ribeiro

Rua Di rei ta

;Reparau Lê... Trata-se

dos teus olhos

 

l2 annos são pas,-

sados depois que

As consttpuwes, bruno/ritos,

rouquidões, cast/uma, tosses, co-

queluche, influenza e outros

zncomodos dos orgãos respir

, mtorios

Se attenuam sempre, e curam

as mais das vezes, com o uzo dos

«Saccharolides d'alcatrão, com-

postos(nebuçados Milagrosos) on-

de os efI'eitos maravilhosos do ai-

catrào, genuinamente medicinal,

junto a outras substancias apro-

priadas, se evidenceiam em toda

r a sua salutar ellicacia.

E tanto assim, que os bons re-

sultados obtidos com o uso dos

a saccharolides d'alcatrão,compos-

tas» (nebuçados Milagrosos) São

confirmados, não só por milhares

~ de pessôas, que os tem usado,

mas tambem por abalisados fa-

' cillativos.

Pharmwa Oriental -

8. !Jacaroa-PORTO

Caixa, avulso, no Porto, 200 rs.

pelo correio ,ou :i'óra do Porto,

thcl ¡Nils-

  

souberdesd'um asthmatico,prestar-l_he

heis um serviço grande apregoando-

lhe o Remedio de Abyssinia Exibard

99-!- _e

l w
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“LYDE, os 5645 TONELADAS. Em 3 de Agosto.

Para S. Vicente, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Monte-

videu e Buenos-Ayres.

THAMES, DE 5645 TONELADAs. Em 17 de Agosto.

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

deu e Buenos-Ayres. '

A B'JRDO HR CREADOS PORUGUEZES

Na agencia do Porto podem os srs. passageiros de 1.a classe es-

colher os beliches a vista da planta dos paquetes, mas para

isso recommendamos muita antecedencia.

PREVENÇÃO MIS PASSAGEIROS

Tendo acontecido por varias vezes que alguns passageiros pagam

as suas passagens como para embarcar nos paquetes d'esta Compa- ;

nhia, sendo depois enganados e levados para outras companhias, re-

commenda-se em eSpecial que tenham o maior cuidado em tratar sem-

pre só com pessôas de probidade e credito, exigindo sempre um bi-

   

*iheteonde se leia impresso o nosso nome TAIT, RUMSEY &.

:em pó- cigarros, folhas para fumar

como tabaco no cachimbo, o qual, re

pelos medicos todos e premia-

do com medalhas de ouro e de prata,

allivia e cura cada anno milhares de

coitado

doentes. Certidões numerosas.

H. Ferré, Blottioreet Oie, 102, rue

Richelieu, Paris. E em todas as phar-

macias.

 

* ENDE-SEuma,qua-

si nova. com pou-

quíssimo uso, no

mellior estado de con-

servação e comprada no-

va ha poucos mezes.

Diz-se aqui com quem ~

tractar.
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r Privilegiado aucloriscdo pelo e

governo, pela lnsperlurz'a L

Geralda arte do Rio dc A# *

Janeiro, e amu-(Arade i

pela Junta consultan

de saude publica

E' o melhor tonico 5;_

nutritivo que se conhev r,

ce; é muito digestivo, h»

fortiñcante e reconsti- * *

tuinte. Sob a sua in-
_E_

-__-_ AE __, e

rapidamente o apetite,

enriquece-se o sangue, ,

fortalecem-se os mus à

culos, e voltam as for- ”

a
. l

. Emprega-se com o ,-

. mais feliz exito, nos ,

estomagos

A bater as digestões tar- ,

dias e laboriosas,a dis- w em_

' pepsia cardialgia, gas- a' '

tro-dynia, gastralgia,

anemia ou inacçao dos

orgãos, rachiticos,con-
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* e na geral convales-

ã cençade todas as doen- g

v' ças, a onde é priciso

levantar as forças.
ãA_

.

r g l, .

» 4' .'

     

ñuencia desenvolve-se

ainda os A,

mais debeis, para com-

ll
l

_-

...-2.-

sumpção de carnes,at- A

fecções escropholosas,

_-

_.-

SYMINGTON, e tambem o nome da Companhia MALA REAL

INGLEZA.

_ Unicos_ Agentes no Norte de Portugal

_ TaIt, Rumsey do Symmgton

19, Rua do Infante D. Henrzque--73orto

Ou aos seus correspondentes emjtodasãas

cidades e villas deaPortug'al

   

ASA migrou FIL os
RUA DIREI A==AVEIRO
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Bicycletas, motocycletas e automoveis dos

melhores _fabricantes inglezes e francezes.

Bicycletas novas, garantidas, a principiar em 50%000

reis.

Grande sortido de accessorios para bicycletas de todos

os auctores e para todos os preços.

Ofñcina para concertos, garantindo-se a perfeição eso-

lidez Esmaltagem e nicklagem.

Grandes reducçôes nos preços

AIugam-se bícycletas

7 , 7 7 V -

I ' ,e I, l

Acceitam-se agentes nas localidades onde ainda não os temos.
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ll ULTIMAS NOVIDADES PARA VERÃ

EDUARDO AUGlÍSTO FERREIRA OSORIO

Rua Mendes Leite, 13 a 21-Ruu dos Mercadores, 56 a 60

AVEIRO

Participa aos seus ex.“108 amigos e freguezes que acaba

de receber um variado sortimento do que ha demais chic

. para a presente estação, a saber:

Lindíssimo.? cortes d'alpaca para oestidos.--Variada col-

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

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

timento de cassas de phantasia preprias para Mouses.-

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

riedade de tecidos brancos em cassas rendadas, piqués mous-

sellines, fustões, eta-»Chapéus para senhora, ultimos mode-

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

de renda, o que ha de mais chic. Variado sortimento de

meias para homem, senhora e creança. Ultimos modelos de

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

dissimos cintos de phantasia; sedes, tulles, rendas, bobi

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

~ GUR RCIDULR DE, g-UZ

 

de prata e ouro conferidas em exposições a que tem COllCUl'i'lflO.

Analyse chimica pelo cx.“m sr conselheiro dr. VIRGIIJO MACHADO, medico e lente dr

chimica Esta agua mineral possue a acção ailstringente, tonica e desinfeclante

E' empregada com segura vantagi in na diabetes, dispepsias, catart'hos ~

~ gaslricos pulrados ou parasiturios; nos preversões cligestlcas derivadas das

i doenças infecciosas; na convolescença_ dos febres grates; nos. (ironias

gastricas dos diabeticos, tuberculosos, cmg/items, etc.; no gaslrzczsmo da.;

ewgottados pelos excessos ou privações, elo., etc.

Não *tem gazes livres; sabor muito agradavel, quer pura, quer misturada com vinhi

w l'reco, incluindo a garrafa (8 dee.) 160 reis.

O Apreciaçoes dos distinctos clínicos, srs. ALFREDO LUIZ LOPES, medico do Hospital S. .lo

J sé; D. ANTONIO DE LENCASTBE professor e medico da Casa Real; e professor VlRGlLlU

, RACEADO.
ñ

Analyse, estudo e apreciações de MR. CHARLES LA PIERRE, professor de bacterei.

i cia da. Universidade de Coimbra. Reinette-se folheto, gratis, a quem o requisitar ao

e' DEPOSITO GERAL

Rua dos Fanqueiros, 84, ¡JL-LISBOA

..QWOOOOOAOOOO00000003

AAA CERTA '
Approvada pela Junta consultivo de Saude e auctorisada pelo Governo. Sete medalha r
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Facturas, circulares, ,

enveloppes,numeraçã0

e crivação de livros e
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:e talões, recibos, avisos,

É mappas,livros, jornaes,

3:3:: cartões de visita desde e , __

;É 250 a ”3000 rS-O Cento' A mais afamada de todas quantas se conhecem. Ultima

Ê etc'aetc'. à novidade em solidez e elegancia, sendo garantido o seu bom

É MaChmas e tYPOS no' funccionamento. O material do seu fabrico é de primeira qua-

w de Para-::Preço com o travão, 55$OOO reis.

Grande sortimento de accessorios e officina de reparações tanto de

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

Portugal, Antonio Joaquim Augusto-SANGALHOS-ANADIA.

 

EMULSAA NACIONAL

Com 80 ”[0 de oleo puro de fígado de ,

bacalhau, glycerina, glycerophosphalos e

hypophosphllos de calcio e de .sadio.

' Premiada com a medalha de ouro se mais.

m.. “' .xxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxo
concorreu. Analysada no laboratorio x

EÚAw X

chimico da Escola Polytechnica de

 

;U

  
  

Benjamim de Souza Teixeira, ba-

charel formado pela Universidade de

Coimbra,medico da Assistencia Nacio-

nal aos tuberculosos, attesto que te-

, nho empregado na minha clinica par-

ticular e na Assistencia a Emulsão Na-

cional d'oleo de ligado de bacalhau, A

* preparada pelo pharmaceutico A. Car-

í valho da Fonseca, da qual tenho tira-

* do maguiücos resultados.

w E por ser verdade passo o presen-

te, que juro sob o meu grau.

Lisboa, 28 de novembro de 1902.

Lisboa.

X
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l a) Benjamim de Souza Teixeira.

:n: .

A Emulsão Natiriizal não se confun-

Ale com a emulsão de Scott, ultima-

mente condemnada no Supremo Tri-

bunal de Justiça.0 preço é quasi metade

l d'essa emulsão, que se diz extrangei-

ra quando é fabricada em Villa Nova

de Gaya-_Porta

Exigir a assignatura de:

: ANTONIO CARVALHO DA FONSECA

Pharmaceutico de 1.'II classe

Fornecedor da Bea¡ Casa Pia de Lisboa

* A' venda nas principaes Pharma~

cias e drogarias, no Reino, Ilhas e

Africa.

nerosxro GERAL

RUA DE S.”M MARTHA N.° 15-53;
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Grande sortido em accessorios, agulhas, etc., etc. OfHGin

partições, tanto de machinas de costura como de bicycletes.

Unico agente em Portugal, Antonio Joaquim Augusto-Sanga-

lhes-Anadia. ' ' ,

São nossos agentes: EM AGUEDA, o sr. Bento de Souza Car-

neiro-_EM ILHAVO, o sr.w Antonio Augusto Nunes Vizinho-Accei- , °

tam-se mais.

, oxxxxxxxxxxwxxxxxxxxxxxã
.t M___.=__.v_-ü*_

 CASA AA BARRA

ENDE SE uma casa na

Barra de Aveiro, perten-

cente a Manoel Joaquim

Tavares e situadajnnto do ter-

reno da ein“ Julia Pereira.

Para tratar com Francisco

as Neves, Esgneira. i

X

X

X

X

ê
X

ã
X

X

â

ã
X

X

X

X

ã

ã
X

X

X

X
.l

›

. _s__-ü,

 

d FURDIÇAO ALLIANÇA DAS DEVEZAS

QUÍÚ'

 

O bairro Conselheiro Quei-

N roz e rua José Luciano de'

Castro, vende-se um terreno de

17 metros de comprido por 7

de largo, proprio para um bom

armazem ou casas d'habitação,

para o que já tem tres paredes

de solida construcção. Trata-

se com Luiz Regalla

  

O

O

Rua Moreira da Cruz, Devezas-V. Nova de Gay'

 

N'esla fabrica construcm-sr todos as obras, tanto em forro fundi-t;

do, como em metal e bronze, useim como: machines dc vapor, linhasÍA

svstema gallo para trasfegar vinhos, prensas para expremi-r bagaçosl?

dluvas ou azeite; tlSSÍlIl como todas as obras que pertençam a lundi

ção, serralheria e torno mcchuuico, portões e gradcaiucnios para jar-.s

dins e sacadas, mexedores para balsciros, torneiras c valvulas de mc-It

tal para toneis, marcas para marcar pipas e barris :A fogo e ditas pri-ii'
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franceza, ingleza e allema, contahi.

lidade, calligraphia, escripiuraçao

commercial, instrucçao primaria e

secundaria, magisterio primario.

Musica, esgn'ma e gymnasfica

PROFESSORES ESTRANGEIROS

PARA 0 ENSINO DEIJNGUAS

2.A secção-SEXO FEMININO
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perl'etia de tidos os novos proces- c.
l

DECLARAÇÃO

OÃO Francisco Pedro, do

logar do Sol-posto,declara

que no dia 27 do corren-

te mez, retira. temporariamen-

te para o Cartaxo, rua das

y) J, qualquer trabalho, em photo_ g

7

tres cores) helyogravura, gra- ,

vura para transporte sobre lou-

ça, photolytographia, talhe doce, à

fundos de segurança, marcas de

agua, etc.

* ldegas, n.O 9, .Padaria.

Porisso pede aos seus ami-

gos e freguezes, seus devedo-

* res, que para alli lhe enviem as

.mas contas, visto não as te-

rem podido satisfazer ou não

satisfaçam até áquella data.

Sol-posto, 24 de julho de

l 1903.

João Frenaisco Pedro.

AACAAAAAAÍAA AA

Fornecem-se

orçamentos-

.1 É

p

São nossos agentes-_Em Águeda, o sr. Bento de Souza Carneiro" _ ,

::Em Ilhavo, o sr. Antonio Augusto Nunes Vizinho.-Acceitam- '-;

“Cimoxñ-CWOÍoxOXOXÕxOx63# _

Bar.08 & PINHO, sucessora”

no', L'.

;a

à' t

d'eixo, tambores para correias, bombas de pressao para agua ditasii'h

~ à

ra marcar caixas para embarque, churruas e arados de todos os BYB-i'lL

temas, dos mais reconhecidos resultados esmagadores para uvas com?!

cylindros de madeira, engenhos de copos para tirar agua, ditos familias?, .

dos de todos os systeinas, cstancarios. Tambem fabricam louça de fer.;.'_,,p'~-

Praça 3 de Maia; 46' MMMRÍRlllllllllllRllllllllllllllllllllíl › .

Linguas, musica, lavores, dese-
A . .a

nho, pintura, instrucção primaria e __ ____¡____ ' Lá.,

magisterio primario.
- É

› Professoras diplomaaas 'txt *,ESTE atelier, montado com li,

WÓÓÓÓÓÓÓÓN * 0 111811101' material moderno, '

para a execução rapida ef..
il .lí

l ,

A .

sos de illustração, executa-se 5.4,..

?A

bravura, zincographz'a, chro- ', r

motipograoura (Gravura. a.”
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VOS-Pessoal habilitado- lidade, eafñançado pelos fabricantes DELACHANAL a cr '
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!t ro para _cosinha em preto e estanhada dc todos os tamanhos, ferros'gr

..____* i dc brunlr a vapor, ditos d'aza, cepiudorcs de curtas etc.

MONDEGO l _ r. eu, e ,a

- (Coimbra

PROPRIETÁRIO E DIRECTOR

,E :-;

_Diamantino _Diniz ferreira
, ,

~

M secção-sexo MASCULINO A ~ à .A

Krav. âe Mont'jírroyo

Curso commercial, conversação
,r
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